
  

 

مشغول بازي انتخاباتي است كه ايرانيان را دربند حالت جنگ  مالي در حالي –خامنه اي بعنوان آلت فعل مافياهاي نظامي : انقالب اسالمي
اين . ساخته اند كه، بنا بر آن، ايران در تهديد دائمي به جنگ از سوي امريكا و اسرائيل است» دكتريني «او و مافياها . قرار داده است

توجيه نيز اينست كه وجود اين نيرو، دست آويز . دكترين چهار مؤلفه دارد كه يكي از آنها، جلوگيري از اظهار وجود نيروي مخالف است
غافل از اين كه وجود نيروي مخالف . همانطور كه وجود نيروي مخالف دست آويز حمله امريكا به عراق شد. امريكا در حمله به ايران مي شود

  . ز حمله به ايران كندمستقل از رژيم و بيگانه مانع از آن شد كه حكومت بوش آلترناتيو دست نشانده بسازد و دست آوي
     بدين قرار، در فصل اول، گزارشي از ايران مي خوانيد در باره بازيهاي انتخاباتي خامنه اي و در فصل دوم، گزارش ديگري باز از ايران مي 

   . احمدي نژاد در اقتصاد و سياست خارجي–خوانيد در باره كارنامه خامنه اي 
  4در صفحه          

   پاكنژاد-ج 
  

ت تحريم گسترده انتخابات در نظام والي
مطلقه ،گام اول در اصالح واقعي نظام 

 حاكم بر ايران
    

  درمطالب بسياري كه ازسوي جانبداران تحريم  انتخابات در 
ايران ،از جمله نگارنده ، نگاشته و انتشار يافته است به كرات 
 "ياد آوري شده است كه قانون اساسي واليت مطلقه اساسا

 ،از شوراها ظرفيت برگزاري يك انتخابات آزاد،درهرسطح
تا رياست جمهوري را ندارد زيرا تمركز قدرت و اختيارات 
گسترده و مطلق ولي فقيه  بر تمامي شئون از سياست خارجي 
تا داخلي و اقتصادي ازخرد تا كالن، به مقام ديگري مجال 

مطلق » رهبر«مداخله را نميدهد تا او بتواند بر خالف منويات 
 پر قباي قدرت مطلقه بر العنان، كاري بكند و آن كار به

آقاي » اصالح طلب«تجربه هشت ساله حكومت . بخورد
خاتمي و اعتراف او به دو نكته،اول اينكه او براي نجات نظام 

  و خروج آن از انزوا و بحران، قدم پيش نهاد و دوم، 

  

  16در صفحه 

   ژاله وفا 
  

  ! خُم رنگرزي "انتخابات "
  

واليت فقيه پيش آمد تا  بار ديگر فرصت انتصابات در نظام 
نامزدهاي حاكميت با سپردن التزام به فرمان بردن از ولي 
فقيه  از صافي شوراي نگهبان  بگذرند و خود را منجي 

  !ايران اعالم دارند
ي  انساني و مقوالت و در فرصتي چند ماهه، كليه ارزشها

سياسي  را كه بشريت در تاريخي پر مبارزه بدانان دست 
بيل حقوق بشر ، جمهوريت ، ، حق حاكميت يافته، از ق

كه هم نظام حاكم ...  ملي ، انتخابات ، آزادي و عدالت و 
و هم نامزدهاي مورد تاييدش  نزديك به سه دهه در عمل 
و نظر  با آن بيگانه بوده و كمر همت به نابودي و قلب 
معاني آنها بسته اند به  يكباره وعده  اجرايشان را به مردم 

، هم نامزدهاي ر دهمين دوره  انتصابات اين نظامد.  دهند
جناح راست و هم اصالح طلب متفق القول معتقدند كشور 
به لبه پرتگاه رسيده و از لزوم تغيير سخن ميگويند و هر 

  .كدام  نيز  تنها خود را منجي كشور ميداند
  15در صفحه         

     ميزان
 

قع گرائي خرافي و لزوم تحريم انتخاباتوا  
  

شيخ حسن بن مثله جمكرانى، سومين سفير حسين بن روح 
من شب سه شنبه، : نوبختى؛ يكي از نواب اربعه مي گويد

 هجرى قمرى در خانه 373 ماه مبارك رمضان سال 17
خود خوابيده بودم كه ناگاه جماعتى از مردم به در خانه 

برخيز و : بيدار كردند و گفتندمن آمدند و مرا از خواب 
موالى خود حضرت مهدى عليه السالم را اجابت كن كه 

آنها مرا به محلى كه اكنون مسجد . تو را طلب نموده است
جمكران است آوردند، چون نيك نگاه كردم، تختى ديدم 
كه فرشى نيكو بر آن تخت گسترده شده و جوانى سى ساله 

 پيرمردى هم نزد او بر آن تخت، تكيه بر بالش كرده و
آن پير حضرت خضر عليه السالم بود كه مرا . نشسته است

حضرت مهدى عليه السالم مرا به نام . امر به نشستن نمود
اين : برو به حسن مسلم كشاورز بگو: خودم خواند و فرمود

زمين شريفى است و حق تعالى آن را از زمين هاى ديگر 
آقا . ...اورزى كندبرگزيده است، و ديگر نبايد در آن كش

برو و آن رسالت را انجام بده، و همچنين مسجدى : فرمود
  . بنا نمايد

   14در صفحه
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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر

  

  ؟رژيم در آستانه مرگ
  
  !ناب آقاي بني صدر سالمج

را ارشاد    زماني اين  آخوندها بر روي منبر ها مي رفتند و به اصطالح  مردم  
مي كردند و به آنها مي گفتند ظلم بد است، ستم و ستمگري بايد نابود گردد، 
مظلوم بايد بدون لكنت زبان حق خود را از ظالم بگيرد، مسلمان نبايد دروغ 

نمي دانم از اين جور ايده آلها زياد گفتند و خود را نمايندگان امام ... بگويد 
ل ورق برگشت و مورد امتحان الهي قرار زمان بر روي زمين معرفي كردند و حا

مشاهده مي كنيد و مي . گرفتند و خود حاكم و صاحب تاج و تخت گرديدند
كنيم كه حرف با عمل بسيار تفاوت دارد و كساني كه به قدرت مي رسند، به 

حال سئوال اينجاست كه آنها تا چه  وقت بر تخت . عهد خود وفا نمي كنند
 آيا ما بايد در برابر اين دم مستولي خواهند بود؟سلطنت مي نشينند و بر مر

فريب و دروغ سكوت اختيار كنيم و يا به قول بزرگي كه مي گفت ما اينقدر 
فريب بخوريم كه فريب دهندگان از كار خود خسته شوند و يا دوباره مبارزه را 

در اينصورت براي نوع بشر هيچ گاه فرصت . آغاز كنيم همانند پدران مان؟
چه ممكن است باز هم انقالبي روي دهد و دوباره وضع به .  نمي ماندآسايش

  كال نظر شما در اين باره چيست؟. اين حالت برگردد
  محمدرضا

  آيا مي توان طول عمر يك رژيم را معين كرد؟*
    پرسش اول كه پيرامون طول عمر رژيم است و پرسش دوم كه پرسش از 

به پرسش اول، چند . مستقيم دارنداست، با يكديگر ربط » چه بايد كرد؟«
اين بار، از منظر ديگري در طول عمر يك رژيم مي . نوبت، پاسخ داده ام

  :پيش از آن دو يادآوري مي كنم. نگرم
 يكي اين كه، گرچه نمونه مورد مطالعه، رژيم واليت مطلقه فقيه است، اما 

 از اين، در ديگر اين كه، پيش. عالمتها بكار تعيين عمر هر رژيمي مي آيند
پيش بيني سقوط رژيم شاه و نيز پايان نظام جهاني بر محور دو ابر قدرت 

، و از آن پس، از نقص ها با موفقيت، بكار رفتهاين روش روسيه و امريكا، 
  .پرداخته شده است

  :  از تاريخ كه بپرسيم، به ما پاسخ مي دهد*
عمر . اه بودندكوت) ع( در صدر اسالم، عمر حكومتهاي  عثمان و علي – 1

  .سلسله اموي  از عمر سلسله عباسي بسيار كوتاه تر شد
 شاه يافت و طول عمرش دراز تر از سلسله 7 در ايران، سلسله قاجار – 2

عمر حكومتهاي قائم مقام و امير كبير و . پهلوي شد كه دو شاه بيشتر نيافت
و هويدا مصدق و بني صدر كوتاه بودند و عمر حكومتهاي حاج ميزا آقاسي 

  .و مير حسين موسوي دراز... و
 در رژيمي كه لنين باني آن شد، هرگاه استالين و همكاران او را نسل – 3

حكومت او دوام . اول حاكمان بشماريم،  دولت گرباچف نسل دوم مي شود
  . نيافت و رژيم از ميان رفت

ول به  رژيم هاي نازيها در آلمان و فاشيستها در ايتاليا، حكومت نسل ا– 4
  . از پا در آمدند،پايان نرسيده

 در انگلستان، دموكراسي سلطنتي، عمري طوالني يافته است و در – 5
عمر . فرانسه، از زمان استقرار دموكراسي، ساخت دولت تغيير كرده است

  .جمهوري پنجم نيم قرن شده است
      هرگاه فرض كنيم كه عوامل داخلي و خارجي، همواره وجود داشته و 

ر طول عمر رژيمها مؤثر بوده اند، ولو در مواردي اثر گذاري يكچند از د
 چون اثر جنگ دوم جهاني بر از پا در آمدن رژيمهاي نازيست و –عوامل 
 بيشتر بوده اند، آيا قاعده اي وجود دارد كه بطور نسبي، عمر يك - فاشيست 

  رژيم را معين كند؟
  : حق به دست نمي دهد پاسخ اين پرسش مهم را  جز رابطه قدرت با●
 هرگاه دولت بر محور قدرت ساخت گرفته باشد، به ميزاني كه تضاد - 1

و . قدرت با حق، قطعي تر است، عمر حكومت حق مدار كوتاه تر مي شود
به عكس، هر گاه دولت بر محور حقوق ساخت گرفته باشد، عمر حكومت 

   بنا بر اين،.قدرت مدار كوتاه مي شود
  2 در صفحه 
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 هرگاه تضاد دولت قدرت محور با –2
حقوق يك ملت و حقوق انسان قطعي 
ي تر باشد،  عمر آن دولت كوتاه تر م

بدين قرار، دولتهاي  قدرت . شود
محوري كه عمرشان كوتاه بوده است، 
با حقوق ملي و حقوق انسان در تضاد 

  .قطعي بوده اند
  
 حق مدارهائي كه بخواهند در – 3

ساخت دولت قدرت محور، عمل 
. كنند، عمر حكومتشان كوتاه مي شود
چرا كه تضاد حق با قدرت، تغيير 
. ساخت دولت را ايجاب مي كند
هرگاه حكومت حقوق مدار موفق به 
تغيير ساخت دولت نشود، خود محكوم 

از اين رو، عمر . به سقوط مي شود
حكومتهاي حق مداركه از دوران 
قاجار تا امروز خواسته اند ساخت 
دولت را تغيير و آن را حقوق مدار 

  .كنند، كوتاه بوده است
 چرا وقتي دولت  بر محور قدرت ●

ضاد قدرت با ساخت گرفته است ، ت
حقوق سبب كوتاهي عمر دولت مي 

  شود ؟ زيرا
  حقوقي كه يك انسان دارد و نيز - 1

حقوقي كه يك ملت دارد، حقوقي 
هستند كه حيات انسان و حيات ملت 

براي مثال، . در گرو عمل به آنها است
حق نفس كشيدن، حقي است كه 
.  محروميت از آن، سبب مرگ مي شود

ن و يك ملت، و يا استقالل يك انسا
حقي است كه محروميت از آن، سبب 
محروميت از نيروهاي محركه و بنا بر 

از اين رو، حقوق . اين، مرگ مي شود
ذاتي حيات، حقوق انتزاع كردني از 

آن واقعيت كه هرانسان . زندگي نيستند
و هر ملت مي بايد هرگز از آن غافل 
نشوند، اين واقعيت است كه محروميت 

و .  يت به مرگ استاز حقوق، محكوم
هر قدرتي به ميزاني كه ميل به مطلق 
مي كند، ضد حقوق، بنا بر اين ضد 
حيات انسان و جامعه اي  مي شود كه 

مي » زندگي«تحت سلطه آن قدرت، 
  .كنند

  اما  قدرت فرآورده تخريب - 2
نيروهاي محركه حيات و، بنا بر اين، 
.  حاصل تجاوز به حقوق  انسان است

كز و بزرگ شدن كه ذاتي ميل به تمر
هر قدرتي است، نياز آن را به تخريب 
نيروهاي محركه حيات و تجاوز به 
حقوق انسان و حقوق ملت، روز به 

زماني مي رسد كه . روز، بيشتر مي كند
. يا بايد صاحب حق بميرد و يا قدرت
بنا بر اصل، قدرت حاكم مي ميرد، زيرا 
مرگ صاحب حق، سبب مرگ قدرت 

چرا كه .  درت نيز مي شودو آلتهاي ق
اگر ملتي نباشد، دولت مدعي واليت 

بديهي است . مطلقه نيز بر جا نمي ماند
كه تاريخ مرگ ملتها و دولتهاي 
. قدرتمدار آنها را نيز ثبت كرده است

، »چه بايد كرد؟«از اين رو، پاسخ 
زيرا از . مبارزه بايد كرد مي شود

موضع حق طلبي،  يعني بيرون آمدن 
ها و جامعه آنها از غفلت از حقوق انسان

خويش و عمل به اين حقوق و 
برخاستن به تغيير ساخت دولت و نظام 

  .اجتماعي بر محور حقوق است
  
عالمتهائي كه تمايل به زندگي *

و يا تمايل به مرگ يك رژيم را 
  :نشان مي دهند

  
 عالمت اول، افزايش تخريب ●

  :نيروهاي محركه
شيست و   رژيمهاي نازيست و فا- 1

استالينيست، در ارضاي ميل به مطلق 
شدن، زمان به زمان، بخش بزرگ تري 
از نيروهاي محركه را از صاحبان 
حقوق مي ستاندند و صرف قدرت مي 

رژيم نازي كار را به جائي . كردند

 ساله را روانه 12رساند كه نوجوانان 
همه ديگر نيروهاي .  جبهه ها كرد

 محركه را نيز صرف جنگ كرد و
سرانجام نيز دستور داد كه شهرها و 
روستاها و جنگلها را آتش بزنند كه جز 

در . زمين سوخته بدست دشمن نيفتد
اين مرحله، تضاد آن رژيم با حقوق 
. انسان و حقوق ملي آلمانيها قطعي شد

بديهي است آلمانيها . رژيم از پا درآمد
و مردم اروپا آن بهاي سنگين را نمي 

لماني ها از موضع پرداختند، هرگاه آ
حقوق انسان و حقوق ملي به مقاومت 

  . بر مي خواستند
     در ايران، رژيمهاي پهلوي و 
خميني، روز به روز، بر ميزان برداشت 
از نيروهاي محركه و صرف آنها در 
. برآوردن نيازهاي قدرت، افزوده اند
مقايسه نخستين بودجه ايران در دوران 

ن بودجه مرجع انقالب ايران با آخري
 رژيم واليت 1388رژيم شاه و بودجه 

مطلقه فقيه، ميزان محروم كردن حيات 
ايرانيان و حيات ملي آنها از اين 
نيروهاي محركه، افزايش فقر اين ملت 

 رايانه ها هم كه :را گزارش مي كند
دولت مي دهد، هزينه هائي هستند كه 
. تمركز و بزرگ شدن قدرت مي طلبد

ه و، بخاطر آن، افزودن بر حجم بودج
افزودن بر حجم بدهي هاي دولت به 
نظام هاي بانكي داخلي و خارجي، 
افزودن بر حجم بودجه هاي اداري و 
نظامي، افزودن برسهم رانت خوارها از 
توليد ناخالص داخلي و افزودن بر 
ميزان باجي كه رژيم به كشورهاي 
ديگر مي دهد، افزايش ميزان تخريب 

ز ، در درجه ثروت ملي كه نفت و گا
اول و منابع ديگر كشور در درجه دوم 

  . را گزارش مي كنند
  افزايش تنش ها و كشاندن كشور - 2

تمامي رژيمهائي كه دم از : به جنگ
واليت مطلقه زده اند، ملتهاي خود را 
به گروگان جنگ و بحرانهاي شديد 
خارجي گرفته اند همانند دولتهاي 

ها و پهلويها نازيها و فاشيستها و استالينيست
دو كودتا و (و واليت مطلقه ايها

برانگيختن عراق به حمله به ايران 
  ). ساله و بحرانها8وجنگ 

    رژيم كنوني، صاحب اين 
 نيز شده است كه بحران "تخصص"

مي سازد و آن را تا شكست ادامه مي 
دهد و پس از ببار آوردن افتضاحي 
بزرگ، اغلب بين المللي، در شكست، 

گروگانگيري . مه مي دهدبدان خات
محاصره اقتصادي و دو افتضاح اكتبر (

و جنگ ) سورپرايز و ايران گيت
و ترورها ) سركشيدن جام زهر شكست(

و محكوم كردن خانم ركسانا ... و 
صابري به جرم جاسوسي و سرانجام 

  . رها كردن او
چرا اينگونه : پرسش مهم اينست     

ا رژيم ها بحران مي سازند و آن را ت
شكست ادامه مي دهند؟ نياز قدرت به 
بحران را، در مطالعه هاي ديگر، 

در اين . موضوع بحث قرار داده ام
  جا، يادآور مي شوم كه 

 بهاي بحران ها را مردم يعني –الف 
  .صاحبان حق مي پردازند

  حاكمان يكدست نيستند و ادامه - ب 
بحران، بسود گرايشي و به زيان 

  گرايش ديگري است و
 مركز قدرت به ادامه بحران نياز –  ج

زيرا مي بايد مردم را در قيد . دارد
» دكتريني«. بحران و ترسها نگاه دارد

 مالي و آلت فعل –كه مافياهاي نظامي 
آنها، آقاي خامنه اي، ساخته اند،  چهار 

، ايران »دكترين«بنا بر اين . مؤلفه دارد
پس سركوب . در تهديد به جنگ است

 اين كه دشمن آنها را مخالفان براي
دليل اين مدعي كند  كه مردم ايران 
خواهان رها شدن از اين رژيم هستند، 

اين سركوب و اختصاص . ضرور است
توان مالي كشور نخست به تقويت 
قواي مسلح، دو مؤلفه از مؤلفه هاي 

به سخن . مي شوند» دكترين«اين 
ديگر، بحران ساختن و كشور را در قيد 

دادن، توجيه گر حالت جنگ قرار

اما . سركوب شديد در داخل است
اختصاص نيروهاي محركه به هرچه 

، مردم »قدرت نظامي«بزرگ تر كردن 
ايران را به گروگان فقر و خشونت نيز 

يادآور مي شود كه رژيم . در مي آورد
وجود چهار (شاه از مشابه اين دكترين 

) جنگ و دائمي بودن حالت جنگ
  و.  پيروي مي كرد

تا زماني كه صاحبان حق، يعني  –د 
مردم يك كشور از انفعال خارج نشوند 
و ادامه بحران و تعادل قوا را به زيان 
قدرت حاكم برهم نزنند، آن قدرت، 
. بحران را طوالني خواهد كرد
گروگانگيري و جنگ ايران و عراق دو 
مثال گويا بر چرائي ايجاد و ادامه 

جنگ جهاني دوم نيز . بحران هستند
هيتلر : ونه بسيار گوياي ديگري استنم

صاحبان مقام وكافرمايان آلمان را گرد 
ما جنگ را باخته : آورد و به آنها گفت

همه نفس آسوده اي كشيدند و . ايم
منتظر شدند از زبان او بشنوند كه اينك 
. با قبول شكست، به آن پايان مي دهيم

با وجود اين، جنگ ادامه : اما او گفت
 با وجود شكست توانست چرا او!. دارد

به جنگ ادامه دهد؟ زيرا تعادل قوا با 
قواي متفقين به زيان رژيم او برهم 

اما در خود آلمان، جامعه . خورده بود
آلماني برضد جنگ و رژيم نازيها، 

در ايران، . دست به جنبش نزده بود
مبارزه با جنگ و افشاي نقش امريكا و 
انگلستان و اسرائيل و بر مال شدن 
افتضاحهاي اكتبر سور پرايز و ايران 
گيت و فسادهاي بزرگ، تعادل قوا را 

از . بسود مردم و به زيان رژيم برهم زد
اين رو، آقاي خميني ناگزير شد جام 
. زهرآلود قبول آتش بس را سركشد
هرگاه گروه رجوي، تحت حمايت 
قواي عراق، وارد عمل نمي شد، بسا 
 رژيم ناگزير مي شد تن به نوشيدن
جام زهر ديگري بدهد و واليت را به 

  .جمهور مردم بازگرداند
 از جمله تفاوتهاي كيفي اي كه – 3

ميان حكومت زورمدار با حكومت 
حقوق مدار وجود دارد، يكي اينست 
كه حكومت زورمدار با ساخت قدرت 
محور دولت سازگاري دارد اما با مردم 
صاحب حقوق در تضاد مي شود و 

اخت قدرت حكومت حقوق مدار س
محور دولت  را  نمي پذيرد اما مردم 

از اين رو، . حامي او مي شوند
حكومتهاي حقوق مدار با كودتا  
بركنار مي شوند و حكومتهاي قدرت 
مدار با جنبش همگاني سرنگون مي 

چنانكه جبنش مردم ايران، . گردند
مصدق را به نخست وزيري رساند و 

 مرداد، حكومت او را 28كودتاي 
شركت انبوه مردم ايران . ن كردسرنگو

در اولين انتخابات رياست جمهوري 
بني صدر را به رياست جمهوري رساند 
و برابر سنجشهاي افكار، در روزهاي 
پيش از كودتا، محبوبيت او افزون بر 

 60با كودتاي خرداد .  درصد بود80
بنا براين واقعيت . بود كه او بركنار شد

ياهاي كه جهان شمول است، رژيم ماف
 مالي نيز با جنبش مردم ايران –نظامي 

هم اكنون، ابتكار . از ميان خواهد رفت
عمل در دست مردم ايران قرار گرفته 

  .است
     اما اين واقعيت، چرا عالمت ورود 
رژيم قدرتمدار به آستانه مرگ است و 
چگونه ورود رژيم را به اين آستانه، 

  اطالع مي دهد؟ 
 ورود رژيم به   از اين رو عالمت-3/1

آستانه مرگي است كه از راه تقابل با 
جامعه ملي و تحميل خود به اين 
جامعه، استقرار جسته است، نه تنها نمي 
تواند از شدت تضاد بكاهد بلكه ناگزير 

سه كودتا، . است بر شدت آن بيفزايد
يكي كودتاي رضا خاني و ديگري 

 و سومي 32 مرداد 28كودتاي 
روند تشديد تضاد ،  60كودتاي خرداد 

. رژيم با جامعه ملي را به دنبال آوردند
چرا هيچ يك از سه دولت زورمدار، 
نتوانستند از شدت تضاد با جامعه ملي 
بكاهند؟ زيرا هرگاه مي خواستند 

حقوق انساني ايرانيان و حقوق ملي 
آنها را رعايت كنند، دست به كودتا 

با كودتا، تضاد قدرت با حق . نمي زدند
زيرا قدرت بخاطر .  مي شودتشديد

مستحكم كردن پايه هاي خود و نيز در 
جريان تمركز، به تجاوزها به حقوق 

  .انسان و حقوق ملي مي افزايد
  تجاوزها به حقوق در همه -3/2

بعدهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي 
. و فرهنگي جامعه ملي به عمل مي آيند
از اين رو، ابهام از ميان بر مي خيزد و 

اد دولت قدرتمدار با جامعه ملي تض
همه جانبه و قطعي مي شود، در نتيجه 
خطري كه حيات ملي را تهديد مي 
. كند، بر همگان ملموس مي گردد

در . غريزه حفظ حيات فعال مي شود
اين مرحله است كه وجدان جمعي، بر 
وفق حقوق انسان و حقوق ملي، حكم 

 صادر و مردم را به را محكوميت رژيم
  .حكم مأمور مي كنداجراي 

  ساز و كار  تقسيم به دو و حذف - 4
يكي از دو، وقتي دايره آن به 
گرايشهاي موجود در رژيم محدود مي 
شود، از گوياترين عالمتها بر ورود 

از دور دوم . رژيم به آستانه مرگ است
رياست جمهوري آقاي خاتمي، ساز و 
كار تقسيم به دو و حذف يكي از دو، 

فلج : د رژيم شده استمحدود به حدو
كردن مجلس ششم و حكومت خاتمي 

آن » نمايندگان«كه كار را به تحصن 
مجلس كشاند و سبب حذف نامزدهاي 

با صالحيت «اصالح طلب از فهرست 
بعدي مجلس شد و » انتخابات«در » ها

، »انتخابات رياست جمهوري«نيز، در 
و » اصالح طلب«حذف نامزدهاي 

ي، با توسل حتي آقاي هاشمي رفسنجان
به تقلب وسيع و ناگزير كردن او به پناه 
بردن به خدا و، به دنبال رسيدن آقاي 
احمدي نژاد به مقام رياست جمهوري، 
حذف وسيع مديران دستگاه اداري 
توسط حكومت او و اينك، حذف 
آقاي خاتمي بعنوان نامزد رياست 

رياست » انتخابات«جمهوري در 
  . جمهوري

مت روشني مي    اين سازو كار عال
شود بر ورود يك رژيم به آستانه سقوط 

  وقتي، 
 دافعه رژيم از جاذبه اش بيشتر - 4/1

به ترتيبي كه از سوئي نمي . مي شود
تواند استعدادهاي جديد را جذب 
كند و از سوي ديگر، سازوكار تقسيم به 
دو و حذف يكي از دو، آن را از 
استعدادهائي كه دارد، محروم مي 

ور يادآوري است كه رژيم در خ. كند
شاه سابق، تا زماني، توانائي جذب 
استعدادها و تجديد مديران خود را 

يك نوبت، بهنگام دست زدن . داشت
، حكومت فن "انقالب سفيد"به 

ساالران و ديوان ساالران نسل جديد 
كانون مترقي كه بعد تبديل به حزب (

حزب مردم و نوبت )  ايران نوين شد
 پيش از انقالب، با دوم، در سالهاي

اما . تشكيل گروه دانشگاهيان و محققان
از آنجا كه تمركز شديد قدرت در 
شخص شاه سبب محدود شدن عرصه 
ابتكار و عمل مي گشت، جذب نوبت 

در برابر، فرار . دوم، ناممكن گشت
  . مغزها بود كه وسعت گرفت

     رژيم كنوني، از آغاز تا امروز، 
چند . ها استهمچنان بكاردفع استعداد

نوبت، موجهاي مهاجرت را بر انگيخته 
حكومت احمدي نژاد، با . است

رژيم استعداد : صراحت تمام مي گويد
ستيز و از جذب استعدادهاي جديد 

گريز استعدادها از كشور . ناتوان است
و ناتواني رژيم از جذب آنها، دو امري 
هستند كه به همان نسبت كه واليت 

ته است، افزايش مطلقه فقيه تحقق ياف
دفع استعدادها و ناتواني از . يافته اند

جانشين كردن استعدادها با 
استعدادهاي جديد، ادامه حيات رژيم 

بخصوص . را سخت مشكل ساخته است
  كه

  مركز قدرت در همان حال كه - 4/2
بر روي استعدادهاي بيرون از رژيم 
بسته مي ماند، در درون رژيم، مجال 

 واليت مطلقه خود را، عمل ناسازگار با
به ترتيبي كه رقابت . محدود مي كند

  . بر سر تصدي مقامها، بي معني مي شود
رياست جمهوري كنوني، » انتخابات«

فرصتي است براي اين كه كسي كه 
بيشترين انطابق را با رژيم دارد، 

پيشاپيش، معلوم است . شود» انتخاب«
  . كه نامزدهاي ديگر حذف خواهند شد

 ترين عالمت نازا شدن رژيم،  گويا-  5
بمعناي ناتوان شدن از زائيدن و 
پرورش دادن استعدادهائي است كه 
  :بتوانند ادامه حيات آن را ميسر سازند

 استعدادي كه رژيم كنوني ايران -5/1
پروريده است، آقاي احمدي نژاد 

در حال حاضر، نامزدها همه . است
چهار سال پيش، . امتحان داده اند

دي نژاد، محصول نيازموده آقاي احم
حال كه عامل گسترش . رژيم بود

اقتصاد مصرف محور، فقر و فساد گستر 
گشته و در روابط خارجي بر شدت 
تنش ها افزوده و ايران را به انزوا 
درآورده و به زير تحريم اقتصادي 
آورده و از خود حق راست گفتن و از 
مردم حق راست شنيدن را سلب كرده 

 -يم مافياهاي نظامي ، رژ...است و
از راه . مالي، جانشيني براي او ندارد

توزيع پول و افزودن بر (گسترش فساد 
مي ) حجم دروغ و تقلب در انتخابات

خواهد او را، براي بار دوم، رئيس 
نه او و نه هيچيك از . جمهوري كند

نامزدهاي ديگر، سخن نو بكنار، برنامه 
عملي كه در جامعه اميد و حركت 

نمي . آورد، ارائه نمي دهندپديد 
  :توانند ارائه دهند زيرا

هر نامزدي كه بخواهد در هريك . 5/2
از چهار بعد واقعيت اجتماعي،  براي 
مشكلها، راه حلهايي پيشنهاد كند، 
رويارو مي شود با اختيارات مطلقه 

تمام قلمروهاي سياسي و . »ولي فقيه«
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، قلمرو 

. و ورود به آنها ممنوع است» رهبر«
براي مثال، هرگاه در قلمرو سياسي، 
بخواهد وعده برچيده شدن سازمانهاي 
سركوب را بدهد، درجا، فرمانده 
نيروي انتظامي به او اخطار مي كند 

ورود . كه اين قلمرو، از آن رهبر است
به قلمرو سياست خارجي، براي مثال 
بحران اتمي،  ممنوع است زيرا قلمرو 

در قلمرو اقتصاد، سياست . است» رهبر«
رانت (است و منافع » رهبر«گذاري با 

 مالي –از آن مافياهاي نظامي ) ها
هستند و تبديل اقتصاد مصرف محور به 

در . اقتصاد توليد محور ناممكن است
تهاجم «قلمرو فرهنگ، با چماق 

بلند كرده است، » رهبر«كه » فرهنگي
هنگ هر تدبيري براي بيرون بردن فر

در قلمرو . كشور از ركود، ممنوع است
اجتماعي، قائل شدن هر حقي براي 

با قدرت ... زنان و كارگران و معلمان و
در . مطلقه رهبر تضاد پيدا مي كند

نتيجه، اگر هم نامزدها، عقلهاي خود را 
بكار مي انداختند، در چهارديواري سر 

، به »ممنوعيت ها«به فلك كشيده 
اين . نا نمي شدنديافتن چاره اي توا

امر كه نامزدها در تقدم بخشيدن به 
حفظ نظام بر يكديگر پيشي مي گيرند، 
نه تنها به اين دليل است كه موقعيت 
خود را از اين رژيم دارند، بلكه به 
دليل اين واقعيت نيز هست كه چون 
نمي توانند براي انبوه مشكلها كه رژيم 
ساخته است، راه حل پيشنهاد كنند، به 

توسل مي » تقدم با حفظ نظام است«
جويند تا ناتواني مطلق خود را 

سخن آقاي موسوي خوئيني . بپوشانند
  :ها صريح و روشن است

  3در صفحه 
  

  ؟رژيم در آستانه مرگ
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 حفظ نظام از اوجب واجبات است، «    
واجبات و محرمات يعني بايد از برخي 

عبور كرد تا نظام حفظ ) اگر الزم باشد(
  .»شود
ني بجا نياوردن واجبات، يع عبور از    

حقوق و عبور از محرمات، يعني انجام 
پس، براي حفظ نظام . دادن ناحق ها

ترك (واليت مطلقه فقيه، نقض حقوق 
ارتكاب (و تجاوز به حقوق ) واجب ها
را ضرور گشتن، يعني تضاد ) محرمات

حل ناشدني واليت مطلقه فقيه با 
روشن تر از . حقوق انسان و حقوق ملي

به تضاد قطعي  رژيم اين ممكن نبود 
حقوق انسان (واليت مطلقه فقيه با حق 

در عمل، . اعتراف كرد) و حقوق ملي 
كار رژيم ترك حق و ارتكاب ناحق 

» محرمات«براي مثال، از جمله . است
اما بمحض . تقلب در انتخابات است

به زير سئوال بردن » رهبر«اين كه 
سالمت انتخابات را ممنوع كرد، آقاي 

چون رهبر فرموده اند : كروبي گفت
وقتي ! ديگر در اين باره حرف نمي زنم

در باره تقلب در انتخابات نيز حق 
ندارند حرف بزنند، با وجودي كه 

، »حفظ نظام از اوجب واجبات است«
نامزدها  چگونه بتوانند به مسائل اصلي 
جامعه و ارائه راه حلها براي آنها 

  بپردازند؟ 
 مسئله مي مطلق العناني كه» رهبر«   

سازد و اختيار تعيين سياست هاي 
با او است اما ... اقتصادي و خارجي و

ارائه راه حل ها بر عهده او نيست و 
رئيس جمهوري و وزيران و مجلس نيز 
ياراي ارائه راه حل ها را ندارند، 
گرفتار فلج عقلي مزمن و خود عامل 
آگاهي جامعه از ناممكن بودن حل 

 كه خود آنها مسائل توسط رژيمي است
وقتي اين آگاهي مايه . را مي سازد

داوري وجدان همگاني و صدور حكم 
توسط اين وجدان شد، جنبش براي 
جانشين كردن رژيم زورمدار با رژيم 
  :حقوق مدار، جنبشي همگاني مي شود

انحطاط انديشه راهنماي هر رژيم، *
عالمت قطعي بر ميرندگي آن رژيم 

  :است
عالمتهاي باال    عالمتها منحصر به 

اما اين عالمتها بيشتر از همه در . نيستند
انديشه . دسترس همگاني هستند

راهنماي هر رژيم، عالمت زيندگي يا 
ميرندگي آن رژيم است از جمله به 
اين دليل كه در بردارنده مجموع 
عالمتهائي است كه گوياي زيندگي يا 

  :ميرندگي آن رژيم هستند
و  در جريان جنبش همگاني – 1

سازماندهي خودجوش اين جنبش، 
بيان آزادي قائل به واليت با جمهور 

در . مردم و ميزان رأي مردم است، شد
با مردم و » رهبر«جريان بيگانه شدن 

اين هماني جستن او با قدرت، بيان 
قدرتي كه جانشين مي شد، از قائل 

و واليت فقيه » واليت شرعيه«شدن به 
 با بمعناي نظارت فقيه آغاز كرد و

مدعي واليت مطلقه فقيه شدن، بيان 
بيان قدرتي كه . استبداد فراگيرگشت

واليت مطلقه فقيه شد، ضد كامل بيان 
آزادي گشت كه در آن،  واليت 
جمهور مردم ترجمان دو اصل استقالل 

  .و آزادي بود
  بيان آزادي چون حقوق انسان و - 2

حقوق ملي را در بر مي گرفت، جامعه 
ارتشيان و . د مي خواندملي را به توحي

اداريان را از توحيد ملي بيرون نمي 
از » رهبر«در جريان جدا شدن . نهاد

حقوق انسان و حقوق مردم و يگانگي 
جستن با قدرت، اصل بر تضاد دولت با 
. حقوق انسان و نيز حقوق ملي شد
پاسداري از انقالبي كه ملت ايران به 
و انجام رسانده بودند، به سپاه و كميته 

از اين . دادگاه انقالب، سپرده شد
با حق، آغاز ) زور(= زمان، تضاد قدرت 

 35«و سرانجام، اين تضاد، با گفتن 

ميليون نفر بگويند بله من مي گويم 
يكي در برابر همه، :  ، قطعي شد»نه

  . همان تعريفي است كه زور دارد
  تقديس خشونت بيانگر از خود - 3

يان قدرت بيگانه شدن بيان آزادي در ب
در جريان انقالب، گل در برابر : گشت

بتدريج كه قدرت . گلوله قرار گرفت
بدستان از حقوق انسان و حقوق ملي 
بيگانه و با قدرت يگانه مي شدند، كينه 
پروري و خشونت گستري، صفت 

بديهي است . گشتند» اسالم انقالبي«
يكي در برابر همه كه تعريف زور است، 

وش اصلي دولت نمي توانست زور را ر
تبليغ خشونت و . زورمدار نگرداند

تقديس آن از مرزهاي ايران فرا رفت 
و سرزمينهاي اسالمي و خارج از آن را 

  .فرا گرفت
  اسالمي كه در جريان انقالب، بيان - 4

آزادي و ترجمان استقالل و آزادي و 
رشد بر ميزان عدالت اجتماعي و در 
بردارنده حقوق انسان و حقوق ملي 

