
  

مرداد28ارشي را مي خوانيد كه از ايران دريافت شده و مربوط است به نيروهائي كه در سه كودتا، يكي دردر اين مجموعه، گز:انقالب اسالمي
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هم به اين دليل كه از سه پايه داخلي قدرت در ايران، پايه . اما به تدريج، ضعيف شده اند. اند سياسي معيني در اين سه كودتا شركت داشته
  ، از ميان رفته اند و پايه سوم، )بزرگ مالكان و ساخت بازار در شهرها(اقتصادي  –هاي سلطنت و ساخت اجتماعي 

  4صفحه 
  

  دكتر مرتضي مشير
  دن دو آيت اهللا و ديدارماجراي آزاد ش

  با يك آيت اهللا و يك درس 
     

 17در حكومت مهندس شريف امامي، چند هفته بعد از ماجراي  
كه گروه كثيري در ميدان ژاله به قتل ) جمعه سياه( 1357شهريور 

رسيدند، شادروان دكتر كريم سنجابي  از من خواست، با هم 
. وان به ديدنشان رفتمنگارنده به احترام آن شادر. ديداري كنيم

  .آن زمان، كشور بسيار متشنج و اركان دولت متزلزل بودند
درجريان گفتگو، دكتر سنجابي نسبت به آينده كشور  بسيار دلتنگ  

از من خواست اگر بتوانم اقدامي براي آزادي . و نگران ابراز كرد
آقاي خميني به تازگي از . دوآيت اهللا، طالقاني و منتظري، بكنم

اين دو شخصيت اگر آزاد مي شدند، با . ق به فرانسه رفته بودعرا
  . نفوذ بسيارخودمي توانستند از كشتار و خون ريزي جلوگيري كنند

  16در صفحه    

  ميزان
  

  آن چه درآن دوهفته گذشت
دو شكست و يك پيروزي درتقابل :  قسمت دوم 

  دو بيان
  

ة آخر خرداد و در پي ديديم كه در طول دوهفت بخش اولدر 
انتخابات، مردم معترض به خيابان ها ريختند و قواي سركوب گر 
. بي مهابا برروي آنان آتش اسلحه گشودند و فاجعه به بار آوردند

لباس شخصي ها وبخشي از بسيج بي رحمانه درصدد ايجاد رعب 
ووحشت به مصاف مردم رفتند وماهيت خود و آمران خود را 

  .آشكارساختند
چه درخيابان ها مشاهده مي شد، تقابل دولت واليت فقيه با  آن

مردمي بود كه باشعار اهللا اكبر فرياد مرگ بر جمهوري اسالمي 
  واستبداد سرمي دادند 

 13در صفحه

 محمدرضا يدك
  

 ژادحكايت گل خشخاش و انتخاب احمدي ن
             
             

وسعت دامنه وحجم تقلّبات صحنه گردانان انتخابات اخير در   
ايران ،آنچنان بود كه نه فقط اعتراض و جنبش خود جوش و 
توده وار مردم را برانگيخيت وميليونها نفرازراي دهندگان 
فريب خورده را به خيابانها كشاند،بلكه مهر تاييدي شد برگفته و 

همه آنهايي كه حكومت اسالمي منهاي جمهوريت عقيده 
چراكه اين حكومت به استناد يك .رافاقد مشروعيت مي دانند

نظريه فقهي مطلق گرا و بي سابقه در تاريخ اسالم و شيعه ،خود 
را قيم ملتي ميداند كه جوانانش در همه المپيادهاي علمي 

 رتبه هاي نخست را به خود اختصاص.وفرهنكي در سطح جهان
  .داده وسر فرازانه ،افتخارمي آفرينند

  16در صفحه 

 علي شفيعي 

 جنون استبداد و انقالب مردم
  
اينروزها در ميهنمان ايران شاهد جوش و خروش انقالب   

بزرگ و غرورآفرين ديگري هستيم كه هدف اصلي آن ساقط 
مامي واقعيتهاي اين كردن استبدادي خشن و بيرحم و بيگانه با ت

  .جهان است
در اين نوشته سعي من اينستكه از جنبه روانشناسي جنون 
استبداد را مطالعه كرده و صفات و خصوصيات بارز آنرا 

سپس به شرح روانشناسي اجتماعي انقالب مردم . شناسائي كنم
. ايران پرداخته و نقش آنرا در مهار جنون استبداد توضيح دهم

ون استبداد چيست و چه نشانه ها و عالئم و ابتدا ببينيم جن
  :خصلتهائي دارد

  :جنون پوشيده گروهي 
بنظر و تشخيص من آمران و عامالن استبداد واليت مطلقه فقيه 

  . جملگي مبتال به مرض جنون پوشيده گروهي هستند
 14صفحه

      يوسفي درگذشت مريم

                
  

مريم يوسفي مبارز جنبش آزاديخواهي، فعال حقوق بشر و 
، 1388سه شبنه، شانزدهم تير ماه  روزجنبش زنان در ايران در 

  . جهان را بدرود گفت ر پاريس سالگي د 49درسن 
مبارز و آزاده،  كه در دفاع از حقوق بشر و در  يمريم زن
تالش  و كوشش  ينبا مبارزات مردم ايران و همچن يهمبستگ

  . بود يگيرسخت كوش و پ يو سياس ياجتماع يدرعرصه ها
در باره مبارزه زنان در  ييدر گفت و گو يوسفي يممر ياد زنده

مشكل هست؛  ياربس ياربس يرانمبارزه زنان در ا«: يدگو يم  يرانا
 يمبارزات زنان را برا يرانا يمكه االن رژ كنم يو من فكر م

 يجنبش اجتماع يكمبارزات زنان . بيند يم يخود دشمن اصل
به  يشترمبارزه را ب ينا كه كند يم يسع يرانا يمرژ ياست ول
كه  يزنان«، » .جلوه دهد يمل يتمبارزه ضد امن يكصورت 

مبارزه  شان ييو حقوق قضا يحقوق اجتماع يبرابر يبرا
هستند، به جرم  يحقوق يدر واقع خواهان برابر يعني كنند؛ يم

  »شوند يم يردستگ يمل يتبردن و به خطر انداختن امن يناز ب
معتقد بودم  يشهمن هم«:كند  يم يدگو تاك ودر ادامه  آن  گفت 

 كنم يد داشته باشد و فكر موجو يمدن ينافرمان يدبا يرانكه در ا
  ».رود يم يشاست كه پ يراناز جانب زنان ا يمدن ياالن نافرمان

جنبش  يگيرناپذير و پ يخستگ  يناز مبارز يكه از نوجوان مريم
و جنبش زنان در ايران بود و  در دفاع از حقوق   يآزاديخواه

و جهان با احزاب و مجامع حقوق بشر در  يرانا يدر پهنه  يانسان
نظام  يداشت و همواره آرزو داشت كه فروپاش يفرانسه همكار

زن و مرد، حقوق  برابري  ي،و تحقق آزاد  ياسالم يجمهور
و  يو استقرار دمكراس ين،دولت و د ييبشر، لغو حكم اعدام، جدا

  .يندرا به چشم خود بب يرانجمهور مردم  ايتحاكم

 
 
  
  
 
 

New   
       

   
پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر   

 
 جنبش همگاني در كدام محل؟

 
در دوره خاتمي ) مدر بحثي كه همين ديروز داشت(عده اي معتقدند  - 2

روز يك بحران،  9نتي اعتراف كرد، با وجود هر آقاي جهمانگونه كه 
جامعه و به ويژه دانشجويان خواب از چشم رژيميان ربودند، اكنون جامعه 

خواهد با مشاركت خود، مجددا خواب خوش را بر استبداديان حرام  مي
م، اما از شما هاي درخور را با اين دوستمان در ميان گذاشت پاسخ. كند
پرسم، اگر بحث تحريم به ميان است، با توجه به سانسورها، با توجه به  مي

ورزي  گرايي انتزاعي، سياست عمل: اي چون هاي راهنماي بيمارگونه انديشه
مĤبي در روشنفكران و سياست  اي، مصلحت انديشي، آمال قدرت حرفه

وق جهان تفهمچنين ورزان، تجاري شدن فرهنگ در گستره عمومي، 
در يت محاسبه گري و كاسبكاري هستند، هايي كه مبتني بر عقالن بيني

انقالب و پايان آرمان گرايي نزد روشنفكران و همين گستره،اعالم پايان 
ورزان، فقدان آرمان در نسل جوانان و جامعه به موجب همان  سياست

بش توان جريان تحريم را به جن  چگونه مي.... جهان بيني كاسبكاري و
ا دقيق. تحريم تبديل كرد؟ تنها گفتن بيان حق و بيان آزادي كافي نيست

كه كاربردي و عيني باشد و جزء به جزء راهي را كه بايد طي كرد، راهي 
هاي سياسي قابل ارائه باشد، نشان  راهي را كه به جامعه و جريانسرانجام 

 دهيد؟ 
  

  :وقتي رويدادها نظر را تكذيب مي كنند
  
اينك . و تقلب بزرگ به عمل آمده است» انتخابات«يش از پرسش پ    

رويدادها تكذيب روشني هستند بر نظر بعد از تجربه هستيم و 
ن در اين دعوي تأمل با وجود اي. » ...روشنفكران و سياست ورزان و«

خواب از » جامعه و به ويژه دانشجويان«كنيم كه، در حكومت خاتمي، 
با انتخاب  ،قرار بر اين بوده است كه و» چشم رژيمي ها ربوده بودند

  :خواب از چشم رژيمي ها بربايند ،آقاي موسوي، بارديگر
در دوره خاتمي، واليت مطلقه فقيه، در قلمروهائي هم كه به عمل  – 1

كارهائي هم كه آقاي خميني نكرده . در نيامده بود، به عمل درآمد
س و حمله به صدور حكم حكومتي به مجل: بود، آقاي خامنه اي كرد

اصالح «تضعيف مستمر . مطبوعات كه توقيف آنها را به دنبال آورد
مالي و آماده كردنشان براي  –و تقويت پيگير مافياهاي نظامي » طلبان

كه حكومتي » انتخابات«تصرف دولت، سبب شدند كه از رهگذر دو 
  .خاتمي خود مجبور به انجامشان شد، دولت به تصرف مافياها درآيد
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اما اگر تصرف دولت توسط  – 2
مالي انجام گرفت،  –مافياهاي نظامي 

از جمله، بخاطر آن بود كه جامعه، 
. بويژه دانشجويان از تك و تاب افتادند

سركوب مستمر، يكي از داليل بود، اما 
  سرخوردگي دليل ديگر 

واكنش سرد مردم و . و بزرگ تر بود
نسبت به اعتصاب دانشجويان 

و تن زدنشان از رأي » نمايندگان«
، از تجربه اي »انتخابات«دادن در 

نشأت مي گرفت كه جوانان و زنان، از 
در . ، وارد آن شدند76خرداد  2روز 

سال، نيروي محركه اي كه در  8طول 
خرداد بكار افتاد، بسان يك موتور،  2

  . توان از دست داد و خاموش شد
هرگاه مافياهاي : پرسيدني است –

مالي دست به تقلب بزرگ  –نظامي 
نمي زدند و آقاي موسوي رياست 
جمهوري مي يافت، تجربه دوره آقاي 
خاتمي نبود كه تكرار مي شد؟  آيا 
تكرار تجربه هاي نيمه تمام عيبي نيست 

» انتخابات«كه ما ايرانيان داريم و اين 
نمي گويد در درمان آن نكوشيده ايم؟  

در باره جنبشي كه تقلب همين پرسش 
بزرگ به دنبال آورد، در صورت 

بر همه نيك . پيروزي، وجود دارد
انديشان است كه راه و روشي را 
پيشنهاد كنند كه اين جنبش نيز تجربه 

يعني در اين و آن .  نيمه تمامي نشود
شكل ادامه يابد و بسان يك تجربه، 
تصحيح بپذيرد و به نتيجه كه استقرار 

  . ر مردم است، بيانجامدواليت جمهو
بدين قرار، ماندن در حاكميت   -  4

استبداد تبهكار و دلخوش كردن به اين 
خواب از چشم رژيمي ها ربوديم «كه 

، راه و روشي نيست كه »يا مي ربائيم
يك جامعه زنده اي در پيش مي گيرد 
كه راه رشد را مي داند و در آن به 

راه و روش مردمي است . پيش مي رود
در حصار استبداد زندگي مي كنند كه 

و نيروهاي محركه خود را در 
تحركهاي بي فرجام تباه مي كنند، تا 

» نظام اجتماعي ايستا«سرانجام در 
بمانند و هر روز شاهد پژمردگي خود 

  . باشند
روشنفكران و سياست «هرگاه      

باز و بسته بودن نظام اجتماعي  »  ورزان
امر توجه  را لحاظ مي كردند و به اين

مي كردند كه كار برد نيروهاي 
محركه است كه جامعه را در قيد نظام 

اجتماعي بسته و ايستا نگاه مي دارد و يا  
آن را باز و تحول پذير مي كند، هرگز 
جامعه را به تكرار تجربه دوران خاتمي 

جامعه را به جنبش . نمي خواندند
همگاني، براي باز و تحول پذير كردن 

به . اعي، مي خواندندنظام اجتم
شكستن ساختهائي مي خواندند كه 
استبداد ويرانگر نيروهاي محركه بر 

  .آنها تكيه دارد و بدانها برپا است
جنبشي كه تقلب بزرگ به دنبال  – 5

آورد، دو تكذيب و يا دو دليل روشن 
مردم « شد بود بر طرز فكرهائي  چون 

و جوانان » ديگر حاضر به انقالب نيستند
هر چند بعضي از ... ن ندارند وآرما

مدعيان كج انديش بيشتر از رژيم در 
فروخواباندن جنبش كوشش مي كنند، 
اما وقوع جنبش همگاني، نه تنها حق را 
به آنهايي مي دهد كه بي وقفه، در باره 
اين جنبش و هدفي كه مي تواند 
داشته باشد و نيز در باره جوان و نقش 

، بنفسه، او، گفته و نوشته اند، بلكه
  :گوياي اين واقعيت ها نيز هست

جنبش همگاني از خشونت بي نياز  ●
است و هرگاه رژيم نتواند خشونت را 
بدو تحميل كند، تا پيروزي ادامه مي 

  .يابد
جنبش همگاني بدون آرمان نا ممكن  ●

بدين دليل كه جنبش  مستقل از . است
مثلث زورپرست انجام گرفته است و 

ايش، ترديد باقي نيز به دليل شعاره
نگذاشته است كه استقالل و آزادي 

هرگاه . آرمانهاي اين جنبش هستند
بدانيم انسان مستقل و آزاد و جامعه 
مستقل و آزاد، نيروهاي محركه را در 
باز و تحول پذير كردن نظام 
اجتماعي، بكار مي اندازد، تا در راست 
راه رشد به پيش رود، رشد بر ميزان 