ي گشت،  با بيگانه شدن استبداديان م
از مردم و يگانه شدن با قدرت، مقدم 
بر استقالل و آزادي و حقوق انسان و 

اسالم مقدم بر بقاي كشور (حقوق ملي 
، تهي از حق و پر از زور گشت و )است

محتواي مبهمي جست كه هنوز كه 
» اسالم عزيز«هنوز است نه معلوم كه 

م، تقدم  تنها معلوم اين اسال. چيست
  . بخشيدن و تقديس خشونت است

  بيان آزادي كه در جريان انقالب، - 5
تبعيض ها را الغاء مي كرد،  در جريان 

و دستياران » رهبر«نماد قدرت گشتن 
او، جاي به بيان قدرتي مي داد كه 
: تبعيض ها را از پي يكديگر برقرار كند
بيان قدرت، جريان تحول به مرام 

ا با تبعيض بسود استبداد فراگير ر
و تبعيض به زيان زنان آغاز » روحانيان«

ها پي » مكتبي«و با تبعيض بسود 
تا كه امروز تبعيض ها بسود . گرفت

اصول «و » پاسداران«و » خودي ها«
و به دنبال آنها، تبعيض هاي » گرايان

ديني و قومي و فرهنگي برهم  افزوده 
گشته و رشته هاي پيوند ملي را گسسته 

  .  ملي را به خطر انداخته استو حيات
  بهنگام پيروزي انقالب، صدور -  6

انقالب، صدور روشي كه شركت 
همگان در جنبش و خشونت زدائي بود 
و صدور انديشه راهنمائي كه بيان 

با بيگانه شدن . آزادي بود، بشمار بود
و دستياران او با بيان » رهبر«عقول 

آزادي و تكوين بيان استبداد فراگير، 
دور انقالب در صدور خشونت و ص

تنها ايرانيان مخالف . ترور ناچيز شد
رژيم در بيرون از مرزهاي ايران 
نبودند كه ترور مي شدند، بلكه در 
هرجا كه رژيم توانسته است، جنبش 
همگاني را با خشونت سازمان يافته 

كار بيان قدرت . جانشين كرده است
ضد استقالل و آزادي و حقوق انسان 

انقالب «رسيد كه امروز، بجائي 
را جرم مي شناسد و دست » مخملي
، »تدارك انقالب مخملي«آويز

سركوب مخالفان خشونت گستري 
  .رژيم گشته است

  همان سان كه خشونت زدائي، - 7
ذاتي بيان آزادي است، خشونت 

به . گرائي، ذاتي بيان قدرت است
همان اندازه كه بيان آزادي در 

 زيستن و به بردارنده روشهاي چگونه
زندگي برانگختن است، بيان قدرت در 
بردارنده روشهاي چگونه مردن و 

در جريان . چگونه ميراندن است
انقالب، دليل انقالب، احياي حيات ملي 
و برخورداري ايرانيان از زندگي در 

در جريان . استقالل و آزادي بود
گرايش از توحيد با مردم، به، تضاد با 

» يد پرورشه«مردم،  ملت، صفت 

 ساله، نسلهاي جوان 8در جنگ . جست
حيات انسان بي . دو كشور تباه شدند

قاضيان «قدر گشت تا بدانحد، كه 
زندانيان را كشتار كردند و » شرع

توجيهشان اين بود كه اعدام شدگان 
. اگر بي گناه باشند، به بهشت مي روند
و يا بهنگام سركشيدن جام زهرو تن 

جواناني كه از دادن به متاركه، به نو
: جبهه باز مي گشتند، مي گفتند
دربهاي بهشت بر روي ما بسته شد چرا 

اينك، بيان !. كه جنگ پايان يافت
قدرتي كه راهنماي واليت مطلقه فقيه 
است، از روشهاي به زندگي برانگيختن 

اما از روشهاي به مرگ . هيچ ندارد
  . برانگيختن پر است

 ها  بيان آزادي، ترجمان واقعيت– 8
است و به انسان امكان مي دهد 

با . واقعيت را همان سان كه هست ببيند
رها كردن اين بيان و اتخاذ بيان 
قدرت، رابطه با واقعيت، جاي به رابطه 

از اين رو، . با مجاز مي سپارد
استبداديان، در جريان زورمداري، با 
واقعيت ها بريدند و كوشيدند مردم را 

نياي مجازها از دنياي واقعيت ها به د
بهمان نسبت كه بيان قدرت بيان . ببرند

استبداد فراگير مي شد، نياز به مجازها 
از پيدا شدن دست : نيز بيشتر مي گشت

غيبي كه در جنگ نقش پيدا كرد تا  
كه آقاي احمدي نژاد را » هاله نور«

بهنگام ورود به سالني كه سران 
كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان 

د آمده بودند، از اداره ملل، در آن گر
مجلس آقاي احمدي نژاد با 
دانشگاهيان و دانشجويان دانشگاه 

بنا بر ادعاي (كلمبيا، توسط امام زمان 
، تا تمامي مردم دنيا در حسرت يك )او

لحظه زندگي در فضاي آزاد ايرانند، 
از رشد مثبت اقتصاد ايران در حالي 
كه اقتصادهاي صنعتي رشد منفي مي 

 خفت ملي كه ايران استبداد ، تا!كنند
زده امروز بدان گرفتار است و آقاي 
خامنه اي آنرا عزت ملي مي خواند، 
همه و همه، گوياي شدت از خود 
بيگانه شدن بيان آزادي در بيان قدرت 

  .هستند
  بيان آزادي، ترجمان آزاد شدن -  9

نيروهاي محركه و بكار افتادن آنها در 
در . ترشد انسان و عمران طبيعت اس
ايران «دوران مرجع انقالب ايران، 

. شعار خدمتگزاران به مردم بود» سبز
در جريان مقابله با رئيس جمهوري 

عقلها را «كه شعارش -منتخب مردم 
آزاد و خالق كنيم تا بازوان در بناي 

 ، -بود » ايران مستقل و آباد بكار افتند
بازوان پر از انرژي «استبداديان 

 بكار مي انداخت تا جوانان را مي بايد
با ضربتي، موانع را از پيش پاي اسالمي 

را شعار خود » كردن ايران بردارند
گروگانگيري، انقالب دوم و . كردند

بزرگ تر از انقالب اول و محاصره 
اقتصادي و جنگي كه به دنبال آورد 

همه كس و همه چيز «نعمت گشت و 
، ميزان تخريب »در خدمت جنگ
: ه حداكثر رساندنيروهاي محركه را ب

فراري دادن مغزها كه حاصل سرمايه 
گذاريهاي جامعه در طول يك قرن 
بودند و فراردادن سرمايه ها و بكار 
جنگ گرفتن يك نسل، ايران و درآمد 
نفت، تخريب سازمان يافته نيروهاي 

 30تخريبي كه از جنگهاي . محركه شد
از پايان عمر سلسله صفوي تا (ساله 

بدين سو، ايران ) اجاريهاستقرار سلسله ق
از فرداي جنگ، . به خود نديده بود

جريان تخريب همچنان ادامه يافته 
گسترش اقتصاد مصرف محور و : است

 ميليارد دالر در مدت 270هزينه كردن 
 سال حكوت احمدي نژاد و فرار 4

مغزها و سرمايه ها و بي محل شدن 
دانش و فن در اقتصاد مصرف محور 

  ...و
ي است كه تخريب سازمان      بديه

يافته نيروهاي محركه توجيه مي 
خواهد و اين توجيه حاصل انطباق 
انديشه راهنما  با تخريب روز افزون 

دولت واليت مطلقه فقيه مي بايد : است

زمينه را براي حضور حضرت مهدي 
اين همان باور !. فراهم كند) عجج(

ديرين است كه، بنابر آن، ويراني بر 
اد بر فساد  افزودن، سبب ويراني و فس

مي شود، زمان ظهور امام زمان نزديك 
» ايران قدرت منطقه«و نيز، .  بگردد

گشته است، نيز بكار توجيه تخريب 
بديهي است، . نيروهاي محركه مي آيد

ايران فرصت آن را يافته است كه 
توانائي از سر گيرد و در جهان صاحب 
نقش بگردد، اما تخريب نيروهاي 

وختن اين فرصت است و محركه س
  .توان از ايران مي ستاند

  بيان آزادي افق انديشه و عمل -  10
انسان را باز مي كند و به جامعه امكان 
مي دهد نظام اجتماعي خود را باز و 
. عرصه فعاليت نيروهاي محركه بگرداند
به يمن اين بيان، از جمله، تدابير 
اقتصادي سنجيده و بكار برده شدند تا 

تصاد مصرف محور جاي به اقتصاد كه اق
قلمروهاي مختلف . توليد محور بسپارد

آزاد و (سياسي و اقتصادي و اجتماعي 
حقوق مند شناختن زن و برداشتن 

و فرهنگي،  ... ) مرزهاي قومي و ايلي و
اما با . فراخناهاي خالقيت انسان گشتند

گرايش به استبداد، بيان قدرتي كه در 
مي » ا مال خراقتصاد ر«كار مي آمد، 

شناخت و فعاليت سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي ناسازگار با واليت فقيه را كه 
در سير به واليت مطلقه بود، ممنوع مي 

به ترتيبي كه نه تنها دستياران . گرداند
را از هرسو محدود مي كرد و » رهبر«

مي كند، بلكه نظام اجتماعي را نيز 
 .زندان ايرانيان مي ساخت و مي سازد
توجيه گر زندگي در اين زندان، ترسها 

از اين رو،  وقتي بيان قدرت، . هستند
واليت (توجيه گر يكي در برابر همه 

مطلقه صاحب اختيار جان و مال و 
گشت، مجموعه اي از ) ناموس مردم

ترسها، فراخناي زندگي را به تنگنائي 
بدل كرده است كه، در آن، ايرانيان 

ا روش نه زندگي كه مرگ تدريجي ر
  . كرده اند

 بيان آزادي، استقالل و آزادي – 11
انسان را بدو باز مي گرداند و اين 
انسان، توان خود برانيگختن را باز مي 

با جانشين كردن واليت فقيه و . جويد
روي نهادن آن به واليت مطلقه، خود 

بر انگيختن » رهبر«برانگيختن جاي به 
انقالب را جمهور مردم، : مي سپارد

ن اطالع و اجازه آقاي خميني بدو
از زماني كه بيراهه . كردند

قدرتمداري، را خميني در پيش 
گرفت،  بنا بر تاريخي كه جعل 
استبداديان است، مردم به فرمان او 

به استناد اين جعل، !. انقالب كرده اند
استبداديان خرافه اي ساختند كه بنا بر 
آن، عمل به رأي خود موجب رفتن به 

ود اما عمل به دستور جهنم مي ش
، حتي اگر دستور ارتكاب گناه »رهبر«

در . باشد، سبب رفتن به بهشت مي شود
حال حاضر، بزرگ ترين و مرگبار 
ترين ترس ها، ترس از خود برانگيختن 

بيان قدرتي كه توجيه . و ابتكار است
را » رهبر«گر اين ترس است،  قدرت 

  صالح و عمل 
  .سدمخالف با او را طالح، مي شنا

 بيان آزادي دانش محور و عقل – 12
بيگانه كردن آن بيان . آزاد پرور است

در بيان قدرت، با جانشين كردن علم با 
ظن و قدرتمدار كردن عقل و ترويج 

از اين رو، به . خرافه ها، ميسر مي شود
تدريج كه قدرت ميل به يافتن صفت 
مطلق مي كند، از علم خالي تر و از 

جعه به عقل آزاد نا ظن پر تر، از  مرا
توان تر و به بخت و اقبال و خرافه 

چرا كه انسان غافل . راغب تر مي شود
از توانائي و ترسان از ابتكار و در بند 
نياز، تقدير قدرت را بر تدبير انسان 
مقدم مي كند و بسا از تدبير مي ترسد 

از اين رو . و به انتظار تقدير مي نشيند
يگانه شدن است كه در جريان از خود ب

بيان آزادي در بيان قدرت و انحطاط 
اين بيان در واليت مطلقه فقيه، تقدم 
تقدير قدرت بر تدبير انسان، مطلق 

از هرچه دشمن گفت مي بايد : گشت
)  قول آقاي خميني (وارونه آن كرد 

و از آن، » ما مأمور به ادامه جنگيم«تا  
پذيرفتن » سركشيدن جام زهر«تا 

منيت و از آن، تا قطعنامه شوراي ا
بحران اتمي، به روشني، گزارش مي 
كنند كه پندار و كردار حاكمان، 
يكسره واكنش، يعني ترجمان تقدم 

  .  تقدير قدرت بر تدبير انسان است
  بنا بر بيان آزادي، دليل هر عمل - 13

هر عمل آزاد، . در خود آن عمل است
. بيانگر استقالل عمل كننده نيز هست

 سازي استبداد، بيان در جريان باز
قدرتي جانشين مي شد كه دليل هر 
عمل را در بيرون آن و عمل را 
ترجمان قدرت آمر بر عمل كننده مي 

 كه –دليل واليت مطلقه فقيه : شناخت
چيزي بيشتر از شرك است زيرا 

مي كند ) زور(= را نماد قدرت » رهبر«
كه حتي مي تواند توحيد را نيز تعطيل 

د نظر كه در قول   نه در خو-كند 
گرچه . آقاي خميني است

گروگانگيري نقض استقالل ايران از 
رهگذر محور كردن قدرت امريكا در 
سياست داخلي و خارجي ايران بود، 
اما چون آقاي خميني آن را انقالب 
دوم مي خواند، ديگركسي نبايد دليل 
حق يا ناحق بودنش را در خود آن 

جنگ كه ناقض حق حيات و . بجويد
ق صلح و ديگر حقوق انسان و حقوق ح

زيرا آقاي . ملي است، نعمت شد
كسي حق . خميني آن را نعمت خواند

چون و چرا در باره جنگ و ادامه آن 
وقتي هم آقاي خميني جام . نداشت

زهر سر كشيد، چون و چرا كردن را 
و تا امروز، ... و. بر همگان ممنوع كرد

در . به كسي اجازه داده نشده است
، دليل را در كاري  بجويد »اتم «باره

كه مردم حق اطالع از چند و چونش 
دليل حقانيت آن قول . را نيز ندارند

  .است» رهبر«
فصل الخطاب » رهبر«     و چون قول 

است و او است كه سياست هاي 
را ... داخلي و خارجي و اقتصادي و

معين مي كند، در دستگاه دولت، هيچ 
 زيرا بنا بر .مقامي استقالل عمل ندارد

» رهبر«واليت مطلقه، رهبري از آن 
از اين رو است كه هر بيان . است

قدرتي، بميزاني كه به بيان قدرت 
فراگير نزديك مي شود، عامل تعطيل 
انديشه و سرانجام عدم انديشيدن مي 

و دستياران او نيز توان » رهبر«. گردد
چرا كه . انديشيدن از دست مي دهند

 در امر و نهي ناچيز واليت مطلقه فقيه،
مي شود و تابعيت از آن، محلي براي 

از اين رو .  انديشيدن باقي نمي گذارد
است كه نزديكي و دوري هر رژيم را 
از مرگ، انديشه راهنماي آن بدست 

  و.مي دهد
  امور واقع باال  ما را از اين -  14

واقعيت آگاه مي كند كه اصل 
راهنماي بيان آزادي، موازنه عدمي 

ترجمان اين اصل، در چهار بعد . ستا
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

واليت جمهور : فرهنگي، توحيد است
مردم، برخورداري برابر همگان از 
امكانها و از ميان برخاستن تبعيض ها 

ترجمان توحيد اجتماعي و ... و
. اقتصادي و سياسي و فرهنگي هستند
بيگانگي با بيان آزادي، آغاز مي گيرد 

جانشين كردن ثنويت به جاي با 
دو گانگي رهبر با جامعه و : توحيد

با صدور حكم . يگانگي او با قدرت
نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان، 
آقاي خميني خويشتن را به جرياني 
سپرد كه او را تا دم زدن از واليت 

بر هر ايراني و غير . مطلقه فقيه،  برد
ايراني است كه در اين دو گانگي تأمل 

اين دو گانگي، دوگانگي قدرت با : ندك
. انسان بمثابه حيات حقوق مند است
آقاي خميني نيز، بمثابه انسان، قرباني 
اين دو گانگي و آلت فعل قدرت فعال 

اصل اطاعت مطلق از . مايشاء شد
از آن » رهبر«قدرت، اصلي نيست كه 

همانطور كه آقاي . مستثني باشد
ه خميني خود گفته است، واليت مطلق
  فقيه مقدم بر احكام دين و مسلط بر
  16 در صفحه 

  ؟رژيم در آستانه مرگ
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    و در فصل سوم، اطالعاتي را مي 
آوريم گوياي روابط امريكا و اسرائيل در 
آنچه به ايران مربوط مي شود و نيز رابطه 
امريكا و روسيه باز در آنچه به ايران 

ضد حمله » دكترين«مربوط مي شود و 
بط  مالي و ر–رژيم مافياهاي نظامي 

جبهه بندي بر ضد ايران با تن دادن 
  .اسرائيل به تشكيل دولت فلسطيني

     در فصل چهارم، مجموعه اطالعاتي را 
مي آوريم كه دوگزارش موضوع دو فصل 
اول و اطالعات گردآوري شده در فصل 

  .سوم را روشن و دقيق تر مي كنند
      در فصل پنجم، داده ها و اطالعات 

 آوريم كه معلوم مي اقتصادي را جمع مي
كنند حالت جنگي با تشديد فقر همراه 

بدين سان، رژيم مافياهاي نظامي . است
 مالي ايرانيان در قيد حالت جنگي و در –

همان حال، در بند رژيم سركوب دائمي 
  .و فقر قرار داده است

       در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها 
به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي 

  :نيمگذرا
  
  

 خامنه اي بازي انتخابات

بيانگروحشت او از مرگ 

  :واليت مطلقه فقيه است
  
  

     زماني كه خاتمي اعالم 
كانديداتوري كرد ولي مطلقه به شدت 

هنگامي كه در شيراز .  به وحشت افتاد
جمهوري اسالمي : مردم شعار دادند
  و اين شعار به گوش آزاد بايد گردد

نتيجه رسيد  رهبري رسيد، او به اين 
كه اگر خاتمي بيايد رژيم او به شدت 

  .صدمه مي بيند
و مافياهاي » رهبر«    به همين علت، 

 مالي دست به كار منصرف –نظامي 
از سويي به . كردن خاتمي شدند

فرموده حسين شريعتمداري او را 
: او نوشت. تهديد به مرگ كردند

ممكن است خاتمي به سرنوشت بي 
از سويي ديگر . شودنظير بوتو گرفتار 

چرا برخي فتواي : فاطمه رجبي نوشت
  ..قتل وي را از مراجع نمي گيرند و

   اين  تهديد ها موجب ترديد خاتمي 
امكان ترور او از . شدند او انصراف نداد

سوي منابع اطالعاتي نزديك به وي نيز 
هنگامي كه خامنه اي ديد . تاييد شد

اين تهديد ها براي منصرف كردن 
ي كافي نبوده است خود پاشنه خاتم

گيوه بر كشيد و به ديدار پدر مير 
حسين موسوي رفت و از  وي خواست 
موجب ترغيب مير حسين موسوي به 

قصد او اين . شركت در انتخابات شود
بود كه با ورود ميرحسين به صحنه، 
خاتمي منصرف شود و صحنه را ترك 

  .چنين نيز شد. گويد
ري بود كه     اين كار شبيه همان كا

در آن دوره، خامنه : در دور قبل كرد
اي براي ايجاد شكاف در آراي اصالح 
طلبان، با فراخواندن شوراي نگهبان به 

 بعد از آنكه از سوي –تاييد معين 
- شوراي نگهبان رد صالحيت شده بود 

،   او را وارد رقابت انتخاباتي كرد تا با 
تقسيم آراي اصالح طلبان ميان دو 

بتواند با تقلب، آراي احمدي نامزد، 
نژاد را زياد كند و او را به مرحله دوم 

در دور دوم نيز، آن تقلب . برساند
فاحش  و چند اليه را انجام داد و او را 

  .بر مسند رياست جمهوري نشاند
   با اينكه خامنه اي از مير حسين 
موسوي زياد خوشش نمي آيد، اما 

با . دهمانند معين، او را وارد صحنه كر
اين كار، هم خاتمي را از سر راه 
برداشت و هم ميان اصالح طلبان 

شكاف انداخت و هم فرصت تقلب 
مير . بسود احمدي نژاد را بوجود آورد

حسين قدرت طلب نيز مهره بازي 
خامنه اي شد و اختالفات ميان اصالح 

با وارد شدن . طلبان را شدت بخشيد
رضائي به صحنه، تنها بازيگر صحنه،  
خود را به انجام هر نوع بازي توانا مي 

هرگاه احساس كند باوجود اين، . بيند
مردم باور كرده اند او مي خواهد 

 سال ديگر، 4احمدي نژاد را بمدت 
تحميل كند و به تحريم وسيع روي 
آورند، هرگاه احساس كند كه تجديد 
رياست جمهوري احمدي نژاد كار او 

مي و رژيمش را با دنياي خارج مشكل 
 -كند و هرگاه دستگاه هاي اداري 

نظامي، فرمان نبرند،  ممكن است مهره 
او بازي را . ديگري را جلو بياندازد

شروع كرده است كه چون مهره 
امتحان پس نداده اي در صحنه نيست، 
نتيجه هر چه شود، بازنده خامنه اي و 

  .واليت مطلقه فقيه است
    باري، با حضور مير حسين موسوي 

حنه انتخابات، خاتمي مجبور به در ص
اما به تالش خود براي به . انصراف شد

دست گرفتن قدرت از سوي فردي 
اصالح طلب و نزديك به خود ادامه 

او فكر مي كند موسوي كسي . داد
است كه شايد بتواند احمدي نژاد  را 

به همين دليل از ياران . شكست دهد
خود تقاضا كرد تا از ميرحسين موسوي 

  . كنندحمايت
    خامنه اي كه سالهاست با روش 
تقسيم به دو و حذف يكي از دو، در 
تقالي حذف مخالفان خود  است،  
متوجه اين امر نشده است كه اين بال 
بالخره روزي بر سر خود وي نيز 

و در نتيجه اين اختالف . خواهد آمد
افكني ها روزي عباي خود او نيز الي 

جايي در گير خواهد كرد و كارش به 
خواهد رسيد كه ديگر هيچ حامي اي 

البته اين سرنوشت . نخواهد داشت
  .كليه مستبدان است

      در حقيقت، اين انتخابات موجب 
از هم پاشيدن گروههاي حامي وي 

زيرا بر اساس مباحث پيش .  شده است
آمده در ميان كليه گروههاي حامي 
واليت مطلقه فقيه، آنها مانند پنبه به 

. افي در حال پاشيده شدنندهنگام ند
اين تالشي مبتلي به گروههاي اصولگرا 
و حامي مطلق انديشي او نيز شده 

  .است
  

وضعيت گروههاي حامي * 
  :واليت مطلقه فقيه

  
  :گروه اصولگرايان●

   گروهي كه از چندين حزب و 
جمعيت و هيات و جامعه  تشكيل شده 
است و خود را تحت نام ائتالف امام و 

 چندين انتخابات گذشته رهبري در
اين گروه متشكل . معرفي نموده است

از رايحه خوش خدمت، جامعه 
روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم، جامعه اسالمي مهندسان و 

به طور ...دانشجويان و كارگران و 
كلي تشكل هاي همسو و هيات موتلفه، 
گروه حزب اهللا و انصار حزب اهللا، 

ن انقالب اسالمي، جمعيت ايثارگرا
جمعيت هواداران انقالب اسالمي، 
جمعيت وفاداران انقالب اسالمي، 

  .هستند...  جمعيت پيروان واليت و
    اين گروهها با حمايت مالي 
بنيادهاي وابسته به رهبري و نيروهاي 
نظامي و حمايت كامل رسانه به 
اصطالح ملي صدا و سيما  توانسته 

شته رياست بودند در انتخابات دور گذ

جمهوري احمدي نژاد را به قدرت 
  .برسانند

 سال 4     عملكرد احمدي نژاد طي 
گذشته وضع را به گونه اي پيش برد 

 سال افراد حاضر 4كه در نهايت بعد از 
در اين گروهها و جمعيت ها و جامعه 
ها نتوانستند  با توجه به تاكيد خامنه 
اي  بر حمايت مجدد از احمدي نژاد، 

 كار وي را مورد تاييد قرار دهند ادامه
و بعد از مدتها بحث و گفتگو دچار 
انشقاق گشته و گرفتار انشعابات فراواني 

  :شدند
 گروه هاي اصولگرا به اين نتيجه -

رسيده اند كه ديگر قادر به ادامه 
 . همكاري با يكديگر نيستند

 جامعه روحانيت مبارز به اين نتيجه -
ميان رسيده است كه در ميان حا

جايگاه » رهبر«حكومت و حتي خود 
 .سابق را ندارد

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم به -
اين نتيجه رسيده است كه خامنه اي 
نيز در حمايت از احمدي نژاد مصر 
 .است وحتي به آنها نيز توجه نمي كند

 در هيات موتلفه شكاف به وجود -
آمده است و در حاليكه محمد نبي 

ن هيات است و حبيبي دبير كل اي
. مسئول اعالم نتايج تصميم گيري ها
عسگر اوالدي شخصا با احمدي نژاد 
مالقات خصوصي برگزار مي كند تا با 
وي به نتيجه برسد و بعد خود وي 

 .اعالم حمايت از او مي كند
 شكاف ميان جامعه روحانيت مبارز و -

هيات موتلفه بعد از سي سال آنچنان 
يگر عمل است كه ديگر در پناه يكد

نمي كنند و در تقابل با هم و رودر 
روي يكديگر قرار گرفته اند و هيات 
موتلفه خود را در حالتي يافته است كه 

 .نيازي به حمايت آنان نمي بيند
 اختالف ميان گروه ارزشهاي انقالب -

اسالمي به رهبري ريشهري و اعضايي 
 رازيني – فالحيان –مانند پور محمدي 

احمدي نژاد به و گروههاي حامي 
حدي رسيده است كه در درگيري 
سازمان حج و زيارت كم مانده بود 
دست به آبروريزي يكديگر بزنند كه 
اگر آقا نيامده بود بعيد نبود كه 

 .مشكالت فراوان تري به وجود آيد
 گروه رايحه خوش خدمت كه -

معروف به خوش خدمتان به احمدي 
نژاد هستند هيچكدام از گروههاي 

و اصولگرا را قبول ندارد و با راست 
آمدن هاشمي ثمره خواهان قدرت 
كامل بعد از انتخاب احمدي نژاد 

اين گروه با در اختيار داشتن . هستند
اموال مردم از سوي رييس جمهور به 
شهرها و روستاها رفته و بدون اجازه 
روحاني محل مشغول به تقسيم پول و 
ارايه فيلم هاي تبليغاتي احمدي نژاد 

ده اند كه با برخي از روحانيون ش
 .محل درگير شده اند

 گانه در 14 اختالف ميان گروههاي -
حمايت از احمدي نژاد به حدي بود 
كه برخي ها  حمايت از احمدي نژاد 

برخي از . را مشروط به شروط كردند
 .اين شروط به زيان يكديگر هستند

 در گيري در گروه جمعيت -
ز احمدي ايثارگران نيز در حمايت ا

نژاد بروز كرد و در نهايت مجبور به 
حمايت از عضو گروه خود شدند اما به 

 .شرط به دست آوردن امتيازاتي
 گروه جامعه مهندسين با وجوديكه با -

احمدي نژاد اختالف دارد و اختالف 
حل نشد تنها جهت از بين نرفتن اتحاد 
جناح راست، تن به حمايت از احمدي 

 . نژاد داد
اصولگرايان ترقيخواه و مستقل  گروه -

به دليل اختالف دچار انشقاق شد و 

برخي از اعضاي آن دست به حمايت 
از موسوي  زدند و گروه اصولگرايان 

 .اصالح طلب را به وجود آوردند
 اختالف ميان نمايندگان به اصطالح -

اصولگراي مجلس كه در اين دوره 
خود را به مجلسيان ارزشي و اصولگرا 

رده اند به خصوص در جريان معرفي ك
كاهش قدرت رييس جمهور و افزايش 
قدرت رييس مجلس و نيز خواندن 
گزارش تلفيق و همچنين مخالفت 
برخي از نمايندگان با كاهش سن 
واجدين شرايط راي كه موجب 
افزايش اين اختالفات بعد از جريان 
راي عدم اعتماد به كردان كه تا حدي 

 نتيجه تنها كاهش يافته بود، گشت و در
 نماينده با قدرت از احمدي نژاد 57

حمايت كردند و مابقي به گروه هاي 
حامي اين و آن كانديدا تقسيم شده 

 .اند 
 بروز اختالف و ايجاد شكاف در ميان -

نيروهاي نظامي به خصوص سپاه 
پاسداران و بسيج و نيروي انتظامي كه 
بخش هايي از اين نيروها هر كدام 

كي از كانديداها مي خود را حامي ي
 .دانند

 بروز اختالف ميان روحانيون با سابقه -
كه همگي قبال حامي نظام بوده اند اما 
در جريان انتخابات رياست مجلس 
  خبرگان رهبري اختالفات آنها با يك

ديگر علني شد و در اين انتخابات اين 
اختالفها بروز بيشتري پيدا كرد به گونه 

ها بر ضد اي كه در برخي سخنراني 
يكديگر سخنراني هاي  غرا  كرده اند 

 .و مي كنند
 گروه آبادگران كه در رابطه با -

مجلس هفتم متشكل از گروههاي 
اصولگرا بود و با چراغ خاموش وارد 
صحنه شده بود بعد از انتخابات مجلس 
از هم پاشيد و گروه آبادگران جوان 

اين گروه به رياست . از آن منشعب شد
ين دور از انتخابات رياست بيادي در ا

جمهوري حمايت خود از مير حسين 
 .موسوي را اعالم كرده است

 در باال در مورد جمعيت ايثارگران -
گفته شد اما جالب اينجاست كه يكي 
از بزرگان اين گروه به تازگي 
مسئوليت ستاد محسن رضايي را عهده 
دار شده است و او كسي نيست به جز 

ي دانش جعفري وزير احمدي نژاد يعن
 .كه سالها در اين جمعيت بود

  
  : گروه اصالح طلبان●

    گروه هاي اصالح طلبان نيز به 
زيرا شكاف . شدت پخش و پال هستند

ميان اعتقادات و باورهاي مير حسين 
موسوي و كروبي آنقدر زياد است كه 
راهي براي اشتراك نظر و عمل و كنار 
رفتن فردي به سود فرد ديگر وجود 

ارد و اين خطر شايد در مرحله دوم ند
انتخابات نيز به همين صورت باقي 

  :بماند زيرا
اختالف ميان سازمان مجاهدين و -

كروبي اختالفي مبنايي است و سازمان 
مجاهدين حاضر به كنار آمدن با 

  .كروبي نيست
 اختالف ميان مشاركت و كروبي -

اختالفي كهنه و دير پا است كه بعيد به 
 . كه با هم كنار بيايندنظر مي رسد

 اختالف ميان موسوي و كروبي بسيار -
فاحش است گويا كه حاضربه فداكاري 
براي خود و گروه خود نيستند چه 

 .برسد به فداكاري براي مردم 
 گرچه مير حسين موسوي نامزد -

مشاركت است اما اختالف ميان 
مشاركت و مير حسين موسوي شديد 

 موسوي است مشاركتي ها معتقدند كه

آنها را تحويل نمي گيرد كه تا حدي 
 .درست است

 اختالف ميان سازمان مجاهدين -
انقالب اسالمي و موسوي نيز زياد است  
آنها نيز معتقدند كه موسوي تالش مي 

 .كند كه دور از آنها بماند
 اختالف ميان نيروهاي سازمان -

مجاهدين در حمايت از دو كانديدا 
زمان را نيز به حدي است كه سا

احتماال به سوي انشعابي ديگر پيش 
در اكثر شهرستانها . خواهد برد

نيروهاي سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي به طرفداران كروبي و موسوي 

 .تقسيم شده اند
 ايجاد شكاف ميان گروههاي معروف -

به دوم خردادي مانند گروه ائتالف 
امام و رهبري روز به روز شديد تر 

 .ا بيشتر مي شودشده و فاصله ه
 جامعه روحانيون مبارز كه گروهي -

به اصطالح اصالح طلب بود در اين 
انتخابات برخي به سوي كروبي و 
برخي به سوي مير حسين موسوي 

  .متمايل شده اند
 مجمع مدرسين حوزه علميه قم نيز -

شرايطي همسان دارد و به طور مشخص 
حامي كانديداها نبوده است و هر 

هرچند . ي مايل شده اندكدام به سمت
بسود مير حسين موسوي موضع گرفته 

 .است
 گروههاي خانه كارگر نيز در اين -

بين مردد هستند كه چه بايد بكنند و از 
 چه كسي حمايت كنند ؟

 خانه معلمان نيز برخي به حمايت از -
موسوي و برخي به حمايت از كروبي 
پرداخته اند اما بيشتر جانب  موسوي  

  . اندرا گرفته
  
  : گروه كارگزاران●

  يكي ديگر از گروههاي مافيايي 
تشكيل دهنده نظام واليت مطلقه فقيه 
كه با مسن تر شدن هاشمي ديگر قادر 
به كانديدا كردن وي نيستند، 

اين گروه . كارگزاران سازندگي است
وقتي متوجه شد كه ديگر هاشمي هم 
براي رييس جمهور شدن پير شده 

 اگر بتواند از ميان است به فكر افتاد
خود فردي را به عنوان كانديدا معرفي 

اما كسي را در حد كانديداي . كند
حتي . رياست جمهوري در خود نيافت

بر سر حسن روحاني و محمد هاشمي 
نيز كه از وابستگان به گروه هستند، 
اعضاي گروه به توافق نرسيدند و در 

 رو به سوي خاتمي 76نتيجه مانند سال 
 از وي حمايت كردند و وقتي .آوردند

متوجه شدند كه خاتمي با دسيسه هاي 
خامنه اي مجبور به انصراف شده است، 
شكافي بزرگ در ميان اعضاي گروه 

اين شكاف حالتي خنده دار  . پيدا شد
البته اين خنده دار شدن . بخود گرفت

درحالت گروههاي ديگر وابسته به 
 اصولگرايان و اصالح طلبان نيز مشاهده

دبير كل كارگزاران  به :  مي شود
سمت كروبي گرايش پيدا نمود و 
مسئوليت ستاد تبليغاتي وي را در 

مابقي .  انتخابات بر عهده گرفت
اعضاي كارگزاران وقتي ديدند كه نه 
محمد هاشمي و نه حسن روحاني در 
حد قباي رياست جمهوري نيستند و 
خاتمي هم حضور ندارد به سمت 

گر همانند موسوي و برخي دي
كرباسچي و مهاجراني  به سوي كروبي 

  .رفتند 
    ناگفته نماند كه برخي از هواداران 
كارگزاران معتقدند كه مي توان از 
محسن رضايي در اين انتخابات 

  حمايت كرد 
            5در صفحه .              