يز آرمان سوم جنبش عدالت اجتماعي ن
جنبش همگاني تنها با اين سه .  مي شود

آرمان سازگار است، زيرا همگان از 
هرگاه : آنها برخوردار مي شوند

آزادي را شامل برخورداري از حقوق 
انسان و حق برابر بر حاكميت بر ميزان 
دوستي بشماريم، و همچنين هر گاه 
استقالل را، از جمله، برخورداري مردم 

ز حقوق ملي بدانيم، رشد نيز كشور ا
رشد انسان مي شود و نه رشد قدرت 

  ...). سرمايه و(
، وقتي  نظام »پايان انقالب«فكر  ●

اجتماعي همچنان بسته يا نيمه بسته و 
ايستا است، محكوم كردن جامعه به 

جامعه اي كه بخواهد . مرگ است
زنده بماند،  به جنبش همگاني روي 

يان برداشتن مي آورد و آن را تا از م
ساخت هاي بسته و ويران كننده 
نيروهاي محركه و ايجاد  ساختهاي باز 

  .ادامه مي دهد
جنبش همگاني نمي تواند براي  - ۶

هدفي انجام بگيرد كه مجموعه اي از 
حقوق نباشد كه هر عضو جامعه بايد از 

شنيده شد كه . آن برخوردار باشد
ايراني، در پاريس، » جامعه شناسي«

جنبش مردم براي خربزه : ستگفته ا
اين جمله بيانگر انحطاط آن !  است

نوع جامعه شناسي است كه در واقعيت 
اجتماعي از ديد قدرت حاكم مي 

چرا كه نه تنها از فهم  جنبش . نگرد
ناتوان است، بلكه از مشاهده جنبش نيز 

آيا : ناتوان است و از خود نمي پرسد
جنبش براي خربزه مي تواند ادامه 

بد؟ جنبش كنندگان حاضر مي شوند بيا
دست به جنبش بزنند و برغم سركوبي 
چنين وحشيانه، آن را ادامه بدهند؟  
جنبش براي خربزه مي تواند دنباله 
يك رشته تحرك ها در زمان باشد؟ 
جنبش براي خربزه مي تواند نه به 
استبداد و آري به آزادي باشد؟  
صاحب اين نظر حداقل از خود نمي 

مردم و جواناني كه فرياد مي  پرسد كه
نترسين نترسين ما همه با هم «زنند 
، چگونه مي تواند جنبش براي »هستيم

  ...خربزه تلقي شود؟ و
به ترتيبي كه در پاسخ به پرسش      

اول، به تفصيل توضيح دادم، جنبش 
همگاني موضوع كار وجدان هاي 
همگاني و تاريخي و علمي جامعه 

ن وجدانها  را  ميزان غناي اي. هستند
ميزان مبهم و يا شفاف بودن هدف و 
روش و نيز وسعت جنبش بدست مي 

از اين رو، ابهام زدائي ها، از . دهد
رهگذر غني كردن وجدانها، كاري 
است كه مي بايد بي وقفه بدان 

جنبش همگاني مي گويد . پرداخت
رأي دهندگان و آنها كه رأي  كه 

دي نداده اند  خواستار تغييرات بنيا
افزون بر اين،  ما را از تغيير . هستند

  :محل عمل و روش نيز آگاه مي كنند
  
سه محل يابي در نظر و محل  *

  : عملي كه جنبش همگاني جست
  

هدف و روش و محل عمل  رايا       
وقتي . آزادي معين ميكند  و يا قدرت

هدف ناگزير قدرت مي : قدرت است
روش و ) قدرت(= اين هدف . شود

ل خود را بدين ترتيب معين محل عم
درون رژيم، بدين  - الف: مي كند

 -خاطر كه قدرت حاكم است و ب 
بيرون از ايران، بدين خاطر كه قدرت 
خارجي توانا به جبران ناتواني گروه يا 
گروه هائي است كه مي خواهد و يا 
مي خواهند جانشين رژيم شود و يا 

از اين رو، دو راه كار، از . شوند
ستبداد بدين سو، برگزيده بازسازي ا
  :شده اند

  ".ميدان عمل درون رژيم است " – 1
اين ميدان عمل اصالح طلبان را 
بوجود آورد و اصالح طلبان اين 
.  ميدان عمل را بوجود آوردند

  . گروههائي نيز دنباله رو آنها شدند
ميدان عمل بيرون رژيم و بيرون " – 2

سازمانهاي سياسي ". از ايران است
مدار كه وابستگي را اجتناب قدرت

ناپذير گمان بردند، اين ميدان عمل را 
آنها  تمام توان خود را در . برگزيدند

برانگيختن قدرت خارجي به مداخله 
  .بكار بردند و بكار مي برند

وقتي هدف و روش آزادي اما  -  3
بيرون رژيم و «است، محل عمل، 

هدفي كه . مي شود» درون ايران
الل از رژيم و آزادي است  استق

قدرتهاي خارجي را ميدان عمل و 
جنبش همگاني مردم را روش مي 

متقابال، باز يافت استقالل انسان . گرداند
و آزادي او و استقالل و آزادي ايران 

استقالل بدين معني كه هيچ قدرت (
خارجي شريك حاكميت مردم ايران 
نيست و آزادي بدين معني كه هيچ 

تي نيست شخص و مقامي صاحب والي
را )  كه به جمهور مردم تعلق دارد

  . هدف مي كند
اينك بنگريم كه جنبش شركت در      

كه به جنبش اعتراض به » انتخابات«
تقلب سرباز كرد، در كدام يك از سه 
محل، روي داد؟ و آيا محل عمل خود 

  :را تغيير داد و يا نداد
جنبش شركت در دادن رأي، بدون  ●

ميدان «يعني ترديد در گزينه سوم 
. ، روي داد»عمل درون رژيم است

هرگاه تقلب بزرگ انجام نمي شد، 
هدف جنبش به جانشين كردن آقاي 
احمدي نژاد با آقاي موسوي محدود 

اين امر كه با تقلبي چنان . مي ماند
گستاخانه مانع از به رياست جمهوري 
رسيدن آقاي موسوي شدند، يعني اين 

وي كه رژيم دربهاي خود را بر ر
نيز بسته است كه » عضوي از خانواده«
بدو بي مهر است و وساطت » رهبر«

. اكثريت بزرگ مردم را نيز نمي پذيرد
بدين قرار، آقاي خامنه اي زحمت 
همه آنهائي را كم كرد كه طي سالها و 
با استفاده از همه امكانها، محدوده 
رژيم را تنها محل عمل فعاليت سياسي، 

ي كه آقاي نقش.  تبليغ مي كردند
خامنه اي به خود داد سبب شد كه 
جنبش اعتراضي از محدوده رژيم  
بيرون رود و ميدان عمل خويش را 

  .بيرون رژيم و درون ايران قرار دهد
بدين قرار،  محل عملي كه جنبش      

همگاني جست،  گوياي اين واقعيت 
است كه وقتي هدف آزادي مي شود 
و مردمي مي خواهند به حاكميت 

ستبداديان پايان بدهند، محل عمل ا
آنها بيرون از رژيم و درون ايران مي 

بدين سان، جنبش نظري را .  شود
تصديق كرد كه از ديرباز، با مردم 

جز . ايران در ميان گذاشته شده است
روشنفكران و سياست ورزان «اين كه 

تا وقتي قدرت را هدف هر » ...و
فعاليت سياسي مي شناسند، نمي توانند 
چنين محل عملي را بپذيرند و جامعه 

با وجود اين،  .  را از آن آگاه كنند
و جنبشي » انتخابات«جنبش شركت در 

كه در پي تقلب بزرگ، روي داد، ما را 
  :از  واقعيتي آگاه مي كند

جمهور مردم ايران خواستار تغيير     
تصميم به شركت در دادن . هستند

، رأي، حاكي از وجود ابهام در هدف و
توضيح . بنا بر اين، ابهام در روش است

اين كه وجدان عمومي رأي به شركت 
هدف . را داده است» انتخابات«در 

اين روش را نيز تغيير از درون رژيم 
بنا بر اين، شركت در . معين كرده است

.  دادن رأي، يك جنبش همگاني است
هدف اين جنبش، هم بنا بر پرسشي كه 

بنا بر  موضوع اين پاسخ است و هم
تغيير تدريجي «امري كه واقع شد، 

آيا تقلب . بوده است» رژيم از درون
بزرگ به جامعه آموخت كه تكرار 
تجربه  در محدوده يك رژيم 

، تخريب )تجربه خاتمي(استبدادي 
نيروهاي محركه و بي توان و فعل پذير 
گشتن و در استبداد ماندن است؟ پاسخ 

ته اما دانس. اين پرسش، دانسته نيست
است كه  اهل انديشه مي بايد اين 

بر آنها . واقعيت را به جامعه بياموزند
است كه وجدانهاي علمي و همگاني 
جامعه را غني ببخشند و با فعال كردن 
حافظه تاريخي به جامعه بگويند چرا 
ميدان عمل را محدوده قدرت حاكم 
كردن، تخريب نيروهاي محركه و بي 

را  مي چ. توان و فعل پذير شدن است
بايد هدف استقالل و آزادي و ميدان 
عمل بيرون از قلمرو قدرت  باشد  و 
چرا نبايد هيچ تجربه اي از اين نوع را 

  .پيش از رسيدن به نتيجه رها كرد
تقلب بزرگ سبب شد كه جنبش  ●

اعتراضي پديد آيد و همچنان قلمرو 
اين . عمل آن، محدوده رژيم بماند

ه اعالن جنگ آقاي خامنه اي ب
و مردم » اعضاي معترض خانواده نظام«

ايران بود كه جنبش همگاني را از 
زنداني كه محدوده رژيم است، آزاد 
كرد و بر همگان روشن شد كه شركت 

، در دل، »انتخابات«كنندگان در 
همان تغيير را مي خواهند كه تحريم 

اين .  مي خواهند» انتخابات«كنندگان 
ر جنبش واقعيت بس مهمي را نيز ب

محدوده رژيم را : همگان آشكار كرد
ميدان عمل كردن، ممكن را ناممكن 

اصالح  چرا كه اوال . كردن است
ناسازگار با محور و هدف رژيم كه 
واليت مطلقه فقيه است، غير ممكن 

محدوده رژيم قلمرو   ثانيا . است
هيچ عملي در اين . قدرت است

.  محدوده به آزادي راه نمي برد
اي خود را صاحب حق  هرگاه جامعه

حاكميت بداند و براي به كرسي قبول 
نشاندن اين حق برخيزد، ميدان عمل 
او، بيرون از رژيم و درون ايران مي 

اينك بعد از تجربه هستيم، بر .  شود
اهل انديشه با انصاف است كه حاصل 
تجربه را پيوسته خاطر نشان مردم 
ايران كنند و اسباب ادامه جنبش 

اهميت نقشي  . راهم آورندهمگاني را ف
كه اين گروه بر عهده مي گيرد، 
ايجاب مي كند، رويداد را دقيق تر 

  :شناسائي كنيم
حاصل جنبش شركت در  ●
مدار بسته بد و «،  عمل در »انتخابات«

، شده و ايرانيان را گرفتار بدتر »بدتر
و بدترين ) حكومت احمدي نژاد(
كرده و به ) واليت مطلقه فقيه(

يان فرصت داده است نيروي استبداد
محركه سياسي را شناسائي كند  و  بر 
آن شود كه با از كار انداختن نيروي 
محركه سياسي يا موتور، جنبش 

پس هرگاه . همگاني را فرو خواباند
جنبش همگاني متوقف شود، زيان 

  . جامعه بسيار عظيم مي شود
استقامت نامزدهائي كه تقلب بزرگ  ●

گرفته است، هرگاه  به زيان آنها انجام
آنها بخواهند در محدوده رژيم بمانند، 

اين واقعيت پيشاپيش . نا ممكن است

مي بايد، با مردم در ميان گذاشته مي 
مردمي كه دوره آقاي خاتمي را . شد

تجربه كرده بودند، مي بايد از اين 
هنوز بسياري . واقعيت آگاه مي بودند

مي پندارند كه استقامت كردن و يا 
. ن، مربوط به شخص مي شودنكرد

غافل از اين كه به گزينش محل عمل 
گزينش . سياسي نيز ربط پيدا مي كند

محل عمل است كه مي گويد استقامت 
ماندن . ممكن هست و يا ممكن نيست

در محدوده رژيم، استقامت را نا ممكن 
اگر هم نامزدها بر نظر . مي كند

خويش استوار بمانند، چون نمي توانند 
ري دست زنند كه با محور و به كا

جهت   نظام ناسازگار باشد، استقامت 
آنها تنها دست آويز تشديد سركوب 

  .مي شود
از اين ديد كه به واقعيت بنگري،      

در مي يابي چرا هر بار كه كسي از 
كسان رژيم، كه رأي مردم او را در 
موقعيتي قرار مي دهد كه با محور و 

) هواليت مطلقه فقي(جهت رژيم 
ناسازگار است، او را با بني صدر مقايسه 
مي كنند و تا مي توانند در تخريب 
نمادي مي كوشند كه بني صدر گشته 

در حقيقت،  او را با بني صدر . است
مقايسه مي كنند زيرا بني صدر در برابر 
استبدادي ايستاد كه ضد دين و ضد 

مي » واليت فقيه«ايران بود و خود را 
شدار مي داد  و مي همه روز ه. خواند

از محتوائي كه » واليت فقيه«دهد كه 
فقه باشد خالي مي شود و سرانجام 

در . نظريه عمومي خشونت مي گردد
آن روز، امروز  را مي ديد كه اهللا اكبر 

بني . بر زبان آوردن جرم شده است
استبداديان، . صدر بر سر استقالل ايستاد

و ) اكتبر سورپرايز(از راه سازش پنهاني 
تن دادن به ادامه جنگ در سود امريكا 
و انگليس و اسرائيل،  استبداد وابسته 
اي را مي ساختند كه امروز، قواي 
سركوبش را روسها تعليم مي دهند و 
رژيم امريكا و انگلستان را محور 
سياست داخلي و خارجي كرده و، از 
راه شكنجه، از دستگير شدگان اعتراف 

انداختن مي گيرد كه مأمور به راه 
بني صدر .  بوده اند» انقالب مخملي«

بر سر آزادي و حقوق انسان ايستاد كه 
واليت مطلقه فقيه ايرانيان را از  آنها و 
از واليت جمهور مردم محروم ساخته و 
در نظام سياسي بسته، به تخريب 
نيروهاي محركه ناگزيرشان كرده 

  . است
بدين قرار، تخريب بني صدر بمثابه       
د استقامت، بيشتر بخاطر محل عمل نما

رژيم از . سياسي است كه او برگزيد
بيرون از رژيم و «آن بيم دارد كه 

محل عمل سياسي بگردد » درون ايران
و جنبش همگاني هم ممكن بشود و هم 

هم آنهايي كه در .  هدف شفاف بجويد
بيرون رژيم بودند و چاره را در اين 
ديدند كه درون رژيم را محل عمل 
سياسي كنند و هم آنهايي كه در درون 
رژيم هستند و گمان مي كنند ،  در 
مدار بسته بد و بدتر، مي توان گذار 
جبري از بد به بدتر را متوقف و بسا از 
اين مدار بيرون شد و وارد پهناي باز 
. خوب و خوب تر گشت، برخطا بودند

هرگاه بخواهند باز در خطا بمانند، در 
خود خواهند  تخريب خود و جامعه

رژيمي كه عالئم مرگ  را  . كوشيد
اما . بروز مي دهد، ماندگار نيست

دوران زوالش مي تواند طوالني و 
زيانهايي كه به بار مي آورد، عظيم 

  .باشد
جنبش همگاني، چه در مرحله رأي  ●

دادن و خواه در مرحله اعتراض به 
تقلب بزرگ و  چه وقتي كه جنبش 

بيرون اعتراض به رژيم گشت در 
.  محدوده مثلث زور پرست قرار گرفت

نه . اين امر، امر واقعي بس مهم است
تنها بدين خاطر كه در محدود هاي 

  » پهلوي طلبي«و » واليت مطلقه فقيه«
  

  3در صفحه 
  

 در كدام محل؟جنبش همگاني
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گروه (و سازمانهاي زورمدار وابسته 
چنين جنبشي ممكن نبود ...) رجوي و

و نشد، بلكه از اين نظر نيز كه جنبش از 
اكنون، آينده ايران را در منظر  هم

براي اين .  ديد همگان قرار مي دهد
كه براين آينده، ابهامي سايه نيفكند، 
دو ادعا را نيز بررسي مي كنم كه 

  : بتازگي طرح شده اند
تعديل  تضاد جمهوريت با واليت  – 1

مطلقه فقيه از راه دادن رأي به يكي از 
نامزدها و سنگين كردن كپه ء 

تجربه بني صدر،  .، ميسر نشدجمهوريت
بر بيهوده بودن كوشش بخاطر آنكه 

، »جمهوريت موقع خود را بازيابد«
با اين تفاوت كه، آن . شهادت مي دهد

« هنگام، بموجب قانون اساسي،  بنا بر
بود و نه واليت مطلقه » نظارت فقيه

اكنون با قانون اساسي تجديدنظر . فقيه
  ند جز به خداو» رهبر«شده ،  وقتي 

پاسخگو نيست و مردم حتي اجازه 
پرسش از او را ندارند و مطلقا مي بايد 

» رهبر«مطيع او باشند، حتي وقتي 
كارگردان تقلب بزرگ است، بمحض 

انتخابات صحيح انجام «اين كه گفت  
: ، همه بايد بگويند»گرفته است

انتخابات صحيح انجام گرفته است،  
جمهوريت بمعناي واليت جمهور 

از اين رو، . ناممكن مي شود مردم،
اقتضاي صداقت اينست كه اين 
واقعيت پذيرفته و براي مردم ايران 

  . توضيح داده شود
واليت يكي : استبداديان مي گويند      

اين واليت را . و آنهم واليت فقيه است
نه مي توان با مردم تقسيم كرد و نه مي 

حق اينست .  توان به مردم انتقال داد
، بمثابه حق، قابل تجزيه و كه واليت

اما حق نمي تواند تنها به . انتقال نيست
يك فرد يا يك نهاد  متعلق  باشد و 

از . جمهور مردم از آن محروم باشند
ويژگي هاي حق يكي همگاني بودن 

لذا، واليت از آن جمهور مردم . آنست
و واليت فقيه غصب حق جمهور مردم 

 اما چون حق ذاتي را نمي توان. است
از دارنده آن ستاند، غاصب حق  چون 
نمي تواند حق جمهور مردم را از آن 

حاكميتش جز  خود كند، اوال 
براي  حاكميت زور نمي شود و ثانيا 

آنكه جمهور مردم حق خود را بكار 
نبرند، عرصه سياسي را مي بايد عرصه 

انتخابات . خشونت روز افزون كند
قالبي و سركوب ددمنشانه جنبش 

بدان دليل است كه حاكمان،  مردم،
: عرصه سياست را  عرصه زور كرده اند

يكي،  يعني خامنه اي،  در برابر همه 
  . ملت قرار گرفته است

اما آيا هدف جنبش مدني مي   -  2
تواند تحميل قانون به دستگاه واليت 
فقيه ناقض قانون باشد؟  با توجه به اين 
ادعا كه اختيارات مندرج در قانون 

» مقام واليت«كف اختيارات  اساسي،
فوق قانون » رهبر«را تشكيل مي دهند، 

حتي  –مي شود و قول و فعل امروز او 
 –اگر ناقض قول و فعل ديروز او باشد 

اما حتي اگر .  قانون مي گردد
اختيارات او منحصر به اختيارات 
مندرج در قانون اساسي باشد، تحميل 
قانون از راه جنبش مدني به دستگاه 

يت فقيه، اين جنبش را به سراب راه وال
زيرا بنا بر آن اختيارات، . بردن است

تمامي قلمروهاي سياسي و اقتصادي و 
واليت «اجتماعي و فرهنگي در قلمرو 

هر عمل بيرون . قرار مي گيرند» رهبر
از فراخناي شمول اين واليت، غير 

براي مثال، هرگاه .  قانوني مي شود
فراخناي  نامزد شدن كسي بيرون از 

شمول واليت مطلقه فقيه قرار بگيرد، 
هرگاه . صالحيت او تصويب نمي شود

در اين مرحله، صالحيت نامزد درون 
فراخناي شمول واليت فقيه دانسته 
شود، بنا بر قانون اساسي، در مرحله 

مي تواند رياست » رهبر«تنفيذ، 
و باز، . جمهوري منتخب را تنفيذ نكند

منتخب ناسازگار  اگر در اين مرحله نيز،
با واليت مطلقه فقيه تشخيص داده 
نشود، هر زمان كه ناسازگاري او با 
واليت مطلقه فقيه آشكار شود، قابل 

جنبش مدني كه .  عزل مي شود
بخواهد قانون را به دستگاه واليت فقيه 
تحميل كند، يا جنبش بر ضد قانون مي 

شود و يا به تصديق واليت مطلقه فقيه 
چنانكه دست شستن از . مي انجامد

اعتراض به تقلب بزرگ، بمعناي 
تصديق واليت مطلقه فقيه و مشروعيت 

از اين . كامل بخشيدن به آن مي شود
رو، مي بايد با مردم صادق بود و براي 

لفظ قانون آنها توضيح داد كه 
حاكميت يك تن بر يك جامعه را كه 
. زور مطلق است، قانوني نمي كند

يد حقوق انسان و محتواي قانون مي با
حقوق جمعي هر جامعه و نيز حقوق 
هر جامعه بر زندگي در اين جهان 

اگر نه، قانون نيست، بلكه ضد . باشد
قانون است كه لباس قانون به خود 

اگر : پرسيدني است.  پوشيده است
نهادينه «شعار خود را » اصالح طلبان«

نمي » كردن قانون، ولو قانون بد
ران را با كردند، خود و مردم اي

  وضعيت امروز رويارو مي كردند؟
بدين قرار، هرگاه جنبش همگاني      

شفاف مي يافت و محل  هدفي كامال 
عمل را بيرون رژيم و فراخناي خوب 
و خوب تر قرار مي داد، فاصله از آن 
آينده، زمان استقرار واليت جمهور 

از اين . مردم،  بسيار كوتاه مي گشت
از شناساندن  رو،  هيچ كاري مهمتر

دست . محل عمل سياسي نيست
آوردهاي جنبش همگاني، كه بس قابل 
مالحظه هستند، ما را نسبت به اهميت 
  :محل عمل سياسي، متقاعد تر مي كنند

  
دست آوردهاي جنبش همگاني * 

   :مردم ايران
  
جنبش مردم ايران قابل گسترش   - 1

در تمام كشور است و اين كار شدني 
روشي . ن تواناينداست و مردم بدا

پيروز است كه از يك سو وجدان 
عمومي را در داخل كشور و از سوي 
ديگر جامعه جهاني را به ياري جنبش 

  . بر مي انگيزد
روز ادامه  40جنبش همگاني وقتي  – 2

يافته است، ديگر واكنش نسبت به يك 
يك كنش . تقلب انتخاباتي نيست

مردم : انديشيده و هدف دار است
يم واليت مطلقه فقيه را نمي ايران رژ

خواهند و واليت جمهور مردم را مي 
  .خواهند

به همان نسبت كه يك جنبش   -  3
همگاني تر مي شود  و به همان ترتيب 
كه هدف آن، استقالل و آزادي مي 
شود، ميدان عمل آن نيز بيرون رژيم و 

  .درون ايران مي گردد
جنبش همگاني ماهيت رژيم حاكم  – 4

ابهامي مي زدايد و اين را از هر 
واقعيت را كه زور بد سرشت است، در 
معرض ديد مردمي كه در جنبش 
شركت كرده اند و مردم جهان قرار 

  .مي دهد
جنبش همگاني اسطوره اي را مي  – 5

شكند كه قدرت  او را بمثابه توانائي 
اين باور را . مطلق  به مردم مي باوراند

. ي كردبا باور به ناتواني مردم همزاد م
جنبش ايرانيان، هم در روزهاي نخست 

اسطوره . خود، اسطوره را شكست
بنا . شكسته، ديگر قابل باز سازي نيست

بر اين، آغاز پايان رژيم واليت مطلقه 
  .فقيه اعالن شده است

جنبش همگاني محل عملي براي  – 6
قدرت هاي خارجي، ناسازگار با حقوق 

اما . ملي ايران، باقي نمي گذارد
كامي آن، ميدان عمل را از آن نا

  . قدرتهاي سلطه جو مي كند
افزون بر اين كه جنبش همگاني  – 7

ترجمان توانائي مردم است، وفاق و 
همبستگي ملي را باز مي سازد و ايران 
  .را از خطرهاي بزرگ مصون مي كند

تركيب دستگير شدگان ما را از  – 8
وجود نيروي محركه سياسي توانمندي 

بديهي است اگر جنبش . ندآگاه مي ك

ادامه نيابد، رژيم اين فرصت را مي 
يابد كه چنين نيروي محركه اي را از 

ادامه جنبش تضمين . ميان بردارد
كننده بقاي و ايفاي نقش اين نيروي 

  .محركه و پيروزي قطعي جنبش است
خالي شدن انديشه راهنماي   - 9

استبداد حاكم از محتواي نخستينش و 
نه شدنش در نظريه عمومي از خود بيگا

خشونت، در همان حال كه قطعي 
ترين عالمت مرگ يك رژيم است، 
فراخوان مردم به جنبش همگاني نيز 

چرا كه اگر نظريه عمومي . هست
خشونت بر تمامي ابعداد سياسي و 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بر 
رابطه انسان با محيط زيست نيز حاكم 

دم  را  است شود، اين حيات جمهور مر
چون حيات يك . كه نا ممكن مي سازد

ملت به خطر مي افتد، غريزه حيات 
است كه مردم را به جنبش همگاني بر 

اين به يمن جنبش .  مي انگيزاند
همگاني بود كه خالي شدن از فقه و 

بر همگان » رهبر«نماد خشونت گشتن 
واقعيتي بر همگان آشكار و . آشكار شد

ن از كشور، ملموس شد كه در بيرو
شناسائي و بطور پيگير، تشريح مي شد 
اما در درون كشور،  جز بر قلم و زبان 
معدود كساني نمي آمد و نمي آيد  كه 
واليت جمهور مردم را هدف كرده 

  .اند
ديوارهاي سانسور را شركت  –10

با وجود . كنندگان در جنبش شكستند
اين كه قدرتهاي سلطه جو  پيشرفته 

ر را در اختيار رژيم ترين فنون سانسو
گذاشته اند، عبور از حصار هاي سانسور 
ممكن گشت و ايرانيان توانستند 
جهانيان را از ددمنشي رژيم و رشد 
جامعه ايراني و توانائيش بر خلق 

  .فرهنگ آزادي، آگاه كنند
جنبش همگاني نويد مي دهد كه   -  11

. فرهنگ آزادي متولد شده است
يد پرورش بديهي است نوزاد را مي با

و از زهر كشنده خشونت، حفظ كرد 
اينك جهانيان .  تا برومندي بجويد

وجود فرهنگ آزادي در ايران را 
در نتيجه، نگرش آنها . تصديق مي كنند

  . به ايران،  در حال تغيير است
در اين مرحله از جنبش، نه   - 12

هدف بطور كامل شفاف شده است و نه 
امعه در ج. ترسها از ميان برخاسته اند

معرض انواع القاء ها است و بسا هنوز 
واليت جمهور مردم را هدفي در 

از اين رو، كوشش .  دسترس نمي داند
براي شفاف كردن هدف و مبارزه با 
ترسها مي بايد ادامه بيابند و تا ممكن 
است، همه آنها كه مي توانند در آن 

  .كوشش و اين مبارزه شركت كنند
در اختيار جنبش فرصتي طالئي  – 13

همه استعدادهائي قرار داده است كه 
در فضاي بسته رژيم، محكوم به پژمرده 

فضاي باز بيرون رژيم و درون . شدند
. ايران، فضاي آشتي ملي گشته است

همگان مي بايد اين دست آورد قدر 
  . شناسند و به تأليف قلوب بپردازند

ادامه جنبش در گرو فرو ريختن   – 14
هرچند . ا استديواره هاي ترسه

جنبش بهمان نسبت كه همگاني مي 
شد، ترس از بهم ريختن وضعيت كشور 
را از ميان مي برد، با وجود اين، ترسها 
ضعفهائي هستند كه بسان خطري جدي 

  : جنبش را تهديد مي كنند
  

ساخت تاريخي قدرت و اين * 
واقعيت كه از پايه هاي آن 
ساخت، جز يكي نمانده است و 

ي نيز از ميان هرگاه اين يك
برود، خالء پديد مي آيد و ترس 

  :از خطرهايي كه ببار مي آورد

از ميان ترسها ، ترس تاريخي كه     
همواره توجيه گر دولت مركزي 
مستبد بوده است، از ساخت قومي 
جامعه ايران و ساخت قدرت در ايران، 
مايه مي گرفته است و همچنان مايه 