  گ؟ايرانيان دربند حالت جن
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در باال به وضعيت گروههاي حامي 
نظام واليت مطلقه پرداختيم و روشن 
كرديم كه ادامه اين شيوه عمل 
. حاكمان ايران را به كجا خواهد برد 
  :حال به سراغ صدا  و سيما مي رويم

  
 نقش صدا و سيما در انتخابات رياست ●

  :جمهوري
    صدا و سيماي جمهوري اسالمي 

 ارديبهشت در حالي 13ايران از تاريخ 
 روز به انتخابات باقي 40كه حدود 

و ديوانه وار مانده با شدتي عجيب 
تبليغات انتخاباتي خود را شروع كرده 

  :است
:  نمايش دختران و پسران بد حجاب-

نمايش آنها تا اين تاريخ تقريبا ممنوع 
بود، در شكل پرسيدن از آنها در باره 

  .  شركت در انتخابات، اجرا مي شود
 مصاحبه با جوانان در مورد چگونگي -

شركت در انتخابات و بررسي اختالف 
آراي آنها با آرايي كه پدرانشان مي 

 .دهند
 مصاحبه با برخي چهره هاي -

روانشناس جهت ترغيب مردم به 
 شركت در انتخابات 

 – مصاحبه با چهره هاي ورزشي -
علمي و سياسي جهت ترغيب مردم به 

 انتخابات 
 در كليه تبليغات تلويزيوني يك سويه -

ارايه : بودن به خوبي مشخص است
ز پيشرفت كشور در دوره آمارهايي ا

حكومت احمدي نژاد در زمينه هاي 
با ويديو كليپ ...  عمراني و–صنعتي 

 .هاي پر هزينه
 ارايه آمارها دروغين از ميزان -

 پيشرفت فني در كشور 
 توجيه دروغهاي احمدي نژاد در -

 –رابطه با  كاهش هزينه زندگي 
 ...كاهش بهاي خانه و

ه مبارزه با  ارايه آمار دروغين در بار-
اين كار  با مصاحبه با . مفاسد اقتصادي

جوانان بي اطالع همراه است كه آنها 
از عملكرد دولت در برخورد با دزدان 
و دانه درشت هاي اقتصادي صحبت 

 .مي كنند
 نمايش ويديو كليپ هايي با پرچم -

ايران همراه با موسيقي محلي و ملي 
كه بر روي پرچم ايران تصاوير خميني 

خامنه اي الصاق شده جهت تشويق و 
 .مردم به شركت در انتخابات

 برنامه هاي صدا و سيما به طور -
متوسط روزانه چندين ساعت از تمام 
كانالهاي اين رسانه جهت ترغيب مردم 
 .به شركت در انتخابات پخش مي شوند

  واجب عيني دانستن انتخابات از -
سوي برخي مسئوالن به طور مداوم 

 .شودمنتشر مي 
 در اخبار ويژه روزنامه كيهان، حسين -

شريعتمداري با تزويري خاص تالش 
مي كند آزادي خواهي احمدي نژاد 

 .و نظام را  القاء كند
  در برخي از برنامه هاي سياسي صدا -

و سيما در اين روزها آنچنان در مورد 
آزادي بحث مي شود كه بيا و تماشا 

خش از اين نوع برنامه ها هرگز پ. كن
 .نمي شد

 نمايش اعتراض برخي هواداران مير -
حسين موسوي  در مقابل صدا و سيما 
از جمله برنامه هاي فريبكارانه اين 

 .رسانه مي باشد
 نمايش وعده هاي انجام نشده وزرا -

در اخبار اين رسانه در حالي كه همه 
مي دانند كه اين وعده ها عملي نشده 

ده از جمله فريب هاي برنامه ريزي ش
 .اين رسانه است

 در حاليكه وزير رفاه صحبت از -
افزايش حقوق كليه بازنشستگان از 
ابتداي فروردين ماه مي كند افزايش 

 .حقوق تا به حال عملي نشده است
 در حاليكه وزير آموزش و پرورش از -

پرداخت كليه بدهي هاي خود خبر 

مي دهد برخي از معلمان هنوز معوقه 
 .ا نگرفته اندحقوق سال قبل خود ر

 صدا وسيما براي جلب نظر مردم در -
برنامه هاي خود در مورد تاثير راي بر 
سرنوشت خود از افراد به اصطالح دوم 
... خردادي مانند مجيد انصاري و 

استفاده مي كند تا آنها بيايند و به مردم 
بگويند براي انتخابات وارد صحنه 

  .شوند
اي در حقيقت، خامنه : انقالب اسالمي

مي خواهد ايرانيان را در منگنه نگاه دارد 
و برنامه ويرانگر و او دستيارش، نه تنها 
 :زير سئوال نرود، همچنان در اجرا بماند

  
  

كارنامه چهار ساله 
  خامنه اي 

  :احمدي نژاد-
  
  

   تا قبل از بر سر كار آمدن محمود 
احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور، 

 تظاهر به او يكي از چهره هايي بودكه
مردم داري و استفاده از جوانان و 

هنگامي كه به دستور . نخبگان مي كرد
علي خامنه اي، با تقلباتي بي نظير  
رييس جمهور شد،  مردم ايران متوجه 
شدند كه سر و كارشان با نابغه اي در 

هر اندازه بيشتر . تخريب  افتاده است
ويران مي كرد، حاميانش مقام او را 

لقب نابغه هزاره سوم .  بردندباالتر مي 
  :را هم به او دادند

     فاطمه رجبي كتاب نابغه هزاره سوم 
رحيمي در !  را منتشر ساخت و دكتر 

كه اگر قرار بود پيامبري : سوريه گفت
از سوي خدا گزيده شود اين فرد 
. كسي به جز احمدي نژاد نخواهد بود
و مشكيني، رئيس متوفاي مجلس 

ام زمان بر انتخاب ام:  خبرگان گفت
ديگران نيز هر . ايشان مهر تاييد زده اند

كدام به نوعي تالش كردند او را به 
امر بر خود او نيز . عرش اعلي برسانند

مشتبه شد و بهنگام انتخاب وزراي 
خود، در مقام  نماينده امام زمان،  
تعهد نامه اي از  آنها گرفت  و با آنها 

. بند باشندعهد كرد به آن تعهد نامه پاي
اين تعهد نامه ها را توسط صفار هرندي 
براي اطالع امام زمان به جمكران 

  .فرستاد
   اين نابغه هزاره سوم الحق كه نابغه 
تخريب و ويراني بود به گونه اي كه با 

 سال به شيوه اي 4گذشت كمتر از 
حكومت كرد كه براي تدارك  
ويراني هاي وي نياز به چند برابر 

 84ا ايران به سال تالش هست ت
  .بازگرداند

به انتخاب » مقام عظماي واليت«    نياز 
مجدد وي موجب گشت كه 
كانديداهاي موجه جناح اصولگرا وارد 
گود مبارزاتي انتخابات رياست 

زيرا فرض بر اين . جمهوري نشوند
است كه خامنه اي بر انتخاب مجدد او 
مصمم گشته است و لذا كليه امكانات 

ت برگزيده شدن وي به بايد در جه
  .كار گرفته شود
 ارديبهشت بود كه يكي 6   در تاريخ 

از نمايندگان مجلس در اعتراضي به 
كامران مدعي شدكه جمعيت واجدين 
شرايط راي كمتر از ميزاني است كه 

 46در . حكومت معين كرده است
ميليون نفر رأي دهنده، ميزان مرگ و 

علت . مير را به حساب نياورده اند

اعتراض چيست؟ علت اينست كه گفته 
شده است كه خامنه اي گفته است  

 40براي مشروعيت نظام نياز به حدود 
  .ميليون راي است

 ميليون رأي دهنده، 40   با تعيين 
حجت بر نيروهاي حامي رژيم تمام 
شده و آنها بايد از كليه امكانات مشروع 

 40و نا مشروع استفاده شود تا حدود 
 به صندوق ها ريخته شود ميليون راي

و براي نظام بسيار گران تمام مي شود 
 40هرگاه شمار رأي دهندگان كمتر از 

  . ميليون باشد
     براي نمونه خامنه اي زماني تصميم 
گرفت كه سال را سال پيامبر اعظم 
بخواند و از فرداي آن روز همه دست 
اندركاران وابسته به واليت از خواب 

فكر اعظم كردن كه برخاستند به 
پيامبر اكرم افتادند و با هزينه هاي 
بسيار آن سال را به كام رهبري خوش 

صدا و سيما بر اساس . و گوارا سازند
آن، بال استثنا قبل از اخبار مجريان را 
 –مجبور به فرستادن صلوات كرد 

نيروهاي نظامي مرتب مانورهايي به نام 
 نيروهاي –پيامبر اعظم انجام دادند 

نگي نظام واليت هر از چند گاهي فره
همايش ها و سمينارهاي پيامبر اعظم 

 نويسندگان وابسته –ترتيب دادند 
كتابهاي غلو آميزي در باره پيامبر 

 ناشران كتابهاي مربوط به –نگاشتند 
پيامبر اعظم را با دريافت سوبسيدهاي 

 ادارات –فراوان به چاپ رساندند 
م برگزار مسابقاتي را به نام پيامبر اعظ

كردند كه يك نمونه آن سئواالت 
آموزش و پرورش در رابطه با پيامبر 
بود كه آن فضاحت را ببار آورد كه 
سئواالت آن خشم مردم را بر انگيخت 

منويات «اما چون در مقام اجراي 
عمل شده بود،  مشكلي پيش » رهبر

نيامد و كفن پوشي نيز كفن بر تن نكرد 
مبر اكرم به پا تا در برابر اهانت به پيا

  .خيزد
   خوانندگان عزيز مي دانند كه چه 
در انتخابات شركت كنند و چه شركت 
نكنند،  هيچ تفاوتي در نتيجه انتخابات 

  :زيرا. بوجود نمي آورد
در سخنراني خود در » رهبر« اوال، ●

مشهد گفت كه وي يك راي دارد و 
آن را هم خود مي داند كه به چه 

 احمدي نژاد كسي مي دهد و انتخاب
 گروه حاميان خميني و 14از سوي 

 ارديبهشت بعد از 5خامنه اي در روز 
كلنجارهاي فراوان نشان از اين دارد 
كه خامنه اي به طور قطع با تجديد 
رياست احمدي نژاد موافقت كرده 

  .شود» انتخاب«است و  وي بايد 
   وقتي از جناح راست احمدي نژاد 

 نكند به رقيبي جز محسن رضائي پيدا
مي خواهد »  رهبر«اين معني است كه 

او هم از آراي كروبي بكاهد و هم از 
آراي احمدي نژاد و هم  از آراي مير 

البته ميزان آراي او . حسين موسوي
ناچيز است اما بكار بازي انتخاباتي 

  . خامنه اي مي آيد
    در زير نظر برخي از وابستگان رژيم  

 آوريم تا را در باره احمدي نژاد مي
معلوم شود احمدي نژاد چه اندازه، در 
ويرانگري و بحران سازي، نيازهاي 

  :را برآورده است» رهبر«
رييس كميسيون  عماد افروغ ●

: فرهنگي مجلس هفتم گفت
نژاد كمتر به مسائل فكري،   احمدي
هاي كالن و   پردازي و نگاه  نظريه

و بيشتر  دهد  ساختاري توجه نشان مي
اي هيجاني گرايش يافته به رفتاره

توجه و توصيه من به آقاي . است
نژاد اين است كه همواره   احمدي

مواظب باشند شخص خود را با اين 

جريان و بازگشت خلط نكنند و دولت 
مشاوران  .خود را رنسانس معرفي نكنند

دهند،    اگر حداقل مشاوره عميق نمياو
  .مانع شنيدن اين تذكرها نشوند

هنر يكي از نواب رييس  محمد رضا با●
مجلس و از حاميان جدي احمدي نژاد 
و دايي برادران ثمره هاشمي و از 
خويشاوندان موسي پور معاون وزير 
كشور و خانم قند فروش و زريبافان و 
مرتضي نبوي كه سالها عضو برجسته 
گروه اصولگرايان است و آمدن 
احمدي نژاد را پيشاپيش جشن گرفته 

و در جلسه پرسش و بود در رابطه با ا
پاسخ با دانشجويان دانشگاه آزاد 

  :اسالمي مشهد مي گويد
 دولت يك سري مشخصات قابل نقد   

نيز از ديدگاه ما دارد كه ممكن است 
هايي داشته باشد ولي  ها پاسخ براي آن
ها حداقل تاكنون امثال من  آن پاسخ

 دولت نهم يك ...را قانع نكرده است 
اتژيك و نقشه سياست راهبردي، استر

راه در ابعاد مختلف اداره كشور نداشته 
است تا رفتارش در قالب آن سياست 

 ....راهبردي قابل تحليل و توجيه باشد
امروز دولت كم كم پذيرفته است كه 
براي اقتصاد بايد يك تئوري اقتصادي 

  . كند راهبردي داشت و دارد كار مي
 محسن رضايي دبير مجمع تشخيص ●

واليت و از نزديكان مصلحت نظام 
سطح باالي گروه اصولگرايان نيز از 
اقدامات احمدي نژاد  انتقاد مي كند و 

  : مي گويد
دهد  هاي اقتصادي نشان مي شاخص   

در حال حاضر در بخش درآمد سرانه 
مقام ششم منطقه، در تورم و بيكاري 

 انساني و  مقام اول و در شاخص توسعه
ريم در رشد اقتصادي مقام پنجم را دا

حالي كه جايگاه ايران در اين پنج 
شاخص بايد به ترتيب سوم، آخر و اول 

   . باشد
 حسن روحاني دبير اسبق شوراي ●

امنيت ملي در رابطه با عملكرد احمدي 
دولت نهم نتوانست از  :نژاد مي گويد

فرصت هاي طاليي پيش آمده براي 
نفت . سه سال استفاده كند كشور در

. دالر فروخته شد 130 با قيمت بيش از
اين درآمد به چه مصرفي رسيد و به 

   كجا رفت؟
قيمت نفت يك فرصت  افزايش    

سعودي در جريان  عربستان. طاليي بود
 ميليارد 870اين افزايش قيمت توانست 

دالر ذخيره ارزي داشته باشد و كويت 
 ميليارد دالر ذخيره ارزي دارد، 350

ا به كه وضعيت ذخاير ارزي م در حالي 
در اين . ايست كه خبر داريد گونه

 مدت به جز برخي خريدهاي جزئي از
خارج و واردات آن به داخل چه 

سازي  پروژه بزرگ و كار سرنوشت
ذخيره ارزي را اين  انجام شده است؟
  !دولت جارو كرد

 كدام تحول عظيم در اقتصاد رخ     
 44داده است و چه بر سر ابالغيه اصل 

 كشور تهيه و توسط كه از سوي نخبگان
تصويب و به تاييد مقام  مجمع تشخيص

اقتصاد  معظم رهبري رسيده، آمد؟
دولتي تبديل  دولتي را به اقتصاد شبه

كرديم، در حالي كه قرار بود به مردم 
 آيا تبديل اقتصاد به. واگذار شود

اقتصاد شبه دولتي و تبديل دوباره آن 
به اقتصاد دولتي دور باطل نيست؟ 

منظور واگذاريها به شركت ظاهرا (
هائي است كه دولتي اند و وابستگان 
دولت و فرماندهان سپاه آنها را در 
  .)دولت احمدي نژاد تاسيس كرده اند

 فرد ديگر هاشمي رفسنجاني است يار ●
و كه  بعد از فوت » رهبر«وفادار 

خميني، با جعل نامه از قول خميني 

خطاب به مشكيني، خامنه اي را رهبر 
، در رابطه با خطر حضور احمدي كرد

او . نژاد بارها و بارها هشدار داده است
در سه سال گذشته از «:گفته است

تر  لحاظ توسعه در منطقه عقب
 تعارف كه نداريم، كشوري با ...ايم رفته

اين سرمايه عظيم نبايد در زمستان 
دچار قطع گاز و در تابستان دچار قطع 

ود ها وقت خ برق شود و مردم ساعت
ها بگذرانند در حالي  را در پمپ بنزين

بديهي . كه ما صاحب اين راه هستيم
است كه اين مسائل و مشكالت به ضعف 

 در مساله ...مديريت برمي گردد 
سياست خارجي نيز همين گونه است و 
در مسائل فرهنگي نيز همين است، 

شود ولي در عمل  شعار زياد داده مي
  » .شود ضدفرهنگ عمل مي

 
خي از ويرانگريهاي احمدي بر* 

  :نژاد تحت حمايت خامنه اي
  
   :  دربخش اقتصادي●
 بانك جهاني اعالم كرد كه ايران - 1

در ميان كشورهاي تورم زا 
درخاورميانه مقام اول و در آسيا مقام 
سوم و در جهان بعد از كشورهايي 
مانند ونزوئال و جزاير سي شل و ميانمار 

 .را دارا استمقام هشتم ... و زاميباي و
 44 معادل 1388بودجه  كسري - 2

   . هزار ميليارد تومان است
 در اين باره،  – افزايش نقدينگي - 3

در وب سايت اعتماد گزارش داد 
جهش (هاي اخير رشد نقدينگي  سال

 هزار ميليارد 68از رقم ) نقدينگي
 به رقم 1384تومان در ابتداي سال 

 هزار ميليارد تومان در دي ماه153
بيش از دو .  رسيده است1386سال 

برابر شدن نقدينگي طي دو سال 
براساس اشتباه بزرگي است كه 
دولتمردان با هدف مهار تورم، اقدام 
به افزايش واردات و كنترل دستوري 

اند و  كاالها و خدمات انجام داده
اصرار بر تداوم اين رويه ركود 

   .اقتصادي را به دنبال داشته است
ر رابطه با تورم بايد گفت  د-تورم - 3

كه سياست هاي حكومت احمدي نژاد 
موجب جلب توجه جهانيان به وضعيت 

بنا بر .  اقتصاد كشور شده است
گزارشات، ايران به لحاظ تورم در 
خاورميانه مقام اول و در آسيا مقام 
سوم و در جهان مقام هشتم را دارا 
است و بر اساس گزارش وب سايت 

 يهشور ژاپن و نيجردو ك: عصر ايران 
كشور  5 هستند و "صفر"داراي تورم 

ديگر از جمله بوركينافاسو تورم زير 
در حالي كه طبق .يك درصدي دارند

 در 19آمار اعالم شده، تورم در ايران 
 كشور جهان تورم يك 156صد است، 

دهد تورم  رقمي دارند و اين، نشان مي
دو رقمي، پديده چندان فراگير و 

 جهان امروز به شمار در متعارفي 
رود و تنها كشورهايي چون  نمي

، )10.9(، مصر ) درصد10(ماداگاسكار 
آنگوال (، )11.5اوكراين (، )11.3(زامبيا 
، )17.8(، اتيوپي )12.6(، يمن )11.9

و البته ايران را شامل ) 18(ونزوئال
  .شود مي
طبق اين آمار تورم در كشورهاي     

  :منطقه بدين شرح است
 3.5: لبنان3: عربستان2.6 :كويت

 5: اردن3.8: عمان3.7:ارمنستان
 7.8: پاكستان7: سوريه6.5:تركمنستان

  9.9: تاجيكستان8.3: افغانستان8.2:تركيه
تنها دو كشور همسايه ايران داراي    

از ايران تر تورم دو رقمي و البته پايين 
 و جمهوري  ) درصد12(قطر: هستند

  كر است  الزم به ذ). 16.6(آذربايجان
  

  6در صفحه 
  

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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كه تورم در ايران در حال حاضر 
 درصد مي باشد و آمار ذكر 25حدود 

شده مربوط به سال قبل است كه در 
  .زير مي آيد 

به گزارش مهر به نقل از بانك    
مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
خالصه نتايج به دست آمده از شاخص 
بهاي كاالها و خدمات مصرفي در 

يران بنا بر سال پايه مناطق شهري ا
)  قلم كاال و خدمت359 (1383= 100

دهد   نشان مي1387در ارديبهشت ماه 
كه شاخص بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي در مناطق شهري ايران در 

 نسبت به ماه 1387ارديبهشت ماه سال 
 درصد و نسبت به ماه مشابه 7/1پيش 

 درصد افزايش 3/25سال گذشته 
  .يافت

 در دوازده ماه منتهي به ميزان تورم   
 نسبت به 1387ارديبهشت ماه سال 

دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 
 .درصد است8/19 معادل 1386سال 

خوانندگان توجه دارند كه  هرگاه بنا 
شود تورم بر اساس افزايش قيمتهاي 
كاالهاي مورد مصرف مردم محاسبه 

  . درصد بيشتر مي شود40شود، از 
 درصد افزايش 12به نرخ بيكاري  -

هاي اشتغال و  صشاخ. يافته است
 178 ، در ميان 2007بيكاري، در سال 

 9. ايم  ام را داشته 135كشور جايگاه 
درصد نيز كساني هستند كه در هفته 

بر جمع . يك روز كار پيدا مي كنند
 درصد مي شود، 23اين دو رقم كه 

با . بيكاري پنهان را نيز بايد افزود
 درصد 50 در جمع، باالي افزودن آن،

  . مي شود
ارزش واردات محصوالت اساسي  -

 12 در حدود 87كشاورزي در سال 
 ميليارد دالر 8/2ميليارد دالر است كه 

 ميليون تن گندم و 6آن براي ورود 
 ميليون تن 2/1بقيه براي وارد كردن

 1/1 ميليون تن شكر، 3/1روغن نباتي، 
علوفه  ميليون تن 5/4ميليون تن برنج، 

  . بوده است ...و
 تريليون 30ها به  مطالبات معوقه بانك -

 تريليون تومان 3تومان رسيده كه تنها 
  . ها ضبط شده است وثيقه به وسيله بانك

با وارد ... صنايع چاي، قند، نساجي و  -
كردن مهار گسيخته محصوالت اين 

جه اصنايع از خارج با ركود شديد مو
   .هستند

 توليد ناخالصي ملي به وابستگي بيشتر -
نفت، به علت عدم سرمايه گذاري در 

  . بخشهاي ديگر
نسبت درآمد (افزايش شكاف طبقاتي -

 برابر شده 21دهك اول به دهك آخر 
  .)است

 ميليارد دالري از برنامه 109انحراف -
 )1384-88(چهارم توسعه كشور 

، كه 1385گزارش تفريغ بودجه سال -
 مجلس بهاز سوي ديوان محاسبات 

تريليون    4/6شد، حاكي از داده 
تومان تخلف بودجه اي دولت، واريز 

 ميليارد دالر در آمد به 050/1نشدن 
خزانه و دوهزار مورد انحراف از 

  . بوده است85بودجه سال 
، 1386در گزارش تفريغ بودجه سال  -

 بند 312 مورد از 170اعالم شده كه در 
 54يعني  (86 قانون بودجه  و تبصره

تخلف ) ها درصد بندها يا اجزاي تبصره
  . صورت گرفته است

هاي دولتي،   ، شركت86در سال  -
ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به  بانك

 برابر بودجه مصوب 5/2دولت بيشتر از 
  . اند خرج كرده

 ميليارد دالر 8/5وارد كردن  -
 ميليارد 8/3هاي نفت به جاي  فرآورده

وسال اين تخلف در د. دالر مجاز
 افزايش يافته  ميليارد دالر 5گذشته به 

  .است 

 پله 54 ايران با ،سالمت اقتصاديدر   -
  كشور180 در ميان 141سقوط، به رتبه 
  . رسيده است 

 در 88فساد اداري در ايران از رتبه  -
 صعود 87 در سال 141 به رتبه 84سال 

وزير اطالعات در همايش . كرده است
مت نظام تالش براي ارتقاي سال"

ايم اعتماد  نتوانسته":  گفت"اداري
   ".مردم را جلب كنيم

در چهارسال گذشته، دولت نهم     
تصميماتي غيركارشناسي و بسيار 

 ملي را تهديد حقوقپرهزينه گرفته كه 
توان به موارد  از جمله، مي. كرده است

   .زير اشاره كرد
منحل كردن سازمان مديريت و  -

   كشور گذاريبرنامه 
 حذف شمار بسيار زيادي از -

   كارشناسان از روند تصميم گيري،
عدم تغيير ساعت رسمي كشور در  -

در سال اول زمامداري (آغاز بهار 
كه با توجه به ) آقاي احمدي نژاد

هزينه زياد آن سبب مداخله مجلس و 
تصويب قانون براي اجراي اجباري 

   .آن شد
ها و مقاومت  تغيير ساعات كار بانك -
منحل كردن  -  برابر تصحيح آندر

شوراهاي عالي در كشور كه باز موجب 
   .واكنش مجلس شد

اعالم طرحهاي زود بازده اقتصادي و  -
ملزم كردن بانكها به اعطاي تسهيالت 

  . ويژه براي اجراي آنها
زده بخشي از طرح  اجراي شتاب -

تحول اقتصادي، پيش از نهايي شدن و 
ينه زياد و آمارگيري با هز تصويب آن

كه سرانجام آن را از مجلس پس 
   .گرفت

محدود كردن مديران به نيروهاي  -
  . كم تجربه و هزينه آفرين"خودي"

اين دولت برنامه :    مطهري مي گويد 
اي نداشته و به  مشخص و مديران آماده

تغيير پي . آزمون و خطا پرداخته است
در پي وزيران اقتصاد و رؤساي بانك 

ها و تسهيالت  ود سپردهمركزي و نرخ س
افزايش زياد تعرفه گوشي  و بانكي 

  تلفن همراه و بعد از مدتي
  بازگرداندن آن به وضع سابق 

حساب و كتاب شكر، پنبه  واردات بي   
و ميوه كه ضربات زيادي به توليد 
داخلي وارد آورد نشانه سوء مديريت 

   .اقتصادي اين دولت است
  
  : در  سياست خارجي●

ياست خارجي احمدي نژاد تنها    در س
گاهي اوقات مشاوره مي كند » رهبر«با 

و بعد عمل مي كند و  توجهي به 
مشاوران و مسئوالن سياست خارجي 

در حقيقت، هركس سياست . ندارد 
» وزير«خارجي خود را دارد و چند 

  .خارجه نيز مشغول بكارند
    رييس جمهور منتخب ولي فقيه 

 خود شيفتگي مانند خود او مبتلي به
رواني است و فكر مي كند از سوي 
خدا جهت امري بزرگ برگزيده شده 

 نگاه  غيرعلمي و: است و به قول صدر
توهم آلود به سياست خارجي همراه با 

 اين ويژگي،. » )نارسيسيم(خودشيفتگي
ويژگي اي است كه فرد خويش را 

مسئوليت . محور جهان مي بيند
ود قائل براي خ... و پيامبري و امامت

است و فكر مي كند كه دنيا منتظر اين 
هايي براي نجات  است كه وي نسخه
به سخنان او توجه . بشريت ارائه بدهد

  :كنيد
به شما بشارت مي دهم كه دنيا  من «-

در حال تغييراست و بزودي اتفاقات 
  » .افتاد مهمي خواهد

  ».ما بايد براي دنيا فكري بكنيم  « -

ته اي اين      منتجب نيا در نوش
توهمات را به گونه اي ديگر مطرح مي 

  :كند و مي گويد 
در سال اول رياست جمهوري    «

نژاد، با دو واسطه نقل  آقاي احمدي
شد كه ايشان در سفر استاني به سيستان 
و بلوچستان و در پاسخ به اعتراض يكي 
از معاونين كه اعتبارات كشور محدود 

ها  هاي ده است و چرا اين همه وعده
ميليارد توماني به هر شهر داده 

نگران نباشيد دو «: شود، گفته است مي
ظهور ) عج(سال ديگر امام زمان 

ت را حل  كند و همه مشكال مي
     ».كند مي
مي، نقل  اي از شوراي اسال  نماينده-

جمهور  قات رئيس كرد روزي در مال مي
با مقام معظم رهبري ايشان نسبت به 

هور حضرت در دو اظهاراتش و وعده ظ
سال ديگر مورد اعتراض شديد رهبري 

كساني كه «:  در جواب گفت.واقع شد
. »اند با ايشان در تماس هستند، گفته

، حضور خامنه ايپس از خروج از 
كند من  ايشان تصور مي«: كرداظهار 
جمهور او هستم، من  رئيس
 »!!باشم مي) عج(جمهور امام زمان رئيس

رك و شركت در  پس از سفر به نيويو- 
قات با  س سازمان ملل، در مال اجال
هنگام «: گفتآملي،  اهللا جوادي آيت

اي از نور اطراف سر و  هاله سخنراني 
صورت خود مشاهده كردم و همه 
مخاطبان ميخكوب شده و مجذوب من 

اعتنايي  كه مورد انتقاد و بي»گرديدند
آملي قرار گرفت و  اهللا جوادي آيت
 در سطح وسيع در قات دي اين مال سي

    . ميان مردم پخش شده است
 بين خواص شايع است كه گاهي سر -

سفره خوراك، يك بشقاب و قاشق و 
چنگال را در جاي خالي كنار گذاشته 

كنند اين براي آقا امام  و اظهار مي
    . زمان است

  شخصي نقل كرده است، روزي يكي -
جمهور من را دعوت  از نزديكان رئيس

ر نماز جماعت آقا كرد و به شركت د
من به تصور اينكه امام جماعت، مقام 

وقت . رهبري است با او به محلي رفتيم
نماز مشاهده كردم صف نماز تشكيل 
شد در حالي كه امام جماعت حضور 

اي پهن است،  ندارد و فقط سجاده
وال كردم كه رهبري كي ئوقتي س

امام ! هيس : آورند؟ گفتند تشريف مي
  . است) عج( ولي عصرجماعت، حضرت

 اخيراً بارها در اظهارات -
... جمهور، معاونين، مشاورين و رئيس

رود كه  اين جمله فراوان به كار مي
مديريت ) عج(اين دولت را امام زمان

و موارد فراوان . فرمايد يا اداره مي
  .ديگر

 احمدي نژاد در روزهاي گذشته -
كنند  هاله نور را انكار مي كساني را كه 

 مخدوش بودن عقيده متهم كرده به
جمهور در امور  است و مشاور رئيس
اي، از تقدير و  روحانيت طي مصاحبه

تشكر مراجع عظام و علما و روحانيون 
جمهور در خصوص مورد  از رئيس

بودن و استقبال ) عج(عنايت ولي عصر
جمهوري،   از سخنان رئيس فضال

مشكل "حكايت كرده و منتقدان را به 
ترديد " و "اصل مهدويتداشتن در 

 متهم كرده و "در اعتقاد به ولي عصر 
بايد در "دستور داده است كه 

    ".اعتقادات خود تجديدنظر كنند
   اين توهمات آنقدر رايج شده اند كه 
علم الهدي امام جمعه مشهد و پدر 
همسر حجت االسالم رييسي معاون قوه 
قضاييه حتي رد پاي امام زمان را در 

ته اي نيز باز مي كند و مي مسائل هس
امام زمان جهان را مديريت  اگر:گويد 

پس چه امامتي بر ما  نمي كند،
دارد؟براي من نقل كردند كه براي 
 پيشبرد برنامه هسته اي دستگاهي
خريده بودند كه در آن حفره هاي 
نامرئي زده شده بود كه با دستگاه هاي 

ديده نمي شد و اين  الكترونيكي هم
بود كه اين دستگاه كار سبب شده 

 نكند و اهداف مورد نظر ما را محقق
كار به بن بست خورده بود كه . نكند

در آنجا متوسل به وجود مقدس امام 
بودند و بعد از آن  شده) عج(زمان 

متوجه علت عيب دستگاهها شده 
 .بودند

   در همين رابطه، آيت اهللا نمازي 
حركت هاي كشور در رابطه با انرژي 

اي را با ظهور امام زمان مرتبط هسته 
  .دانسته است

     توهمات دولت و سران رژيم واليت 
بسيار بيش از اين گفته ها است تا جايي 
كه حجت االسالم حسن روحاني نيز 
نقل كرده است كه در جلسات مختلف 
همواره صندلي خالي اي جهت امام 

  ...زمان در نظر گرفته مي شود و
كه سياست      بر اين مبني است 

   خارجي احمدي نژاد شكل گرفته
نامه نوشتن او به رؤساي جمهور :  است 

كشورهاي ديگر كه  طرف مقابل نيز 
پاسخ آن را ندهد و بگويد كه اين نامه 

جواب دادن ندارد، خيلي  اصال ارزش
  . اهانت آميز است

  در  قضيه  سخنراني در دانشگاه-
كلمبيا  توصيه هاي فراواني به وي شد 

سخنراني . آنجا سخنراني نكند كه در
اين حضور  . كرد و سخت توهين شد

براي اين بود كه فكر مي كنند از اين 
. فتح كنند طريق مي توانند آمريكا را

آقاي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس 
 جمهوري كه نقش بسيار مهمي در
اتخاذ تصميمها در سياست خارجي 
دارد، اخيرا گفته است كه سياست 

» رحمة للعالمين«نهم  ي دولتخارج
اين سخن نيز ناشي از همان ... . است و

البته بعد از قضاياي خفت . توهم است
بار كلمبيا همان گروه هواداران  آن 
ماجراي خفت بار را فتح الفتوح نام 
گذاردند كه با انتقادات شديد روبرو 

  .شد
 آخرين سخنراني رييس جمهور در -

ژنو را،  باز كنفرانس ضد نژاد پرستي در
همان گروه مانند الهام و هاشمي ثمره 

، سخنراني او را بسيار ...و متكي و
بزرگ كردند و گفتند كه مردم به 
صورت خود جوش به فرودگاه مي 
آيند و از رييس جمهور استقبال مي 

 نفر با پرچم 50اما روز  ورود او، . كنند
حزب اهللا و فلسطين به فرودگاه 

اح كلمبيا نيز،  به بعداز افتض.  آمدند
دستور ولي فقيه مقامات ارشد  براي 
پوشاندن آن توهين و تحقير، از ديد 

  .مردم، به استقبال او رفتند
 زماني احمدي نژاد بر اساس -

: توهمات  والغاي مشاوران  مي گفت
پرونده اتمي ايران از آژانس به 

وقتي رفت، . شوراي امنيت نمي رود
.   شودقطعنامه اي صادر نمي: گفت

البته صادرشد آنهم سه قطعنامه در سه 
هر بار او مدعي شد اين قطعنامه ها . بار

  .كاغذ پاره اي بيش نيست 
پيشنهاد     در اظهاراتي ديگر، او يكبار-

كرد براي انتخابات آمريكا ناظر 
او در حالي اين پيشنهاد را .  بفرستيم

تقاضاي نظارت » رهبر«مي كرد كه 
خابات ايران را خيانت بين المللي بر انت

  .مي دانست 
   پيشنهاد تغيير ارز اوپك از سوي وي -

و رئيس جمهور ونزوئال براي مخالفت 
باآمريكا  كه وقتي انجام شدني است 

كه اقتصاد ايران توليد محور و 
سياستهاي مالي و پولي در خدمت رشد 
توليد باشد و هدف تثبيت قدرت خريد 

ر به فكر اين تدابي.  باشد... نفت و
اين . احمدي نژاد خطور نيز نمي كند

شد كه هنوز عمل نكرده، از آن چشم 
درواقع، پيشنهاد با مخالفت . پوشيد

ملك عبداهللا پادشاه . مواجه شد
اوپك همواره با «: عربستان گفت

خردمندي و ميانه روي رفتار كرده و 
. »خود ادامه مي دهد به اين روش

رز ايران پس از مخالفت اوپك با تغيير ا
و ونزوئال به لجاجت خود ادامه دادند 
و زيانهاي فراواني را از اين تبديل ارز 
به كشور وارد ساختند و در نهايت 

  .بهمان دالر اكتفا كردند 
ازبرگزاري اجالس   دو روز قبل-

آناپوليس كه در راستاي تغيير 
استراتژي آمريكا برگزار شد،  احمدي 

يس جمهور پادشاه عربستان و رئ نژاد با
سوريه تماس مي گيرد و تقاضا مي كند 

در . اجالس شركت نكنند تا در آن
. نهايت آنها به اين توصيه اعتنا نكردند

توضيح است كه سوريه با  الزم به
وجود آنكه دوست خوب جمهوري 

زمان حافظ اسد  اسالمي ايران است، از
  .درمذاكره با اسرائيل بوده است

 سيماي ايران     در همان زمان،  صدا و
تحت اداره گماشته رهبر، اعالم كرد 
عربستان و سوريه در اين اجالس 

جالب تر اينكه بعد . شركت نمي كنند 
از آن، سوريه در كنفرانس كشورهاي 
عرب در قطر شركت كرد  و به قطعنامه 
اين كنفرانس كه خواهان بازگرداندن 
سه جزيره ايراني به امارات بود راي 

  .را تاييدكردمثبت داد و آن 
اولين سفر او به قطر براي افتتاح  -

 بازيهاي آسيايي در حالي انجام شد كه
هيچكدام از سران كشورهاي آسيايي 

در  . وحتي عربي در آن حضور نداشتند
به فرهنگ و تمدن ايراني  ضمن،

  . احترام گذاشته نشد
 سفر به امارات در حاليكه با ايرانيان، -

وهين و تحقير در فرودگاه، آن رفتار ت
آميز مي شد و نيز باوجود  ادعاي 

  .مالكيت بر سه جزيره ايران
 در سفر به بحرين نيز ، شيخ متوجه -

شد كه احمدي نژاد به انجام سفر نياز 
 طرفه اين كه پس از آن ديدار. دارد

 مصاحبه اي   بود كه وليعهد بحرين در
 آمريكا در صورت حمله به: اعالم كرد

ز انجام آن با ما ايران بايد قبل ا
   مشورت كند و نبايد مانند عراق بدون

  !اطالع ما اقدامي كند 
دراجالس    در سفر قطر براي شركت-

شوراي همكاري خليج فارس نيز، او از 
كه  جايگاه عقب تري سخنراني كرد

در نهايت دبيركل . توهين آميز بود
شورا هم اعالم كرد كه تا زماني كه 

نه مطرح اشغال جزاير سه گا بحث
ايران در آن  است به پيشنهادهاي 

 پس از. اجالس رسيدگي نمي شود
بازگشت رئيس جمهوري از اجالس 
شوراي همكاري خليج فارس در قطر 
در بيانيه اي كه در آنجا صادر شد، 
بحث ادعاي مالكيت جزاير سه گانه 

با . قرار گرفت دوباره مورد تاكيد
وجود اين، احمدي نژاد از اين كه 

  .  شده است، اظهار تشكر كرددعوت
 طرح مسئله هلوكاست وهمچنين -

سخن از حذف اسرائيل از نقشه جهان 
گفتن و بحران ديگري را بر بحران 
اتمي افزودن و كمك مستقيم به 