ت، اين ترس تشديد شده اس. مي گيرد
زيرا استدالل مي شود كه قدرت بر سه 
پايه در داخل، يكي سلطنت و ديگري 
روحانيت و سومي نظام بازار در شهرها 
و بزرگ مالكي در روستاها، ساخت و 

بزرگ مالكي . استواري مي جسته است
و ساخت بازار را رژيم پهلوي از ميان 

سلطنت را پهلوي ها از . بر داشت
دند و محتوائي كه داشت خالي كر

قرار  بود .  انقالب از ميانش بر داشت
ساخت تاريخي قدرت جاي به مردم 

اما . ساالري و دولت قانون مدار بدهد
قدرتي را  » روحانيت«كودتاي 

جانشين كرد كه يك پايه داخلي و يك 
پايه داخلي از . پايه خارجي بيش ندارد

راه باج دادن و در همان حال، بحران 
ر ظاهر و ساختن و سياست ستيز د

معامله در باطن، ادامه حيات داده و، 
زمان به زمان،  تضادش با حيات ملي 

آنها كه ترس القاء . قطعي تر شده است
مي كنند، استدالل مي كنند كه با 
سقوط استبداد كنوني، تنها پايه بجا 
مانده از ميان مي رود و با توجه به 
ساخت قومي جامعه ايران، خالء 

سلح پر مي كنند قدرت را گروههاي م
و هيچ نه معلوم كه بعد از تجزيه ايران، 

  . ايراني برجا بماند
ترس از خالء،  با وجود جنبش      

همگاني، همچنان اظهار و القاء مي 
شود و توجيه گر نه تنها محدود كردن 
ميدان عمل سياسي به محدوده رژيم 
است، بلكه تسليم شدن به كودتاي 

مالي نيز  –ي خامنه اي و مافياهاي نظام
دست آويز كردن اين ترس،  .  هست

گوياي هدف و روش بودن قدرت نزد 
بديهي . القاء كنندگان اين ترس است

است در نظر آنها، خالء قدرت را 
وجود اين ترس، . آزادي پر نمي كند

بنفسه، بيانگر ضعف جنبش و نيز وجدان 
بمثابه » بيان آزادي«همگاني نگشتن 

قش استقالل و ن. انديشه راهنما است
آزادي در زندگي يك انسان و نقش 
استقالل و آزادي در زندگي يك ملت 
و بنا بر اين، استقرار واليت جمهور 

» خالء قدرت«مردم كه محلي براي  
باقي نمي گذارد، بر جمهور مردم به 

» اهل انديشه و فعاالن سياسي« كنار، بر 
از اين رو، پرداختن به . نيز معلوم نيست

، از تمامي اهميت برخوردار اين مهم
هرگاه سانسور مانع از پرداختن . است

انديشمندان داخل كشور به اين مهم 
شود، بر آنها است كه با طرح پرسشها، 
ايرانيان اهل انديشه در خارج كشور را 
در انجام اين مسئوليت خطير ياري 

دست آورد جنبش همگاني .      رسانند
ي كه ما را از رأي وجدان عموم - 

از اين نظر نيز،  بس  –آگاه مي كند 
در انقالب ايران نيز، : ارزشمند است

همه روز، رژيم شاه مردم ايران را با 
ايران به ايرانستان بدل مي "مترسك 

،  مي "ايران تجزيه مي شود"و  "شود
اما چون  جنبش همگاني از . ترساند

وجدان عمومي فرمان مي برد و تمامي 
ئي پديد نيامد ملت در صحنه بود، خال

و مسلم گشت كه خطري از اين نوع را 
تنها استبداد بريده از ملت و وابسته به 

چنانكه .  قدرت خارجي ايجاد مي كند
استبداد كنوني، به همان اندازه كه از 
ملت جدا مي شود، اين خطر را بزرگ 

از اين رو، هرگاه جنبش .  تر مي كند
همگاني فرو نشيند، با توجه به اين 

عيت كه كودتاي خامنه اي و واق
مالي، نزديك به  –مافياهاي نظامي 

تمامي ملت را بر ضد رژيم بر انگيخته و 
رژيم را به انزوا درآورده است، خطر 
بزرگ مي شود و با توجه به بحران 
سازي ها، خطري كه در حكومت 

احمدي نژاد در چند  –خامنه اي 

استان كشور عينيت يافته است، گسترده 
  بنا بر اين، .  ودتر مي ش

هم ادامه جنبش و هم  قوت  -  1
بخشيدن به بديل مردم ساالر، در 
دستور كار همه آنهائي قرار مي گيرد 
كه مي دانند ايران فرصت و موقعيت 
بازيافتن استقالل و آزادي و نيرومندي 
از راه رشد را دارد و نبايد بگذارند 
  .استبداد تبهكار اين فرصت را بسوزاند

ز آنجا كه گرايش به خشونت و ا     
قدرت خارجي، دو زهر كشنده جنبش 
همگاني بشمار مي آيند، بديل مردم 
ساالر مي بايد ترجمان استقالل و 
آزادي باشد و محل عمل خويش را 
بيرون از رژيم و درون ايران  قرار 

  .دهد
مبارزه با انواع بيانهاي قدرت كه  – 2

آشفتگي فكري مردم ايران را تشديد 
ي كنند، ضرورتي به تمام تر پيدا مي م

« به قول پرسش كننده . كند
اي  هاي راهنماي بيمارگونه انديشه
گرايي انتزاعي،  عمل: چون

اي، مصلحت  ورزي حرفه سياست
مĤبي در  انديشي، آمال قدرت

روشنفكران و سياست ورزان، تجاري 
شدن فرهنگ در گستره عمومي، تفوق 

عقالنيت هايي كه مبتني بر  جهان بيني
محاسبه گري و كاسبكاري هستند، در 
گستره عمومي، اعالم پايان انقالب و 
پايان آرمان گرايي نزد روشنفكران و 

ورزان، فقدان آرمان در نسل  سياست
جوانان و جامعه به موجب همان جهان 

فضاي انديشه و عمل » بيني كاسبكاري
جامعه ايران را تيره كرده و عامل ترس 

ت از حقوق و گريز از و انفعال و غفل
  ". مسئوليت شده اند

راست بخواهي، جواني كه از      
آرمان، بنابر اين از جواني خويش 
غافل مي شود،  از نقش بيان آزادي 

بسا . بمثابه انديشه راهنما آگاه نمي شود
مي انديشد كه در زماني زندگي مي 
كند كه نيازي به انديشه راهنما ندارد و 

در گزينش انديشه  زحمتي نيز به خود
غافل از اين كه . راهنما نمي دهد

گرفتار بيان هاي قدرتي مي شود كه 
در فضاي بسته استبداد، بسان مخدري 

اگر او از .  توان ربا به او القاء مي شوند
چگونه زندگي مي كند؟ : خود بپرسد

در مي بابد كه هر عملي وقتي قابل 
تصور و انجام مي شود كه هدف و 

به سخن ديگر، آرمان . ندروش پيدا ك
هدفي است كه بدان، جوان زندگي 

در وضعيت . خود را  ممكن مي كند
امروز ايران، تعيين هدف در محدوده 
استبداد ويرانگر، تابعيت مطلق از رژيم 

چرا كه . و تباه كردن جواني است
جوان بخشي از جامعه است كه نظام 
اجتماعي را متحول مي كند تا آن را 

ت خويش بمثابه نيروي براي فعالي
محركه اي كه نيروهاي محركه ديگر 
. را به خدمت مي گيرد، آماده سازد

هرگاه جوان اين نقش را از دست 
بدهد، بمثابه جوان، خودكشي كرده 

هرگاه نسل جوان امروز، در . است
سال اخير  30زندگي جوانان در طول 

تأمل كند، در مي بايد كه چرا و چگونه 
نسل جوان خود بمثابه جامعه ايران از 

اين . نيروي محركه محروم شده است
تأمل به او هشدار مي دهد كه گرچه 
ادامه جنبش به فداكاري نياز دارد و 
شماري از جوانان را قواي سركوب 
رژيم از نعمت زندگي محروم خواهند 
كرد، اما رها كردن جنبش، خودكشي 

لذا مي بايد با تمام . يك نسل مي شود
در جريان . ش ادامه دهدتوان به جنب

خالء «جنبش، هدف را شفاف كند و 
را با شركت در جنبش و توان » قدرت

، پر »بديل مردم ساالر«بخشيدن به 
  .كند

در پاسخ به دو پرسش اول، مجموعه   
بهنگام .  اي از راه كارها پيشنهاد شدند

پاسخ به پرسش سوم، راه كارهاي 
ديگري بر اين راه كارها  افزوده مي 

اميد كه مجموعه اي از راه . وندش
كارها در اختيار نسلهاي در جنبش قرار 

  .گيرند
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و هم بدين . در حال فرو ريختن است
خاطر كه گروه بندي هاي سياسي و 
نظامي كه در اين سه كودتا شركت كرده 
اند، امروز ناتوان گشته و صحنه سياسي 
ايران در حال رها شدن از سلطه آنها 

ش فصل سوم اين اين گزار  .است
  .مجموعه را تشكيل مي دهد

در فصل اول، اشتباه هاي كالن       
اين اشتباه . خامنه اي فهرست شده اند

ها سالب مشروعيت او حتي از ديد فقه 
پرسش كديور از منتظري و . گشته است

پاسخ منتظري به او، اهميت ويژه دارند 
زيرا داليل فقهي سلب مشروعيت و 

ي را بر مي صالحيت از خامنه ا
اشتباه ها سبب   غير از اين،  .شمرد

رأي مردم به عدم صالحيت   شدند كه
احمدي نژاد براي مديريت، به جنبش بر 
ضد رژيم بدل شود و جنبش عمومي 
سالب مشروعيتش بگردد و آغاز پايان آن 

  .را اعالن كند
در فصل دوم، اطالعات تازه ديگري       

وانندگان در باره تقلب بزرگ را از نظر خ
اين اطالعات بدان خاطر كه . مي گذرد

نقش سپاه و بسيج را در تقلب بزرگ 
كار برد اين دو نيرو را   آشكار مي كنند،

در رژيم فاسد كننده در معرض ديد 
با نقشي كه در : ايرانيان قرار مي دهد

قلمروهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي اين دو نيرو پيدا كرده اند، 

واليت مطلقه فقيه و مردم گشته  فاصل
در همان حال، حاكي از تضعيف . اند

موقعيت خامنه اي و تبديل شدنش را به 
مالي معلوم  –آلت فعل مافياهاي نظامي 

  .مي كند
در فصل چهارم قسمت ديگري از       

تحقيق در باره مافياهاي مأمور 
سركوبهاي خياباني را از نظر خوانندگان 

به نقشي كه اين با توجه . مي گذرد
مافياها در سركوب جنايتكارانه مردم 

جامعه ايراني   بازي كرده اند و مي كنند،
از اين واقعيت آگاه مي شود كه مافياها 
مجموعه اي سرطاني را بوجود آورده اند 
. كه حيات ملي ايرانيان را تهديد مي كند

جنبش مي بايد ادامه يابد زيرا نجات و 
  .ادامه آنست ادامه حيات ملي در گرو

در فصل پنجم از اين امر مطلع مي       
خامنه اي پيشنهادي سه ماده شويم كه 

پيش از  وي .اي به اوباما داده است
انتخابات قالبي رياست جمهوري اين كار 

جاي   با توجه به كودتا،. را كرده است
براي ترديد نمي ماند كه او پيشاپيش، 
زمينه كودتا از راه تقلب بزرگ در 

توضيح . نتخابات را فراهم مي آورده استا
اين كه مي خواسته است امريكا و اروپا 

هرگاه جنبش . واكنشي نشان ندهند
به  88همگاني مردم نبود، كودتاي خرداد 

، از نظر جلب موافقت 60كودتاي خرداد 
 .دو طرف روسي و غربي مانند مي شد

آيا آنها كه نادانسته تكرار مي كنند ايران 
سياسي جسته است، عبرت مي استقالل 
  گيرند؟

در فصل ششم، داده هاي اقتصادي       
گوياي وضعيت مردم ايران، بعد از 

 –كودتاي خامنه اي و مافياهاي نظامي 
  .مالي را از نظر خوانندگان مي گذرانيم

در فصل هفتم خبرهاي تجاوزها به        
  :حقوق انسان را گرد مي آوريم

       
  اشتباه كالن  12
نه اي و پي خام

  :آمدهاي آن ؟
   
روز از اعالم نتايج  10بيش از         

گذشته است و هنوز مردم   انتخابات
در خيابانهاي تهران براي به دست 
آوردن حق خود در حال مبارزه 

هجوم هاي شبانه روزي به  . هستند 
. مردم و خانه هاي آنان تداوم دارد

چرا كه صداي اهللا اكبر شبانه مردم 
را آشفته » قام معظم رهبريم«خواب 

به همين دليل نيروهاي  . مي سازد
چماقدار سركوب گر با استفاده از 

جاسوسان در محله ها گشت مي زنند و 
از هر خانه اي كه صداي اهللا اكبر به 
گوش مي رسد حمله مي كنند و 
شرايط را به حدي سخت كرده اند كه 

براي اين كه اهللا اكبر بگويند  مردم 
نخست مطمئن شوند مأموران مي بايد 

  .رژيم در نزديكي هاي آنها نيستند
خامنه اي كه سالها چهره مخوف         

خود را با ظاهر مهربان مي 
آشكار  اين روزها به خوبي    پوشاند،

مردم نيز  . كرد كه خون ريز است
ديكتاتور اصلي  اينك مي دانند كه 
  .همان خامنه اي است

ش دست ملت ايران كه سي سال پي     
اين روزها  به انقالبي بزرگ زده بود، 

شاهد تكرار همان حركتي است كه در 
زمان شاه انجام داده بود و از همه 
مهمتر اينكه مردم به خصوص آنهايي 
كه در انقالب اول شركت كرده بودند 
به خوبي با حركات خامنه اي آشنا 
هستند زيرا او نيز همان اعمالي را 

سابق انجام مي انجام مي دهد كه شاه 
  .دادند 

زماني كه اشتباهات شاه شروع شد،       
وي براي جبران اشتباه اول مجبور به 
ارتكاب اشتباهي ديگر شد و در پي 