در . افراطي ترين تمايلها در اسرائيل
تضاد : اين باره، علي مطهري گفته است

 از سويي انكار –ميان شعار و عمل 
 و از سويي شعار دوستي با هولوكاست

مردم اسراييل از سوي معاون وي و 
حمايت كامل احمدي نژاد  از آقاي 

اهداء مدال به ورزشكار رژيم مشاعي و 
  صهيونيستي توسط يكي از مقامات 

  
  7در صفحه 

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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 و نيز شركت شناگر پارالمپيك ايران
ايراني در مسابقه شنا با شناگر اسراييلي 

 آورد و بعد كه رتبه آخر را به دست
اعالم كردند كه به دليل شركت شناگر 
اسراييلي  شناگر ايراني از مسابقه 

  .انصراف داد 
  در سفر اول دكتر احمدي نژاد به -

عربستان، وي قضيه هلوكاست را پيش 
دولت آن كشور كه از ابتدا .  كشيد

خوبي از وي به عمل آورده  استقبال
بود، احساس كرد كه او مي خواهد 

دعوا با اسرائيل و  ان را واردعربست
در نتيجه در ادامه ي سفر . آمريكا كند

  .هم برخورد سردتري با وي داشت 
 سياستهاي انفعالي برخالف مواضع -

تهاجمي و به زيرسئوال بردن اقتدار و 
مثال، سربازهاي  بطور.  عزت ايران

انگليسي كه به خاك ايران تجاوز 
 جمهور و كرده بودند با بدرقه رئيس
محكوم . هيات وزيران آزاد شدند

 سال زندان و 8كردن ركسانا صابري به 
نامه احمدي نژاد و تجديد محاكمه و 
محكوم شدنش به دو سال حبس تعليقي 
و آزاد شدنش، تازه ترين نمونه ببار 
. آوردن افتضاح و تسليم شدنش است
البته گفته مي شود  ولي رضا نصر 

ر آزاد مشاور اوباما به ايران آمده و د
  .كردن ركسانا نقش ايفا كرده است

 عدم حساسيت نسبت به تماميت -
ارضي كشور مانند  سياست اين 
حكومت در مورد سهم ايران از خليج 
فارس و يا، جالل طالباني رئيس 

 1975قرارداد :  كه گفت جمهور عراق
در مقابل، احمدي . ديگر اعتبار ندارد

پاسخ به سئوال خبرنگاران  نژاد در
دراين زمينه بعدا اظهار نظر مي : تگف
نيز سخني  در اين باره، او بعدا . كنم

عالوه بر اين، با وجود حمايت . نگفت
هاي مالي فراوان به عراق،  اين كشور 
هنوز خسارات وارده به ايران را 
نپذيرفته و گويا قرار نيست به ايران 

  .غرامت بپردازد
نيز  در تهران  در اجالس خزر-

هم ايران در درياي خزر پيرامون س
سخني به ميان نمي آيد و اين نگراني 
وجود دارد كه اين روش به عنوان 
يك رويه در اجالس هاي بعدي تكرار 

جمهور قزاقستان اظهار  رئيس. شود
 به 1940 و 1921داشت كه قرادادهاي

در مقابل هيچ موضع  تاريخ پيوست و
  . گيري نشد

  در جريان سفر به مكه، دوستان وي-
گفتند كه ملك عبداهللا به طور 
خصوصي از او دعوت كرد در حالي 
كه اين دعوت را از همه سران 
كشورهاي مسلمان مي كند و در كنار 

  .آنها به انجام مراسم  حج مي پردازد 
،  او 86 در جريان قطع گاز در سال -

عده اي  : براي فرار از مسئوليت گفت
از داخل با دولت تركمنستان تماس 

  .ه اند كه گاز ايران را قطع كنگرفت
 حمايت از عمر البشير رييس جمهور -

سودان در حاليكه به جرم جنايات 
جنگي حكم بازداشت وي صادر شده 
بود و حضور علي الريجاني در آن 

  .كشور و مخالفت با صدور اين حكم 
 برگزاري كنفرانس حمايت از -

فلسطين در ايران هم زمان با كنفرانس 
در مصر كه  ايران به آن شرم الشيخ 
 –حكومت خامنه اي . دعوت نشد

 80احمدي نژاد  با ادعاي حضور 

كشور در اين كنفرانس،  بزرگي آن را 
را هم براي » رهبر«حتي . به رخ بكشند

اما از .  افتتاح اين كنفرانس آوردند
سوي فلسطيني ها باالترين مقام شركت 
كننده موسي ابومرزوق بود و حدود 

مجلس از كشورهاي عربي و  رييس 18
افريقايي در حالي كه از سوي ايران 
كليه مقامات بلند پايه شركت كرده 

  .بودند 
 عقب نشيني سياست خارجي ايران -

در برابر مقاله آقاي حسين 
شريعتمداري در رابطه با بحرين و بار 
ديگر عقب نشيني دولت در برابر 
سخنان ناطق نوري در مورد بحرين 

  .قطع رابطه با مراكش شد كه منجر به 
مطهري در باره تمايل به  علي-

برقراري رابطه با امريكا مي گويد 
تمايل بلكه ولع اين دولت براي :

تأسيس دفتر حافظ منافع آمريكا در 
تهران و براي مذاكره با آمريكا كه 
بارها توسط مشاوران و معاونان رئيس 

 بسيار است از جمله جمهور اعالم شده 
قاي مشائي در ژاپن بود كه صاحبه آم

نژاد و  خواهان مذاكره مستقيم احمدي
   .دشاوباما 

  
برخي ديگر از كارهاي زيان بار  ●

  :احمدي نژاد 
 ارسال نامه به روساي جمهور -

  كشورها 
   ارسال نامه به پاپ -
   پيام تبريك به اوباما -
 ارسال هواپيما براي آوردن سران -

فلسطين وحزب اهللا به صورت 
  .وصي و چارترخص
 ارسال هواپيما جهت آوردن برخي -

مقامات وسران كشورهاي افريقايي به 
  .ايران

 
  : منابع ●
 سخنراني سيد محمد صدر در -1
زدهمين اجالس ماهانه ي بنياد ادو

نگاهي به سياست «باران با موضوع 
  نهم خارجي دولت

بايد از :  نامه دكتر علي مطهري -2
 نژاد عبور كنيم؟ احمدي

 نوشته حجت االسالم منتجب نيا در -3
  .رابطه با احمدي نژاد 

 سخنراني حسن روحاني در  ديدار -4
  .با اعضاي حزب اعتدال و توسعه 

 وب سايت – بررسي موضوع شتاب -5
  .تابناك 

اين كارنامه، كارنامه : انقالب اسالمي
 مالي –خامنه اي و مافياهاي نظامي 

ط در آنچه به سياست خارجي مربو. است
مي شود، بحران اتمي برجاست و شدت 

يك نماينده دموكرات . نيز يافته است
مجلس امريكا راه حل را تجزيه ايران مي 
داند و ديگري معامله با روسيه و شريك 
كردن روسيه در فشار وارد كردن بر 

و نتان ياهو كه در برابر مسئله دو . ايران
دولت، يكي اسرائيل و ديگري فلسطين 

 است، چاره را در اين ديده قرار گرفته
او . را پيش كشد» خطر ايران«است كه 

مدعي است كه كشورهاي عرب، با 
  :اسرائيل، بر ضد ايران متحد شده اند

  
  
  
  

خطر ايران است و يا 
افغانستان و پاكستان؟  
مسئله اول خطر ايران 

رژيم » دكترين«است 
  ...: اخطار اوباما و-
  

در حكومت اوباما و بيرون 
ن، دو تمايل بر سر از آ

سياستي كه در قبال ايران 
مي بايد در پيش گرفت، با 

  :يكديگر كلنجار مي روند
  

، اينترپرس سرويس 2009 مه 10 در ◄
گزارش مفصلي در باره كشمكش گروه 
بندي ها بر سر سياستي كه حكومت 
اوباما در قبال ايران مي بايد در پيش 

  :گيرد، انتشار داده است
ي سياسي در درون و  گروه بندي ها●

بيرون حكومت اوباما ، بر سر اين كه 
پاكستان خطر اول براي /افغانستان

امنيت ملي امريكا است و يا خطر ناشي 
از مجهز شدن ايران به بمب اتمي، 
خطر اول است، با يكديگر در 

  .كشماكش هستند
    آنها كه خطر بمب اتمي ايران را 
خطر اول مي دانند حكومت اسرائيل و 
. البي هاي حاميش در امريكا هستند
اين جماعت خواستار اقدام تهاجمي بر 

ديگ چني گفته . (ضد ايران هستند
است راه حل ايران، بمباران كردن 
تأسيسات اتمي است و يك نماينده زن 
از حزب دموكرات امريكا، راه حل را 

  )ا.ا. تجزيه ايران دانسته است
اسرائيل و يا :     بسياري مي گويند

امريكا به ايران حمله ور خواهند شد 
هرگاه ديپلماسي اوباما نتيجه مطلوب را 

  . ببار نياورد
 مخالفان اين نظر در وزارت دفاع ●

اينان بر اين . امريكا متمركز هستند
نظرند كه نياز به ثباتي در خاورميانه 
است تا كه امريكا بتواند نخست 
وضعيت عراق را تثبيت كند و آنگاه  

. البان را در افغانستان فرونشاندعصيان ط
و نيز بدين ثبات نياز است براي 
حمايت از دولت پاكستان و جلوگيري 
از افتادن سالح اتمي اين كشور به 

  .دست اسالم گرايان متعصب
     از ديد اينان، هر گونه حمله اي به 
ايران بدون ترديد، تمامي منطقه را 

هم .  گفتار بلوا و آشوب مي كند
 گيتس، وزير دفاع امريكا و هم روبرت

درياساالر مايك مولن، رئيس ستاد 
مشترك ارتش امريكا، از سال گذشته 
بدين سو، مرتب نسبت به خطرهاي 
  .حمله نظامي به ايران، هشدار داده اند

     صاحب مقامات اصلي  در حكومت 
اوباما نيز با نظر اين گروه موافق 

درياساالر دنيس بلر، رئيس . هستند
منيت ملي، و ژنرال دوگالس لوت كه ا

مشاور نظامي كاخ سفيد در عراق و 
آسياي جنوبي است، در زمره موافقان 

  .اين نظر هستند

 اين دو تمايل در فرصت هاي ●
: مختلف با يكديگر، رويارو شده اند
نخست در كنفرانس ساالنه  كميته امور 

 ) AIPAC( اسرائيل –عمومي امريكا 
سرائيل در واشنگتن كه البي نيرومند ا

در اين كنفرانس بر خطري كه .  است
مجهز شدن ايران به بمب اتمي  براي 
موجوديت اسرائيل دارد، تأكيد شد و 
خواسته شد كه مجازاتها تشديد شوند و 
گزينه نظامي روي ميز رئيس جمهوري 
قرار گيرد و در صورت اقتضاء  حمله 

  .نظامي به ايران انجام بگيرد
نفرانس،  از عراق و     در اين ك

افغانستان و پاكستان، به ندرت، سخن 
در عوض، از ايجاد ائتالفي . بميان آمد

به رهبري امريكا بر ضد ايران، شامل 
اسرائيل و كشورهاي ميانه رو عرب، 

  . فراوان سخن رفت
  هيأت نمايندگي 6000     افزون بر 

شركت  ) AIPAC(كه در كنفرانس 
در برابر عمارت  مه، 6كرده بودند،  در 

كنگره رفتند تا نمايندگان را براي 
امضاء كردن طرح مجازات ايران، 

ورود حميد . تحت فشار قرار دهند
كرزاي و آصف علي زرداري، رؤساي 
جمهوري افغانستان و پاكستان، به 
واشنگتن، براي گفتگو با اوباما و ديگر 
مقامات امريكا، در باره وضعيتي كه 

رايد، توجهي را مرتب به وخامت مي گ
  .به خود جلب نكرد

 صميميت صوري كه از سوي شخص ●
اوباما  و معاون او، بايدن، و حكومت او 
به كرزي و زرداري  ابراز شد،  مانع از 
بروز ترديدي نشد كه امريكا به توانائي 
اين دو در مبارزه با شورشيان طالبان 

عالئم . دو كشور پيدا كرده است
ت اوباما و حاكي از آنند كه حكوم

خود او و معاونش جانب وزارت دفاع 
امريكا را دارند و از نظر اين وزارت در 
باره تقدم مسئله عراق و افغانستان و 

  .پاكستان، پيروي مي كنند
كه در آن،   ) AIPAC(     اما كنفرانس 

افزون بر نيمي از اعضاي كنگره امريكا 
شركت كردند و چهره هاي سياسي و 

 در دو مجلس امريكا، رهبران دو حزب
در آن سخنراني كردند، بكار آن رفت 
كه معلوم كند اين البي، در كنگره 

اين پايگاه، . امريكا،  پايگاهي قوي دارد
بسا برغم نظر حكومت اوباما، ايران را 
مسئله اول سياست خارجي امريكا 

  . بگرداند
     در جريان انتخابات رياست 

نستان و جمهوري، اوباما به مسئله افغا
پاكستان تقدم بخشيد و بعد از انتخاب 
شدن به رياست جمهوري،  به اين 

او يك . مسئله تقدم داده است
شخصيت قوي، ريچارد هولبروك را 
نماينده امريكا در پاكستان و افغانستان 

هولبروك كه در اواخر . كرده است
ماه مارس، دركنفرانس هاگ، ديدار 

گي بس كوتاهي با رئيس هيأت نمايند
: ايران كرد، چندين نوبت گفته است
تهران نقش مهمي در تثبيت وضعيت 

  .افغانستان مي تواند بازي كند
      در همان زمان، درياساالر مولن، 
رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا براي 
ديدار و گفتگو با ژنرال اشفق كياني، 
رئيس ستاد ارتش پاكستان، به اسالم 

  .  آباد سفر كرد
توجه به اشتغال خاطر وزارت       با 

پاكستان /دفاع امريكا به مسئله افغانستان
و ثبات منطقه بطور كلي،  نمي تواند 
. موافق تشديد تنش ها با ايران باشد 
بخصوص كه اين كشور مرزهاي 
طوالني با عراق و افغانستان و پاكستان 
دارد و آسان مي تواند زندگي را بر 

  . كندامريكا، در اين سه كشور، سخت

 اما حكومت جديد اسرائيل، به ●
نخست وزيري نتان ياهو، حكومت 
امريكا را براي تقدم قائل شدن براي 
مسئله اتمي ايران، تحت فشار گذاشته 

متحدان اسرائيل در امريكا نيز . است
در حال .  همين فشار را وارد مي كنند

حاضر، بناي حكومت اوباما گفتگو 
 تحت اما سخت. كردن با ايران است
در مذاكره موضع  فشار است كه اوال 

زمان گفتگو را  قاطع اتخاذ كند و ثانيا 
سناتور جمهوريخواه، . محدود كند

،  )AIPAC(جون كيل، در كنفرانس 
براين دو خواست تأكيد كرد و 
خواست كه هرگاه در زماني كه معين 
مي شود، گفتگوها به نتيجه نرسيدند، 

 ايران امريكا مجازاتهاي سخت عليه
  .مقرر كند

 AIPAC(     هدف مقدم البي اسرائيل
اينست كه كنگره امريكا طرحي را ) 

تصويب كند كه بنا بر آن، اوباما 
شركتهاي غير امريكائي را مجازات كند 
كه به ايران بنزين و ديگر فرآورده 

  .هاي نفتي را صادر مي كنند
      هيالري كلينتون، وزير خارجه، در 

حكومت اوباما با تصويب : كنگره، گفت
و اعمال چنين مجازاتي، در صورتي 
كه ديپلماسي بجائي راه نبرد،  موافق 

اما حاضر نشد بگويد تا چه تاريخ . است
امريكا به كوششهاي ديپلماتيك براي 
منصرف كردن ايران از اجراي برنامه 

  .اتمي خود، ادامه خواهد داد
 با توجه به اين امر كه تشديد ●

 ميان مسائل روز، مسئله اول مجازات در
است، ميتوان فهميد چراامكان عمل 
نظامي بر ضد ايران، از سرها بدر نمي 

سئوالي كه مطرح مي شود . رود 
اينست كه آيا اسرائيل بدون تصويب 
امريكا، دست به حمله به تأسيسات اتمي 
ايران مي زند يا خير؟  در ماه مارس، 

ا اگر م: نتان ياهو به آتالنتيك گفت
بخواهيم اقدام به حمله كنيم، اقدام 

  . مي كنيم ولو امريكا نخواهد
پرسيده  ) AIPAC(     در كنفرانس 
امريكا، » چراغ سبز«شد آيا بدون 

اسرائيل اقدام به حمله به ايران مي 
كند؟ افريم اسنه، معاون پيشين وزارت 

در اسرائيل،  : دفاع اسرائيل، پاسخ داد
تلقي » صيهتو«عالمت توقف، تنها يك 

حال آنكه وزارت دفاع . مي شود
امريكا مخالفت خود را با حمله اسرائيل 

در .  به ايران، آشكارا ابراز مي كند
اواخر آوريل، روبرت گيت، وزير 

حمله به : دفاع، در سناي امريكا گفت
تأسيسات اتمي ايران تنها  موجب تأخير 
در تحصيل توانائي توليد بمب اتمي  

در عوض، . شودتوسط ايران مي 
تأسيسات اتمي در عمق بيشتر برپا مي 
شوند و فعاليتهاي اتمي مخفي تر مي 

  .گردند
     بايدن، معاون رئيس جمهوري، نيز  

حمله نظامي : در سي ان ان گفت
اسرائيل به ايران اقدامي بخردانه 

  . نيست
اسكوكرافت، مشاور امنيتي ريگان كه 
هم به وزارت دفاع امريكا و هم به 

وراي امنيت ملي كنوني نزديك ش
است، حمله به ايران را فاجعه اي براي 

  .همه توصيف مي كند
، نتان ياهو   )AIPAC( در كنفرانس●

تهديد ايران مي تواند : گفته است
اسرائيل و كشورهاي عرب را متحد 

اين ايام، اسرائيل تبليغ مي كند .  كند
كه ترس عربها از ايران ممكن است 

 اسرائيل و دنياي عرب بر بنياد همگرائي
اما مارك .  محور منافع مشترك شود

لينچ، استاد دانشگاه ژرژ واشنگتن، در 
مجله فوريني پاليسي، توضيح مي دهد 
چرا اين نظر غلط و اين خوش باوري 

  هيچ چيز دنياي عرب را بر : نابجا است
  

  8در صفحه 

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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سر حمله اسرائيل به ايران متحد نمي 
ينست كه اسرائيل با تنها راه حل ا. كند

وجود دو دولت اسرائيل و فلسطين 
  .موافقت كند

  

براي اسرائيل، تهديد ايران 
 اخطار -مسئله اول است 
 ايران –اوباما به نتان ياهو 

موجوديت اسرائيل را 
  :تهديد نمي كند

  
براي اسرائيل، تهديد اتمي * 

  :ايران مسئله اول است
  

، آسوشيتدپرس 2009 مه 13 در  ◄
 كرده است كه  نگراني هاي گزارش

اسرائيل از رهگذر تهديد اتمي ايران، 
زيرا  برنامه غني . تشديد شده است

سازي اورانيوم، در حكومت احمدي 
نژاد كه مي گويد اسرائيل مي بايد از 
نقشه جغرافيائي دنيا حذف شود، در 

  . پيشرفت است
     با وجود اين كه فلسطيني ها با 

 مي كنند، اما راكت به اسرائيل حمله
پرداختن به اين امر كه ايران ممكن 
است با سالح اتمي به ايران حمله كند 
و اسرائيل را از بين ببرد، در مقام تهيه 
طرحهاي استراتژيك، تقدم جسته 

هفته آينده نتان ياهو به .  است
. واشنگتن، براي ديدار با اوباما مي رود
برنامه اتمي ايران، در رأس مسائلي 

 او با اوباما موضوع گفتگو قرار است كه
 كه اسرائيل براي 1967از .  خواهد داد

جلوگيري از تأسيس دولت فلسطيني، 
دست به جنگ زد تا امروز، هر نوبت، 
مسئله اي را پيش كشيده است تا 
تأسيس دولت فلسطيني را از دستور 

اين بار، نتان ياهو مي . كار خارج كند
كه خواهد با جلب توجه ها به خطري 

مجهز شدن ايران به بمب اتمي ايجاد 
مي كند، بلكه موفق شود مسئله ايجاد 
دولت فلسطيني را بدست فراموشي 

  .بسپرد
ترديد نيست كه :      امريكا مي گويد

امريكا نيز در . خطر ايران واقعي است
اما در . نگراني اسرائيل شريك است

اين نيز ترديد نيست كه اسرائيل 
حمله به ايران را تجهيزات اتمي براي 

وقتي ما مي گوئيم ايران مجهز . دارد
به سالح اتمي غير قابل قبول است، به 
خطر بروز جنگ اتمي در خاورميانه 

  .مي انديشيم
    اسراتژي اوباما اينست كه با آوردن 
ايران به پاي ميز مذاكره مستقيم با 
. امريكا، به سه دهه دشمني پايان ببخشد

نصرف كردن ايران ديپلماسي اروپا از م
از ادامه دادن به اجراي برنامه اتمي 

ديپلماسي امريكا . خود، ناتوان شد
  .توانائي بيشتر دارد و بسا موفق شود

    مصر سخت كوشيد كه ايده 
خاورميانه بدون سالح هسته اي را 

با اين حال، . بقبوالند اما كامياب نشد
 مه، براي ديدار با 26مبارك كه در 

اشنگتن مي آيد، اين پيشنهاد اوباما به و
هرگاه با . را با او در ميان مي گذارد

اين پيشنهاد موافقت شود، بسا تا سال 
،  هم ايران برنامه توليد سالح 2011

اتمي خود را بال اجرا كند و هم 
اسرائيل به خلع سالح هسته اي تن در 

در حال حاضر، نتان ياهو، بيشتر .  دهد
جراي برنامه از اصرار احمدي نژاد بر ا

اتمي ايران،  مصر است كه اسرائيل 
  . اسلحه اتمي خود را نگهدارد

     با توجه به اين امر كه برنامه اتمي 
ايران همگان را نگران كرده است، 
نتان ياهو ممكن است بكوشد از تن 

دادن به تقاضاي اوباما در باره ايجاد 
دولت فلسطيني طفره برود و در ازاي 

وباما در قبال ايران و آن، با سياست ا
سالم تر كردن منطقه خاورميانه 

  . موافقت كند
  

: اخطار اوباما به نتان ياهو* 
  :مبادا به ايران حمله كنيد

  
 مه، نتان ياهو به 18 قرار است در ◄

او . واشنگتن برود و با اوباما ديدار كند
از قرار از اين كه معطل ديدار با اوباما 

.  استنگاهش داشته اند، ناراحت
پرزيدنت اوباما پيامي به نتان ياهو 
فرستاده و در آن، از او خواسته است 
فكر حمله غافلگيرانه به ايران و در برابر 
امر انجام يافته قرار دادن امريكا را از 

  . سر بدر كند
     وزير خارجه اسرائيل، آويگدور 
ليبرمن، ماه گذشته، از چنين حمله اي 

يكا به اسرائيل  اخطار فوري امر.  دم زد
گوياي اينست كه اسرائيل در كار آن 
بوده است كه تهديد خود را به اجرا 

از ديد وزير دفاع امريكا، .  بگذارد
چنين حمله اي پي آمدهاي فاجعه 

  . آميزي براي همگان خواهد داشت
  

موشكهاي ايران تهديدي * 
  :براي موجوديت اسرائيل نيستند

  
 مه 12 به گزارش اسرائيل نيوز، ◄

،  حمله موشكي غير اتمي ايران 2009
به اسرائيل خسران سنگين وارد مي 
كند  اما موجوديت اسرائيل را بخطر 

اين ارزيابي را دو تحليل .  نمي اندازد
گر اسرائيلي بعمل آورده اند كه مطالعه 
خود را در باره توان موشكي ايران در 

  .  مه، ارائه مي كنند13
رت موشكي      دوتحقيق در باره قد

ايران را يوزي رابين، رئسي پيشين 
طرح هما در وزارت دفاع اسرائيل 

و ) طرح توليد موشك ضد موشك (
تال اينبار، رئيس مؤسسه فيشر كه در 
باره استراتژي هوائي و فضائي تحقيق 

اين دو .  مي كند،  بعمل آورده اند
تحقيق، به كنفرانس ساالنه مؤسسه فيشر، 

رانس امسال درباره كنف.  ارائه مي شوند
خطر موشكي است كه متوجه اسرائيل 

  .است
      باتوجه به اين امر كه ايران به 
ساخت سالح اتمي نزديك مي شود و 
مطبوعات غرب در باره حمله احتمالي 
اسرائيل به ايران، خبر و نظر انتشار مي 
دهند، ارزيابي اين دو تحليل گر از 

  . اهميتي خاص برخوردار است
رابين خاطر نشان مي كند كه       

كشورهاي عرب ميانه رو بر افزودن بر 
توان نيروي هوائي خود اهتمام مي 

و به تبع آنها (ورزند اما ايران و سوريه 
دكترين ) حزب اهللا و حماس

را پذيرفته اند و به افزودن » مقاومت«
بر توان موشكي خود تقدم بخشيده 

داشتن موشكها و راكتها را براي . اند
قابله با تفوق هوائي غرب، مؤثر م

  .تشخيص داده اند
      رابين به استناد منابع در دسترس،  

اين امر كه ايران بهر : مي گويد
مناسبتي موشكهاي خود را نمايش مي 
دهد بخاطر آنست كه رهبران اين 
كشور مي كوشند مردم خود را متقاعد 
كنند كه اسلحه نقش مهمي در تضمين 

  .داردامنيت ملي كشور 
    بيشترين هواپيماهاي جنگي ايران، 
همان ها هستند كه در دوران شاه 

در مقايسه با آن، . خريداري شده اند
.  نيروي موشكي اين كشور مدرن است
اين موشكها را در رژه هاي نظامي 

آزمايش آنها توسط .  نمايش مي دهند
وسائل ارتباط جمعي بيش از اندازه 

هبران ر. گزارش و تبليغ مي شود
ايران تجهيزات موشكي و موشكهاي 
خود را قلب قواي منصرف كننده 
دشمن از حمله به ايران توصيف مي 

نقش موشكها در عين حال . كنند
دفاعي و منصرف كننده و عامل بسط 

  .نفوذ در منطقه است
     رهبران ايران گفته اند آماده 
روياروئي با حمله دشمن هم دشمن 

 و هم اسرائيل )امريكا(ماوراء بحار 
 هدف دشمن را 35ايران .  هستند

از جمله اين .  شناسائي كرده است
هدفها هستند پايگاه هاي نظامي و 
محل هاي تمركز قواي دشمن تا شعاع 

  .  كيلومتر2000
      ايران هم منكر آنست كه قصد 
توليد بمب اتمي را دارد و هم  انكار 
مي كند كه قصد توليد موشكي با برد 

اين .   كيلومتر را دارد2000ر از بيشت
رژيم صهيونيستي است كه، محض 
ترساندن اروپائيان،  تبليغ مي كند 
ايران قصد توليد موشكهاي قاره پيما را 

  . دارد
موشكهاي ايران :        رابين مي گويد

در برابر مردم به نمايش گذاشته مي 
شوند به نشان آنكه ايران پيشرفت 

و مصمم به علمي و فني كرده است 
اين موشكها بكار .  دفاع از كشور است

ايجاد توازن با نيروي هوائي اسرائيل 
ايران به خود مي بالد كه . نيز مي روند

قادر به توليد انبوه انواع موشكها شده 
اما حقيقت اينست كه بيشتر از . است

چند صد فروند از موشكهاي شهاب را 
ندارد و از آنها بعنوان سوپركاتيوشا 

 40 و 30اكت اندازهاي روسي با برد ر(
. بيشتر نمي تواند استفاده كند) كيلومتر

رابين توضيح مي دهد كه با توجه به 
تجهيزات ضد موشكي اسرائيل، شمار 
موشكهاي ايراني كه بتوانند به هدفهاي 
خود در اسرائيل اصابت كنند، بسيار 

  . معدود است
ايران وقتي به فكر :      اينبار مي گويد

جهز شدن به موشك افتاد كه عراق م
شهرهاي ايران را هدف موشكهاي 

 ساله، 8در اواخر جنگ . خود ساخت
به كمك كره شمالي و چين و روسيه، 
ايران دست بكار مجهز شدن به موشك 

بنظر او، تا دو سال ديگر، برد .  شد
 كيلومتر 3000موشكهاي ايران به 

، ايران 2004در سال . خواهند رسيد
 كيلومتر 2000 با برد 3 –اب موشك شه

او مي . را با موفقيت آزمايش كرد
پيشرفت ايران در زمينه موشك : گويد

سازي مداوم نيست و فراوان كاستي 
اما به ضرب تبليغات چنان وانمود . دارد

مي كنند كه گويا توان روياروئي با 
  .نيروي هوائي پيشرفته اسرائيل را دارد

 از تجهيزات ايران:      اينبار مي گويد
موشكي خود استفاده مي كند براي 
اين كه سيماي يك قدرت منطقه اي را 

حال آنكه آن توان را . به خود بدهد
ندارد كه خواست خود را به 

اسرائيل . كشورهاي منطقه ديكته كند
مي بايد پاسخ با اعتباري به تهديد 

تا وقتي اين .  موشكي ايران بدهد

لي ها پاسخ داده نشده است، اسرائي
تحت تهديد هستند و اسرائيل در اقدام 

  .نظامي و سياسي، لنگ است
  

ايران آماده دفاع مي 
استقرار واحدهاي  –شود 

دريائي سپاه در آبهاي 
بازي كه ايران  -ارتيره 

  مشكل اتمي –مي كند 
ايران در گروه سازش 

  :امريكا با روسيه است
  
ايران آماده دفاع از تأسيسات * 

ورت حمله به اتمي خود در ص
  :آنها مي شود

  
، روزنامه الوطن، 2009 مه 13 در ◄

چاپ عربستان سعودي، گزارش كرده 
است كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ايران در خليج فارس، پايگاههاي 

اين اقدام . موشكي ايجاد كرده است
بعد از آن بعمل آمده است كه 
گزارشها حاكي از قريب الوقوع بودن 

امريكا و اسرائيل به ايران، حمله نظامي 
سپاه پاسداران چند .  انتشار يافته اند

هفته است كه مشغول استقرار موشك 
اندازهاي متحرك را در خليج فارس  

اين موشكها ضد هوائي و ضد . است
كشتي در برابر تنگه هرمز و ديگر نقاط 

  . خليج فارس، استقرار پيدا مي كنند
افسر      روزنامه منبع خود را  يك 

عالي رتبه سپاه ذكر مي كند و از قول 
بعد از اين كه : آنها مي گويد

گزارشهاي محرمانه در باره حمله 
نظامي به تأسيسات اتمي ايران دريافت 

دستور استقرار  بسط دفاع موشكي شد، 
در خليج فارس صادر و به اجرا 

اين گزارشها حاكي از .  گذاشته شد
دارك آنند كه امريكا و اسرائيل در ت

  .حمله به تأسيسات اتمي ايران هستند
      بنا بر قول اين افسر، تهران 
كشورهاي عرب همسايه را از قصد 
خود آگاه كرده و به آنها گفته است 
نبايد اين اقدام را عملي خصمانه بر 

  . ضد خود تلقي كنند
  

استقرار واحدهاي سپاه در * 
  :آبهاي اريتره و سودان

 
 اليويه روژه ،2009 آوريل 27 در ◄

گزارشگر راديو بين لمللي فرانسه و 
هفته نامه نوول ابسرواتور گزارش 

 سپاه پاسداران يواحدها: كرده اند
 ها و ي ايران با كشتيانقالب اسالم

تجهيزات خود از ماه دسامبر سال 
در  (Assab) در بندر آساب2008

 سرخ مستقر ياريتره در ساحل دريا
 .شده اند

 از يا برخوردار تهران برژيم    
 سودان و اريتره سرگرم يپشتيبان

 خود ياستقرار و پيش راندن نيروها
 برخوردار از يدر خليج عدن، نقطه ا

اهميت استراتژيك بسيار درسر راه نفت 
اين كار ايجاد يك محور . جهان است

 است كه هم ي درمنطقه ايضدغرب
اكنون نيز به خاطر حضور دزدان 

 منطقه ي كاف به حديماليائ سويدريائ
 .شنج استت ميا

 سپاه ي چند ماه پيش، واحد هااز   
. پاسداران در اريتره لنگر انداخته اند

 منابع متعدد غربي، نه تنها ةبه گفت
 ي آنان بلكه يك زيردريائي هايكشت

 اريتره در بندر يسپاه نيز در آب ها
 ةاين نقط. آساب حضور دارد

 سرخ، در فاصله ياستراتژيك دردريا
 باب المندب در ةكوتاه از تنگ يا
بيست و .  خليج عدن قراردارددخلم

پنج درصد از نفت مورد نياز جهان و 
 دنيا يده درصد از كل مبادالت تجار

 يبه نظر م.  كندياز اين منطقه عبور م
 يبار"رسد كه ايرانيان بندر آساب را 

در .  انتخاب نكرده اند"به هرجهت
 و  بين ايرانيصورت بروز مناقشه ا
 اين ي اته هسةغرب در ارتباط با برنام

جهاد " تواند به يك يكشور، تهران م
ظاهراً .  عليه غرب دست بزند"يدريائ

 ة شبه جزيريكنترل تنگه ها، از آن سو
 ي اسالمي جمهوريعربستان، برا

 كه در سال گذشته تهديد به -ايران
 به يك -  هرمز كرده بودةبستن تنگ

 اين رو، از. اولويت تبديل شده است
 ي دريائيهاهمزمان با تالش واحد 

 بيرون راندن ي براي غربيكشورها
 از خليج ي سوماليائيدزدان دريائ
 چند ة در فاصلي اسالميعدن، جمهور

 ي آن سرگرم استقرار نيروهايكيلومتر
 .خويش است

 سرخ و اقيانوس هند در حال يدريا    
 "تحت نظرترين" از يحاضر يك

ان پيمان سازم. مناطق دنياست
، اروپا، ناوگان )ناتو (يآتالنتيك شمال

پنجم آمريكا، روسيه وچين از جمله 
 هستند كه يكشورها و سازمان هائ

 به اين ي مبارزه با دزدان دريائيبرا
از اين رو . منطقه نيرو فرستاده اند

 گفت كه رسيدن پاسداران انميتو
 ي به ساحل اريتره از نظرها مخفيايران

رو كه   ويژه از آنبه. نمانده است
 آساب، در يدرچند ده كيلومتر

 فرانسويان و آمريكائيان هريك يجيبوت
 هستند وحضور ي نظامي پايگاهيدارا
 آمريكا در اين كشور در سال ينظام
.  اخير به شدت افزايش يافته استيها

قواي امريكا در  از ستاد ي بخشزهامرو
 ضد تروريسم آنان ي و فعاليت هاافريقا

در صورت آغاز .  مستقر استدر آنجا
 تواند از پايگاه ييك مناقشه، ناتو م

.  استفاده كندي مستقر در جيبوتيها
 ها ي مقابله با غربي براياتحاد منطقه ا

 كه نظاميان و كارشناسان يمساله ا
 انگيزد ي مبر را تحريك كرده و يغرب

 ها وارد كدام ياين است كه ايران
 . شده انديباز
 ي مي و غيرنظامي نظام متعددمنابع   

 يگويند سپاه پاسداران موشك ها
ميان برد را به اين منطقه منتقل كرده 

دولت اسرائيل اعالم كرده است   .است
كه در صورت سوار كردن و استقرار 

 دست ياين موشك ها، دست رو
اسرائيل در ماه . نخواهد گذاشت

 گذشته با بمباران سه كاروان ةفوري
 يرغزه در صحرا نوايحامل سالح برا

 خود را يسودان ظرفيت و توانائ
 به معرض "ندست به اقدام زد"در

منشأ اين سالح . نمايش گذارده است
 بايست پس از يها اريتره بوده و م

عبور از سودان و مصردرنوارغزه به 
 ييك منبع مصر. دست حماس برسد

 متعلق ي خود از غرق يك كشتةبه نوب
 ة به وسيلي اسالميبه جمهور

 ها ي بدون سرنشين اسرائيليواپيماهاه
  ." گويديسخن م

  
  

  9در صفحه 
  
 

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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اندر فهميدن بازي ايران براي * 
امريكا از / بازداشتن اسرائيل

  :حمله به تأسيسات اتمي خود
  

  ،  مجله تايم، مقاله 2009 مه 13 در ◄
  

. اي با عنوان باال  انتشار داده است
نكات عمده اين نوشته از اين قرار 

  :هستند
ظرف يك سال، :  اسرائيل مي گويد●

و . ايران مجهز به بمب اتمي مي شود
رهبران ايران مي گويند قصد از بين 

در اين . بردن اسرائيل را دارند
صورت، چرا اسرائيل نبايد همان كاري 
را با تأسيسات اتمي ايران بكند كه در 