... اشتباه دوم، نوبت به اشتباه سوم و 
تا اينكه كار به جايي رسيد كه  . رسيد

ديگر براي او تواني براي ادامه كار 
ي انقالب آن هنگام بود كه صدا. نماند

  .مردم را شنيد 
ملت ايران متوجه  سال بعد،  30 ◄

از چند . اشتباهات خامنه اي شده است
ماه پيش، او مرتكب اشتباهات زير شده 

كار را به جائي رسانده است كه  و 
براي   ديگر چاره اي به جز فرار به جلو 

  :خود باقي نگذاشته است
وي ابتداي سال با اعالم اينكه من  ●

راي دارم و آن را به كسي  تنها يك
  . مي دهم، اشتباه اول خود را كرد

او براي بر انگيختن مردم به شركت  ●
مجبور به بازكردن ولو  در انتخابات، 

او فكر نمي . اندك فضاي سياسي شد
كرد اين كار اشتباه باشد و برايش 

    . مشكل بغرنج ايجاد كند
هاشمي  در جريان انتخابات،  ●

تقلب در   هشدار دادرفسنجاني به او 
انتخابات موجب خيزش مردم مي 

اين اشتباه سوم . اما او گوش نداد. شود
توهم خامنه اي و . بود كه انجام داد 

باند وي در باره توانائي خود درفريب 
مردم به حدي بود كه هرگز فكر نمي 
كردند كه، بعد از انتخابات، مردم 
فريب آنها را نخورند و تهديدهاشان را 

  . چيزي نشمرند و به جنبش در آيندبه 
انتخابات انجام شد و مردم براي      

حذف احمدي نژاد، نامزد حمايت وي 
مردم مطمئن . وارد انتخابات شدند

نامزد  بودند با اختالف بسيار زياد، 
خامنه اي را شكست خواهند داد و 

اما تقلب، بشيوه اي بس . چنين كردند
كه  ابلهانه، انجام گرفت و موجب شد

  . مردم به اعتراض برخيزند
با پايان انتخابات تقلبي و اعالم نتايج  ●

آن، خامنه اي در حالي كه از شادي 
در پوست نمي گنجيد، بدون اينكه 
منتظر اعالم نتايج رسمي از سوي 

پيام تبريكي را   شوراي نگهبان شود، 
اين اشتباه . براي احمدي نژاد فرستاد 

م خود را چهارم او بود و سبب شد مرد
: در برابر واقعيت تلخ قرار گرفته ببينند

تحولي كه رژيم كرده است و ماهيت 
كنوني را يافته و مظهر خشونت گشته 

خامنه اي فكر مي كرد كه اين . است
دفعه نيز مانند دفعات پيشين، اگر تقلب 
انجام دهد، مردم واكنشي نشان 

او و مشاورانش از عمق  . نخواهند داد

در حال بروز بود خبر فاجعه اي كه 
مطمئن بود كه اگر هم . نداشت

اعتراضي انجام بگيرد، با يك تشر او، ره 
به قول يكي از  . به سكوت مي برد

فرماندهان سپاه تقلب مي كنيم و اگر 
مردم صدايشان در آمد چند نفر ازآنها 
را ميزنيم و اين بچه سوسول ها فرار 

غافل از اين كه ميليون   . مي كنند
ي دست به جنبش همگاني مي ايران
  .زنند
با تاييد انتخاب قالبي احمدي نژاد،    ●

ملت به جنبش  از سوي خامنه اي، 
درآمد و تظاهرات چند ميليوني را 

متوجه  اگر هم    خامنه اي. سامان داد
چاره را در پناه   اشتباه هاي خود شد،

در    .بردن بازهم بيشتر به زور ديد
كب شد و اشتباهي ديگر مرت نتيجه، 

سوگلي او، . اين اشتباه پنجم او بود
احمدي نژاد، در سخنراني خود، در 

مردم را خس  ، »جشن پيروزي«مراسم 
تظاهرات روزهاي بعد . و خاشاك ناميد

وي را از گفته خود پشيمان 
او چند   از آن روز به بعد،   . ساختند

گفته شد به او . روزي دم فرو بست
دليل گفته اند در اين روزها، به 

ناراحتي مردم، بهتر است سخنراني 
  .نكند تا اوضاع آرام بگردد 

خامنه اي كه نمي توانست صداي  ●
اهللا اكبر شبانه مردم را بشنود و سكوت 
كند و يا تظاهرات روزانه مردم را ببيند 

فريادهاي مرگ بر ديكتاتور را به  و 
گوش خود بشنود و آرام 

به  تصميم گرفت كه با تمام قوا بماند، 
. اين اشتباه ششم او بود. ميدان بيايد

گرفتن   انتظار او اين بود بتواند با 
مردم را وادار به  ، »ژست قاطع«

براي همين منظور پيام . سكوت كند 
داد كه خود وارد صحنه خواهد شد 

براي . نماز جمعه را خواهد خواند   و
اينكه در برابر جمعيت چند ميليوني 

دستور داد از  تظاهر كننده كم نياورد،
شهرستانها و روستاها، جمعيت به تهران 

خبرگزاريها فراواني اتوبوسها . بياورند
را گزارش كردند كه جمعيت به 

جمعيت  . دانشگاه تهران مي آورند
كشي چنان ناشيانه انجام گرفت كه 
وسائل ارتباط جمعي دنيا نماز جمعه را 
شكست خامنه اي توصيف كردند و آن 

اشتن پايگاه در جامعه را دليل بر ند
  . ايراني دانستند

در اين روز، خامنه اي ، با آن          
حال بيمار خود كه مرتب سرفه مي 

هر چه در توان داشت بكار برد   كرد، 
اعضاي سركش خانواده «و فرياد زد و 

به آنها و به مردم . را تهديد كرد » نظام
مردم را تهديد . ايران اعالن جنگ داد

ها خواست به خانه هاي كرد و از آن
خود بروند و از طريق قانون همان 
قانوني كه بنا بر آن، مردم مكلف به 

صدا ! اطاعت از او هستند، اقدام كنند
از روزها قبل، » بيت رهبري«و سيماي 

مردم مي  دم از قانون مي زد و از 
از    خواست به جاي ريختن به خيابانها،

اما وقتي . عمل كنند» قانون«طريق 
، منتظر اعالن رسمي نتايج نماند »رهبر«

و انتخابات قالبي را ستود، ديگر مقام 
قانوني و قانوني برجا نماند كه مردم از 

بديهي است . راه آن عمل كنند
زورمداري كه او شده است، از ياد 
برده است كه هيچ مدرك محكمه 
پسندي از حضور ميليونها اعتراض 

. اردكننده به انتخابات تقلبي وجود ند
جنبش عمومي مردم قانوني ترين و بي 
چون و چرا ترين دليل بر تقلبي بودن 

  . انتخابات است
صدا و سيما، از چند روز پيش،      

شركت در نماز جمعه را بيعت با رهبر 

انقالب ناميد اما عدم حضور جمعيت 
رأي دهنده تهران كه از شش ميليون 

. را ساخت» رهبر«نفر بيشتر است، كار 
وره واليت فقيه و رهبر و نظام اسط

را شكست و بر جهان معلوم ... مقدس و
كرد ايرانيان اين رژيم را نمي 

نمايش چنان مصنوعي بود   . خواهند
كه اشتباه هفتم خامنه اي را جام زهر 

  . كشيدني ناخواسته گرداند
خامنه اي مردم تهران را         

فراخوانده بود براي بيعت با او، به 
چون ميليونها   ران بيايند ودانشگاه ته

تهراني نيامدند و به دنيا گفتند كمترين 
وقعي براي او و مقام او قائل نيستند، 
: طاقت نياورد و شروع به تهديد كرد

ممكن است تروريستها در هنگام 
در  ... تظاهرات بمب گذاري كنند و

واقع مانند بلند گوي خود 
، )روزنامه كيهان در (شريعتمداري 

ا از بمب گذاران خود مردم ر
حتي ياران   كاري كرد كه   .ترساند

نزديك وي نيز از اينكه دست به چنين 
جناياتي بزنند، بيم داشتند و به او 

  . هشدار داده بودند نبايد تا آنجا رفت
خرداد،  30فرداي آن روز، روز  ●

خامنه . مردم به خيابانها در آمدند
گمان برده بود ديگر كسي به   اي 

او با استفاده از . نخواهد آمد خيابان
كليه نيروهاي سركوبگر خود، اعم از 

 –نيروهاي انتظامي  –چماقداران 
نيروهاي سپاه و نيروهاي وارداتي از 

با مردم آماده   شهرستانها براي مقابله
اما ملت غيور ايران براي    .شده بود

بر . به خيابانها آمدند » رهبر«مخالفت با 
صداي تير . آمدندضد او به خيابانها 

اندازي و درگيري در كليه نقاط شهر 
بنا بر  . تهران به گوش مي رسيد

نفر در اين  30بيش از  اطالع، 
اين   . درگيري ها كشته شدند

هليكوپتر هاي  درگيري ها كه در آن 
سپاه نيز از قواي سركوب حمايت مي 

 57شهريور  17 كردند، تكرار ماجراي 
ند نيروهاي مردم كه مي دانست. شدند

سركوبگر دست به هر جناياتي مي 
زنند، مي كوشيدند اين نيروها را از 

آتش گشودن   .جنايت كاري باز دارند
بروي مردمي كه اعتراضشان مسالمت 

اشتباه هشتم خامنه اي   آميز بود،
  . گشت

كه متوجه شدت نفرت مردم » رهبر« ●
را سپر بال » شوراي نگهبان«شده بود، 

طرفي خود او پيشاپيش، بر اما از  . كرد
صحت انتخابات قالبي مهر تصديق زده 
بود و از طرف ديگر، اين شورا نيز به 
دليل حضور برخي از افراد مسئله دار 

 –الهام  –يزدي  –از جمله جنتي 
كعبي كه بسود احمدي  –كدخدايي 

نژاد موضع گرفته بودند، بي اعتبار 
    . بود

ي دستپاچگي شوراي نگهبان به حد     
شد كه مانند موجودي مفلوك دست 
به هر كار مي زد تا مگر بتواند با 

شرايط را   استفاده از قواي سركوب، 
وضعيتي مي . آماده اعالم نتايج كند

بايد آماده مي شد كه جنبش مردم 
به همين دليل، ابتدا تالش   . ميسر نشود

كرد كانديداها را مجاب كند كه بايد 
اين امر سر  وقتي آنها از . شكايت كنند

. به مراجع تقليد روي آورد باز زدند، 
آنها  . با بي مهري آنها روبرو شد

فرستاده هاي اين شورا را به خانه هاي 
دست به  در نهايت،    . خود راه ندادند

و كوشيد نماينده   تشكيل هياتي زد 
اما آنها . هاي نامزدها نيز عضو آن شوند

حاضر نشدند وارد گردابي شوند كه 
، با اشتباهات خود ساخته »برره«

شوراي نگهبان در حالت آچمز  . بود

برغم وجود انبوهي از  . قرار گرفت
مدارك بر وقوع تقلب بزرگ، حسب 
االمر خامنه اي، صحت انتخابات را 

اين تصديق ، اشتباه نهم . تصديق كرد
زيرا در همان حال كه . خامنه اي شد

شوراي نگهبان را بيش از پيش بي 
» رهبر«مي كرد، آلت فعل اعتبار 

بر جهانيان آشكار مي    بودنش را
  .گرداند

همزمان، خامنه اي مجلس را نيز  ●
كه ديد » رهبر فرزانه« . وارد عمل كرد

شوراي نگهبان واليت اعتبار ندارد و 
تصديق صحت انتخابات تقلبي بودن 
آن را مسلم مي كند، مجلس را مأمور 

اما  . كرد نامزدهاي معترض را رام كند
خوب : گفته بود رييس اين مجلس قبال 

بود كه برخي از اعضاي شوراي نگهبان 
از كانديداي خاصي حمايت نمي 

اين اظهار نظر، نوعي اعتراف . كردند
عدم . به تقلبي بودن انتخابات بود

نماينده مجلس در  190حضور بيش از 
ضيافت ميهماني رييس جمهور و تاييد 

مجلس  نماينده از كميته رييس 180
جهت بررسي وضعيت حمله به مردم و 
دانشجويان نشان داد كه برخي از 
نمايندگان نيز كاسه صبرشان از دست 

و دست نشانده اش به سر آمده » رهبر«
بعد   3به خصوص كه در ساعت  . است

از نيمه شبي كه چماقداران به خوابگاه 
دانشجو را  5دانشگاه حمله كردند و 
» مايندگانن« كشتند، به خانه هاي

نفر  40مجلس نيز حمله كردند و حدود 
نان را مورد حمله قرار دادند تا كه آاز 

حساب دست مجلسيان بيايد و مجلس 
همان سمت و سوئي   در روزهاي بعد

مي » رهبر«را درپيش بگيرد كه 
جو خفقاني كه براي  . خواست

نمايندگان ايجاد شد، انسان را به ياد 
ل در وضعيت نمايندگان مجلس او

جريان كودتا بر ضد بني صدر، در 
دستياران خامنه . مي اندازد   60خرداد 

نيز در اين روزها، با بكار بردن  اي 
، »النصر بالرعب«روش 

در موقعيتي قرار دادند را   »نمايندگان«
، نتواند به تقلب انكه كسي از آن

بزرگ و سركوب خونين مردم 
اعتراضي بكند و يا به جبهه هاشمي 

 –موسوي  –خاتمي  –ني رفسنجا
  .بپيوندد... كروبي و

ايجاد وحشت در نمايندگان مجلس     
زيرا بر آنها . اشتباه دهم خامنه اي بود 

هم كه هنوز ترديد داشتند، مسلم شد 
كه ديگر كمتر وزني براي مجلس 

طرفه اين كه از طرفي . نمانده است
مجلس را مرعوب و بي نقش ساخت و 

ست نامزدهاي از سوي ديگر از او خوا
» نمايندگان«! معترض را رام كند

با وجود ارعابي كه  : تالفي كردند نيز 
، از »رهبر«شده بودند و با وجود تأكيد 

نفر در جلسه ميهماني  100 آنها تنها 
  . احمدي نژاد شركت كردند

در همان روزي كه مردم  خامنه اي،  ●
در ميدان بهارستان با نيروهاي نظامي و 

نمايندگان را  گير بودند، چماقدار در
 و به حضور خواند و براي آنها خط

به هيچ قيمت : كشيد و گفت نشان
او بار ديگر . عقب نشيني نخواهد كرد

مردم را به سركوب تهديد كرد و 
معلوم كرد كه زورمداران همه از يك 

اين اشتباه يازدهم او بود . قماش هستند
زيرا اعتراض به تقلب را بطور قطع، به 

نظام جمهوري «تراض به خود و اع
  . بدل كرد» اسالمي

درگيري هاي مردم با نيروهاي  ●
. سركوبگر نظام ادامه يافت

ديدار با   نظام "رهبر"   ناچار،
. نمايندگان قوه قضاييه را ترتيب داد

  پشم و پيله وي   اين بار، مثل كسي كه 
  

  5در صفحه 
  

 سه كودتا
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با زبان ديگري   ريخته شده باشد،
هر دو طرف را خطاب  او. صحبت كرد 

از آنها خواست مردم را به . قرار داد
 29حال آنكه در جمعه . خيابانها نكشانند

اگر مردم به خيابانها  : گفته بود خرداد 
بيايند و كشته شوند مسئوليت آن بر 
عهده كسي است كه آنها را به خيابانها 

گوئي قدري ترس بر وي . مي كشاند
صداي مستولي شده است و تا شنيدن 

پاي انقالب، زمان زيادي باقي نمانده 
  .است 

مردم كه مي ديدند كليت نظام  ●
فاسد و سركوبگر  –دروغگو  –فريبكار 

است به تظاهرات خود ادامه مي دادند 
تظاهرات مي  » رهبر«و بر ضد 

با آنكه به تهديد خامنه اي    .كردند
وقعي ننهاده بودند، مأموران او 

سيد  . شودندهمچنان زبان به تهديد گ
احمد خاتمي، بنده اي از بندگان زور 
را مأمور كردند كه در نماز جمعه، 
مردم را محارب بخواند و به اعدام 

بخواهد   تهديد كند و از قوه قضاييه 
او، در بخشي از  . برخورد شديد كند

سخنانش، شهادت ندا آقا سلطان را 
روز بعد مسئول . دسيسه ناميد

به سپاه و خبرگزاري فارس وابسته 
مسئول روزنامه جوان ارگان سپاه 
پاسداران را وادار كرد كه به صدا و 
سيما بيايند و بگويند كه ندا توسط 

يكي ديگر از . منافقين كشته شده است
آنها اعالم كرد كه اين دختر توسط 
مزدوري كه از يك خبرنگار خارجي 
پول گرفته بود كشته شده است و اين 

كننده اند دروغ ها آنقدر مشمئز 
مردم را بر مخالفت با رژيم جازم  كه 

  .كرده اند
خامنه اي كه متوجه شده است توان  ●

مقابله با جنبش مردم را ندارد با كمك 
مشاوران تالش دارد تا با اعدام برخي 
از نيروهاي سياسي و روحانيون جو 
ترس و وحشت را بر سراسر كشور 
بگستراند و همانگونه كه گفته شد براي 

ن كار دست به دستگيري بسياري از اي
تا  سياسيون و روحانيون و مبارزان زد 

ضد  بتواند با گرفتن فيلم اعترافات
انساني و ضد اخالقي كه مردم زير بار 

زمينه  صحت آنان نخواهند رفت ،
اما از اين . اعدام برخي را فراهم آورد

امر غافل است كه سال 
هر چند . نيست 60سال  مانند    88

ي آن سال را نيز سال قانون ناميد خمين
و در تمامي سال با بي قانوني و توسط 
همين افرادي كه االن در شرف 
اعتراف و اعدام هستند دست به 
سركوب گسترده مردم زد و هزاران 
نفر را اعدام كرد تا بتواند كودتاي 

بني صدر را به انجام  انجام شده بر ضد 
م اين اشتباه، اشتباه دوازده. برساند

  . خامنه اي است
   

منتظري خامنه اي را ولي * 
جور و معزول و وظيفه مردم را 

  :بركناري او مي داند
  
 آقاي  در پاسخ به چند پرسش ◄

كديور، آيت اهللا منتظري، خاصه هاي 
روشن . ولي ستمگر را بر مي شمرد

است كه شخص مورد پرسش و پاسخ 
خامنه اي ايست و اين او است كه 

ر، حاكم ستمگر مي منتظري ولي جائ
داند و با آنكه چنين حاكمي منعزل 
است، اما هرگاه خود از كار كناره 
نگرفت، حق و وظيفه مردم است كه او 

پيش از اين، او واليت . را بركنار كنند
مطلقه فقيه را از مصاديق شرك دانسته 

متن پرسشهاي كديور و پاسخ . بود
منتظري، در سايت انقالب اسالمي و 

بعنوان . بسيار درج است سايت هاي
  :سند، قسمتي از آن را درج مي كنيم

كديور درپرسش اول ازحكم تصدي ●
مناصب خدمات عمومي پس از از 
دست رفتن شرائط الزامي از قبيل 
عدالت، امانتداري و برخورداري از 

منتظري . رأي اكثريت پرسيده است
از بين رفتن شرائط : پاسخ داده است 

ال در صحت و مذكور كه شرعا و عق
مشروعيت اصل توليت و تصدي امور 
عامه جامعه دخيل است خود بخود و 
بدون حاجت به عزل موجب سقوط 
قهري واليت و تصدي امر اجتماعي و 
عدم نفوذ احكام صادره از سوي آن 

  .متولي و متصدي مي گردد
دوم پيرامون در پاسخ به سؤال  ●

وظيفه شرعي مردم در قبال چنين 
 :نوشته است نتظريممتصدياني، 

تصدي چنين افرادي هيچگونه 
مشروعيتي ندارد و چنانچه به زور يا 
فريب و تقلب بر آن منصب بمانند 
مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت 
آنها را در نزد خود و بركناري آنان را 
از آن منصب با رعايت مراتب امر به 
معروف و نهي از منكر و انتخاب 

ترين راه ممكن  مفيدترين و كم هزينه
  .ابراز داشته و بخواهند

در پرسش سوم ارتباط ارتكاب  ●
» ملكة عدالت«با » يازده گناه كبيره«

آيت اهللا منتظري . مطرح شده است
ارتكاب همه اين معاصي يا اصرار بر 
برخي از آنها را از بارزترين و 
گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و 

لتي از مصاديق آشكار ظلم و بي عدا
  .دانسته است

آيا  :آمده استدر پرسش چهارم  ●
حفظ نظام «تمسك به جمالتي از قبيل 
مي تواند » از اوجب واجبات است

مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و 
زيرپانهادن ضوابط اخالقي و محكمات 

در پاسخ خود منتظري  شرعي باشد؟
با كارهاي ظالمانه  :تصريح كرده است

ان نظام اسالمي و خالف اسالم نمي تو
  .را حفظ يا تقويت نمود

به فتواي آيت اهللا منتظري آمر و       
متصدي و مباشر اعترافات و مصاحبه 

با زور و  - هاي ساختگي تلويزيوني 
گناهكار و مجرمند و  - شكنجه و تهديد 

شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند 
  .بود
در  در پاسخ به پرسش پنجم كديور ●

، »واليت جائر«ي عالئم شرع باره
جور، مخالفت : است منتظري نوشته

عمدي با احكام شرع و موازين عقل و 
ميثاقهاي ملي است كه در قالب قانون 
درآمده باشد و كسي كه متولي امور 
جامعه است و بدين گونه مخالفت مي 
ورزد جائر و واليتش جائرانه است ، و 
تشخيص چنين واليتي در درجه اول بر 

امعه يعني عالمان دين عهده خواص ج
آشنا و مستقل از حاكميت و 
انديشمندان جامعه و حقوقدانان و 
آگاهان از قوانين مي باشد و در درجه 

  .دوم بر عهده عموم مردم است
اين اشتباه ها بيشتر از : انقالب اسالمي

جنبش مردم در شكستن اسطوره 
و واليت فقيه و نزديك شدن » رهبر«

در باره . ندرژيم به مرگ، اثر داشت
يافته است، خسرو   سرنوشتي كه رژيم

خاور، جامعه شناسي كه در فرانسه استاد 
ماه در ايران  2دانشگاه است و بمدت 

بسر برده است، مقاله مفصل خود را 
را به ) 2009وئيه ژ 8نوول ابسرواتور (

  :اين حاصل سخن رسانده است

   
  :مرگ در انتظار رژيم است* 
  
خسرو خاور، حاصل سخن نوشته     

جامعه شناس استاد دانشگاه در پاريس 
  :اينست

بحران عميق كه دولت اسالمي      
گرفتار آنست فرآورده يك جنبش 
اجتماعي با محتواي دموكراتيك است 

رژيم ) واليت فقيه ( بعد ديني   كه با
مخالف است و انشقاقي كه در طبقه 

نتيجه اينست . مسلط بوجود آمده است
مشروعيت  كه رئيس جمهوري

  . ندارد  )احمدي نژاد(
در الگوي چيني، سركوب جنبش       

دانشجويان توسط رژيم چين، رشد 
توضيح اين . اقتصادي را به دنبال آورد

كه رژيم چين، دريافت كه سركوب 
پس دست به كار . تنها كار ساز نيست
رژيم ايران نمي . رشد اقتصادي شد

. تواند از همان الگو پيروي كند
كه جنبش دانشجوئي در بخصوص 

چين بقدر كافي محدود بود و در 
جنبش براي مردم ساالري   ايران، 

تن در آن   همگاني است و ميليونها
بكار بردن الگوي . شركت دارند

سليدارنوس دوران گرباچف در روسيه، 
با وضعيت امروز ايران، سازگار تر 

ژيم موفق به سركوب و متوقف ر: است
حتي براي  كردن جنبش مي شود اما

بخش بزرگي از هواداران خود نيز 
اين امر، محتمال  . فاقد مشروعيت است

چرا كه از . به عمر رژيم پايان مي دهد
رژيم از    .حمايت مردم محروم است

زورآزمائي با بخش بزرگ جامعه و نيز 
بخش بزرگي از نخبه هاي خود، سخت 

  . ناتوان بيرون آمده است
خامنه اي  اشتباه هاي: انقالب اسالمي
چرا كه با وجود عالئم . ناگزير بوده اند

مرگ كه رژيم از خود بروز مي دهد، او و 
هاي نظامي مالي، پذيرفتن نتايج امافي

انتخابات را، زود رس كردن مرگ رژيم 
واليت مطلقه فقيه تلقي كرده و خود را 

  :ناگزير از تقلب بزرگ ديده اند
   

اطالعات تازه در باره 
تقلب بزرگ در 

  : 88خرداد  22انتخابات 
        

چگونگي كودتاي خامنه اي و ◄
دستياران او را از راه تقلب در 
انتخابات، پيش از اين تشريح كرده 

مهندسي تقلب را عده اي نادان   .ايم
سبب لو رفتن  تصدي كرده و خود 
  : تقلب بزرگ شده اند

) 1388تيرماه  7 (روزنامه اعتماد ملي  ●
رهبر، در گزارش خانم فاطمه : نوشت 

: ايران، سه روز قبل از انتخابات گفت
ميليون نفر در  35مردم با بيش از 

انتخابات شركت مي كنند و آقاي 
درصد آرا را به  70احمدي نژاد حدود 

 24يعني . خود اختصاص مي دهد
  ).نقل به مضمون .( ميليون راي

گفته خانم فاطمه رهبر از اعضاي      
و اصولگرايان در  وابسته به هيات موتلفه

خرداد ، معلوم مي كند كه  19تاريخ 
حتي ميزان تقلبي كه بايد انجام شود 

  .نيز مشخص شده بود 
شب  10خبرگزاري ايرنا در ساعت  ●

خرداد اعالم كرد كه احمدي  22روز 
پيروز  درصد آراء،  70نژاد، با حدود 
 10ساعت  حال آنكه . انتخابات است

اي تعطيل شب تازه حوزه هاي اخذ ر
و هنوز آرا شمارش نشده  شده بودند 

  .بودند 
بامداد اعالم  1هاشمي ثمره ساعت  ●

 70آقاي احمدي نژاد با حدود : كرد
درصدكل آرا پيروز قطعي انتخابات 

حال آنكه ستاد انتخابات تا . است
همان روز به تدريج در حال  14ساعت 

  .اعالم نتايج بود 
ف بين و به راستي اينهمه رمال و ك     

پيشگو چگونه همه در يك جا جمع 
شده اند ؟ آيا جز اين است كه همه 

  آنها در جريان تقلب بزرگ بوده اند 
. اما چگونه اين برنامه مهندسي شد  ◄

خوانندگان عزيز قبال در جريان 
چگونگي تقلبات نوشته شده در همين 
نشريه قرار گرفته بوديد اما اين بار، 

ه اي دست به تحت امر خامن مهندسان 
  :كاري ديگر زدند كه در زير مي آيد

نا بر اطالعات واصل از سوي يكي ب ●
از مسئوالن سپاه پاسداران شريك در 
تقلب، قبل از شروع انتخابات، حدود 

در يك مجموعه   ميليون تعرفه،  16
به   محدود از نيروهاي مورد اعتماد،

نام احمدي نژاد نوشته شده و سپس 
گيري در صندوق ها قبل از آغاز راي 

  .جا سازي شده اند 
يك كميته تحقيق بي طرف مي      

تواند با بررسي و خط شناسي به راحتي 
زيرا  . پرده از اين تقلب بزرگ بردارد

افراد گروه رأي نويس محدود بوده 
هر كدام از آنها مي بايست  . اند

   . هزاران رأي را با خط خود بنويسند
ت به گفته بد نيس  در اين مورد،      

او . هاي اميدوار رضايي مراجعه شود
تنها فردي بود كه از سوي رضايي 

درصد از  10جهت بررسي و بازبيني 
آراء به محل بازبيني رفته بود و بعد از 
ديدن آراي صندوق هاي راي گفت 

درصد آرايي كه از  80تا  70كه حدود 
صندوق ها بيرون آمد با يك خودكار 

خدايي كد. و يك خط بوده است
گفت كه قوه قضاييه بايد پيگير اين 
حرفها شود و همچنين رضايي گفت 
كه بسياري از آرا تا نخورده در 

  .صندوق هاي راي بوده است 
تقريبا اكثر راي دهندگان از كم  ●

بودن تعرفه ها در حوزه هاي راي 
داشتند و علت اين بود   گيري شكايت 

كه حدود يك سوم از تعرفه ها قبل از 
ه به حوزه ها ارسال شود از اينك

گردونه خارج شده و نام احمدي نژاد 
  .بر آنها نوشته شده بود 

يكي از داليلي كه وزارت  و نيز،    ●
كشور ساعات اخذ راي را مانند 

خر شب تمديد نكرد آانتخابات قبل تا 
  .همين بود كه تعرفه ها كم بودند 

زماني كه نيروهاي وابسته به آمران  ●
د نشدند كمبود تعرفه دار تقلب متوجه

افتضاح ببار مي آورد، به شوراي 
بنا به دستور يكي . نگهبان متوسل شدند

از اعضاي شوراي نگهبان حدود دو و 
ميليون تعرفه بدون شماره در روز   نيم 

    . قبل از راي گيري به چاپ مي رسد
در اعتراض نامه موسوي، آمده است  ●

 تا 95بين    حوزه راي 170كه حدود 
درصد افزايش راي نسبت به  140

. داشته اند واجدين شرايط راي دادن 
كدخدايي دروغگو گفته است اين 
افزايش آراء به دليل مسافرت مردم به 