   با نيروگاه اتمي عراق كرد؟1981
شانه از نتان      اين استدالل ساده اندي

غافل . ياهو نخست وزير اسرائيل است
از اين كه مقدم بر حمله به ايران، 
براي دو پرسش اساسي، بايد پاسخ 

آيا حمله به تأسيسات اتمي ايران، : بيابد
اين كشور را از ادامه دادن به اجراي 
برنامه اتمي خود باز مي دارد؟ پاسخ 
كارشناسان وزارت دفاع امريكا به اين 

: پرسش دوم اينست.  ، نه استپرسش
ايران چه پاسخي به اين حمله  دقيقا 

خواهد داد؟  در پاسخ به اين پرسش، 
درياساالر مولن، رئيس ستاد مشترك 
ارتش امريكا، چند هفته پيش، با وال 

ايران مي :  استريت جورنال گفت
او . تواند دست به حمله متقابل بزند

توضيح نداد كم و كيف اين حمله 
اما  حالي كرد . ابل چه خواهد بودمتق

كه ايران هر تواني كه دارد بكار 
حمله به قواي امريكا در . خواهد برد

عراق و افغانستان و حمله هاي حزب 
اهللا و حماس به اسرائيل و بسا دست 

  .زدن به عمليات جنگي ديگر
 در حقيقت، حمله به ايران، همان ●

كاري است كه سخت سران ايران مي 
بنا بر آنچه در . انجام بگيردخواهند 

علن گفته اند و بنا بر مدارك دولتي، 
 سال است كه سخت سران 5مدت 

دكتريني را تدوين و تحميل كرده اند 
كه، بنا بر آن،  در صورت حمله امريكا 
و اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران، مي 
بايد واكنش ايران به اين حمله نا 

هرگاه . متناسب و هرچه وسيع تر  باشد
حمله متقابل وسيع نباشد، رژيم ايران 
اعتبار و در پي آن، حيات  خود را از 

مهمتر اين كه نبايد . دست مي دهد
از . ميان اسرائيل و امريكا فرق قائل شد

جمله به اين دليل كه جتهاي اسرائيل، 
براي رسيدن به ايران، مي بايد از 
قلمرو هوائي عراق عبور كنند كه در 

  . ا استكنترل امريك
 دكترين حاوي تدابير و روشهاي ●

اسرائيل از حمله /منصرف كننده امريكا
به ايران را سپاه پاسداران تدوين 

تجربه هاي چهار جنگ،  . كرده است
و  ) 1988 تا 1980(جنگ ايران و عراق 

 تا 1982(جنگ حزب اهللا با اسرائيل 
و جنگ خليج )  2006 و جنگ 2000

كا و و جنگ امري ) 1991(فارس 
، مباني اين )2003(متحدانش با عراق 

  . دكترين هستند
 دكترين بازدارنده دشمن از حمله ●

  :به ايران چهار مؤلفه دارد
  سازمان ملل و سازمان بين المللي -  1

انرژي اتمي  نمي توانند 
اسرائيل را از حمله به ايران /امريكا

اين امر كه ايران اجازه . بازدارند
آژانس بدهد، مانع تفتيش كامل را به 

همانطور . از حمله به ايران نمي شود
كه صدام حسين و رژيم او با مفتشان 
سازمان ملل متحد همكاري كرد و 
خود را از سالح كشتار جمعي محروم 
كرد اما اين امر مانع  حمله  امريكا به 

همكاري كامل با سازمان . عراق نشد

ملل تنها موجب تقليل توان ايران در 
  .ز امنيت ملي خود مي شودحراست ا

  ايران مي خواهد در بيرون از - 2
مرزهاي خود با امريكا و اسرائيل 

بنا براين،  ايران به تنهائي مي .  بجنگد
صدام .  بايد ميدان جنگ را معين كند

رژيم و جان خود را از دست داد 
بدين خاطر كه در درون مرزهاي 
عراق، به مقابله قواي امريكا و 

ايران به حمله .  رخاستمتحدانش ب
اسرائيل، با حمله به قواي امريكا در 
عراق، در افغانستان، در لبنان، در غزه، 
در ساحل شرقي رود اردن و 
. كشورهاي خليج فارس پاسخ مي دهد

در : پرزيدنت احمدي نژاد مي گويد
صورت حمله امريكا به ايران، ما 

معناي . اسرائيل را ويران مي كنيم
كه در صورت حمله سخن او اينست 

اسرائيل به ايران، ايران به قواي امريكا 
در عراق و افغانستان و خليج فارس 

  .حمله خواهد كرد
  رژيم ايران توان تحمل حمله -  3

وسيع امريكا  را دارد بدون اين كه از 
،  قواي صدام 1991در . پا درآيد

اما بخشي از . شكست سختي خورد
. دندقواي زميني و هوائيش برجا مان
اما . شيعه هاي عراق شورش كردند

.  سركوب شدند و رژيم صدام برجا ماند
رژيم ايران بر اين باور است كه هرگاه 
ميزان خسارات و تلفات وارده به قواي 
ايران بهمان ميزان باشد، بخصوص اگر 
مردم را  براي شهادت آماده كند، بر 

نتيجه اين كه ايران مي . جا مي ماند
سيار سنگيني را هم بلحاظ تواند هزينه ب

تلفات قواي امريكا و هم بلحاظ نفت 
اين هزينه سنگين مي بايد . وارد كند

امريكا را از حمله به ايران منصرف 
  .كند
 ايران خود را براي جنگي طوالني – 4

ايران .  و پر هزينه آماده كرده است
تجربه جنگ چريكي لبنان با اسرائيل 

 ، 2000 – 1982را، در طول سالهاي 
افراد مسلح به سالح سبك، در .  دارد 

گروههاي كوچك و متحرك مي 
توانند به واحدهاي بزرگ دشمن 

 و نيز ايران مي داند كه . حمله كنند
مي بايد هرگونه ستون پنجمي را از 

صدام چون نتوانست .  ميان بردارد
مخالفان رژيم خود، بخصوص 
گروههاي كرد  را از ميان بردارد،  به 

ا امكان داد كه اينطور وانمود امريك
كند كه مردم عراق از آن قدرت 
دعوت مي كنند بيايد آنها را از دست 

در ايران . رژيم صدام خالص كند
سركوب دانشجويان و مخالفان سياسي 
رژيم و روزنامه نگاران خارجي را از 

  .اين ديد  مي بايد نگريست
     بديهي است تمامي ايرانيان با 

. ران موافق نيستنددكترين سخت س
هرچند خواهان برخوداري كشورشان 

اما رهبر رژيم، . از امنيت ملي هستند
آيت اهللا علي خامنه اي و سپاه 
پاسداران و ديگر سخت سران هستند 
كه سياست هاي مربوط به امنيت ملي 

بنا بر اين، . را تعيين مي كنند
استراتژهاي امريكائي و اسرائيلي كه 

ان را برآورد مي هزينه حمله به اير
كنند، مي بايد بدانند كه ايران بنا بر 

  .دادن پاسخ محدود به حمله  راندارد
    مقاله از بائر،  افسر سابق سيا در 
خاورميانه  و اينك نويسنده تايم و 

روز آن «باستاني، عضو هيأت تحريريه 
  .است» الين

هر ايراني كه در اين :  انقالب اسالمي
در آن دكترين به دكترين تأمل كند،  

گروگان گرفتن دائمي ملت ايران، از 
طريق دائمي كردن حالت جنگي، مي 

ملتي در اين حالت، محكوم به فقر و . يابد
قهر  است و حيات مليش در خطر قطعي 

قيام بر ضد اين رژيم و بيرون . است
آوردن ايران از حالت جنگي، واجبي است 
كه عمل به آن را  نمي توان به آينده 

منطقي كه تهيه كنندگان . وكول كردم
 منطق صوري ،اين دكترين بكار برده اند

در . و مقايسه ها نيز صوري هستند
 ، زمينه اصلي اين دكترين،حقيقت

يم و ژاستفاده از جو سازي مشترك ر
اسرائيل و بخشي از دستگاه حاكمه 

 براي تحميل حالت جنگي به ،امريكا
ملت ايران و غارت ثروتهايش توسط 

 مالي و غارتگران بين –افياهاي نظامي م
  .المللي است

  

حمله اسرائيل به ايران پر * 
  :مخاطره و بسا بي نتيجه است

  
 دو محقق امريكائي انواع ◄

سناريوهاي حمله اسرائيل به تأسيسات 
 114اتمي ايران را در يك گزارش 

 20(لوموند . صفحه اي انتشار داده اند
ان است گزارش را اين س) 2009مه 

  :ارزيابي كرده است
    ديگر نيازي نيست كه اعضاي 

مجلس (حكومت اسرائيل و كنست 
، براي اين كه اعالن كنند )اسرائيل

اسرائيل قصد حمله به تأسيسات اتمي 
ايران را دارد، منتظر گزارش نيروي 

گزارشي كه دو . هوائي اسرائيل بشوند
محقق مركز مطالعات استراتژيك و بين 

تن، بنام هاي عبداهللا المللي واشنگ
توكان و آنتوني كردسمن 

Cordesman تهيه كرده اند، تمامي 
سناريوهاي حمله به ايران و احتمال 
.  موفقيت هريك را بررسي كرده اند
گزارشي اين اندازه جامع اولين بار 

اين .  است كه تهيه و انتشار يافته است
گزارش شامل تمامي اطالعات در 

ئي هاي نظامي دسترس در باره توانا
اسرائيل و برنامه اتمي اين كشور و نيز 
در بردارنده اطالعات در اختيار در 
باره ظرفيت دفاع هوائي ايران و برنامه 

  . اتمي ايران است 
     اين دو محقق پس از آنكه تمامي 
احتمال ها را  بررسي كرده اند، به اين 
نتيجه رسيده اند كه حمله به تأسيسات 

مكن است اما نتيجه اتمي ايران م
. دلخواه حمله كننده را ببار نمي آورد
غير از اين كه تأسيسات اتمي ايران 
پراكنده اند، دواير اطالعاتي اسرائيل و 
امريكا نمي دانند آيا ايران تأسيسات 
مخفي غني سازي اورانيوم كه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي از وجودشان 

  مطلع نباشد،  دارد يا خير؟ 
 در باره زمان دست يابي ايران به     

سالح اتمي نيز، ميان كارشناسان 
كارشناسان . اختالف نظر وجود دارد

ايران از حاال تا : اسرائيلي مي گويند
  بمب اتمي خود را خواهد 2012
كارشناسان امريكائي سال . ساخت
 را سالي تعيين مي كنند كه در 2013

آن، ايران به توليد بمب اتمي موفق 
بنا بر هر يك از دو . هد شدخوا

احتمال،  با توجه به اين كه هرگاه 
ايران به بمب اتمي مجهز شود ديگر به 
اين كشور حمله نمي شود كرد، زمان 
كمي براي حمله به تأسيسات اتمي 

  .ايران وجود دارد
راه حل سازش با روسيه و * 

وارد كردن فشار مشترك به 
  :ايران است

  

رس گزارش  مه، يونايتد پ14 در ◄
يك مقام در واشنگتن مي : كرده است

تصميم روسيه به عقب انداختن : گويد
تاريخ تحويل سامانه موشكي ضد 
هوائي به ايران،  مي تواند اثر سياسي 

نمايندگان كنگره بر اين . داشته باشد
نظر هستند كه دست يافتن به توافقي 

  . با روسيه كليد مشكل ايران است
، رئيس كميسيون      سناتور جون كلي

: خارجي مجلس سنا مي گويد
كوششهاي ما در جهت آزاد كردن دنيا 
از تهديد اتمي وقتي به نتيجه مي رسند 
كه روسيه كوشش بزرگ تري در 
بازداشتن ايران از مجهز شدن به سالح 

  .اتمي، بعمل آورد
      اطالعاتي كه در ماه مارس از پرده 

سكو بيرون افتادند، حاكي از آنند كه م
از پيش بردن گفتگوها در باره فروش و 

 به ايران،  S-300تحويل موشكهاي 
اين امر، در بسياري از .  طفره مي رود

نمايندگان كنگره اين اميد را 
برانگيخته است كه روسيه، در آنچه به 
برنامه اتمي ايران مربوط مي شود، 

  .آماده نزديك شدن به امريكا است
استاد علوم  Katz      اما مارك كتز 

سياسي در دانشگاه ژرژ ميسن، مي 
  حساب كردن روي روسيه، وسيعا: گويد

مسكو نمي خواهد .  بي مبني است
ايران به سالح اتمي مجهز شود اما  
رهبران روسيه از بيم گسستن روابط 
بازرگاني خود با ايران، حاضر به 
شركت در اقدام قاطع عليه ايران 

  . نيستند
ن، دميتري مدودو،       با وجود اي

رئيس جمهوري روسيه، در باره مسئله 
اتمي ايران، پيام هاي تفاهم آميزي به 

البته سياست . واشنگتن فرستاده است
خارجي ايران را والديمير پوتين 

  .تصدي مي كند
  

در واشنگتن، بمب اتمي * 
اسرائيل ديگر تابو نيست و 
اسرائيل نگران سازش حكومت 

 به زيان اوباما با رژيم ايران
  :اسرائيل است

  
س  حكومت اوباما در تدارك كنفران◄

 در باره منع 2010جهاني ماه مه 
گسترش سالح اتمي در نيويورك 

، 2009 مه 7بدين مناسبت، در . است
روز گوتمولر، نماينده حكومت اوباما 
در گروه تدارك كننده كنفرانس 

اسرائيل : جهاني سال آينده گفته است
و پاكستان و هند و كره شمالي نيز مي 
بايد قرارداد منع گسترش سالح اتمي 

بدين سان، تابوئي كه .  ا امضاء كنندر
مجهز بودن اسرائيل به اسلحه اتمي 

توضيح اين كه تا اين . بود، شكست
زمان، حكومتهاي امريكا براي اين كه 
دليل به دست ايران و دنياي عرب 
ندهند، سخن از اسلحه اتمي امريكا بر 

اين دولتها خواهان . زبان نمي آوردند
سئله سالح آن بودند و هستند كه در م

اتمي، ميان اسرائيل و كشورهاي ديگر، 
اگر قرار است كشورهاي . تبعيض نباشد

ديگر بمب اتمي نداشته باشند، اسرائيل 
  .نيز نبايد بمب اتمي داشته باشد

    اين جمله كوتاه مي تواند تغيير 
بزرگي در روابط امريكا و اسرائيل 

تصريح برمجهز بودن . پديد آورد
اتمي، بسا اقوي دليل اسرائيل به بمب 

در دست اوباما در مواجهه اش با 
حكومت نتان ياهو بر سر تشكيل دولت 

بركسي پوشيده نيست . فلسطيني باشد

كه حكومت نتان ياهو، حاضر است در 
برابر جامعه بين المللي بايستد و تن به 

  .تشكيل دولت فلسطيني ندهد
در .      در اسرائيل، نگراني عظيم است

 مه، مقاله اي بسيار 6در واشنگتن، 
روزنامه (مستند، در واشنگتن تايمز 

) نزديك به محافظه كاران جديد 
اين مقاله نگراني از بابت . انتشار يافت

تغيير موضع امريكا در قبال اسرائيل، 
بنا بر اين مقاله،  در .  مدلل مي كند

، توافقي سري ميان ريچارد 1969
و نيكسون، رئيس جمهوري اسبق امريكا 

گلداماير، نخست وزير اسبق اسرائيل 
امضاء شده است كه بنا بر آن،  دو 
دولت هيچگاه در علن نبايد از اسلحه 

اينك .  اتمي اسرائيل، سخني بگويند
كه حكومت اوباما از وجود اسلحه 
اتمي در اسرائيل سخن مي گويد، 
اسرائيلي ها از آن مي ترسند كه 
حكومت اوباما مي خواهد با رژيم 

ان سازشي را بعمل آورد كه ربط اير
  . پيدا مي كند با اسلحه اتمي اسرائيل

، وقتي بيل كلينتون 2000     در سال 
فكر انعقاد معاهده اي را بميان گذاشت 
كه توليد مواد اتمي بقصد توليد بمب 
هسته اي را ممنوع مي كرد، نتان ياهو 

اينك اوباما، . سخت با آن مخالفت كرد
ماي اقدام براي همان فكر را راهن

.  تحريم توليد اين مواد كرده است
بديهي است، بحثي كه در واشنگتن 
برانگيخته شده است، موضوع 
گفتگوهاي اوباما و نتان ياهو در ديدار  

  . مه،  خواهد شد18
  

تن دادن اسرائيل به تشكيل 
دولت فلسطيني راه را براي 
ايجاد جبهه اي بر ضد ايران 

  :باز مي كند
  
 از نتان ياهو مي خواهد اوباما* 

با تشكيل دولت فلسطيني 
موافقت كند تا ايجاد جبهه بر 

  :ضد ايران ممكن شود
  

مقاله ) 2009 مه 17( ساندي تايمز ◄
اي را به قلم ساراباكسر و يوزي مه 
نيمي انتشار داده است واجد اين 

  :اطالعات
 پرزيدنت اوباما اميدوار است نتان ●

دن امتيازهائي ياهو را متقاعد كند به دا
به فلسطيني ها تا مگر امكان تشكيل 

از كشورهاي عرب ميانه » جبهه بزرگ«
  .رو برضد ايران فراهم شود

 مه اوباما با نتان ياهو، 18    ديدار 
بزرگ ترين آزمون مهارت او در 
گفتگو در موضوعي است كه رؤساي 
جمهور پيشين در باره اش با مقامات 

نتيجه اي اسرائيل گفتگو كرده و به 
وقتي نتان ياهو كه . نرسيده بودند

راست گرائي افراطي است در يك 
دهه پيش از اين، با بيل كلينتون، رئيس 
جمهوري وقت امريكا، ديدن كرد، 

او خيال مي : كلينتون با عصبانيت گفت
  .كند يك ابر قدرت است

 بتازگي، شيمون پرز، رئيس جمهوري ●
و تغيير نتان ياه: اسرائيل، به اوباما گفت

حاال آماده اتفاق با . كرده است
حكومت ميانه روئي مثل حكومت مصر، 
اردن، عربستان سعودي، كشورهاي 
عرب و تركيه خليج فارس  بر ضد 
قدرت رو به افزايش ايران و گروهاي 
تابعش، نظير حزب اهللا لبنان و حماس 

  . است
  

  10در صفحه 

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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      با وجود اين، نخست وزير اسرائيل 
 مخالف ايجاد دولت فلسطيني همچنان

است و اوباما فكر مي كند تشكيل اين 
دولت براي رسيدن به صلح، اساسي 

  .است
 اوباما قاهره را برگزيد تا از آنجا، در ●
 ژوئن، خطاب به جهان اسالم، سخن 4

قسمتي بدين خاطر كه مي . بگويد
خواهد  بر وزنه مبارك رئيس 

در سالهاي . جمهوري مصر بيفزايد
، عربستان و بيشتر ايران از وزن و اخير

داويد .  نقش مصر در منطقه كاسته اند
شنكر، از مؤسسه مطالعات در باره 

مصر مناسب ترين : خاورميانه مي گويد
كشور براي ايفاي نقش رهبري 

  .كشورهاي مايل به غرب است
لئون پانتا، رئيس سيا، دو هفته پيش از ●

 اين، به اسرائيل رفت تا نتان ياهو و
اهود باراك، وزير دفاع اسرائيل، را  
مبادا بخواهند با حمله غافلگيرانه به 
ايران، اوباما و حكومت او را با در برابر 

  . امر انجام شده قرار دهند
 گرچه ممكن است اوباما و نتان ياهو ●

در باره ايران گفتگو نكنند و در باره 
صلح اسرائيل با فلسطين صحبت كنند، 

ن موضوعي است كه بر اما موضوع ايرا
. موضوعهاي ديگر سايه افكنده است
نتان ياهو بر اين باور است كه مسئله 
اول، مسئله مجهز  شدن ايران به سالح 

  . اتمي است
 جو بايدن، معاون رئيس جمهوري ●

امريكا،  از اسرائيل خواست، پست هاي 
بازرسي را بر چيند و بگذارد فلسطيني 

 و نشان ها آزادانه رفت و آمد كنند
.  دهد كه، در باره صلح، جدي است

نتان ياهو ممكن : ناظران مي گويند
است اين پست ها را برچيند اما او 
ممكن است بكوشد از تعهد كردن به 

  .نساختن آنها سر باز زند
 فشار زيادي بر اوباما و نتان ياهو ●

بعمل مي آيد تا كه اين دو، پيش از 
اسالم، از پيام اوباما از قاهره به دنياي 

در . تصادم با يكديگر، اجتناب كنند
حال حاضر، اوباما بيشتر از آنچه نتان 
ياهو به او وابسته باشد، او به نتان ياهو 

زيرا حمله اي از سوي . وابسته است
اسرائيل به ايران و يا حزب اهللا لبنان و 
يا غزه، دنياي اسالم را بر ضد اوباما مي 

  . كند
  

 از ايجاد دولت فلسطيني* 
  :تهديد ايران مي كاهد

  
، روزنامه اسرائيلي 2009 مه 11 در ◄

جيمس : هاآرتص اطالع داده است
جونس، مشاور امنيتي اوباما، در مصاحبه 

عملي : ،گفته استABCبا تلويزيون 
كردن راه حل دو دولت اسرائيل و 
فلسطين از تهديدي مي كاهد كه از 
سوي ايران متوجه موجوديت اسرائيل 

  .است
   او اين مصاحبه را درست يك هفته   

پيش از ديدار نتان ياهو، نخست وزير 
اسرائيل با رئيس جمهوري امريكا، بعمل 

آيا : پرسشگر از او پرسيد.  آورده است
امريكا به اسرائيل فشار وارد مي كند تا 
كه اين راه حل را بطور كامل بپذيرد؟ 
پرسشگر خبري را از روزنامه هاآرتص 

بنا بر آن، جونس در نقل كرد كه 
ديدار با وزير خارجه يك  كشور 

ما قصد : اروپائي، به اوگفته است
نداريم اسرائيل را براي پذيرفتن ره 
. حل دو دولت تحت فشار قرار دهيم

البته ما : جوس پاسخ داده است
اسرائيل را زير چرخهاي اتوبوس قرار 
نخواهيم داد اما، در مقايسه با حكومت 

 تري را اتخاذ بوش، موضع قاطع
به سخن ديگر، حكومت .  خواهيم كرد

اوباما با تمام توان به حل مسئله 
بديهي است . فلسطين مي پردازد

اهتمام كامل مي ورزيم كه امنيت 
اسرائيل هيچگونه صدمه اي نبيند اما 
برخورداري فلسطينيان از حاكميت 

  . ملي نيز مورد توجه كامل ما است
نتان ياهو : فت     وقتي پرسشگر به او گ

با ايجاد دولت فلسطيني موافق نيست، 
جونس خاطر نشان كرد كه آن موضع 

  . از آن حكومت پيشين نتان ياهو بود
ما نگراني :      جونس توضيح داد

اسرائيل را از خطري كه از سوي ايران 
موجوديتش را تهديد مي كند، مي 

اما . فهميم و بر وجود اين خطر واقفيم
تيم كه كارهائي مي بر اين نظر هس

توان كرد تا كه از اندازه خطر كاسته 
سخت كوشيدن در عملي كردن .  شود

راه حل دو دولت اسرائيلي و فلسطيني، 
. كاري است كه از اين خطر مي كاهد

  . اين امر سخت مهم است
  

 در صد از رأي 80
دهندگان به اوباما با فشار 
 –به اسرائيل موافقند 
ف اوباما از دو دولت حر

مي زند و نتان ياهو از 
  !:خطر ايران

  
مذاكره با ايران بعد از : اوباما * 

   :انتخابات رياست جمهوري
  

، باراك اوباما، 2009 مه 19 در ◄
رئيس جمهوري آمريكا، پس از ديدار 
با بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، 
در يك نشست خبري شركت كرده و 

ه موضوع مهم اين است ك: گفته است
اطمينان حاصل شود كه جدول زماني 
روشن و نقطه اي مشخص وجود دارد 
كه با رسيدن به آن بگوييم كه به نظر 
نمي رسد اين مذاكرات پيشرفتي 

  ".جدي داشته است
نتظار من اين است كه اگر مذاكرات  ا

را به زودي، و كوتاه مدتي پس از 
ايران آغاز ] رياست جمهوري[انتخابات 

ز پايان سال استنباط كنيم، تا قبل ا
مناسبي خواهيم داشت از اينكه آيا در 

ما . مسير درست حركت مي كنيم يا نه
  .براي ابد به مذاكرات ادامه نمي دهيم

   سياست دولت جورج بوش در مورد 
. برنامه هسته اي مي بايد تغيير كند
تالش دولت سابق براي منزوي كردن 
. جمهوري اسالمي موفقيت آميز نبود

سياست به ثمر نرسيد و افزود در اين 
نتيجه، ما مي كوشيم به نحوي ديگر 

مذاكره با ايران بعد از . عمل كنيم
انتخابات رياست جمهوري در ايران 

  .شروع خواهد شد
  

 درصد انتخاب كنندگان 80* 
اوباما مساعد وارد كردن فشار 

  :روبه افزايش به اسرائيل هستند
  

،  لوموند سنجش 2009 مه 18 در ◄
افكاري را انتشار داده است كه در 
امريكا انجام گرفته و به مناسبت ورود 
. نتان ياهو به امريكا، انتشار يافته است
بنا بر اين سنجش، ديگر در مورد 
حمايت از اسرائيل، در جامعه 

  :امريكائي، اجماع وجود ندارد
 درصد انتخاب كنندگان اوباما 80 ●

 براين نظر هستند كه زمان آن رسيده
است كه بر اسرائيل فشار وارد آورده 

 درصد از رأي دهندگان مك 73. شود

كين، رقيب انتخاباتي اوباما، موافق 
 درصد مردم 45در جمع، . نيستند

امريكا خواهان فشار روز افزون بر 
 درصد مخالف 44اسرائيل هستند و 

  .آنند
 سه چهارم رأي دهندگان به مك ●

ا كين براين نظرند كه منافع امريك
در . همانها هستند كه منافع اسرائيل

 درصد از رأي دهندگان به 50برابر 
اوباما  بر اين نظر هستند كه حمايت 
بدون قيد و شرط از اسرائيل،  موجب 

 درصد از 68. تضعيف امريكا مي شود
رابطه با دنياي عرب : اينان مي گويند

.  همانقدر مهم است كه رابطه با اسرائيل
يخواه ها مي  درصد از جمهور46

رابطه با اسرائيل مهم تر از : گويند
  .رابطه با دنياي عرب است

 درصد از انتخاب كنندگان اوباما 73 ●
مي بايد حد وسطي را : مي گويند

در . گرفت كه عادالنه و منصفانه باشد
 درصد از حاميان 60برابر، 

جمهوريخواه فكر مي كنند كه رابطه با 
  .اسرائيل مهم تر است

صد انتخاب كنندگان اوباما با  در67 ●
 درصد 79اما . گفتگو با حماس موافقند

رأي دهندگان به مك كين مخالف 
 درصد 45در جمع، . اين گفتگو هستند

 درصد 41امريكائيان موافق گفتگو و 
  .مخالف آنند

  
در ديدار اوباما با نتان ياهو، * 

اوباما از دو دولت اسرائيل و 
فلسطين صحبت مي كرد و نتان 

  :ياهو از خطر ايران مي گفت
  

، نتان ياهو، در كاخ 2009 مه 18 در ◄
به . سفيد، با اوباما، ديدار و گفتگو كرد

  :گزارش خبرگزاريها
 در همان حال كه اوباما و نتان ياهو ●

از روابط ويژه امريكا و اسرائيل سخن 
مي گفتند، نمي توانستند اختالف خود 

ران را بر سر روشي كه بايد در مورد اي
بكار برد و يا راه حل مسئله فلسطين 

  . پنهان سازند
 نتان ياهو  فشار آورده است كه ماه ●

اكتبر، پايان دوره ديپلماسي پذيرفته 
شود و از آن تاريخ ببعد، امريكا به 
سراغ تشديد مجازاتها و حتي حمله 

اما اوباما اين تاريخ را . نظامي برود
نپذيرفته و حاضر نشده است براي 

ان كوششهاي ديپلماتيك زمان معين پاي
هرگاه تا اوايل : تنها گفته است. كند

سال آينده گفتگو با ايران به نتيجه 
نيانجاميد، مجازاتهاي بيشتري بر ضد 

  .ايران وضع خواهد كرد
اوباما بر اهميت تشكيل دولت  ●

فلسطيني و پايان گرفتن نزاع اسرائيل 
با فلسطين بر اساس وجود دو دولت 

ل كرد و نتانياهو، كلمه اي در استدال
 دقيقه 30در طول . اين باره نگفت

كنفرانس مطبوعاتي مشترك نيز، او 
او . كلمه اي در اين باره بر زبان نراند

دولت (از ديد من، اصطالح : گفت
كمتر اهميت دارد تا )فلسطيني 

حل و فصل نهائي مسئله نيز . محتوي
نيازمند تحقق يك رشته پيش شرط ها 

گر فلسطيني ها اسرائيل را ا: است
بمثابه دولت يهودي بپذيرند، اگر با 
تروريسم مبارزه كنند، اگر فرزاندان 
خود را براي صلح و آينده بهتري 
تربيت كنند،  آن زمان، ما مي توانيم به 
محتوي بپردازيم و راه حلي را بجوئيم 
كه به دو مردم امكان بدهد در كنار 

   .يكديگر، در صلح، زندگي كنند

 نتان ياهو از پاسخ به پرسش صريح ●
اوباما در باره متوقف كردن خانه سازي 
در سرزمين هاي اشغالي و برداشتن 
موانع براي اين كه مردم شرائط 
زندگي مردم غزه انساني بگردد، پاسخ 

  ...نگفت
  
 با برد 2ايران موشك سجيل * 

 كيلومتر آزمايش 2000حدود 
مه كرد و وزير خارجه ايتاليا برنا
  :سفر خود به ايران را لغو كرد

  
) 88 ارديبهشت 30 (2009 مه 20 در ◄

 با 2رژيم اعالن كرد كه موشك سجيل 
 كيلومتر را آزمايش 2000برد حدود 

در پي آن،  فراتيني، وزير خارجه . كرد
. ايتاليا سفر خود به ايران را لغو كرد
دليل آن اين بود كه ديدار او با 

ن، محل احمدي نژاد را در سمنا
بنا . آزمايش موشك، معين كرده بودند

بر اطالعيه وزارت خارجه ايتاليا ديدار 
پروتكلي مي بايد در مركز كشور انجام 

  . مي شد
ايران در حالت «دكترين : انقالب اسالمي

،  فسادهاي گوناگون از جمله »جنگ
. انحطاط اخالق سياسي را ببار مي آورد
،  بازيهاي انتخاباتي از سوي رژيم و
همزمان، خبرها را ماده اوليه دروغ سازي 
كردن و توزيع پول براي خريدن آراء، 
... حتي آراي دانشجويان و پرونده سازي و

متحواي سياست داخلي و خارجي رژيم 
  : مالي شده اند–مافياهاي نظامي 

  

  خبرهاي انتشار يافته
و نيافته درباره 

 هدف از -»انتخابات«
قلب و جعل خبر 

انا ماجراي ركس
  :صابري

  
  

خبرها يي كه از ايران در باره * 
بازي انتخاباتي خامنه اي دريافت 

  :شده است
  
 خامنه اي به واعظ طبسي، معروف به ●

امكانات : سلطان خراسان، گفته است
آستانه قدس رضوي را براي بردن رأي 
دهندگان به پاي صندوق و رأي دادن 

  .به احمدي نژاد بسيج كند
يق سيد حسن خامنه اي از طر ●

خميني به خاتمي پيغام داده  بود  كنار 
آيا بايد قسم : بعد خاتمي گفت. برود

بخورم كه كسي به من نگفت كنار 
بروم؟ اما بعد سخنگوي حكومت او 

به خاتمي گفتند انصراف بدهد : گفت
  .و مجبورش كردند به دادن انصراف

 شايعه رد صالحيت كروبي انتشار ●
يز حمله شده و به خودرو ن. يافته است

خبر آن، بعنوان سوء قصد به او انتشار 
  .يافته است

 در دانشگاهها، طرفداران رأي دادن ●
به مير حسين موسوي رو به افزايش 

دانشجوياني كه قصد دارند رأي . است
موسوي پاسخ قانع : بدهند، مي گويند

كننده اي به هيچيك از پرسشها در باره 
و خفقان  ساله و كشتار زندانيان 8جنگ 

شديد و ايران گيت و مديريت اقتصاد 
در دوران خميني نداد اما دانشجويان 

 سال ديگر رياست جمهوري 4تحمل 
پس نه از روي . احمدي نژاد را ندارند

اعتقاد كه از نظر تاكتيكي به ميرحسين 
طبق خبري . موسوي رأي مي دهند

ديگر  تا اين زمان، بنا بر سنجش هاي 
صد دانشجويان  در60افكار، باالي 

  .طرفدار تحريم انتخابات هستند
  خامنه اي كه به كردستان رفته در ●

پيشتر ها : يك از سخنانش گفته است
كه به اينجا سفري داشتيم موسوي هم 

نام بردن از موسوي را . در ماشين بود 
عده اي حمل كرده اند بر ميل  خامنه 

  .اي به انتخاب مير حسين موسوي
وري عمل مي كند  خامنه اي دارد ط

كه هم از احمدي نژاد حمايت كرده 
باشد و هم اگر الزم شد بگويد موسوي 

  . هم مد نظر من بود
خامنه اي به اعضاي بيت خود گفته  ●

وقتي موسوي به  آنجا مي آيد، : است
  .مبادا برخورد نا مناسبي  با او بكنند

با توجه به حمايت رفسنجاني از  ●
رزند خود را ف(كميته صيا نت از آراء 
، به نظر ميرسد ) عضو آن كرده است

دست  طرفداران احمدي نژاد براي 
با . تقلب آشكار كمي بسته شده باشد

وجود اين، پول هنگفتي براي خريدن 
 ميليون 250توزيع . رأي خرج مي كند

تومان ميان دانشجويان، تازه ترين 
حاال . نمونه فساد بزرگ انتخاباتي است

كار انتخابات كه بسيج هم دست ب
رياست جمهوري شده است، از هم 
اكنون تقلب وسيع سازمان داده مي 
شود تا اگر ممكن شد، احمدي نژاد را 
در همان دور اول، به رياست 

 .جمهوري برسانند
تا اين زمان، بر دانشجويان  ●

دانشگاههاي آزاد، فعاليت سياسي 
حتي اجازه تأسيس انجمن . ممنوع بود

اما اينك آنها . داسالمي نيز نداشتن
تشويق مي شوند بسود مير حسين 

 .موسوي تبليغ كنند
 با وجود اين، از سپاه پاسداران به ●

خارج آن، اين خبر درز كرده است 
 ميليون شناسنامه در اختيار 8كه سپاه 

از اين شناسنامه ها، براي نمايش . دارد
شركت مردم در انتخابات و تقلب 

  .شدوسيع در آن، استفاده خواهد 
 در جلسه جامعه روحانيت مبارز كه ●

براي تصميم گيري نسبت به كانديداي 
مورد حمايت بود مهدوي كني از 

با توجه . احمدي نژاد حمايت ميكند
به اين امر كه خود او موافق احمدي 
نژاد نيست، اعضاي جامعه حمايت او را 

با . ابالغ  نظر خامنه اي تلقي كرده اند
بشدت با وجود اين، ناطق نوري 

حمايت جامعه از نامزدي احمدي نژاد 
در واقع اين . مخالفت كرده است

ناطق بوده كه از حمايت  روحانيت 
مبارز از احمدي نژاد جلوگيري بعمل 

  .آورده است
  

خبرهاي گويا در باره بازي * 
انتخابات كه در رسانه ها انتشار 

  :يافته اند
  

اصول « ارديبهشت، روزنامه 26 در ◄
سه شنبه : ن خبر داده استجوا» گرا

شب هفته گذشته جامعه روحانيت 
اهللا ت تهران بدون حضور آي مبارز

اهللا يزدى  كنى دبيركل و آيت مهدوي
براساس اين گزارش غيبت . شد برگزار

اين دو روحانى برجسته در اعتراض به 
   »ن «روزهاى گذشته آقاى عملكرد

  
  11در صفحه 

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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  واداردر) منظور ناطق نوري است (
 ساختن اعضاى جامعه روحانيت به
حمايت از نامزد اصالح طلبان و يا 

  آيت.  بوده استحداقل سكوت آنها 
اهللا يزدى اين  كنى و آيت مهدوي هللا

ها را خارج از شان  گرينوع البي
  . انده دانست روحانيت

 ارديبهشت اطالع 21 تابناك در ◄
اهللا مهدوي كني  آيت: داده است

ق خود كه در امروز در جلسه اخال
برگزار شد، در ) ع(دانشگاه امام صادق

 ،پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان
اين سخنان را نبايد آقاي : گفت

 چون ديد مردم را .نژاد بگويد احمدي
. كند هم نسبت به امام زمان بد مي
 اگر :آيت اهللا مهدوي كني پرسيد

، يعني است) عج(مديريت از امام زمان
افيا را از بين ببرند؟ توانند م ايشان نمي

برنج كيلويي پنج هزار تومان هم از 
  مديريت ايشان است؟ 

حجت االسالم ارديبهشت،   27 در ◄
غالمرضا مصباحي مقدم در گفتگو با 
خبرنگار پايگاه خبري ياري، در مورد 
عدم اجماع جامعه مدرسين قم در 

نژاد در انتخابات،  حمايت از احمدي
يزدي اعالم آنچه كه آقاي «:گفته است

كرد به معناي اكثريت اعضاي جامعه 
مدرسين و نه مصوبه جامعه مدرسين 

  ».بوده است
 عضو از بيش 27به گزارش جهان،       
 تن از اعضاي شوراي مركزي 50از 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي 
معرفي كانديداي خود در انتخابات 
رياست جمهوري دهم اقدام به رأي 

 محمود احمدي نژاد گيري كردند كه
به عنوان تنها گزينه اين راي گيري 

 .معرفي شد
از آنجا كه مصوبات جامعه مدرسين     

حوزه علميه قم نيازمند رأي دو سوم 
اعضا است، به دليل عدم حضور بيش از 

 نفر از اعضا در جلسه مذكور و رأي 25
 نفر از جمع حضار در برابر 19موافق 

ي معرفي  نفر ديگر برا8نظر ممتنع 
احمدي نژاد، تصميم گيري در اين 

  .زمينه به جلسه بعد موكول شد
 ارديبهشت  اطالع 28(    اعتماد ملي 

مي دهد كه رأي دو سوم اعضاء نظر 
. جامعه مدرسين قم محسوب مي شود 

 عضو جامعه مدرسين، 54حال آنكه از 
  .  نفر به احمدي نژاد رأي داده اند30
 آن  ارديبهشت، جام جم26 در ◄

 سخنگوي :الين گزارش كرده است
اين تشكل : جامعه روحانيت مبارز گفت

هنوز در خصوص حمايت از يك نامزد 
در انتخابات آينده رياست جمهوري 
به جمع بندي نرسيده و اگر اين هفته 

اي رسيديم  جلسه اي باشد و به نتيجه
  .آن را اعالم خواهيم كرد

سكوت جامعه روحانيت مبارز پيام     
شود كه  مي را دارا است و تصور ميمه

حضور مهندس موسوي يكي از داليلي 
باشد كه سبب سكوت جامعه روحانيت 

نژاد  مبارز براي حمايت از احمدي
همچنين برخي از . شده است

گذار اين تشكل  هاي تأثير چهره
روحاني از مخالفان جدي و سر سخت 

توان به  باشند كه مي نژاد مي احمدي
اكبر ناطق  سنجاني، علياكبر هاشمي رف

نوري، مصطفي پورمحمدي، حسن 
 . اشاره كردروحاني و محسن دعاگو

  
 –خبر سازي باند احمدي نژاد * 

فرستاده «رضائي بر حول سفر 
بنام احمد سماواتي به » رژيم

  :واشنگتن
  

 به بنا بر اطالع كه از داخل تحصيل ◄
شخصي به اسم احمد  شد، اوال 

بنا بر اين، او . سماواتي شناسائي نشد

يك عضو واواك است و يا از كساني 
است كه با اسم مستعار به مأموريت 

، انتشار  و ثانيا . فرستاده مي شوند
خبري توسط، تيبرمن، يك امريكائي 
نزديك به محافظه كاران جديد و سيا، 
دست مايه خبر سازي به ترتيب زير 

  :شده است
، تيمرمن خبر 2009 آوريل 30 در ●

يك فرستاده رئيس «ست كه داده ا
، به اسم احمد »جمهوري ايران

سماواتي به واشنگتن آمده و پيشنهاد 
تحويل افراد القاعده را كه در ايران 

اما به او و . هستند، آورده است
  .پيشنهادش توجه نشده است

     بدين قرار، بنابر خبر، احمد 
سماواتي فرستاده احمدي نژاد به 

هي است  بدي. واشنگتن بوده است
انتشار خبرماسكي را كه احمدي نژاد بر 

معلوم مي . چهره زده است، مي درد
كند رقباي او راست مي گويند او 
كشته و مرده رابطه گرفتن با امريكا و 

چون . جلب توجه حكومت اوباما است
 –انتخابات در پيش است، حاضر است 

 افراد -البته با موافقت خامنه اي
يكا بدهد تا او القاعده را تحويل امر

كسي جلوه كند تابو را شكست و با 
باوجود .  امريكا بده بستان نيز كرد

اهميت خبر و استفاده اي كه رقيب 
 كه اعالن خطر مي –اصول گراي او 

، محسن -كند كه ايران در خطر است 
رضائي، مي تواند از خبر بكند، سايت 
سيمرغ كه متعلق به گروه است، خبر 

» آينده مستقل«ت مجعولي را از ساي
و سايت تابناك كه متعلق . نقل مي كند

به رضائي است، خبر جعلي را از سايت 
  . سيمرغ نقل مي كند

سايت )  ارديبهشت14( مه 4 در ●
كه متعلق به » بررسي استراتژيك«

» آينده مستقل«واواك است، از سايت 
  :خبر ساختگي را انتشار مي دهد

به  ي در گزارش خود از فرد»آينده  «
 به عنوان »ياحمد سماوات«نام 

 نام برده يراني نفره ا5 يأتسرپرست ه
 در ماه يأت هينو نوشته است كه ا

، وارد واشنگتن شده )ماه بهمن (يهفور
  .است

 در واشنگتن اعالم كردند ي  منابع خبر
 كه در يمرمن كنت تيداستان آقا

 يكا مكس آمريو محافظه كار نيتسا
 از يگري د است، اقداميافتهانتشار 

 به يك جناح محافظه كار و نزديسو
 تا وانمود يكاست آمريونيستهايصه

 القاعده ارتباط ي با اعضايرانكنند ا
  .داشته و قصد دارد با آنها معامله كند

 در "يندهآ"   در تماس خبرنگار 
 يكا،واشنگتن با وزارت خارجه آمر

 يدار وزارتخانه هرگونه دينمسووالن ا
 در مدت زمان يعلنچه محرمانه و چه 
 را يمرمن تي آقايذكر شده از سو

 اعالم ين كرده و همچنيب تكذياقو
 مقامات ين بي گونه تماسيچكردند ه

 يان در مورد زندانيكايي و آمريرانيا
 ها انجام يكايي با آمريرانالقاعده در ا
  .نشده است

 ين بياز قرار معلوم صرفا مذاكره ا"  
 اول  دورهينده نمايان،احمد سالمت

 صدر كه ي بنيمانانمجلس و از هم پ
 است در ماه يسهم اكنون ساكن پار

 انجام شده 2009 يالديمارس سال م
 مذاكرات، احمد يناست كه در ا

 با مقامات پنتاگون و وزارت يانسالمت
 ه درباريي ادعاهايكاامور خارجه آمر

 ي زندانيران القاعده كه در اياعضا
 يل دلهستند، مطرح شده كه البته به

 يران در ايان سال نبود سالمت30حدود 
 واقع يد مفها يكايي آمريچندان برا

 يران اي گونه مقام دولتيچنشده، اما ه
  ." نداشته استيت فعالينه زميندر ا
 يكايي آن كه خبرنگار آمرجالب   
 به يك نزديراني اين نتوانسته نام ايحت

 را درست منتقل كند و يسيوناپوز
 »ياحمد سماوات«ا  رياناحمد سالمت
    !خوانده است

 بدين ترتيب، احمد سماواتي ●
فرستاده احمدي نژاد، احمد سالمتيان 

مي شود و » از هم پيمانان بني صدر«
 به –خبري كه وزارت خارجه امريكا 

 تكذيب مي -» آينده«ادعاي سايت 
كند،  عبارت مي شود از خبر گفتگوي 
احمد سالمتيان در باره اعضاي القاعده 

بعنوان چاشني قلب و ! با امريكائي ها
جعل خبر، عكسي را از روي جلد 

 هاشمي 1365يادداشتهاي سال 
رفسنجاني نقل مي كنند و عكس كسي 
را كه پشت سر منتظري و ياسرعرفات 
ايستاده است و كمتر شباهتي به 
سالمتيان ندارد،  عكس احمد سالمتيان 

  . مي خوانند
 را     بديهي است تكذيب سالمتيان

سايتهاي سازنده و انتشار دهنده خبر 
 جز آينده مستقل –مقلوب و مجعول 

  -آنهم بدون ذكر نام تكذيب كننده 
  .درج نمي كنند

 تكذيب احمد سالمتيان به اين شرح ●
  :است
ينكه ااند و يا فريبتان داده نميدانم  « 

قصد فريب ديگران را داريد اما اين را 
ا كه مطلب شما تا آنج ميدانم قطعا

مربوط به من ميشود سرا پا بي اساس و 
اندازه كه عكس  دروغ است به همان

با صد هزار من سريش بمن نمي چسبد 
هم هزاران  اين نوع مسايل و ارتباطات

فرسنگ از دغدغه ها و رويه زندگي 
گونه  حقير بدور است و من هرگز هيچ

ارتباطي با اين نوع مسايل و اين نوع 
نخواهم  قطعا هممقامات نداشته ام و 

  . داشت
دروغتان آنقدر رسوا است كه    

احتيياج به تكذيب بيش از اين ندارد 
خدا از دام دروغ و فريب نجاتتان 

  ».دهد
دروغ بدون تناقض نمي : انقالب اسالمي

  :شود
  براي اين كه كسي بتواند با – 1

امريكائي ها در باره القاعده گفتگو كند، 
 احمدي –مي بايد از سوي خامنه اي 

نژاد نمايندگي داشته و اطالعات الزم را 
داشته ) اعضاي القاعده (از موضوع گفتگو 

جعل كننده خبر خود ساخته خود . باشد
را خراب مي كند وقتي مي نويسد 

 سال از ايران دور 30سالمتيان بمدت 
بوده و صحبت او براي امريكائيان چندان 

  .مفيد واقع نشده است
براي « كه  تيمرمن سالهاست– 2

، در واشنگتن »دموكراسي در ايران
سالمتيان شخصيت . فعاليت مي كند

شناخته شده اي براي مطبوعات اروپا و 
امريكا است، ممكن نيست تيمرمن احمد 

  . سالمتيان را احمد سماواتي گمان برد
 تيمرمن مدعي است احمد سماواتي – 3

از سوي احمدي نژاد به واشنگتن رفته 
نمي دانند كه ... ك و آيا واوا. است

احمدي نژاد چه كسي را مأمور گفتگو با 
مقامات امريكائي كرده و به واشنگتن 
فرستاده است؟ اگر اين را نمي دانند 
دست كم مي دانند كه احمدي نژاد 
سالمتيان را مأمور گفتگو با امريكا نمي 

  .كند
  تناقض مهم ديگر موجود در خبر -  4

گر موضوع ا: مقلوب و مجعول،  اينست
به خامنه اي ) افراد القاعده(مأموريت 

ربط مستقيم پيدا نمي كرد، ممكن نبود 
سايتهاي وابسته به محسن رضائي، 

محض خاطر احمدي نژاد، خبر را مقلوب 
بلكه از آن، بر ضد . و مجعول كنند

احمدي نژاد،  استفاده كامل نيز مي 
  . كردند

 خبر تيمرمن كه سايت هاي جعال – 5
كذيب مي كنند، با كدام ورد يك آن را ت

خبر راست مي شود با جانشين كردن 
  احمدي سماواتي با احمد سالمتيان؟

  امريكا رژيم ايران را تروريست پرور -  6
مي خواند و مي داند شماري از اعضاي 

در باره آنها، . القاعده در ايران هستند
مي تواند » تروريست پرور«نماينده رژيم 

سي كه با اصل گفتگو كند و نه ك
  .تروريسم مخالف است

 بعنوان مخالف ، تيمرمن، و باالخره– 7
 خبر را لو داده است تا ،حكومت اوباما

بركسي پوشيده . مانع معامله بگردد
 خبرها همه در باره ،نيست كه اين روزها

بيم اسرائيل و دولتهاي عرب خاورميانه از 
قلب . معامله حكومت اوباما با ايران است

خبر هدفي جز اين نداشته است و جعل 
 –كه توجه همگان را از عطش خامنه اي 

احمدي نژاد به ورود به معامله با حكومت 
  . منصرف كند،اوباما

 

ماجراي پرونده سازي براي * 
  :ركسانا  صابري و آزاد كردن او

  
 آزادي ركسانا صابري به حساب ●

نامه او به قوه . احمدي نژاد نوشته شد
محكوميت او به قضائيه و كاهش 

دوسال حبس تعليقي و آزاد شدنش و 
حسن تلقي حكومت اوباما، نوعي 
تبليغات انتخاباتي بسود احمدي نژاد 

  .بود
او به :  وكيل ركسانا صابري مي گويد●

يك سند طبقه بندي دست يافته اما آن 
. را مورد استفاده قرار نداده است
اطالع واصل از ايران حاكي است كه 

ي بوده است كه دايره تحليل» سند«
مطالعات استراتژيك وابسته به مجمع 
تشخيص مصلحت، در باره حمله امريكا 
به عراق تهيه كرده بوده و آن متن را 
به عمد در اختيار صابري مي گذارند تا 

  .دست آويز دستگيري او بگردد
 ركسانا صابري را باندهاي مافيائي ●

گرفتند كه قصدشان استفاده از آن، هم 
ي معرفي خود بعنوان طرف امريكا برا

بود و هم ايجاد فرصت براي احمدي 
از اين نظر به دستگيري ملوانان . نژاد

البته همانند آن . انگليسي مي ماند
ماجرا، بي شخصيتي حاكمان و بي قرار 

  .و قاعده بودن رژيم را آشكار كرد
     بعضي گفته اند قصد مبادله با عوامل 

. اق بوده استدستگير شده رژيم در عر
  .اما از اين مبادله نيز خبري نشد

 اينك وسائل ارتباط جمعي رژيم ●
خبر مي دهند كه ولي رضا نصر، مشاور 

متكي ورود . اوباما به ايران رفته است
. او را به ايران تصديق كرده است
مطبوعات رژيم نوشته اند كه او در 
آزاد كردن ركسانا صابري نقش داشته 

  .است
اتريش و سوئيس نيز مي  دو كشور ●

گويند در آزاد كردن ركسانا نقش 
  .داشته اند

 بديهي است كه سازمان هاي ايراني ●
مدافع حقوق بشر و وسائل ارتبط 
جمعي ايران در خارج از كشور، از 
لحاظ حساس كردن افكار عمومي، نيز، 

  .نقش داشته اند
اما مبارزه مداوم براي از اثر  ●

چه در مردم انداختن بحران سازيها، 
ايران و چه در مردمان كشورهاي 

غرب، مي رود بحران سازيها را بي اثر 
  .و فضاي عمل مردم ايران را باز كند

 امر مهم اين كه در جريان محاكمه، ●
از امريكا بعنوان دولت متخاصم نام 

  .برده نشد
  
  

ادامه جنبش برغم 
شدت گرفتن 

سركوبها رژيم را در 
  :تنگنا قرار داده است

 
 

جنبش دانشجويان برغم * 
سركوبگري رژيم همچنان ادامه 

  :دارد
  

براساس اخبار منتشر شده در  ◄
خبرنامه اميركبير و ديگر نشريات، دست 

 دانشجو در سال گذشته ـ از 561كم 
 ـ به 1387 آذر 16 تا 1386آذر   16

كميته هاي انضباطي و دادگاه ها 
احضار شده و يا تعليق از تحصيل، 

اخراج، بازداشت و در محروميت،  
همچنين . نهايت زندان مواجه شده اند

بر اساس مجموعه اخبار منتشر شده در 
اين خبرنامه دانشجويي، دانشجويان 

آزاد شده دانشگاه هاي ايران براي  
 ميليون 440 ميليارد و 8آزادي خود 

  .تومان وثيقه سپرده اند
دانشجويان ، 88 ارديبهشت 20 در ◄

س بوشهر در واكنش دانشگاه خليج فار
به برخي مشكالت خود دست به 

 .اعتراض زدند
اين دانشجويان داليل اعتراض خود را 
مواردي چون؛ تعرض به يك 
دانشجوي دختر در مسير دانشگاه و 
مسموميت تعدادي از دانشجويان در 

 .اند اثر خوردن غذاي سلف دانسته
 شب ، دانشجويان 21حوالي ساعت 
 با تجمع 2 و 1 هاي كوثر دختر خوابگاه

در خيابان مقابل در دانشگاه به سردادن 
شعار پرداختند كه پس از دقايقي 
دانشجويان پسر در خوابگاه امام نيز به 

  . اين جمع ملحق شدند
 دانشجوي معترض كه 300حدود 

كردند تجمع شب گذشته  احساس مي
هم بعد است، روز  نتيجه الزم را نداشته

ف با امتناع از مصرف غذاي سل
دانشگاه، مجدداً به حركات اعتراضي 
دست زده و سپس مقابل سازمان 
مركزي دانشگاه خليج فارس تجمع 

آنها با سردادن شعارهايي . كردند
خواستار حضور مجدد رئيس دانشگاه 

 وي نسبت  در جمع خود و پاسخگويي
 . به وضعيت نامطلوب غذاي سلف شدند

محمد ، 88 ارديبهشت 20 در ◄
انشجويي و دبير سياسي صيادي، فعال د

سابق انجمن اسالمي دانشجويان 
 2همدان در دادگاه تجديد نظر به 

 .سال حبس تعذيري محكوم شد
دانشجويان ، 88 ارديبهشت 20 در ◄

دانشگاه محقق اردبيلي با تجمع در 
مقابل سلف دانشگاه به مديريت 
ناكارامد و بي كفايتي رئيس دانشگاه 

كه با در اين تجمع . اعتراض كردند
حضور گسترده دانشجويان اين دانشگاه 
برگزار شد، تشكل هاي دانشجوئي اين 
دانشگاه از جمله انجمن اسالمي 
دانشجويان و جامعه اسالمي دانشجويان 

بعد از ساعتها انتظار .نيز حضور داشتند
 نفره 500سرانجام حبيبي در جمع 

  :دانشجويان متحصن حاضر شد و گفت
  12در صفحه 

  

   حالت جنگ؟ايرانيان دربند
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يدانم شما چرا اينجا جمع كه من نم«
ولي اين را ميدانم كه ! شده ايد

نزديك انتخابات است و پياده نظام 
دشمن در دانشگاه فعاليت خود را 

  .»شروع كرده است
علي كاليي ، 88 ارديبهشت 21 در ◄

فعال دانشجويي كه  جهت رسيدگي به 
اتهامات خود به همراه وكيلش دكتر 
نعمت احمدي در دادگاه انقالب 

  ضور يافته بود، توسط فردي كه خود ح
 معرفي " پليس امنيت"را از مأموران 

مي كرد، بازداشت و به مكان نامعلومي 
 .انتقال يافت

حدود يك هزار  ، 88ارديبهشت  21 ◄
دانشجو از دانشگاه دولتي ياسوج به 

هاي مداربسته،  دليل اعتراض به دوربين
به تعويق افتادن زمان برگزاري 

هماهنگي آن با ديگر امتحانات و 
ها، رسيدگي به وضعيت غذا و باز  استان

ها از ساعت  شدن فضاي سياسي دانشگاه
 بعدازظهر دست به تحصن 3 تا 11

  .زدند
دادگاه علي ، 88 ارديبهشت 23 در ◄

نيكو نسيتي، مسئول سابق روابط 
عمومي دفتر تحكيم وحدت در شعبه 

 .شد دادگاه عمومي برگزار 1038
ه دليل  مصاحبه با  نيكونسبتي ب

خبرگزاري ايلنا و اعتراض به ستاره دار 
شدن دانشجويان، تعرض مامور 
حراست كرمانشاه به يك دختر دانشجو 
و سياستهاي سركوبگرانه وزارت علوم 
بر اساس شكايت وزارت علوم محاكمه 

اين نخستين بار پس از انقالب . مي شود
فرهنگي است كه وزارت علوم از 

 .ت مي نمايددانشجويي شكاي
 همچنين بهاره هدايت و فريد    

هاشمي، اعضاي شوراي مركزي دفتر 
تحكيم وحدت احضاريه اي جهت 
حضور در دادگاه انقالب دريافت 

اين دو عضو جهت بازپرسي . كرده اند
به شعبه دو امنيت دادگاه انقالب 

  .احضار شده اند
دانشجويان ، 88 ارديبهشت 23 در ◄

اد به دليل كيفيت دانشگاه آزاد نجف آب
پايين غذاي سلف اين دانشگاه دست به 

دانشجويان بارها  .اعتصاب غذا زدند
را “ يمهغذاي پادگاني نمي خوا”شعار 

سر دادند؛ آنها تالش كردند كه با 
چيدن سيني هاي غذا و تشويق 
دانشجويان و اساتيد به به همكاري با 
  .آنان دامنه اعتراض را گسترده تر كنند

مراسم روزه ، 88ارديبهشت  24 در ◄
سياسي در حمايت از دانشجويان 
بازداشتي در دانشگاه زنجان برگزار 

انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه  .شد
زنجان در روز قبل از مراسم با پخش 
بيانيه ضمن اعتراض به بر خورد هاي 
غير انساني با دانشجويان بازداشتي، 
اعالم كرده بود در اين دانشگاه مراسم 

به  .روزه سياسي برگزار خواهد شد
همين منظور دانشجويان با تجمع در 
مقابل دانشكده كشاورزي عكس هايي 
از دانشجويان بازداشتي را در دست 
گرفتند و ويژه نامه اي نيز در باره 
وضعيت اين دانشجويان در دانشگاه 

  .پخش شد
مهران عباس ، 88 ارديبهشت 24 در ◄

نشجويان زاده دبير انجمن اسالمي دا
دانشگاه تربيت معلم و امين شجاع عضو 
شوراي مركزي اين انجمن براي 
سومين بار در سه ماه گذشته به كميته 

 .ي انضباطي احضار شدند
پس از ، 88 ارديبهشت 28 در ◄

برگزاري پرشور تجمع و تريبون آزاد 
در صحن “ براي آزادي“دانشجويي

دانشگاه پلي تكنيك در روز دوشنبه 
كميته انضباطي از يك روز ، 21/2/88

پس از آن دست به احضار گسترده 
 .دانشجويان زد

 تن 10 در طي هفته اخير بيش از 
دانشجويان به كميته انضباطي دانشگاه 

در اقدامي ديگر نيز . احضار شده اند
تعدادي از دانشجويان به حراست 
دانشگاه احضار شده و توسط نيروهاي 

  تندامنيتي مورد بازجويي قرار گرف
تحصن صنفي ، 88 ارديبهشت 24 در ◄

چند روزه دانشجويان دانشگاه ياسوج 
 صبح آغاز 11كه از روز دوشنبه ساعت 

 .  در اين روز ادامه داشت،بودشده 

در اين به گزارش خبرنامه اميركبير،   
 دانشجويان دانشگاه ياسوج تاريخ، 

 خود را منتشر كرده و 3بيانيه شماره 
 تحصن تا رسيدن ضمن تاكيد بر ادامه

به خواسته هايشان، موارد مطالبه شده 
متن بيانيه . از دانشگاه را اعالم كردند

 دانشجويان متحصن دانشگاه 3شماره 
 :ياسوج به شرح زير است

 به تعويق افتادن امتحانات پايان ترم -1
در راستاي قانوني شدن مدت ترم كه 

 14در حال حاضر بصورت غيرقانوني 
 16رفته شده و بايد به هفته در نظر گ

 .هفته قانوني خود باز گردد
 شارژر كارت كتاب و بن كتاب به -2

 دانشجويان
  تحويل بن ارزاق به دانشجويان-3
 رسيدگي به وضع خوابگاه هاي -4

 !!!)خوابگاه زندان نيست(دانشجويي 
 عدم برخورد با دانشجويان متحصن -5

 و منتقد
  
كارگران همچنان در محروميت * 
 :عتراض به محروميت هستندو ا
  

جمعي از ، 88 ارديبهشت 20 در ◄
كارگران پالستيران يكي از 

ساز  دولتي بزرگ قطعه هاي نيمه شركت
شدن  خودرو  در اعتراض به آنچه قطع

تر شدن شرايط كاري  مزايا و سخت
كردند در محل كار خود  عنوان مي

  . تجمع كردند
دو تجمع ، 88 ارديبهشت 20 در ◄

. در مقابل مجلس برگزار شدجداگانه 
يكي از اين تجمعات از سوي كارمند 
شركت هواپيمايي هما و ديگري از 
سوي معلمان نهضت سوادآموزي 

 . برگزار شده بود
كارمندان شركت هواپيمايي شعار     
دادند  را سر مي» مرگ بر زمين خوار«

و در اعتراض به عدم تحويل 
 سال پيش از يك 15 هايي كه زمين

 تعاوني خريده بودند، در مقابل شركت
 . مجلس تجمع كردند

دومين تجمع مقابل مجلس، از سوي     
آموزشياران نهضت سواد آموزي 

 تا 30آن ها حدود . برگزار شده بود
 نفر آموزشيار زن بودند كه از 40

اعضاي كميسيون آموزش تحقيقات 
خواستند، هر چه زودتر يك  مجلس مي

ام رسمي اقدام اجرايي براي استخد
 . ها از سوي آموزش و پرورش كنند آن
 نفر 25حدود ، 88 ارديبهشت 22 در ◄

از اعضاي خانواده هاي بازداشت 
شدگان روز جهاني كارگر به دفتر 
سخنگوي قوه قضائيه رفته تا ضمن 
مالقات با آقاي جمشيدي، پي گير نامه 
اي شوند كه هفته گذشته براي 
يه دادخواهي خطاب به رئيس قوه قضائ

نوشته و به دفتر سخنگوي اين قوه 
تحوبل داده بودند، اما آنها نه تنها 
موفق به ديدار با سخنگوي قوه قضائيه 
نشدند بلكه از برخوردي كه با آنان 

  .شده بود نيز گله مند بودند
كارگران ، 88 ارديبهشت 23 در ◄

كروم كيميكال ساري مقابل استانداري 
 نفر از 50بيش از : تجمع كردند

كارگران كارخانه شيميايي كروم 
كيميكال ساري به دليل دريافت 
نكردن يكساله حقوق، عيدي و پاداش و 
نپرداختن پنج ساله بن كارگري از 
سوي كارفرما در مقابل استانداري 

  .اند مازندران تجمع كرده
بنابه ، 88 ارديبهشت 26 در ◄

گزارشات رسيده از شهر مريوان،آقاي 
عالين كارگري ويراي نقش بندي از ف
 هفته پيش با 2اين شهر  در حدود 

يورش مامورين وزارت اطالعات 
دستگير و به نقطه نامعلوي انتقال داده 

  .شد
كارگران ، 88 ارديبهشت 28 در ◄

شركت پيمانكار نصاب نيروگاه گازي 
. خرمشهر دست به اعتصاب زدند
كارگران اين شركت به دليل عدم 

پرداخت دستمزدهايشان، در يك 
حركت متحدانه در محل نيروگاه 

 .دست به اعتصاب زدند
كارگران ، 88 ارديبهشت 20 در ◄

، به  ملبورن، استراليا–صنعتى جهان 
دستگيري كارگران ايران اعتراض 

  :كرده اند
بنا به گزارش كميته برگزارى مراسم    

اول ماه مه، تجمع و مراسم روز جهانى 
كارگر در تهران، كه توسط تشكالت 

قل كارگرى ايرانى در پارك الله مست
 برگزار شده بود، 2009در اول مه 

بطور خشونت آميز توسط نيروهاى 
امنيتى و انتظامى مورد تهاجم قرار 

 بسيارى مورد ضرب و شتم قرار .گرفت
 نفر بازداشت 150گرفتند و بيش از 

پليس بيرحمانه به شركت .  شدند
كنندگان از جمله زنان و كودكان در 

اسم با باتوم، گاز اشك آور و اين مر
غيره حمله كرده وصدها نفر از مردم را 

ديگر . با زور از پارك بيرون ميكنند
تجمعات اول مه، از جمله در شهر 
سنندج، نيز مورد تهاجم نيروهاى لباس 
شخصى و انتظامى قرار گرفتند و 
شركت كنندگان ضرب و شتم و 

 .بازداشت شدند
ه مرسم پنج روز پس از حمله پليس ب

 زن و مرد 130اول مه، در حدود 
آنها در . كماكان در بازداشته هستند

 204شرايط غير قابل قبولى در بند 
زندان اوين در تهران محبوس 

 .ميباشند
ما اين حمالت به حقوق كارگران 
براى سازماندهى و برگزارى 

  .مراسمهاى اول مه را محكوم ميكنيم
 فاطمه گل ، 88 ارديبهشت 23 در ◄
زي مادر منصور اسانلو رئيس هيئت گ

 مديره سنديكاي شركت واحد 
اتوبوس راني تهران، به هاشمي 

منصور اسانلو، : شاهرودي نوشته است
براي دفاع از حق و حقوق صنفي خود 
و همكاران، مدت سه سال است به 
صورتي ناعادالنه در زندان بسر مي برد 
، تقاضا دارم به وضعيت فرزندم 

 . رسيدگي شود 
منصور اسانلو طي دستگيري ها و      

طوالني شدن مدت زندانيش آسيب 
هاي فراوان جدي جسمي و روحي 
ديده است و طبق دستور پزشكي 
قانوني عدم تحمل كيفر براي دومين 
بار براي ايشان صادر شده است  ولي 
متاسفانه با مخالفت مقامات قضايي 

اينجانب به عنوان . روبرو  شده است 
ار آن مقام كه باالترين و يك مادر 

عالي ترين مقام قضايي كشور مي باشد 
 :والم اينست كه ئس
آيا با كسي كه براي خدمت به مردم  -

سال ها صادقانه در شركت واحد انجام 
وظيفه نموده است بايد اينگونه برخورد 

 شود ؟ 
آيا به جاي پاسخ به خانواده و آزادي -

رين  بدون قيد و شرط ايشان بايد با بدت
برخوردها و بي تفاوتي هاي مسوالن 

 قضايي روبرو شويم ؟
 آيا اين عدالت است كه عروس من -

در سخت ترين شرايط با داشتن دو 
فرزند در رنج و عذاب باشد ؟در حالي 
كه همسرش در چارچوب قانون 
اساسي و قانون كار جمهوري اسالمي 
ايران در جهت احقاق حقوق صنفي 

  اش تالش نموده است ؟
  
 :اعدامها* 
  

 زنداني به ، 88 ارديبهشت 21 در ◄
 ساله و عليرضا 32نامهاي حسين باقري 

 ساله در زندان 35ملك محمدي 
 زنداني 3. اعدام شدنداصفهان مركزي 

 ارديبهشت ماه به 19كه روز شنبه 
روز . سلول انفرادي منتقل شده بودند

 ارديبهشت ماه محمود 20يكشنبه 
 زنداني 2شد و  ساله اعدام 27كريمي 

  .ديگر صبح روز دوشنبه اعدام شدند

 زنداني ديگر به نام 2در حال حاضر    
 ساله و رضا 35هاي محسن صادقي 

 ساله در سلولهاي انفرادي 40چوپاني 
در انتظار اجراي حكم اعدام بسر مي 

 ةرقم اعدام هاي كه از هفت .برند
گذشته آغاز شده و همچنان ادامه 

ي امروز در زندان با اعدام ها. دارد
  . نفر رسيد25اصفهان به 

دو قاچاقچي ، 88 ارديبهشت 22 در ◄
مواد افيوني كه به اشد مجازات 
محكوم شده بودند در شرق كشور به 

به گزارش گروه . دار آويخته شدند
قاچاقچيان حرفه : حوادث ايسكانيوز 

رضا «و »  خ -محمد مهدي «اي كه 
اق نام داشتند به جرم قاچ»  س-قلي 

صدها كيلو مواد مخدر در زاهدان 
  .بازداشت شده بودند 

به نوشته ، 88 ارديبهشت 24 در ◄
روزنامه دولتي ايران زن و مردي به 
اتهام قاچاق مواد مخدر ، سحرگاه 
ديروز در زندان مركزي قزوين  اعدام 

 . شدند
احكام قصاص ، 88 ارديبهشت 26 در ◄

پنج مرد متهم به قتل در زندان عادل آ 
اين محكومان . باد شيراز به اجرا درآمد

كه صبح روز چهارشنبه هفته گذشته به 
دار آويخته شدند همگي توسط هيات 
قضات دادگاه كيفري استان فارس و 
ديوان عالي كشور مجرم و مستحق 

  مجازات شناخته شده بودند
. 