مثال در شمال  . آن حوزه ها بوده است
افزايش راي داشته ايم به دليل 

  .مسافرت ها 
 170اين ميزان افزايش آراء در     

به حال كه تا  - شهرستان  -حوزه
مشخص شده است به اين دليل بوده 
كه در ميان صندوقهاي اخذ راي قبل 

از شروع ساعت راي گيري آراي 
  .نوشته شده درآنها جاسازي شده است 

در يك مورد كميته صيانت از آراء  ●
اعالم نموده است كه با توجه به ميزان 
ساعت اخذ راي هر صندوق مي تواند 

جاي راي را در خود  800تا حدود 
ولي برخي از صندوق ها تا دو   . دهد

هزار راي را در خود جا داده اند كه 
. با ساعت اخذ راي همخواني ندارد

كه چگونه  ستالبته كميته نگفته ا
راي اضافه در اين  1200حدود 

اما هم . صندوق ها جا گرفته است
موسوي و هم كروبي گفته اند نه معلوم 
كه صندوق هاي رأي خالي بوده 

ناگفته نماند كه بني صدر در     .اند
همان روز بعد از انتخابات با ارايه 
آماري دقيق اعالم كرد هر گاه در هر 
دقيقه يك رأي به صندوقهاي ثابت و 
در هر سه دقيقه، يك رأي به 
صندوقهاي سيار ريخته شده باشند، در 

ميليون  8/26ساعت، حداكثر  13ول ط
. تن مي توانسته اند رأي داده باشند

ميليون رأي قالبي به  12يعني حدود 
صندوقهاي ريخته شده اند و اين آراء 
به سود احمدي نژاد به صندوقها 

  اما  . ريخته شده اند
هرگاه قرار بر اين باشد كه به  – 1

رأي  800صندوقهاي ثابت، هريك 
و در صندوقهاي   ريخته شده باشند،

سيار، در سه دقيقه يك رأي ريخته 
ميليون رأي  6/28 شده باشد، حداكثر
بنا بر اين فرض، . اخذ شده است

ميليون رأي قالبي بسود  4/10حداقل 
احمدي نژاد به صندوق ريخته شده 

البته تقلبهاي ديگر هم انجام . است
  .گرفته اند

ميليون رأي  16هرگاه حدود  – 2
پيشاپيش در صندوقها بنام احمدي نژاد 
ريخته شده باشند، ميزان آراي مأخوذه 

با توجه به فقدان . يليون مي شودم 23
تجهيزات فني الزم در ايران و مشكل 

 13بي سوادي و كم سوادي، در 
ساعت، بيشتر از اين نمي توانسته است 

به سخن ديگر، . رأي اخذ شده باشد
تقلب بزرگ، پيشاپيش، به ترتيبي 
طراحي شده و روز رأي گيري به اجرا 
گذاشته است كه بخش بزرگي از رأي 

رأي بدهند    ان نتواننددهندگ
استفاده از حضور آنها در حوزه ها،    و

تقلب بزرگ را انجام و احمدي نژاد را 
ميليون رأي، رئيس جمهوري  24با 

   .بگرداند
  

روحانيان : آخرين خبرها
قم تهديد به رفتن به نجف 

  ا...:مي كنند و
  
تهديد اخير مهاجرت مراجع تقليد  ◄

ار از ايران به سوي نجف فشار بسي
زيادي بر بيت رهبري وارد آورده 

خبر ) 2009ژوئيه  13(لوموند . است
  داده است كه تهديد به ترك ايران را 

علت    .آيت اهللا استادي كرده است
تهديد به ترك ايران، يكي به راه 
انداختن راه پيمائي از سوي روان 

جوان دست » روحاني«بخش، يكي 
پرورده مصباح يزدي و نيز فشار رژيم 

اي تبريك گفتن به احمدي نژاد بر
به رياست » تجديد انتخاب«بخاطر 

     .جمهوري بوده است
كه خامنه اي را   فتواي منتظري◄

  (= » ولي غاصب و مستبد و ستمگر«
  

  6در صفحه 
  

 سه كودتا
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خوانده است، معلوم مي كند ) جائر
رژيم ديگر توان رفتار دد منشانه با 

بخصوص   .روحانيان بلند پايه را ندارد
ر قرار باشد فتوا دهندگان را كه اگ

دستگير كنند، شمار بزرگي را روحانيان 
طراز اول، چون صانعي و شبيرزنجاني 

حتي آملي و موسوي اردبيلي و    و
را   ...استادي و طاهري خرم آبادي 

  .مي بايد دستگير كنند
روحانيان زنجاني كه از بيات  ◄

. جانبدار خميني و مخالف خامنه ايست
را  پاسخ، اين سئواليبه در پاسخ  او 

  :داده است
پس از عرض سالم شرايط  :سئوال* 

با توجه به غير شرعي  كارمندان دولت
بودن دولت آتي به چه ترتيب خواهد 

دولتي جايز است؟در  بود؟ آيا ترك كار
صورت حرج مالي چه بايد كرد؟ با تشكر 

- 21/04/1388  
با توضيح اينكه فرض ناصالح  :جواب ●

فاقد شرايط شرعي و قانوني بودن و يا 
يك دولت، نامشروع بودن  بودن رئيس

اصل دولت را موجب نمي شود، در 
شرايطي افراد  فرض سئوال در چنين

بايد تالش كنند فرد نامشروع و متقلب 
تغيير دهند و  را از طرق مسالمت آميز،

فردي كه واجد شرايط است را روي 
فعاليت، اگر  اين تالش و. كار آورند

اصالح امر شود و نتيجتاً فرد  موجب
آورد، از  واجد صالحيت را روي كار

باب امر به معروف تكليف است و بايد 
چنين  اين عمل را انجام دهند و اگر

توان و قدرتي ندارند و ماندنشان در 
 اين مقام دولتي، صرفاً باعث تقويت

مديريت نا مشروع مي شود، از باب 
حل نهي از منكر نمي توانند در آن م

باعث اين تقويت شوند و نيز  مانده و
موظفند از هر راه ممكن، در بيان مسئله 

زيانهاي اين نوع مديريت و  و توضيح
تبعات سوء آن بكوشند چراكه رعايت 

معروف و نهي از منكر از  مراحل امر به
امور عقالئي و عرفي است و شريعت 

تاييد قرار داده  حقه، آن را مورد
ل داده شود كه ولي اگر احتما. است

دولتي، جلو  ماندن در آن جايگاه
برخي از اعمال غير قانوني را گرفته و 

ديگران اثر گذار  در جهت تنوير افكار
است، بايد در آنجا مانده و در مواردي 

انسان  ممكن است مشكلي از كه 
در اين موارد . گرفتاري برطرف كنند

  .ماندن در آن محل كار، تكليف است
دهان به » مسموع«و در تهران د ◄

  :گوش انتشار يافته اند
چون پاي مشروعيت رژيم بميان  ●

خامنه اي و دستگاه او به   است،
در مراسم  كنندروحانيان فشار وارد مي 

تنفيذ رياست جمهوري احمدي نژاد 
از آنجا كه جمعي از . شركت كنند

تهديد اصالح طلبان » نمايندگان«
كرده اند در اين مراسم شركت نمي 
كنند، تهديد به قطع حقوق و سلب 

  . صالحيت شده اند
روحانيان بنا بر اين دارند كه  ●

دستجمعي خامنه اي را فاقد صالحيت 
       .براي تصدي واليت فقيه اعالم كنند

با آنكه نشريه هاي كودتاچيان خبر  ◄
دستگير شدگان مي » اعترافات«از 

و محسني اژه اي مي گويد  دهند
ير شدگان منوط پخش اعترافات دستگ

يك اطالع  به رأي قوه قضائيه است، 
حاكيست كه هيچ كدام از دستگير 
شدگان برغم فشاري كه به آنها وارد 
شده است حاضر به كوتاه آمدن و 

    .نشده انددلخواه رژيم مصاحبه 
به كروبي اطالع    يكي از مراجع قم ◄

داده است كه متصديان تقلب او را 
الع قطعي اط   مطمئن ساخته اند كه

حوزه آرا  80دارند كه حداقل در 
  . درون صندوق ها را از قبل ريخته اند 

بنا بر اطالع واصل از سپاه، با توجه  ◄
به اثر كشت و كشتار و دستگيري و 

همان    ر مردمبكشتن افرادزير شكنجه، 
نبوده است كه كودتاچيان انتظار 
داشته اند و وجدان جهاني را نيز 

منزجر كرده است، سخت از اين رژيم 
بنا بر اين شده است كه رژيم قيافه 
خشن خود را به قيافه منكر ارتكاب 

از اين رو است كه . خشونت تغيير دهد
كودتاچيان منكر آن مي شوند كه 

  . دست به كمترين خشونتي زده باشند
اما مرتكب جنايت شدن و منكر آن         

گشتن، بيشتر خشم برانگيخته و در سپاه 
بسياري را به اعتراض  و بسيج،

  . برانگيخته است
كودتائي كه خامنه اي و : انقالب اسالمي

مالي با مراجعه به  –مافياهاي نظامي 
قدرتهاي خارجي، انجام داد، بلحاظ 
نيروهاي شركت كننده در آن و از جهت 
نقش قدرتهاي خارجي در آن، مشابهت 

و خرداد  32مرداد  28هائي با كودتاهاي 
همان حال، حاكي از كم  دارد و در 60

اثر شدن نقش قدرت هاي خارجي و 
ناتوان شدن گرايشهاي زورمدار شركت 

  :كننده در آن كودتا ها است
   

سه كودتا و گروه 
در آنها  كه بنديهائي

  :شركت كرده اند
  

  
نها آافرادي كه مانند ما سني از    

گذشته است و سالهاي گذشته را پيش 
به گوشه نگاه خود دارند مي توانند 

هايي از كودتاهاي انجام شده در اين 
سالها اشاراتي داشته باشند تا جوانان 
ميهنمان در جريان عوامل دخيل در 

  .كودتاها قرار گيرند 
سال گذشته وطن ما با  60طي حدود 

سه كودتا مواجه بود كه تالش داريم تا 
به   عوامل دخيل در اين كودتاها را

  .طور مختصر معرفي نماييم 
كودتا بر ضد حكومت ملي دكتر - 

  .محمد مصدق 
رييس جمهور منتخب   كودتا بر ضد  - 

  . 60ابوالحسن بني صدر در سال 
كودتا بر ضد آراي مردم در  - 

  .88خرداد  22انتخابات 
در هر سه كودتاي ياد شده فوق       

رد پاي برخي كشورها و برخي چهره 
  :ها و گروهها مشخص است

   
درتهاي گروههاي داخلي و ق* 

خارجي صاحب نقش در 
  :32مرداد  28كودتاي 

  
در جريان كودتا برضد حكومت         

ملي دكتر محمد مصدق مي توان 
عوامل زير را به صورت مختصر معرفي 

  :كرد
  :قدرتهاي خارجي ◄
دولتهاي امريكا و انگليس و روسيه و  ●

هر سه اين دولتها از حضور دولتي 
ا لذ. مستقل و ملي زيان مي ديدند

براي براندازي حكومت مصدق، 
مستقيم و با استفاده از نيروهاي وابسته 

  .به خود در اين امر شركت داشتند 
گروههاي وابسته كه دست به هر ●

ترفندي مي زدند تا كه حكومت 
اين . مصدق را بر اندازند

  :عبارت بودند از   گروهها 
حزب توده ايران كه در  -  1

  . كودتاهاي بعدي نيز دخالت داشت

حزب فداييان اسالم كه بعدها به  -  2
اين گروه در  . هيات موتلفه تبديل شد

كليه كودتاها شريك و ياور 
تا آنجا كه در   . كودتاچيان بوده است

جريان كودتا بر ضد حكومت دكتر 
مصدق، سرلشكر زاهدي را ياور اسالم و 

  . سرباز فداكار وطن دانسته بود
حزب زحمتكشان كه تحت رهبري  -  3

مظفر بقايي هم در كودتا بر ضد 
و  حكومت محمد مصدق دخيل بود 

با وجود .  60هم در كودتاي سال 
همان فرد و افرادي مانند حسن آيت و 
اسرافيليان و شريفي نسب و حاتمي و 

...  
مجمع مسلمانان مجاهد به رهبري  – 4

شمس قنات آبادي كه درباري رسوائي 
  .شد
ن در ميان عوامل دخيل روحانيو  ●

بنا بر گزارش . برجسته نيز وجود داشتند
سيا در باره كودتا و بنا بر اسناد سري 
دولت امريكا كه با گذشت زمان قابل 

 25پس از آنكه كودتاي    انتشار شدند،
مرداد شكست خورد، دو آيت اهللا، 

بهبهاني و ديگري سيد   يكي سيد محمد
مرداد،  28ابوالقاسم كاشاني، در 

دست گرفتند و  رهبري كودتا را در
خوانندگان . آن را به پيروزي رساندند

عالقمند به درس آموختن از تاريخ، 
مي توانند به كتاب نهضت ملي ايران و 
دشمنانش به روايت اسناد، نوشته 
ابوالحسن بني صدر و جمال آل صفر 

  .رجوع كنند
گروههاي چماقدار نيز از جمله  ●

نيروهاي دخيل در هر سه كودتا بوده 
ين نيروها كه در كودتا بر ضد اند ا

حكومت دكتر محمد مصدق تحت 
كه از طرف ( رمضاني فرماندهي شعبان 

و  )مردم به شعبان بي مخ لقب گرفت 
طيب به سركوب مردم دست زده 
بودند، در حكومت شاه و سپس از 
استبداد مالتاريا، به تغيير سر دسته ها، 

   . همچنان صاحب نقش مانده اند
ر، مطبوعات مزدور و در آن روزگا ●

وسائل ارتباط جمعي غربي هرچه  نيز 
در توان داشتند برضد حكومت ملي 

اينان نقش بس مهمي در . تبليغ كردند
  .كودتا ايفا كردند

 28بخشي از قواي مسلح نيز در  ●
مرداد به كودتاچيان پيوستند و 

  .موفقيت كودتا را ممكن ساختند
قشر اول بازار كه واردات را در  ●
ت داشت و البته مالكان بزرگ با دس