 تن در معرض اعدام به جرم 7* 
 :به جرم پاي بندي به بهائيت

  
 باني دوگال ، 88بهشت  اردي22 در ◄

نماينده جامعه جهاني بهايي در سازمان 
هفت «ملل، روز سه شنبه اعالم كرد كه 

نفر از رهبران بهايي ايران كه حدود 
يك سال است در زندان بسر مي برند، 

 ».احتمال دارد به اعدام محكوم شوند
قاضي حسن حداد، معاون دادسراي    

ام عمومي و انقالب تهران، پيشتر اته
ايجاد تشكيالت «هفت بهايي زنداني را 

» غيرقانوني و جاسوسي به نفع بيگانگان
هفت عضو تشكيالت   .اعالم كرده است

جامعه بهائي ايران كه در زندان به سر 
مهوش ثابت، فريبا : مي برند عبارتند از

كمال آبادي، جمال الدين خانجاني، 
عفيف نعيمي، سعيد رضايي، بهروز 

  .يز فهمتوكلي و وحيد ت
  
دستگيريها و محكوم كردنها به *

  :زندان
  

در روستاي ، 88 ارديبهشت 20 در ◄
الك كامياران شش جوان به اسامي 
كيهان، قهرمان، سامان، ريبوار پرويزي، 
فردين ويسي و اكام پير مغاني 
بازداشت و منازل آنان مورد تفتيش 

 .نيروهاي امنيتي قرار گرفت
ادگستري در شهر كامياران، وكيل د   

به نام جواد مارابي كه مديريت يك 
شركت بيمه را نيزعهده دار بود توسط 
نيروهاي امنيتي در محل كار خود 
بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل 

  .گرديده است
، به گزارش 88 ارديبهشت 26 در ◄

 ،مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
دو شهروند كرد پس از شش ماه 

 پنج سال حبس بالتكليفي به تحمل
تعزيري توسط دادگاه انقالب محكوم 

 .شدند
ابراهيم رحماني و محمد ابراهيمي كه 

ذرماه سال گدشنه در شهر آدر اوايل 
كامياران توسط نيروهاي امنيتي 
دستگير شده بودند از سوي دادگاه 

 با احزاب طانقالب سنندج به جرم ارتبا
كردي به تحمل پنج سال حبس 

  .تعزيري محكوم شدند
دادگاه ، 88 ارديبهشت 28 در ◄

انقالب مهاباد احمد نموئي را به اتهام 
 سال 15ارتباط با گروه هاي مخالف به 

نامبرده كه اهل . حبس محكوم كرد
شهر سلماس مي باشد در اوايل پاييز 

. دشسال گذشته در مهاباد دستگير 
گفته مي شود دادگاه انقالب اجازه 

 صادره اختيار وكيل و اعتراض به حكم
بدوي را به اين متهم نداده و حكم 

 سال حبس تعزيري 15محكوميت 
  .نامبرده قطعي مي باشد

  
سركوب روزنامه نگاران و * 

  :توقيف نشريه ها
  

 در پي درخواست اعاده دادرسي و ◄
تجديد نظرخواهي در پرونده روزنامه 
ياس نو توسط سعيد مرتضوي دادستان 
به عمومي و انقالب تهران در روز شن

 و انتقال موضوع به 88 ارديبهشت 26
وزارت ارشاد ، ملكيان معاون مطبوعاتي 
وزارت ارشاد و دبير هيات نظارت با 
ارسال نامه اي به محمد نعيمي پور 
مديرمسئول روزنامه ياس نو خواستار 

  .توقف انتشار روزنامه شد
تنها نشريات ، 88 ارديبهشت 27 در ◄

ه علوم دانشجويي مستقل و منتقد دانشگا
و “ روزنه ”پزشكي مشهد با نام هاي 

ژ توسط معاونت فرهنگي اين  گچ پ”
دانشگاه به صورت هم زمان توقيف 

  .شدند
شريه هفت ، 88 ارديبهشت 28 در ◄

نون متعلق به برخي از اعضاي انجمن 
اسالمي منحل شده ي دانشگاه صنعتي 
اصفهان به دليل آنچه توهين به 

سوي مقدسات عنوان شده بود، از 
هيات نظارت بر نشريات اين دانشگاه 

  .توقيف شد
داده هاي اقتصادي : انقالب اسالمي

روشن مي گويند چسان ايرانيان به 
  :گروگان فقر و حالت جنگ در آمده اند

  

اقتصاد ايران در گرو 
نفت و ايرانيان 

گروگان فقر و حالت 
  :جنگ

  
  

فروش بدون اجازه نفت و * 
 ميليارد درآمد ارزي در 359

چهار سال كه بكار گشودن 
دروازه ها بر روي واردات رفته 

  :است
  

 ارديبهشت، حسن روحاني 28 در ◄
اطالعات دقيقي بايد در « : گفته است

اختيار كارشناسان و حتي همه مردم 
مردم ما خبر ندارند كه چه . قرار گيرد

ميزان نفت فروش رفته و چقدر 
  اجازه يا با اجازه هزينه شده است؟  بي
ي اوقات صادرات نفت و گاز در گاه

سياست خارجي تاثيرگذار بوده و 
گاهي هم . توانسته آن را متحول كند

سياست خارجي در نفت و گاز تاثير 
گذاشته است همانطور كه شاهد بوديم 

هاي اخير در اكتشاف و  تحريم
در . استخراج اثرگذار بوده است

هاي اخير بسياري از  سال
ار بود در هايي كه قر گذاري سرمايه

پارس جنوبي انجام شود تعطيل شد و 
اين بر مبناي تاثير سياست خارجي 

  . روي نفت و گاز ماست
  مهم اين است كه چطور ذخاير را 
صيانت و از آن نگهداري كنيم؟ چه 
مقدار حق برداشت از اين ذخاير را 

  داريم و چقدر از آن را بايد براي 
  13در صفحه 

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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 تخريب آينده بگذاريم؟ مگر ما حق
و بايد براي صيانت ! منابع را داريم؟

منابع در استخراج برنامه ريزي دقيق 
رسد در بحث  به نظر مي. داشته باشيم

صيانت بهترين كار تزريق گاز است كه 
. شود گاز تزريقي دو مرتبه بازيافت مي

بايد تاكيد فراواني وجود داشته باشد 
كه اين اقدام به عنوان اولويت اول در 

ما بايد منابع گازي را . رفته شودنظر گ
درست مديريت كنيم و به درستي 

  گذاري كنيم روي آنها سرمايه
  اطالعات دقيقي بايد در اختيار 
كارشناسان و حتي همه مردم قرار 

مردم ما خبر ندارند كه چه . گيرد
ميزان نفت فروش رفته و چقدر 

اجازه يا با اجازه هزينه شده است؟  بي
سابقه در كشوراست كه  ياي ب اين مساله
  اي  وزارتخانه

  
بدون مجوز مجلس از محل صادرات 

هايي انجام  نفت خام خودسرهزينه
حتي مساله گم شدن چند ميليارد . دهد

متر مكعب گاز بنا به گزارش تفريغ 
 هم از ديگر عجايب 86بودجه سال 

  .روزگار ما است
 280.06طي چهار سال گذشته    

  ميليارد 1.4642ميليارد درآمد نفتي، 
 57.420دالر درآمد ميعانات گازي و 

ايم كه  ميليارد درآمد غير نفتي داشته
 ميليارد دالر 8.94435در مجموع 

درآمد ارزي در چهار سال گذشته 
بوده است كه به طور متوسط حدود 

  .شود  ميليارد دالر مي90ساالنه 
   در وراي اين آمارها بايد به فكر بهينه 

 استفاده از آن و بهينه بودن صادرات،
بودن درآمدها باشيم كه چطور از آنها 

  »برداري كنيم استفاده و بهره
  

 ميليارد دالر توليد 593از * 
 ميلياردش 298ناخالص داخلي، 

بودجه دولت و مؤسسات دولتي 
 :است

  
المللي پول همچنين به  صندوق بين

بررسي توليد ناخالص داخلي اسمي 
اخته و عنوان كشورهاي منطقه نيز پرد

كرده است كه ايران در سال جاري 
شاهد توليد ناخالص داخلي اسمي 

 ميليون دالر 300 ميليارد و 358برابر با 
خواهد بود كه پس از عربستان 

 .باالترين ميزان در منطقه است
بنابر اين گزارش توليد ناخالص  ●

داخلي عربستان در سال جاري معادل 
 . ميليارد دالر خواهد بود374

كمترين ميزان توليد ناخالص داخلي ●
اسمي منطقه نيز متعلق به كشور 

 100جيبوتي با تنها يك ميليارد و 
 .ميليون دالر است
 ميليارد 298تفاضل  :انقالب اسالمي

 ميليارد دالر 358دالر بودجه دولت از 
 ميليارد دالر 60توليد ناخلص داخلي ، 

به سخن ديگر، بخش غير . مي شود
كشاورزي و صنعت و پيشه وري دولتي از 

 ميليارد دالر 60و خدمات، بر روي هم 
هرگاه آن بخش از جمعيت . مي شود

ايران را كه از ممر بخش غير دولتي 
 ميليون تن 35زندگي مي كنند، تنها 

 دالر در سال 1777برآورد كنيم،  سرانه 
 دالر، برابر 148يعني ماهانه . مي شود

بر اين كه عالوه .  تومان600 هزار 140
توزيع در ايران نابرابر است،  درآمد سرانه 
آشكار مي كند كه نيمي از جمعيت ايران  

و با توجه . زير خط فقر زندگي مي كنند
به اين واقعيت كه بخش عمده اي از آنها 
هم كه از ممر بخش دولتي زندگي مي 
كنند، درآمدي دارند كه زير خط فقر 

هي قرارشان مي دهد، از شدت فقر سيا
آگاه مي شويم كه رژيم ايرانيان را بدان 

و نيز درك مي كنيم . گرفتار كرده است

چرا درآمد چنين نقش تعيين كننده اي 
  .پيدا كرده است» انتخابات«را در 

  
 ميليارد دالر كاهش 35* 

 ميليون دالر 300صادرات و تنها 
 !:كاهش واردات ايران

  
 ارديبهشت 21 (به گزارش ايسنا ◄
ترين گزارش صندوق  ، تازه)88
دهد كه  المللي پول نشان مي بين

ارزش صادرات كاال و خدمات ايران 
 500 ميليارد و 75در سال جاري به 

ميليون دالر خواهد رسيد كه نسبت به 
 ميليارد و 110سال گذشته با صادرات 

 ميليارد 35 ميليون دالري كاهش 900
 .دهد  ميليون دالري نشان مي400و 

دهد كه در  ره نشان ميآمارهاي منتش
 كشور منطقه خاورميانه و 30ميان 

آسياي مركزي كشورمان از نظر 
صادرات كاال و خدمات در مكان سوم 

 .جاي گرفته است
در اين منطقه امارات و عربستان به 

هاي اول و دوم را از  ترتيب مكان
لحاظ صادرات كاال و خدمات در 

 .دستان خود دارند
ات آن در جيبوتي هم كه صادر    

 ميليون دالر 500سال جاري تنها 
بيني شده در انتهاي جدول به  پيش

 .خورد چشم مي
در همين حال در بخش ديگري از     

المللي پول به  گزارش صندوق بين
موضوع واردات پرداخته شده و آمده 
است كه ارزش واردات ايران در سال 

 ميليون دالر 800 ميليارد و 93جاري به 
 كه نسبت به سال گذشته خواهد رسيد
 ميليون 100 ميليارد و 94با واردات 

ميليون دالري نشان 300دالري كاهش 
 .دهد مي

در اين بخش نيز امارات و عربستان 
هاي اول و دوم را به خود  مكان

 و جيبوتي در مكان  ه اختصاص داد
 .آخر ايستاده است

المللي پول در ادامه  صندوق بين   
ده است كه گزارش خود عنوان كر

 800 ميليارد و 17مازاد حساب جاري 
ميليون دالري ايران در سال گذشته 

 ميليارد دالر 35طي امسال بيش از 
كاهش يافته و به كسري حساب جاري 

 ميليون دالري تبديل 900 ميليارد و 17
خواهد شد كه با اندكي بهبود در سال 
پس از آن كسري حساب جاري برابر 

 ميليون دالر براي 030 ميليارد و 13با 
 .كشور به ثبت خواهد رسيد

در همين حال اعالم شده است كه 
 درصد 5.2مازاد حساب جاري ايران از 

توليد ناخالص داخلي در سال گذشته 
به منفي پنج درصد در سال جاري و 

 درصد در سال آينده خواهد 3.5منفي 
  .رسيد

خواننده توجه دارد كه : انقالب اسالمي
و .  نفت خام و گاز استصادرات ايران

اعتماد ملي مي نويسد كاهش صادرات 
 . ميليارد  مي شود42ايران 

  
  بودجه جاري 168رشد * 

كشور و افزايش بي حساب 
 :درآمدهاي نفتي

  
  

 هيسرما،  88 ارديبهشت 21 در ◄
پرداخت : سرمايه اطالع داده است

در ) يبودجه جار (ي انهي هزيها

 چهار ساله  نسبت به87 تا 84چهار ساله 
.  درصد رشد كرد172 بالغ بر 83 تا 80

 87 سال ي حال بودجه جارنيدر هم
 بالغ 83 سال ي نسبت به بودجه هازين

 ي درصد رشد نشان م168بر 
 دهي براساس گزيمحاسبات آمار.دهد

 دهد ي نشان مي بانك مركزيآمارها
 ي طي انهي هزيمجموع پرداخت ها

هزار  7/658 بالغ بر 83 تا 81 يسال ها
 چهار ساله ي بوده كه طالي رارديليم

 درصد رشد به 172دولت نهم با 
 شي افزاالي رارديلي هزار م1/1789
 . استافتهي
 ي دهد بودجه جاري نشان مآمارها  

 درصد رشد در سال 168 با زي ن83سال 
 دهي رسالي رارديلي هزار م621 به 87

 يني بشياست، البته دولت در پ
 كي كشور را نزديعملكرد، بودجه جار

 ذكر كرده الي رارديلي هزار م597به 
 .است
 به ي حال نسبت بودجه جارني همدر

 دهد كه ي نشان مزي نيمصارف عموم
 دوره دوم ي سال هاي نسبت طنيا

 67/0حدود ) 80-83(دولت اصالحات 
 دولت يدرصد است كه در سال ها

 شي درصد افزا69/0به ) 84-87(نهم 
 . استافتهي

 دهد ياسبات نشان م محنيهمچن
 و منابع حاصل از فروش نفت در زانيم

 هي سرماي هايي دارايقالب واگذار
 درصد و پرداخت از حساب 85 يا

 225 در دولت نهم بالغ بر ي ارزرهيذخ
 استيدرصد نسبت به دوره هشتم ر

 . رشد كرده استيجمهور
 در بودجه ي مجموع مصارف نفتدر
فروش نفت خام و برداشت از حساب (

 بالغ 83 نسبت به سال 87سال ) رهيذخ
 15 درصد رشد كرده و از 4/89بر 

 هزار 8/29 تومان به ارديليهزار م
 . استدهي تومان رسارديليم
 در زي نرهي برداشت از حساب ذخزانيم

 درصد 220، 83 نسبت به سال 87سال 
 .رشد كرده است

 ي در بودجه طي مصارف ارزمجموع
 هزار 9/614 بالغ بر 83 تا 80 يسال ها

 84 بوده كه در چهارساله الي رارديليم
 هزار 4/136  درصد رشد به122 با 87تا 
 . استدهي رسالي رارديليم

 127 با زي ن83 سال ي نفتمصارف    
 ارديلي هزار م5/221درصد رشد از 

 در سال الي رارديلي هزار م503 به الير
 . استدهي رس87

 ي باال نشان مي شاخص هامجموع
ت نهم به رغم صرف بودجه دهد دول

 هيباال اما در تحقق اهداف سرما
 را شاهد بوده ي منفي رونديگذار

 مربوط به ي شاخص هاهيچراكه كل
 ناخالص ديارزش افزوده در تول

  . استافتهي كاهش يداخل
  
واردات شكر به حيات كشت و * 

  :صنعت نيشكر پايان داد
  

، اعتماد ملي 88 ارديبهشت 21 در ◄
شايد هنوز فعاالن :  استگزارش كرده

اند كه  صنعتي روزي را از ياد نبرده
 صنعت شكر را ،روند واردات بي رويه

گير كرده بود و هر روز گروه  زمين
بيشتري از اهالي صنعت ايران با نگراني 

گفتند اما  از آينده توليد شكر سخن مي

در نهايت كار به جايي نرسيد تا اين كه 
و هيات  و عضرهمين روز گذشته دبي

هاي قند  مديره انجمن صنفي كارخانه
و شكر از توقف توليد اين محصول در 

رسد حاال  به نظر مي. ايران خبر داد
توان پيامد اشتهاي  تر مي ديگر ساده

. وارداتي دولت نهم را درك كرد
شايد براي مسووالن دولتي كه در 

رويه را  چهار سال گذشته واردات بي
اني ايران هاي بازرگ در صدر برنامه

قرار داده بودند سقوط كامل يك 
صنعت زياد هم ناراحت كننده نباشد 
اما به باور تحليلگران اقتصادي از رده 

تواند  خارج شدن هر واحد توليدي مي
اي بزرگ براي ساختار اجتماعي  ضربه

كشور باشد و نيروي انساني اقتصاد را 
به هر حال . دچار ركودي بزرگ كند

 باعث 85ها در سال  ي دولتراكنون رفتا
شده است تا به باور آگاهان اقتصادي 
بسياري از واحدهاي صنعتي توليد قند 
. و شكر در آستانه تعطيلي قرار بگيرند
ها  اين موضوع را اما گروهي از دولتي

اي  و يا در دوره ( 85 نيز در همان سال
كه جرقه واردات افسار گسيخته شكر 

 .بودنددرك كرده )روشن شده بود
يعني در داخل دولت نيز هجوم 
واردات شكر باعث شده بود تا تعدادي 

اي به محمود  از وزرا در نامه
نژاد يادآور شوند كه واردات  احمدي
رود تا كارگران زيادي را از  شكر مي

 كند و تبديل به يك گره  بي كاركار 
البته بعدها تازيانه واردات . صنعتي شود

از سه  بيش وبر پيكر هفت تپه نشست 
هزار نفر از كارگران اين كارخانه 
وقتي در مدار بيكاري قرار گرفتند 

اعتراضي كه . دست به اعتراض زدند
ها قرار نگرفت  حتي مورد قبول دولتي

و به مراتب اين كارگران به دليل 
اعتراض به اشتهاي وارداتي دولت 

هاي تند سياسي قرار  مورد كنايه
 .گرفتند

  
حكومت احمدي نژاد * 
اورزي را بر باد داد و امروز، كش
 درصد مصرف غذائي كشور 60

 :وارد مي شود
  

، عيسي كالنتري، 88 ارديبهشت 28 در 
كشاورزي در حكومتهاي » وزير«

ه روزنامه هاشمي رفسنجاني و خاتمي ب
 كه در يدر حال: ه استسرمايه گفت

 ي درآمد نفتنيچهار سال گذشته باالتر
 مي داشت. شودي گاه تكرار نمچيرا كه ه
 كي چي در هي و اصولييربناياقدام ز

 بخش ي حتي اقتصادياز بخش ها
 صورت نگرفت چه رسد به بخش يانرژ

 ي ركوردهاني باالتر...يكشاورز
رشد ...  دولت ثبت شدنيواردات در ا

 شتري درصد ب75واردات در دولت نهم 
 دولت هشتم بوده يانياز سه سال پا
 نيشتري سال ها بنياست و در ا

... مي را به خارج از كشور داشتيبستگوا
 ازي درصد ن60 از شيدر سال گذشته ب

 شد كه نيارج تام كشور از خييغذا
 ياسي و سيي غذاتي نه تنها امننيا

 برخالف لكه كند بي مديكشور را تهد
 برنامه چهارم توسعه كشور نيقوان
 ي واردات گندم طنيشتريب... است

  در سال گذشته اتفاقري اخيسال ها

 تن از ونيليافتاد و با واردات هشت م
 بزرگ ستي محصول مجدداً در لنيا
 واردكنندگان گندم قرار نيتر

 سابقه برنج، يواردات ب... ميگرفت
 و ت حبوبااز،يروغن، شكر، پنبه، پ

 وهي و مگوي مانند كشمش، ميمحصوالت
 گرفت، اتفاق ي گاه صورت نمچيكه ه

 مثل اي دنيافتاد و از تمام كشورها
...  وي مصر، اندونز،يليرانسه، شف

 ي كشورباًيواردات انجام شد و تقر
 از آن نداشته ي نمانده كه وارداتيباق
 .ميباش
 رشد نرخ ني دولت نهم باالتردر   

 سو گريارزاق و تورم اتفاق افتاد و از د
 چهار ني ها را در اهي سوء تغذنيباالتر

 منابع بي تخرنيشتريب... ميسال داشت
 تي محدودنيشتري به،يابع پا من،يعيطب

 را كه يگذار هي سرماديها و كاهش شد
 در بخش تيري سوء مدجهينت

 هد مدت شاني اي بود طيكشاورز
  ...ميبود

 

: نايب رئيس خانه كشاورزي* 
واردات بي رويه ميوه، ريشه 
  :توليدات باغي را خشكانده است

  
 ، بيابانياهللا عنايت ارديبهشت، 27 در ◄

ه  گفت ايلنا، به كشاورزرئيس خانه نايب
 در گيالن و ياري بس چايكاران:است

اند  غرب مازندران دچار بحران شده
زيرا محصول چاي استحصال شده اما 

اي وجود ندارد تا به آنجا  كارخانه
 24تحويل داده شود و اگر چاي تا 

ساعت به كارخانه ارائه نشود فاسد 
 .شود مي
  با وجود توليد، واردات مركبات     

جات فصلي داخل كشور  زياد ميوه
 .برد ريشه توليدات باغي را از بين مي

اي كه  ترين مساله در حال حاضر مهم
در بازار ميوه اتفاق افتاده واردات 

رويه مركبات از خارج از كشور  بي
است كه جامعه كشاورزان نگران 

  . آن هستنديهاي بعد آسيب
  
از لحاظ فضاي بازرگاني، در * 

ايران رتبه آخر را خاورميانه، 
  :دارد

  
 قطر در رتبه انهي سطح خاورمدر ◄

 گاهي در جارانينخست قرار دارد و ا
 رتبه نيهمچن.آخر قرار گرفته است

 داي نزول پ80 به 78 از راني ايجهان
 يها  همچون سالرانيا .كرده است

گذشته همچنان از لحاظ شاخص 
 ي كشورهااني در مي تجاريفضا

 .خر قرار دارد در رتبه آانهيخاورم
براساس گزارش » شفاف« گزارشبه   

 ستي اكونوميواحد اطالعات اقتصاد
 كشورها، در ي تجارياز رتبه فضا
 قطر در رتبه نخست انهيسطح خاورم
 آخر قرار گاهي در جارانيقرار دارد و ا
 سال گذشته رتبه نيهمچن.گرفته است

 داي نزول پ80 به 78 از راني ايجهان
  .كرده است

رژيمي چنين ويرانگر و :  اسالميانقالب
فسادگستر البته مي بايد مانع از آن شود 
كه ملت سخنگويان بجويد و اين كار را 

  با تشديد سركوبها مي كند
  
  

  ايرانيان دربند حالت جنگ؟
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واقع گرائي خرافي و 
 لزوم تحريم انتخابات

 
يكى از علماى قم (نزد سيد ابوالحسن 

حسن مسلم را احضار : برو و به او بگو) 
له را كه از زمين كند و سود چند سا

به دست آورده است، وصول كند و با 
چون به راه    آن پول در اين زمين 

افتادم، چند قدمى هنوز نرفته بودم 
: كه دوباره مرا باز خواندند و فرمودند
بزى در گله جعفر كاشانى است، آن را 
خريدارى كن و بدين مكان آورو آن 

هر . را بكش و بين بيماران انقاق كن
 و مريضى كه از گوشت آن بيمار

. بخورد، حق تعالى او را شفا دهد
چون به نزديك روستاى جمكران .....

رسيديم، گله جعفر كاشاني را ديديم، 
آن بز از پس همه گوسفندان مي آمد، 
چون به ميان گله رفتم، همينكه بز مرا 
ديد به طرف من دويد، جعفر سوگند 
ياد كرد كه اين بز در گله من نبوده و 

به هر حال . تاكنون آن را نديده بودم
آن بز را به محل مسجد آورده و آن 
را ذبح كرده و هر بيمارى كه گوشت 
آن تناول كرد، با عنايت خداوند 
تبارك و تعالى و حضرت بقيه اهللا 

ابوالحسن . .... ارواحنا فدا شفا يافت
رضا، حسن مسلم را احضار كرده و 
د منافع زمين را از او گرفت و مسج

جمكران را بنا كرد و آن را با چوب 
 ميرزا -از كتاب نجم الثاقب. (پوشانيد

  ).حسين نوري
    متن پراز تناقض و سخيف وشرك 

اگر مسجد جمكران برپاية  آلود باال كه
شده باشد، گذشته ازحاكي  آن بنا

بودنش بر بيماري حاد رواني راوي، 
گوياي غصب زمين و مصادرة اموال 

خت، آنهم به فرمان كشاورزي نگون ب
امام زمان و بفرموده خدا، مي باشد 
كه دوازده قرن پيش ، به دست  يك 

  .روحاني قم به اجرا درآمده است
    بيش ازهزارسال بعد ازاين واقعه، 

چندتن از 1358درارديبهشت 
روحانيون قم  درمقام اعضاي هيئت 
امناي مسجد جمكران براي توسعة آن 

هللا خميني از بودجة كشور از آيت ا
كسب اجازه مي كنند وايشان 

آنچه را حضرات : درجواب مي نويسد
آقايان مدرسين تصويب كرده اند، 

آقاي . مورد تاييد اينجانب مي باشد
خامنه اي هم هنگام انتصاب توليت 
جمكران، اين مكان را مقدس مي 

  . خواند
    بنا بر خبر خبرگزاري حوزه، آقاي 

دار و مكارم شيرازي در ديدار شهر
 واقعيت: مسئوالن جمكران مي گويد

اين است كه مسجد مقدس جمكران 
شكل جهاني به خود گرفته و بعضي 
اصرار دارند از عظمت آن بكاهند و 

  . درصدد تشكيك و ترديد آن هستند
    بنابراظهارات ايشان اكنون مسجد 

 تبديل "واقعيت"جمكران به يك 
بانگاهي كوتاه بر سير تولد . شده است

، درمي يابيم كه  "واقعيت" بلوغ اين و
 فردي رواني، يا توطئه و "توهم"

دسيسه اي براي غصب اموال 

كشاورزي تيره بخت، به بنا وعمارتي 
بدل مي شود كه قابل ديدن ) مسجد(

با گذشت بيش . وحس كردن است
ازهزار سال اين ساختمان درپي 
تصميمي سياسي گسترش مي يابد 

 بيان ديگر، به. آنگاه مقدس مي گردد
ي كه ديد وبينش "واقعيت"اساس 

ودرك مريدان را چنان به خود 
آلوده كرده و قوة تعقل راازآنان 
چنان ستانده كه حل مشكالت خود را 
درگرو اجابت چاهي تهي مي دانند، 

به اين ترتيب، . توهمي بيش نيست
واقعيتي كه ريشه درتوهم و خيال و 
ه تصور انسان دارد، واقعيتي است ساخت

و پرداختة سلطه گري به هدف بهره 
اما آن واقعيتي كه . برداري از مردم

برحق وحقوق انسان بناگرديده باشد، 
واقعيتي است كه مي توان براي آن 
ارزش قائل شد و سرمشق زندگي خود 

  .قرارداد
    مفهوم واقع گرائي سياسي كه از 
غرب به مارسيده است و درپراگماتيسم 

ان ميدهد، حق جلوه اي ازخودرا نش
را همان مي انگارد كه واقعيتهاي 

بنابر آن چه . اجتماعي مي باشند
گذشت، اين واقعيت ها مي توانند بر 
مبناي توهم، تصور، دسيسه، ويا حق و 

به دليل اينكه . حقوق پديد آمده باشند
واقعيت هاي موجود درجوامع غربي 
فرآورده هاي سلطة سرمايه داري 

ران واقع گرا هستند، درعمل، روشنفك
كارگزاران صاحبان سرمايه هاي 

نمونة آن را درزمان . بزرگ مي باشند
حملة امريكا به عراق ديديم كه چگونه 
روشنفكران واقع گرا و پراگماتيست 
آمريكائي، حقوق بشر و دمكراسي را به 
فراموشي سپردند و از جرج بوش 

وجود (هاي موجود "واقعيت"برپاية 
) عراقبمب هاي كشتارجمعي در

براي واقع گرايان .  حمايت كردند
 مفهومي ايده آليستي است كه "حق"

از منظري . پايه اي درواقعيات ندارد
متفاوت، واقع گرائي و پراگماتيسم 
درنقطة مقابل عقل گرائي قرارمي 

به بيان ديگر، واقع گرائي عقل . گيرند
را تسليم و زنداني وضع موجود 

دوده كرده و عقل درآن مح) واقعيات(
بنابراين، فعال سياسي . تعقل مي كند

واقع گرا قادر به بيرون رفتن از 
 و ايجاد تحول درجامعه "واقعيت ها"

زيرا تحول يا انقالب به معناي . نيست
خارج شدن از واقعيات اجتماعي 
بمنظور جايگزين كردن آن دسته از 
واقعيت هاي جامعه كه بر مبناي حقوق 

 بيانگر اين انسان نيستند با واقعيتهاي
  .حقوق مي باشد

    به اين دليل، واقع گراي سياسي 
براي ايجاد تحول و بهبود اسباب 
زندگي ناچار به روي آوردن به 

اما بايد ديد آيا . اصالحات مي باشد
درواقعيات اجتماعي اي كه در نظامي 
استبدادي و بر پاية توهمات و تصورات 
و دسايس، يعني باطل بنا شده باشند 

ن اصالح وجوددارد؟ براي يافتن امكا
پاسخ به همان مثال زندة مسجد 

 بنا بر –جمكران كه درهزارسال پيش 
 برمبناي توهم و تجاوز به - روايت باال

حقوق يك كشاورز بنا گشته بود بازمي 

ببينيم اصالحات انجام شده . گرديم
واقع "درآن با بيت المال توسط 

 دركدامين سمت و "گرايان
؟ آيا درجهت تثبيت و سودرحركت اند

فزوني بخشيدن به توهمات و خرافات 
و تجاوزات به حقوق مردم و بيت 
المال پيش مي روند يا درجهت احقاق 
حقوق و خدمت به مردم در حركتند؟ 
فرض كنيم آقاي خميني به جاي 

علماي "تمكين از تصميمات اصالحي 
، انقالبي عمل مي كرد و درآن "حوزه

اد و از آن مكان بنا تحولي انجام مي د
بيمارستاني، تيمارستاني، كتابخانه اي 
ايجاد مي شد، عالوه بر منافعي كه مي 
توانست براي مردم داشته باشد، از 

  "روحانيان"سماجت برخي از 
درگستراندن بيماري مزمن خرافات 
بين مردم و ضرر زدن به بيت المال 

اما انقالب براي . جلوگيري كرده بود
 وهدف اصلي او تمام شده بود

اوتحكيم نظام تازه پا و قدرت بدست 
 "اصالح". آمده با اصالحات بود

سازگار با قدرت، جمكران سازيها 
درنتيجه، مي بينيم .  راايجاب مي كرد

 ي كه "واقعيت"كه اصالح كردن در
مبناي حقوقي ندارد، درحقيقت افساد 
است و بهتراين است كه اين گونه 

ن مثال به دراي. اصالحات انجام نشوند
روشني مي بينيم كه چرا باوجود 
خواست وتالش گروهي از اصالح 
طلبان، وضع مردم درطي سي سال 
عمر نظام پيوسته رو به وخامت مي 
گذارد واصالحات اثر معكوس از خود 

  .برجاي مي گذارند
   به هرحال، بسته به نوع حاكميت در 
هرجامعه اي، فعال سياسي عقل گرا، 

 آن جامعه "عياتواق"در چهارچوب 
 ايجاد كرده است عمل "قدرت"كه 

در نظام هاي استبدادي كه . مي كند
به ضرس قاطع واقعيات اجتماعي 
برمبناي باطل و به دورازحق و حقوق 
مردم استوارند، فعال سياسي و روشنفكر 
واقع گرا و پراگماتيست در حقيقت و 
به ناچار، كارگزار قدرت و عملة 

مين دليل بود به ه. استبداد مي شود
كه آقاي خاتمي درپايان حكومتش 
باتعجب متوجه شد كه درطول رياست 
جمهوريش كارگزاري بيش نبوده 

  .است
    نظام جمهوري اسالمي را سي سال 
پيش ما مردم دركم آگاهي وقبل از 
تجربه بااعتماد همه جانبه به رهبري 

به ما خيانت شد و . انقالب برقراركرديم
مي درسلطه گري و در پناه جنگ، نظا

. استبداد و درنتيجه فاسد را شكل دادند
روشنفكران و دولتمردان واقع گرا و 
پراگماتيست ما آن را مقدس خواندند 
و براي حفظ آن نظام از جنايات و 
تجاوزات ومفاسد چشم پوشيدند و 

واقعيات جامعة ما . همواره مي پوشند
اكنون همانند مسجد جمكران منطبق 

ي استبدادي است كه برفرآورده ها
برمبناي دروغ، تزوير، فساد، تجاوز به 
حق و پوشاندن آن به نام دين، خلف 

  . بناگشته است... وعده و ظلم و تعدي و
 به "حفظ نظام"    به اين ترتيب، 

معناي نگهداري و تداوم اين 
ها مي باشد كه كانديداهاي "واقعيت"

رياست جمهوري برآن تأكيد مي 
استقالل و قانون و آزادي و . ورزند

همه وهمه برمبناي ... حقوق و
 هاي موجود تعريف مي "واقعيت"

براي مثال مي . شوند نه برمبناي حق
بينيم و مي شنويم كه سران نظام خود، 
همواره ازآزادي و مردمساالري و 
عدالت و كرامت انسان سخن مي 
گويند، اما همينكه يك فعال سياسي 

، ويا حق گرا يا يك دانشجو، گارگر
معلمي كه خارج از باند  قدرت سياسي 
باشد نداي آزادي وعدالت و كرامت 
سر مي دهد، او را مورد موأخذه و 
. تنبيه وزندان وشكنجه قرارميدهند
دليل اين دو گانگي برخورد بايك 
مقوله آن است كه اين ندا واين 
آزادي از نوع حق هستند و از 

هاي موجود "واقعيت"چهارچوب 
 آن چه نظام و كانديداها به و. بيرونند

مردم وعده مي دهند از نوع و درون 
 هاي اجتماعي ساخته و "واقعيت"

  . پرداختة نظامي استبدادي هستند
    بنابر اظهارات تمامي كانديداهاي 
تأييد صالحيت شده درانتخابات پيش 

حفظ "رو، هدف اصلي واول آنان 
 مي "نظام و تداوم راه امام خميني

ن هدف، همگي، چپ دراي. باشد
وراست، اصول گرا و اصالح طلب،  
مشتركند و اولين دغدغة آنان نه خود 

به دليل پذيرفتن شرائط به (انتخابات 
، كه )قول خودشان نابرابر كانديداها

كشاندن مردم به پاي صندوق هاي 
هدف نظام ازتشويق و . رأي مي باشد

تحريك كردن مردم به رفتن به پاي 
نه حق و حقوق صندوق هاي رأي، 

مردم است كه پشيزي ارزش براي آنها 
قائل نيستند، نه رأي دادن به كانديداي 
مشخصي است كه خودآنان هم به آن 
باوري ندارند زيرا به قول خودشان 
درطول دوساعت خوابيدن رئيس 
جمهوررا در صندوق هاعوض مي 
كنند، نه نشان دادن حضور مردم به 

ب مي  است زيرا خو"استكبار جهاني"
  .دانند كه آنان از همه واقعيات آگاهند

    واقع امر اين است كه به دليل 
نبودن احزاب سياسي و سنديكاهاي 
مستقل دركشور، رابطة نظام بامردم 

فرصت هاي . عمال قطع مي باشد
انتخاباتي موقعيتي را فراهم مي كنند تا 
دولتمردان بتوانند رابطه اي بين نظام 

قدر مسلم اين . ومردم به وجوآورند
است كه مقدمة رفتن يك شهروند به 
پاي صندوق رأي، پذيرفتن آن 

ها، ودادن رأي شركت "واقعيت"
درساختن آنها ازسوي رأي دهنده مي 

هائي بر مبناي خياالت "واقعيت". باشد
و توهمات و سلطه گري نظير واليت 

كه نظام ...مطلقه و نظارت استصوابي و
راي براي حفظ خود الزم ديده و ب

تحميل آنها به مردم ساخته و پرداخته 
براثر استمراراين رابطه، مردم به . است
 ها خو كرده و خود را "واقعيت"آن 

خلف . عمال شريك نظام تلقي مي كنند
وعده هاي مكرر كانديداهاي رياست 
جمهوري و رأي دادن دوباره به آنها از 
سوي طرفدارانشان عمق اين فاجعه را 

جعه اي كه رأي فا. نشان مي دهد
دهنده خود را شريك دروغ، خلف 

وعده، خيانت، فساد، و استبداد بداند 
وارتكاب آنها را ازسوي دولتمردان 

فاجعه است . امري عادي تلقي كند
زيرا شروع سقوط اخالقي يك جامعه 
از شركت دادن فرد فرد آن جامعه 

  . درفساد آغاز مي گردد
ي مي دانيم كه برقراري استبداد درزمان

كوتاه درپي يك انقالب بزرگ كه با 
شعارآزادي از سوي يك ملت به 
پيروزي رسيد، كار يكي دونفر نمي 

نظام موجود با هم دستي . توانست باشد
ملوك الطوايفي كه با نيرنگ و 
تجاوزات به حقوق مردم آن را 

اين . ايجادكردند اداره مي شود
ملوك الطوايف با نامهاي چپ و 

... و اصول گرا وراست و اصالح طلب 
با دردست داشتن رسانه ها و ايجاد 
سايتهاي متعدد وخريداري و بزرگ 

 خودفروش و "روشنفكران"كردن 
، با فريب "واقع گرايان"همكاري 

دادن مردم به شركت در انتخابات 
سعي درالقاء هم دستي آنان درامر 

سي سال تجربه . حكومت را دارند
 براي فعاالن سياسي كه درخارج اين
طوايف قراردارند بايد كافي باشد تا 
بدانند نتيجة حداقلي شركت در چنين 
انتخاباتي يعني صحه گذاشتن بر وضع 
موجود كه دراين صورت داشتن اميد 
به كمترين تغييري ازسوي شركت 
كننده، بيرون ازواليت عقل به نظر 

  .ميرسد
بنابراين شركت در چنين انتخاباتي 

جهت به عالوه براين كه تغييري در 
بود اوضاع مردم را درپي نخواهد 

همان طور كه تجربيات پياپي (داشت 
، ماندن در )به ما ثابت كرده اند

 هاي اجتماعي  موجود كه "واقعيت"
درعين حال خواهان تغيير آنها هم مي 
. باشيم  را هرچه بيشتر تضمين مي كند
به هرحال براي تغيير و به بود بايد اين 

ير داد و براي  اين  ها را تغي"واقعيت"
. كار بايد از آنها عبور كرد وخارج شد
تحريم باريك راهي است براي خروج 
ازاين زندان كشندة خرافي كه خود را 

  .درآن حبس كرده ايم
بنابر آن چه گذشت، اولين فرآوردة 
شركت نكردن درانتخابات يا تحريم 
آن، رهاشدن يا دوري گزيدن از واقع 

ستبدادي گرائي سياسي درنظامي ا
دومين خاصيت تحريم، شريك . است

. نشدن در فساد و تجاوز واستبداد است
زيرا شركت درانتخابات درنظام 
استبدادي عمال شركت در استبداد و 
. در توليد فرآورده هاي آن مي باشد
مثال وقتي مي گوئيم ذره اي آزادي 
مارابس، يعني پذيرفتن ذره ذره كردن 

داد زده آزادي كه كار مستبد و استب
ايست كه نمي داند خود را از آزادي 

سومين بهره اي كه . محروم مي كند
تحريم دربردارد، تضمين سالمت و 
اخالق اجتماعي با دور نگه داشتن 

چهارمين نتيجة . مردم از نظام مي باشد
تحريم انتخابات هشدار دادن به 

مردم تصميم به تا بدانند حاكمان است 
 و وضع تغيير ساختاري گرفته اند

موجود را ديگر نمي خواهند  تحمل 
  .كنند

com.gmail@57.Mizan  
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�7 ا)!   �- Dا� -j�Q +02ق >0د  و  ه�
 7#�B75 د)! ��=��-  اJ#5- ا#5= Qر�=�
�I c'رت � -� '#�D0ل ه�� M�I +�^ و

5  اQ �5ن .^�N! �+د� و 1U� �7 ,0ش؟Q
-� !D�� 7Y�3.* �)�C0$ و YB  

 7� w#* !8( ن راDرا ا� M�@ ا�'15- و
  �#' ؟

 r`� � '5ن �7 �Dا)! �- ا�'�, -��6�
ر و ��ا�'از� *.7Y�3 �- در ,#'ار و 6
�+دار >50_ �- ��I c'رت �+ I+ار �7 
% ا�'15- YB ز �0دن� 5 -�D� ان&�� '#�

 ا�5 .  و @�M >50_ را ا�'از� �(�+د�
#3% $�=0ر5! را ا�'از� �6+% ا)� -�  !

ز � %YB !5و $�=0ر '�ا�'ر �5 7
  -3�ا�'15- و @�M در )B ST+د و $

,v ا��'ا در )B ST+د B+د ا5+ا�7 . ا)!
 '��7 د/�D�� M! .ا)! �- ا)�2+ار �5 7

ز% را �7 � %YB +�2- هB !5Cم و�� -�
ز% ��'� . �#'د � %YB م5 در ا�5 ��Q

2� %م ر5)! $�=0ر% ا)! �- ��&ده
ر 0Uب ا�5 =U ن را درQ %زز )� %اد@

م دار�'؟��  
% ا�'15- و YB -� 7 *0ان *�0ر �+د�
@�M ره.+% ��م ��� �- $& >�01! از 
 �5+* -�#�.W0< ن �+ون ��7 *+اود ودرQ
7  ��&ده75 �-  ا/�&ام )�D� !(و$- د
 ر�' ،*z( 7� %ت و�- ,�+و% از �50#

 w#* '� -U -� !(م �- .ا&N� ن >0د را�Q
 7#�u0< %IQ 0لI -� 7 دا�#' و�م �� {��

 م از او$A وا$.ت ا)!، "ه�� {��
7#35 �5' از �+>7 وا$.ت و �`+�ت 

)'Wم ��} ) اC +6زم ��� @.0ر �+د *
  . "0Wد

�3� �+ ا�5 6��- �+ ه�(ن �`+ز * � 5Q 
 ، ��ن �- ��م ��&�N� -� 0دW 7��

IQ 0نjه� #N@ -� %0(0� ��D� +�� %
�0ن I +��9*  -$7 دارد �- ه�| و�ر ا{=
 {�ا))7 را ��&�+ ��7 *�#' ، �+ا% �
 ا�2ق  �م  از �=��+�5 وا$.ت ه���
 �5+* c�#W -� 7 6\ر�' و� &�� !N� 02ق�
 *c��Y �02ق �N! و �ت ه��+`�
دن �+ رو% �7�N د)! �D5ر و  ا�1�

  >0اه#' زد؟
 -U +دم را  �- واد%    از�0د  و < رو  �

B+ا>#% @�M �#1(+ا�- B+ا �08ا��� و  �- 
 7�رr5 و �`'ود ��* v� %#)#*
 -� -( -�+;* 5Q ؟�50W +.75 راه�B�
�&ر76 �- در I+ن �3]+، �N! ا5+ان �- 
7 6��#' �- �7 >0ا)�#' ��� %I'ر*=
 را �- )+�W0! �`�0م �- )02ط =�Q �'#5Q

 �- >0د، 6+� �&* '#� 5! ��7��،  '#�
ر% U% *� دادن �- �*0ا�7 و @;& و �$
W 75'ن ، �- �B� 7�و وا�#_ ��
د �N! در �Q 7#35 ن*0ا�75 >0د�
�73 �'ور از ه+�06- � ��#U ��Wدا+�
% >Nk !�01.7 ، از )+ را� =Wرو

  ا)�2+ار �+دم )Cر% ، �ور ��ور5�؟
Z2#' ا��ز�� c��7 د5(+  �+دا��W ا�5 �

 %#3� ANI 7 �- در�D� *  !D�� &��
ا�Z2ب و ا]Zح ، ا�Z2ب  را  و �- ��م 
ا)�.'ا75 �- >0د در ا)�2+ارش �2_ 
  -�B+6 +�01! �+ا�< @�'� دا�W- ا�'  ، �

ل �ور �- ا]Zح ,\5+ �0دن ٨و  در ( 
 '�0W 7@'� ، 'د� ا�+� ~�N.*  ��م ���

ب *`�M ا�Z2ب د5(+% * !N�را �'ارد . 5Q
ا�Z2ب �- >0د �=�+�5 را� و روش 
>�01! زدا75 ا)! و  ز��7 �- ا�3د 
 -��(Q ا *+ از+B 7�و5+ا�7 و >�01! ��
5ن *`� M�7�N �7 رود ، در)! در$=! ,
 ��18'ن � Qن >��01=  رخ �7 ده' ،�
% روز �+� ا% �- در ا�3د =��01<
د% و ا$��@7 و ��I7 و ا(�( iN�8�

B 0دW 7� در[ ��+ه#(7 از ��م �
س ا)!؟ �I M�I،  

ر ا)! Jن ه+  . *;+�- ا��J� ن وز�
واM�@ . cI را  ��&*;+�- 6+ ���3 �7 �#'

 ��#7 و در @�� �ل ,��0' زدن Qن �
 ز�'76 $& =�Q 7 �- �'ون�Dا� %=�Qر�
د7�5   �7 روح و  ه50! �08اه' �0د ، �

ا *;+�- 6+ ا5;ب �7 �#' >0د و  �+دم ر
ت ����* -�J5ت و دu�'ا��� و وا�#_ ا/2

م ��� �08اه���� .  
�7 *+د5' ��م ��� �- را% � �+دم ��ز 

 در ,% ]#'وق . �'ارد� 7�C0k i[ -�
Q _5ن  را ��  ه% را% >0د  ��ز دارد *
7،  �1ن ا@�.ر و NN�/ا ��� ST( در

  . �1+و@�!  >0د �NI'اد �#'
م در )0Tر 0Bق�� w#*  و -�D� ود�'`� 

ا� U(�0- �7 . �0$0د را 5د Qور W'م
 7 �i�3E -�B >0د را و 5�D� 0دW
$=M >0د را �- ه�- �+دم ��& *��3� ده#' 
و �- *#=  را% >0د را �- �7 *0ا�' �1ن 
��8!  �JN� ،'W- را% W لZ2�(ا�+از ا
 '#W8]7 >0اهن �W+دم را �- ا�7 ��*

=�Q -�W\6 -� 7 ,+ از>�01! و� $&  ا�.
D��  7�5!؟�  )+�0ب و �7 �

5!  >� ر�(+ز% J�" ت��- از "ا��8
7  ��1ر و )+�0ب و �� %0( 0� %IQ

، در @+ض *#= دو ��  " ه#+�#' "
7 *�م @�ر  �-  �02ق �1+  �&�N�
  !5J� د را �- 5� 5Q ، !(ا -�<(&��
� ا)�@�M دوم ��7 ا�'ازد �-  �+^�W 
 +3W ،  �Q=�- >0ن ر5&% و �7 ر��7 ه
��& �7 )+ود� ا)!؟ و  @;A اJ#5- در 

 +3W" 7/د��& *dN8 �7 �+د� " @
  ا)!؟

  ��% �0)0%   در 0kل @�+ ��م �IQ
1#ء >'�ت� M5ذ %'�N� %=�D, در، (!  )

  :�0د�' 
◄ ، 7�Z(50!  �&ب $�=0ر% اY@

ز% �+ �2'رات �01ر * -J5 � -� 7�&�
�7 ار�ن ��م  را �- *�+ف ��� و �* 

% >0د در Qورد� �0دY@ا  -Y.I و  . 
◄  7�Z(0ر% ا=�$ -�)+د��+% روز�

،ار6ن �&ب ���  �- از �3;&�  ��م در 
ن ,+د� �+ �7 D#5'�  %ز*0اب )

) :" �� Qذر ٢٢�� �ب ���0- در  (دارد
 -�k0* -0د �- ه�W 7� A.( &�U -U

ران �- �;� �.�W6+ان و ا -J�Q د+

% >0د =���< -� '�0W 7� +�)�(د
  ا@�+اف 

 7� 7#3� +, �)�Q 7 �##' ؟ ا�5 )0ال�
 ، ��2B#� ، ت *0د� ا5=B0د �- ا@�+اW
 %�0�N- ، د�J+ات و 6+وه=و ��'ه
ل ,v از ( '#U �50ل اk 06ن �- در�06
زداW! ز�ن �- )�8 016د� و ,+د�  از �

% >0د �+دا�W- ا�' را �=���< -� -$0* 
ر% از �D� -� �5+�)� +�� در -�J� �5ا
 -;#JW  �^+�N@ 7هW ��( �5در رژ ا#5=
 7�� �8( -� A/ '�'57�8 �- د( %ه
 -� +E� -�.Nk016د�' و/7 ا�#0ن داو

 '�0W 7� را �- ! ا@�+اف =�Q -j�Q
م ا)! �� !��2� '�  . "ا@�+اف �1� 7

ل  -�0)U�0W 7د �ور �+د  ذه#�! �
i�8( -�  %د )+د��+% �- U#�� ا@�2

م در *0اب )ز% دا�W- ا)!  �� !��2�
/- اش �- ٢٠،و در دوران   )0Jت ( 

ه+ N} -j�Q� و *W +� %'3=+و�'ان ��=� 
 ،%'2� ،7Y5+3*  -� ،  !(ا -�Bروا ر
�7 و ا)�3;�7  �+د� ا)!  و Qن Y��(ا
 -��(Qدر )0Jت �G0J1 را *#=

، '#JW 7� رت'I -� !16زر� �.J5 -� 
ه�! داد� ، �'اcB �02ق � +��9*
�1+6+د5'�  و �#01ر �02ق �1+ ]در 
�+د�  و و@'� دا5+ �+دن �3و�! �02ق 

  !!�1+ را ده'؟
�- و @\ر  =� د76  �( -� 0)%0� %IQ

�0I r�Jا، از �#ر��1ر )ل *�٧  
 y5ر* 7(م )�@ M�I �5+�6ر&�  �،ه�

% ا5+ان  �7 6\رد ، در ]0ر*7 �IQ -
>��#7 �- �0)0% >0در ا B+ز�' و% و 
B+W_ را ��& وا�'ار  و% �7 دا�' ، در 

 '#� 7� S5+�* 0د< �J�) -`�[٣٠٢ 
 %+��#� %IQ ات+k�7 �- در ):">D�

 cE0� +( +� ا)+ �01ر+( %ز�'ا�=
1ر% �+د� و �7 �##' Bق >0د ,��
رب و �`0Jم �- ا@'م �7 �W#' و `�،

 *=+ان � را% * d�81�0E0ع ��& در
5ن �;! اZ(Cم ��+% IQ !5+��7 ( اEI

% اW+اW ( 7I+ع IQ بداد)�ن ( و $#
ت ) *=+ان @Zk5#'� ا% از وزارت او ��

'Wن �`+ز �7 6+دد �- ."  �7 �D#5'� و
�0ن ه�ن ��م I �.k -� % +5وز !D8�
 و ا@�ل ه�ت وز5+ان =�(،�0�Dل )�

5#'�  >0د ا)!  ،��7 *0ا�' از ���  �J
*_ در ه+ ا)�ن @Zkر15=+% وز5+ ا
در ا$+ا% ا@'ام $0ا�ن ��(#� ا�5 �+ز و 

'W.� cNT�  ، 0م�.  
% �0)0% �- در IQ ن ١٩�Q در �١ 

ه#(م � 7B+3�D`#7 اژ� ا% �3#0ان وز5+ 
 7�D5! ( �- ز�0J� 7N3B ت@Zkوز5+ ا

U#��  از " �;vN "�- )ا��'%  �Oاد 
�Wرو �ا15ن : "�م �7 �+د و% ! )0ا�

�2- روW#7 در ( -� '#�Dاز �+ادرا�7 ه
 �D;' ا�م @7N در  دوران � -Tرا�
/- �0د5� D� �5ه' اW ا�Z2ب دا�W#' و �
�- در ز�ن �#7 ]'ر U- �2_  @�'� ا%  
را �+ا% �.رز� � >p ا�`+ا7B در 

ن �ز% �+د=�و7�I در ��م . " ا]
I'ار%  �U d8W ، -�2B !5C0ن وjه�

ز7�D5 �7 6+دد ، " �-"اژ� ا% وز5+ 
% �0)0% ��& >0د را IQ ارد'� &�� A;3*
�'اcB �02ق �1+ و �#;7 ا5+ان  �NI'اد 

'#� . 
ل *�'%  ,D8�  !D! وز5+%  ٨◄( 

 �- �-  ده-  )+�0ب و ��1ر �٠در ده-
 [0�<  !���م �3+وف ا)! و ���
 �+=U  در  ا�5 ده- >�0.ر ، � ر05 و  ر5

W! و ز�8! >�01! 6+ >50_ را ز
 _5CQ 7� �+=U +� 7J(ه�0jن �
 7�D� ا�#0ن ا�7�Z2 �+د�7  �=د� ، *
�- در ا�5 ده- از را�! ��م �+>0ردار 
�0د�' ، �'ون *+س و واه�- و W+م از 
و$'ان *ر  785�7�N �- �+ ]'اI! ا�Z2ب 
 Gدت �7 ده' ،ا�Z2ب را �- �7�1 >=W

 7�� -� '##� +�.3*'##� _�=#,   !دا�#' �;
ع  -◄B0را% دW 50! درY@  . 750راW

ل $#(7ND� -� 7 را ٨�- در ادا�- ( 
 -�Wدا ��2�D� !�/0�D� ، 7 �+د��+I

% .  ا)! IQ نQ -5$#7) �- در (
 -�Cد@ c50)0%  *0ز�+دم و ! �0,� �- �

ن در �ر .$م " ره.+%"را�! �- ���

�"را �'7�5+5 B0� "!��� 0م �+د و�`� -;
  75 ��#U�W -�+B 7�5+5''ن  �#�د ه
 -�  -� '�'W 7��3Y�D� ده�0jن �#�
 ���W ر� دو)! 5�Bر �D`� %IQ 0لI
  %0(0� %IQ  7�0#� 7�Qن ز�ن و �
�- �&ر�6+�5 و f+و*�#'*+�5 �#�د 

'W ل'� -�د% >ور����Iا  . !(�(
ر �B+6 ز^Q cIد �0,#7 �-  در وا��Iا

��I7�0�3 �0د ، در �+دن ا� -<+U  -� د
 %0(0� %IQ %+5وز !D8� دروان

و در ز�ن $#w ا*8ذ  و *1'5' ! )#;�'�
'W . -� %0(0� %IQ %د��Iا  !(�(

�#;+ �- ,+دا>! 5را�- ه% ��7J �- در 
��W 7' ،و در دور� ه% ه7�W و � '�Q
 -�(� =#* -� =�Q &ان��7 از �*<

W &�� د�+�D6 -JN� '5ا�#0ن �(+د �ه  ، '
د ا5+ان و ��م ��I0% اN6 7J�8� 0نU

1ردB 7�ن .را��< !(�( cIدروا
�+ا�'از ا��'% �Oاد در �+ �د دادن  
ا)�3'اد ه و �#�c �01ر ���;- �`�0م و 
% ه��� =��0J� %=�(�0/0د  )�

'#��� .  
@50Y! در 0Wرا% ا�Z2ب B+ه#(7  ، ◄

 w#ه+B 'E  -� 7�0�I +�^ 750راW
6ه7  را رواج �7 Q  �'##� yD� ب وار@
ده' و ��+ �- ��0د% B+ه#w و cNI و 
c�I ا�'15- در دا�1(ه% �01ر و  
ر% از  ا)�دان و دا�1;50ن  �D� -���*

 �+�- �D� _#5&6- �0د  و ا)!� .  
◄ !`N�� d�81* c�;� 50! درY@

 ، ��� 7�0�I 7� %01.N� م ، �- در��
I ��#2* ر ا>��D�  'W�0ن را ��& دارا ��.

 !N� 02ق� d�81*  -� _�N[ا -�و و{�
م  ه+�ر �- در �� !`N�� d�81* M�
3رض � Qن �02ق I+ار �7 �6+د  ،�7 *

'W� .  
5ن �0)0% و IQ %=�D, ر% *#0ع�W+�
 75=��/0�D� &�� و ���+و�7  در ��م �
ل �- *#=  /B A+و ���D �+ رو% .I در -�

5ت ��م وJN� ، -�2B !5C- د)! $#
ن  �7 �Q -$0�� =�Q در ��2�D� ��Wدا
'W '0اه< \^د �� ���W' ، ��#0% ه� .

 و ��'ار% ا)! �- �.�#' #�� �1U  ام'�
 p2B رت'I ن.$ "@�2'� �+ا% �./

ا)! و ا]0ل @25' و �.� 7�G+�1 "س
ن ��/I  S'رت ���  و �- �Q !�f

  . �02ق �N! ا)!
J�#Wرو GZ� �+% *`��M و *�'5

 !D�� . 75#�� �O5را� $750 و ا)�3'اد و
)7 ا)!#W !2�2�  ه7 و . و ���+ت6Q

 ، �'##5+BQ و G+`�� _#�� و !�J�
�J+ در >0ر #Wز رو��� %>�- هW

  .اI �5+ن ا)!
6��- ��J� ا5+ان، )3'% ، �\/! >'�!  -�
�- I'رت ، و ��2!  @'م *�J- �+ *0ان 

!D�� %+�ا  !N� 0د و<  � �-  در ,#
"7#�� cIا% " ،" وا+� M$E+ورت @

E+ورت " ،">+وج از و�3E! �0$0د
 �رج �+دن ا5+ان از واد% ,+*(<

  . ��0ان از ان 6+85! ... و " �`+ان
�J+ان ا�5 �+زو #Wرو -�  !D��  -�D5W
�0م ه.0ط در )2وت و زوال ا�'15- در 
�3- *��3� ده#' $ ST( را ، در ��م ���

م ��� �0W'    دار �ز%و ��'ان��  %ه
 �'#5Q %=ND� ،  ا5+ان y5رودر B+دا% *
د ��Iن ، ا(#W  -3�$  M�< %Y�ا
دا�ن و *`��M �+د6ن و  ا)�دان و 
دا�_ 0$ 5ن ا�5 �+ز و �0م را در ز5+ 
�+6- را% ,)'اران دور ان و�1! و 

'�0W +6 ر�ز5.#'� .  ا>�#ق  ا5+ان ��
ت و �D� ن�Q +� -�J* د در �&ر76  و+.�

و$'ان $�73 ا)! *  در5B! >0د را از 
6ه7 >0د Q 0د< %Bان ژرف ، �-  ژر+`�

'#5�� M5'.*  !N� ل و . و3B 7�5+`* و �
�#1(+ا�- 0W  _W0$ر و 03Wر  را 
�7 �+دم )Cر و در >0ر �� !<�+ا% )
ا5+ان و ا5+ا�7  ز��#- )ز و ,��1ز 

  . 6+دد
  U+ا �- 

  ا �- ,�1(� �0W !2�2د @�نB+د
ز �+د;� +� M�@ -� ، %ره+و �'#�+W  
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  ؟يم در آستانه مرگرژ
  

بقول آقاي موسوي خوئيني . آنها است
ها، بنا بر ضرورت، واجبها را مي بايد 
. ترك و حرامها را مي بايد مرتكب شد
بيان قدرتي كه عمل نكردن به حق و 
عمل كردن به ناحق را توجيه مي كند 

ني گرفتن ناحق ها كه به عمل فزوو 
» حفظ نظام«در مي آيند را، بخاطر 

واجب مي گرداند، در حقيقت،  
زندگي است كه حرام و مرگ است 

رژيم نيز خود . كه واجب مي كند
از اين رو، . محكوم به اين حكم است

ميزان ناحق ها كه واجب مي 
دروغ، نيرنگ، خشونتها، تجاوزها (شوند

از نزديك شدن ما را ...) به حقوق و
  .رژيم به آستانه مرگ آگاه مي كند
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خود بيگانه مي شود وقتي تغييرهاي 

مجموعه اين تغييرها، . باال را مي كند
) واليت جمهور مردم(رهبري همگاني 

. را با رهبري يك فرد جانشين مي كنند
و يا ) زور(= اين فرد، نماد قدرت 

. آلت قدرت مي شودراست بخواهي 
چرا كه نيروهاي محركه را از زندگي 
مي ستاند و به زور مرگ آور بدل مي 
كند و بدان نقش اول را در هر چهار 
بعد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
فرهنگي و نيز در رابطه با طبيعت مي 

در نتيجه، جهت عمومي را از . دهد
  . زيندگي به ميرندگي تغيير مي دهد

قرار،  هر بيان قدرتي       بدين 
مجموعه اي از اجزاء است كه در 
خود، نظام اجتماعي يك جامعه و بنا 
بر اين، رهبري و روش اصلي او و 
جهت و هدفي كه نيروهاي محركه 
پيدا مي كنند، يعني اندازه ويران 
شدن و ويران كردن اين نيروها را  

بيان قدرت . شفاف، گزارش مي كنند
 فقيه، ميزان راهنماي واليت مطلقه

تخريب را بدانحد افزايش داده است 
كه ميان ادامه حيات ملي و ادامه 
حيات رژيم، تضاد قطعي پديد آورده 

بخاطر : آن قول كه مي گفت. است
اسالم چه باك اگر ايران از ميان برود، 
امروز، بيانگر تضاد عيني حيات ملي و 

جنبش براي . حيات رژيم گشته است
ر امري نيست كه نجات حيات ملي ديگ

از اين . بتوان از قيام به آن طفره رفت
ديدگاه است كه مي بايد، در تحريم 

نگريست و آن را اظهار عزم » انتخابات«
ملي به بازجستن راه زندگي دانست و 

  .كرد
     در حقيقت، با اين كه رژيم در 
آستانه مرگ است، اما ماجراي مرگ 
سليمان و ترس مردم از نزديك شدن 

او، حتي براي تحقيق از زنده يا به 
هرگاه : مرده بودن او، به ما مي گويد

جامعه اي بر ترس هاي خود غلبه نكند، 
رژيم در آستانه مرگ مي تواند 
همچنان ريشه هاي حيات ملي را 

در نوبتي ديگر، به اين امر و . بخشكاند
  .دو پرسش ديگر مي پردازم

  

تحريم گسترده انتخابات 
لقه در نظام واليت مط
   ....گام اول در اصالح

    
بي عملي و عقب نشيني او در بزنگاه 
هاي حساس كه جنبش مدني اندكي 
عرصه را بر قدرت مطلقه تنگ ميكرد از 
... جمله جنبش دانشجويي و كارگري و

 اصالح وتنها گذاشتن آنها از سوي كه
طلبان و حتي شماتت آنها و اتهام 
افراطي زدن به اين مبارزان حنبش 

ي، به جاي حمايت از آنها و توجيه مدن
بي عملي خود با اين جمله  كه او 
كارگزارقدرت مطلقه بيش نبود از يك 
سو و عدم توانايي مجلس  در اصالح 
قوانين در راستاي حقوق، از جمله 
قانون مطبوعات و تسليم شدن در برابر 
حكم حكومتي ولي فقيه را ميتوان 
. دليل روشني بر اين امر خواند

» انتخابات رياست جمهوري«ستانه درآ
در ايران، بار ديگر گروه ها و سازمانها 
و احزاب سياسي با سابقه يا نوپا كه 
خود را در شمار خواستاران جامعه 

 بايد به ماهيت "مدني ميخوانند، قاعدتا
و عدم ظرفيت هاي قانون اساسي 
واليت مطلقه در تحقق جامعه مدني  

 داشته استوار بر حق حاكميت  آگاهي
اما، تجربه را به طاق نسيان . باشند

سپرده و به اين عنوان كه رأي دادن 
است، دوباره شعار شركت » تاكتيكي«

گسترده در انتخابات را سر مي دهند و 
توجيه مي كنند كه اگر موج مردمي بر 
خيزد، اين و آن تاثير را بر نتايج 

در بيانيه هايي كه . انتخابات مي گذارد
 جمعي امضاء كنندگان گاه به صورت

آن نيز ميشوند، مطالباتي كه بخشي 
ازحقوق مدني در آن است را 
.  محورخواسته هاي خود مي كنند
ولي اينان،از استراتژي قدرت مطلقه 
غفلت مينمايند و يا خود را به غفلت 

آقاي خامنه اي كه مقام مطلقه !.ميزنند
رهبري را عهده دار است با تكيه 

مالي، - ظامي برقدرت مافياهاي ن
، در "همانطور كه خود بارها و اخيرا

سفر به كردستان، باز گفته است، يك 
» مردمي«انتخابات پرشور ميخواهد تا 

بودن نظامي كه او رهبري آن را بر 
او . عهده دارد را به جهانيان نشان دهد

در ديدار با ميرحسين موسوي هم گفته 
بود مهم نيست كه چه كسي رئيس 

مهم برگزاري انتخابات جمهور ميشود 
استراتژي نظام حاكم بر . پرشور است

ايران و در راس آن ولي فقيه، رنگ و 
لعاب دموكراسي بخشيدن بر استبداد 

با . مطلقه خويش نزد جهانيان است
غفلت مدعيان شركت تاكتيكي در 
انتخابات انتصابي  از اين استراتژي، 
ايران و ايراني چه بهايي ميپردازند؟ 

در خدمت اين استراتژي چه تاكتيك 
كمكي به استقرار جامعه مدني ميكند؟ 
كداميك از كانديداهاي شما دعوت 
كنندگان به شركت در اين بازي، با 
توجه به التزامي كه به واليت مطلقه 
فقيه دارند و داده اند قادر است اين 

 تغيير "استراتژي را دور بزند ؟ اساسا
قانون اساسي، حتي در همان حد كه 
جماعتي بدان دل بسته اند، بدون 

توافق مدعي قدرت مطلقه و شوراي 
نگهبانش امكان دارد؟ مدعيان لطف 
نموده، شفاف و روشن، مردم ايران را 
نيز از امكان انجام مدعاي خود آگاه 

از شخصيت و سابقه نامزدها . سازند 
درطي سي سال پس از انقالب و نقش 
آنها در بازسازي استبداد و وضعيت 

وجود كه بگذريم، غالب تغييراتي كه م
بعضي از كانديداهاي پست كارگزاري 
در بيانيه هاي مختلف وعده آن را 
ميدهند يا با قانون اساسي واليت مطلقه 
متضاد است و يا از اختيارات رهبري 

از جمله ميتوان به بيانيه حقوق . است 
بشر و حقوق شهروندي آقاي مير 

عده او و. حسين موسوي اشاره كرد
حريم خصوصي افراد را « :ميدهد

محترم شمارم، آزادي بيان و اجتماعات 
را مورد حمايت قرار دهم، از طريق 

 مدني و با معهتوسعه و تقويت جا
برگزاري انتخابات رقابتي، آزاد و 
منصفانه و همچنين با حمايت از 

هاي مستقل و با  مطبوعات و رسانه
جلوگيري از سانسور، حق دسترسي 

ه اطالعات و حق مردم بر تعيين آزاد ب
سرنوشت خويش و حق نظارت و 

 اما ».مشاركت سياسي را تضمين كنم
آنچه را كه آقاي موسوي تعهدهاي 
خود در قبال راي مردم مي شمارد و 
اجراي آن را تضمين مي كند، همه از 
اختيارات رهبري و يا شوراي نگهبان 
منتخب رهبرو يا قوه قضائيه تحت امر 

او يا ديگري قادر به اين كار . او هستند
نيست و يا تضميني كه او  مي دهد كه 
مردم حق تعيين سرنوشت خويش را 
باز يابند، با واليت مطلقه و التزامي كه 
او به ولي فقيه و قانون اساسيش سپرده 

مگر هم او نبود .  است همخواني ندارد
كه در جمع دانشجويان به هنگامي كه 

يجي شعار مرگ قليلي دانشجو نماي بس
بر ضد واليت فقيه سر دادند ،گفت 
شعار من هم همين است؟ وعده هاي 
ساير نامزد ها هم به همين سرنوشت 

آيا مدعيان و . متناقض دچارهستند
دعوت كنندگان مردم به شركت در 
انتخابات از اين امر بي خبرند؟ بعيد به 
نظر ميرسد كه تشكالتي كه سالها مبارزه 

 در كارنامه خود دارند با نظام شاهي را
وضعيت   آناني كه تغيير يا و

سياسي،اقتصادي ،اجتماعي مردم را مد 
نظر دارند و خواهان يك جامعه مدني 
و قانون مدارند و خود را مبارز اين راه 
ميشمارند از اين امور بي اطالع باشند 

پس چگونه است كه بيانيه و گاه  بيانيه .
هاي مشترك در دعوت مردم به 

يكي ازمنتصبين » انتخاب« كت درشر
قدرت مطلقه را صادر ميكنند و با قيد 
كردن يك چند از مطالبات،  از فالن و 
بهمان نامزد حمايت ميكنند ؟ نامزدهاي 

 خود به اين امر "مدعي تغيير، قطعا
آگاهند كه توان اين كار را ندارند 
. ولي راستش را به مردم نميگويند

به معني  خواهان تغيير "چون اساسا
واقعي يعني جايگزيني حقوق مردم  با 

  .واليت مطلقه نيستند
 تا زماني كه سايه واليت مطلقه بر 
قوانين حاكم بر ايران سنگيني ميكند 
تن دادن به حد اقل هاي حقوق 
نيزفريب است زيرا حق،حداقل و 
  حداكثر ندارد راست بخواهي اقل كار 

و اولين قدم در راه يك جامعه مدني، 
 گرفتن حق ربوده شده مردم و پس

بازپس گرفتن حق تعيين سرنوست 
گام نخست در اين .  توسط مردم است

باز پس گيري، نه گفتن به تمناي 
قدرت مطلقه در مشروعيت مردمي 

اين كار ميسر .  بدان بخشيدن است
كه » انتخاباتي«نمي شود مگر با تحريم 

در آن، نام هركس از صندوق بدر آيد، 
با . و منصوب او است» هبرر«كارگزار 

، اين نمايش »انتخابات«تحريم گسترده 
را به فرصتي براي مخالفت خود با 

  .استبداد بدل كنيم
 بهتر نيست كه گروه ها و سازمانها و 
تشكالت خواهان تغييرواقعي بجاي 
اينكه بيانيه هاي خود را به حد اقل 
مجازي كاهش دهند، از حق دفاع 

دن عمردر نمايند؟ رفتن زيد و آم
نظامي كه اين هر دو آلت قدرت 
مطلقه اند چه تاثيري دارد و چگونه 
تغييري است؟ اين به اصطالح تغيير و 
در واقع جابجايي وبه قول آقاي 
اعلمي نامزد رد صالحيت شده، گردش 
گوي كارگزاري بين سيصد نفر كه 
حلقه حاكمان مستبد را ساخته اند،  به 
؟  حق حاكميت مردم منتهي ميشود

امروز كدام يك از دو روش  بر اساس 
حق است و به حق حاكميت مردم 

 پنجاه تشكل "منجرميشود ؟وقتي مثال
دانشجويي بيانيه ميدهند و ميگويند 
احمدي نژاد بايد برود بر حق عمل 
كرده اند؟ يا اگر بخواهند و بنويسند 
واليت مطلقه بايد برود بر حق عمل 
و كرده اند؟ اگر تمامي سازمانها 

تشكالت خواهان جامعه مدني، خواهان 
اين حق، يعني رفتن واليت مطلقه 
باشند با توجه به ضعفي كه استبداد 
فرسوده از فساد دچار آن است چه 
خطري ميتواند اين جمع كثير را 

 نظام حاكم بر "تهديد كند؟ اصوال
ايران توان برخورد با همه آنها را 
دارد؟ممكن است بتواندبا افراد 

 كند اما با مردم ناراضي از برخورد
  وضعيت چه مي تواند بكند؟

   اما پس از تحريم؟●
   همانطور كه بارها تكرار شده است 
تحريم حد اقل كار و گام نخست و 

بايد با . آغاز گر تغيير و اصالح است
تحريم به مستبدان حالي كرد كه 

سپس جنبشهاي زنان و . منزويند
 و كارگران و دانشجويان و كشاورزان

معلمان و اداريان و بازاريان بهم 
بپيوندند و، همصدا،  مي بايد خواستار 
حق حاكميت  خويش شوند  و اين 
خواست را بر قدرت مطلقه تحميل 

زيرا تنها در اين صورت است . كنند
كه مطالبات صنفي آنها معني و مفهوم 

اصالح واقعي، .خويش را مي يابند
بازگشت به خواست عمومي مردم 

 است كه در انقالب ضد سلطنت ايران
استبدادي تجلي يافت و استقرار حق 
حاكميت مردم را درلواي يك نظام 
جمهوري هدف گرفت اما روند آن  
با كودتا عليه اين خواست مردم 

پيش نويس قانون اساسي . متوقف شد
كه توسط كارشناسان و با توجه به 
خواست عمومي تهيه شده بود كنار 

وارد كردن واليت فقيه نهاده و ابتدا با 
در حد نظارت  و سپس اختيار مطلقه 

  .بخشيدن به او دگرگون شد
، مردم ايران با اتحاد و 57  در سال 

همبستگي و با جنبش عمومي بدور از 
خشونت و انقالب عليه نظام 

استبدادي،براي مدت كوتاهي، حق 
پس از . حاكميت را از آن خود كردند
ان انتقال، سقوط نظام شاهي، در دور

امور كشور توسط دولت موقت وبا 
  استناد به قانون اساسي منهاي اختيارات 
شاه اداره شد وقرار بود كه مجلس 
موسسان قانون اساسي جديد را كه در 
باال بدان اشاره رفت تصويب كند كه  
جا و مجال چگونگي ناكام ماندن اين 
پروژه در اين نوشته نيست و در 

خواهيم فرصتهاي بعدي بدان 
پرداخت، اما ميتوان از بخشي از آن 
تجربه كه حامل حاكميت مردم و 
آزادي هاي سياسي اجتماعي  بود ياد 

اصالح،  درس .كرد و بهره جست
گرفتن از تجربه و رفع نواقص آن 

پس اصالح واقعي بازگشت به . است 
بهار آزادي با رفع نواقص آن است 
اگر در آن زمان هنوز حقوق بشر و 

 انسان جايگاه خود را نيافته بود كرامت
و بر مناسبات گروهي و سازماني زور و 

 كه اين امر خود از -قدرت حاكم بود 
عوامل و داليل عدم استقرار 
مردمساالري نيز بود  امروز  آن كرامت 
و اين حقوق چنان جايگاهي يافته اند 

 60كه حتي كساني كه خود در دهه 
در كودتا عليه جمهوريت، شركت 

عال داشتند و اعدامهاي دستجمعي ف
مورد تائيد شان بود بيانيه پس از بيانيه 
صادر ميكنند و وعده تضمين رعايت 
شدن حقوق بشر را ميدهند و دم از 

پس جامعه تغيير .كرامت انسان ميزنند
كرده است و معرفت عموم بر حقوق 

بدانحد كه . خويش بيشتر شده است
اينك  در صدر مطالبات مردم قرار 
گرفته اند و ارزش هائي گشته اند كه 
هواداري از آنها،خواست مطلوب رأي 

اصالح واقعي . دهندگان شده است
 واليت –بازگشت به نظام جمهوري 

براي اين كار نيز .  است- جمهور مردم
روش بايسته اين است كه با خلع يد 
ازحاكمين مستبد و در راس آن ولي 
 فقيه، معتمدين مردم،آنان كه به حقوق
مردم احترام گذاشته و ميگذارند با 
استناد به پيش نويس قانون اساسي كه 
توسط كارشناسان آگاه به حقوق تهيه 
شده بود،دوران انتقال تابرپايي مجلس 
موسسان براي تدوين قانون اساسي 

  .نظام جايگزين را عهده دارشوند
به گمان من آقاي بني صدر به عنوان 
به اولين منتخب مردم، كه هم تجر

دوران رياست جمهوري آن نشان داد 
كه اودر دفاع از حقوق اساسي 
وآزادي مردم و استقالل ايران 
كوتاهي نكرده و به آن ارزشها اعتقاد 
داشت تا جايي كه در تقابل با استبداد 
آقاي خميني كار به كودتا عليه او 
كشيد و هم مبارزه مستمر او در 
دروران پس از كودتا و اين واقعيت 

او لحظه اي از دفاع از حقوق ملي كه 
ايرانيان و حقوق انسان بدون در نظر 
گرفتن طرز فكر و رفتار اشخاص و 
افشاي استبداد گواه اعتقاد وفاي او به 
حق حاكميت مردم ودفاع از آزاديها 
و كرامت انساني است و در ضمن 
همواره از ارائه راه حل ها براي مسائل 
 اقتصادي و سياسي و اجتماعي و
فرهنگي، باز نايستاده است،ونيز هنگام 
دوران تصدي او،بر اقتصاد ايران،برنامه 
اي متناسب با رشد را پياده كرد كه در 
نتيجه وضعيت اقتصادي مردم بهبود 
قابل مالحظه اي يافت، درآمدهاي 
خانوار شهري و روستايي نسبت بر 
هزينه هايشان افزايش يافت ومشكل 

 بر طرف شد،مسكن بسياري از ايرانيان 
بهترين گزينه براي تصدي دوران 

 .انتقال است
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