  .كودتاچيان همراه بودند
تا پيروزي انقالب، رژيم   از آن پس،      

كودتايي محمد رضا شاه به سركوب 
تا . نيروهاي ملي و مبارز مشغول بود

زماني كه مردم ايران برخاستند و با 
جنبشي توانمند موجبات سقوط وي را 

مردم ايران مي . فراهم آوردند
در استقالل و آزادي و با  خواستند

دوباره انقالب در اسالم به ترتيبي كه 
همان بيان آزادي بگردد كه بود، راه 
رشد بر ميزان عدالت را در پيش 

  .گيرند
   

گروههاي داخلي و قدرتهاي * 
خارجي كه در كودتاي خرداد 

  :شركت داشتند 60
  
با پيروزي انقالب و تشكيل حكومت      

بار  ازرگان، موقت به نخست وزيري ب
گروه هاي سياسي در پي   برخيديگر، 

تصرف دولت با بميان كشاندن پاي 
اين گروه ها   .قدرت خارجي، شدند

دست به كار تضعيف حكومت بازرگان، 
از راه خارج كردن قواي مسلح از 

نهادهاي «اختيار او و  صاحب شدن 
كه آن حكومت خود ايجاد » انقالبي

  :كرده بود، شدند
دستور حمله به با  قدم اول، ●

. كردستان از سوي خميني برداشته شد
در اين دستور، او خود را فرمانده كل 

  .قوا خواند
از اختيار حكومت خارج كردن  ●

و  بكميته ها و سپاه و دادگاه انقال
بسيج و بنياد مستضعفان و حتي جهاد 

  .سازندگي
امريكا و به گروگان  تتسخير سفار ●

  . گرفتن اعضاي آن
. يل گروههاي چماقدار و ترور تشك ●

نخستين ترور در خارج از  بختيارترور 
كشور و ترورهاي بسيار در داخل 

يافتن » چند مليتي«كشور، به سازمان 
  .ترور سر باز كرد

تشكيل مجلس خبرگان و نقض عهد  ●
خميني با مردم ايران و قراردادن اصل 

بنا بر . واليت فقيه در قانون اساسي
ني با سفارت انگلستان اسناد، كارگردا

بوده و آلت فعل حزب زحمتكشان به 
رهبري بقائي و با فعاليت كساني چون 

، واليت ... حسن آيت و اسرافيليان و
  . فقيه در قانون اساسي درج شد

به دنبال تصرف سفارت امريكا،     
  .حكومت بازرگان استعفاء داد

. بنا بر انتخاب رئيس جمهوري شد    
تخابات رئيس يا ان: بهشتي گفت

مي شود و بني صدر برگزارجمهوري 
رئيس جمهوري نمي شود و يا انتخابات 

. نمي شود انجام رياست جمهوري
خميني بيمار شد و در بيمارستان بستري 

او پذيرفت نامزد شدن آزاد . گشت
انتخابات انجام شد و بني صدر با . باشد

درصد آراء به رياست جمهوري  76
     . انتخاب شد

  پي آن،  در     
از خميني  حزب جمهوري اسالمي  ●

. اجازه تقلب در انتخابات يافت
عناصري چون حسن آيت به عضويت 
. حزب جمهوري اسالمي در آمدند

همه خط ( مؤتلفه و طرفداران كاشاني 
در اين حزب گرد ) سيد ضيائي ها

آمده بودند و ساقط كردن بني صدر و 
استقرار دولت استبدادي را هدف خود 

  .ه بودندكرد
حزب توده و فدائيان اكثريت نيز با  ●

حزب جمهوري اسالمي هم پيمان 
  . شدند

از گروگانها بايد مثل «: بهشتي گفت  ●
يك آتو بر ضد بني صدر و كارتر 

تنها از يك راه ممكن . »استفاده كرد
بود در عين حال، از گروگانها بر ضد 
بني صدر و كارتر استفاده كرد و آن 

، )پدر (با ريگان و بوشسازش پنهاني 
نامزدهاي رياست جمهوري و معاونت 
رياست جمهوري در انتخابات رياست 

 1980جمهوري امريكا در نوامبر 
اين سازش پنهاني، در اكتبر    .بود

  .انجام شد 1980
هرچند حمله رژيم صدام به ايران با  ●

حمايت امريكا و دولتهائي چون 
 بعمل آمد، اما... عربستان و كويت و

گروگانگيري و تحريكات گروههاي 
مسلح تحت امر حزب جمهوري 
اسالمي و خميني، بهانه هاي حمله 

  .عراق به ايران شدند
همان عوامل شركت كننده در      

كودتاي بر ضد حكومت مصدق، اين 
بار نيز، در كودتا بر ضد منتخب مردم 

جز . ايران و دموكراسي شركت جستند
شي از اين كه بخشي از سپاه جاي بخ

  : ارتش را گرفت
به جاي آيت اهللا كاشاني، آيت اهللا  ●

خميني كارگردان كودتا شد كه 

قدرتش با قدرت كاشاني قابل قياس 
» روحانياني«دستياران او،   .ودبن

قبيل هاشمي رفسنجاني و خامنه اي   از
و ... و بهشتي و موسوي اردبيلي و 

.... آذري قمي و جنتي و خزعلي و 
  . بودند

ازمان مجاهدين انقالب اسالمي چه س ●
مستقيم و خواه از طريق افراد خود در 
  .سپاه و كميته ها در كودتا نقش جست

حجتيه ايها نيز در اين كودتا شركت  ●
    .جستند

از اهل سياست، كساني در كودتا  ●
هم اكنون نيز در  شركت داشتند كه 

ميان كودتاگران كودتاي سوم قرار 
هم بودند كه اينك  و نيز كساني. دارند

در ميان افرادي هستند كه كودتا بر 
  .ضد آنها انجام گرفته است

طرفه اين كه حزب توده وابسته به  ●
مرداد  28روسيه كه اگر در كودتاي 

خود را شريك نمي دانست، در كودتا 
. شركت كرد �بر ضد بني صدر، علنا 

توقع  3چرا؟ زيرا روسيه از بني صدر 
ر نياورد و به داشت كه بني صدر ب

ابر قدرت آن روز كه  روسيه تهديد
را مي گيريم،  اجانب مخالفان شم

اين حزب، بعد از    .اعتنائي نكرد
بسياري از   لو رفتن   موجبات  كودتا،

صد ها . مبارزان را فراهم آورد
اعدام ،از لو رفتگان  مبارز 

سرانجام، نوبت به خود اين   . شدند
اعضاي سران و  . نيز رسيد توده حزب

حزب گرفتار همان تيغ اعدام و زندان 
شدند و بسياري از نيروهاي خود را 
توسط همان كودتاگران از دست 

باز بني صدر و ياران او بودند . دادند 
كه زير بار فشار خميني نرفتند و حاضر 

اين حزب و » محكوم كردن«به 
گروههاي ديگر به انحالل نرفتند و 

ي اين چون نوبت اعدام شدن با اعضا
حزب رسيد، از حقوق انساني آنان 

  .صميمانه دفاع كردند
حزب زحمتكشان از پايه هاي ثابت  ●

در باره . مبارزه با هر جريان ملي شد
مظفر بقائي، كاتم، رئيس قسمت سياسي 
سفارت امريكا بهنگام كودتا بر ضد 

از انگليسها : حكومت مصدق، گفته است
خواستيم آدمهاي خود را براي تماس 

ا شخصيت ها و ارتش به ما معرفي ب
آنها بقائي را براي ارتباط گرفتن . كنند

با كاشاني و برادران رشيديان را براي 
تماس با بهبهاني و پاكراوان را براي 
ارتباط با ارتشي ها به ما معرفي 

عالوه بر اين، بنا بر سندي از    .كردند
اسناد محرمانه دولت انگلستان او آماده 

هزار ليره  100مبلغ فروش خود به 
/  1951ژوئن  23: (انگليسي بوده است

. ا. گزارش دي)  1330تير  1
كارمند علي D.A. Legan  لوگان

رتبه بخش سياسي وزارت خارجه 
شماره پرونده در آرشيو  –انگلستان 

شماره  -   FO371/9551ملي بريتانيا 
  ) :Ep1531/743رديف 

مكي و بقائي اين اواخر با مردي «     
مراوده ) يا عيسايف(ام رمان عيسايان بن

  او از ارامنه بسيار ثروتمند   .مي كنند
است كه در زمان جنگ، از رهگذر 
معامالتش با ارتش سرخ، پول بسيار 

بعد از . زيادي بدست آورده است
جنگ نيز، او به انجام معامالت عديده و 
تجارت كاالهاي روسي مشغول بوده 

  . است
فراطيون جبهه ملي مكي و بقائي از ا     

. ولي هر دو را مي توان خريد. هستند
آقاي كالسوتيان گفت با هر دو در اين 

: او گفت. باره صحبت كرده است
بقائي مشخص كرده است كه در ازاي 

هزار ليره استرلينگ،  100000دريافت 
دست از حمايت از برنامه ملي كردن 

  مكي . صنعت نفت برخواهد داشت
  

  7در صفحه 
  
  

 سه كودتا
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. به بررسي هرگونه پيشنهاد است حاضر
در باره رقم مابه ازاء با آقاي 

  . كالوستيان بحثي نكرده است
هميشه ظن قوي رفته است كه       

عيسايان مردي است كه براي سفارت 
او را در } ...{شوروي كار مي كند 

بانك انگليس در ايران و (بريتيش بنك 
خاورميانه كه جانشين بانك شاهي قبلي 

به اعتقاد  .خوب مي شناسند) دشده بو
من، او مردي است كه هر كاري را 
  .براي هركس به خوبي انجام مي دهد

طبيعتش  سبكالوستيان بر ح      
. مشكالت را دست كم مي گيرد

» خريداري«بايد گفت كه او در   اما
مسئوالن امور كه قادر به اعمال نفوذ 
در سوق دادن قراردادها و معامالت 

ي بريتانيائي هستند، بسيار بسود شركتها
خط كشي زير (» موفق بوده است

جمله ها از انقالب اسالمي است و متن 
مجموعه اسناد «كتاب   نقل است از

از خلع يد تا   احمد متين دفتري
، با شرح و  1331 – 1330ديوان الهه 

حواشي، نگارش و تنطيم از هدايت 
متين دفتري و علي متين دفتري صفحه 

  )208و  207هاي 
در كودتا بر ضد مصدق، بقائي و      

البته نقش بقائي . مكي شركت داشتند
دزديدن و كشتن سرلشگر افشار طوس (

رئيس شهرباني مصدق و استيضاح 
   . مهم تر بود  ...)حكومت مصدق و

دست پرورده هاي او، كساني چون      
حسن آيت و اسرافيليان و حاتمي و 

در . ..شريفي نسب وبنكدار و دانشي و
به تصويب رساندن واليت فقيه و 
تعطيل دانشگاهها به بهانه انقالب 

لو   و  60فرهنگي و كودتاي خرداد 
  .دادن مبارزان شركت مستقيم يافتند

نخست در  گروه هيات موتلفه كه  ●
حزب جمهوري اسالمي عضويت يافت 

» هيأت مؤتلفه«و با انحالل آن، زير نام 
دهد،  به فعاليت خود ادامه داد و مي

در كودتا بر ضد حكومت مصدق، زير 
. عنوان فداييان اسالم فعاليت مي كرد

، بر 60اين گروه در كودتاي خرداد 
ضد بني صدر شركت داشت و اينك 

در كودتاي تحت رهبري خامنه  نيز 
اين گروه در جريان . اي شركت دارد

كودتاي سال شصت دادستاني هاي 
از  كشور را بر عهده گرفت و با استفاده

اطالعاتي كه نيروهاي وابسته به سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي مستقر 
دركميته ها مانند بهزاد نبوي و محمد 

يا دخيل در اطالعات ....سالمتي و
نخست وزيري مانند قنبري تهراني 

هزاران  در اختيار مي گذاشتند، ....    و
نفر از مبارزان را در زندانهاي سراسر 

  .وم كردند كشور به اعدام محك
گروه سازمان مجاهدين انقالب  ●

گروه چريكي 11اسالمي گروهي كه از 
ايجاد شده بود، با ورود به مراكز مهم 

ي سال نظامي و اطالعاتي در كودتا
با استفاده   . شركت مستقيم داشت   60

از اين مراكز و با همكاري نيروهاي 
هيات موتلفه و سپاه پاسداران به 
 خصوص در بخش اطالعات

دستگيري و شكنجه و اعدام   عامل 
هزاران نفر از نيروهاي مبارز كشور 

  .شد
روحانيون مشغول بكار در دادگاه  ●

هاي انقالب كه همانا در جريان 
با سنين كم و بي  60كودتاي سال 

اينان . اطالع وارد دادگاهها شدند
دست پرورده هاي كساني چون 
مصباح يزدي و بهشتي و محمد يزدي و 

سي و محمدي گيالني مشهور علي قدو
كشتار    .بودند... به جالد اوين و 
. اينان آغاز كردند  جوانان بيگناه را

حسين   ! مكافات روز گار را ببين
و حسين پور مير  موسوي تبريزي 

غفاري دادستان انقالب و داستان 
آمر اعدام صدها مبارز . تهران بودند

در تهران شدند و اينك متضرر از 
و يا هادي . شده اند كودتاي جديد

هادي  كه از طرف مردم ( غفاري 
كه خود  60سال  )لقب گرفت چماق

كودتاچي بود و حال مبتال به كودتا 
گشته است و فغان برآورده است 

  !خامنه اي كودتا كرد  كه
گروههاي چماقدار و سركوبگر در  - 

چماقداران شركت  همانند  60سال 
كننده دركودتاي دوران دكتر محمد 

، در انتخابات مصدق، در كودتاي سوم
نيز شركت جسته   88خرداد سال  22
  . اند

   
و  1388خرداد  22كودتاي * 

عوامل داخلي و خارجي شركت 
  :كننده در آن

  
نيروهايي بودند معروف به چماقدار  ●

اعتراضي،   كه بهنگام جنبش هاي
اين . دست به سركوب مردم مي زنند

 »روحانيت«گروههاي وابسته به 
و هيات موتلفه سالها با پول   حاكم

بر ضد  و ملت ايران ارتزاق كرده اند
  .اين ملت بكار رفته اند

اين  ، 60همانگونه كه در سال       
 نيروها تحت فرماندهي امثال هادي

به مردم با  )چماق هادي ( غفاري
چوب و چماق و كلت و زنجير و چاقو 

در  و درفش حمله مي كردند، 
دكتر مصدق، بر ضد  كودتا 

( رمضاني  سركردگاني چون شعبان
و طيب و دستياران اين  )بي مخ شعبان 

در سالهاي بعد از . دو را داشتند
سركردگي از   ،60خرداد   كودتاي

افرادي چون حسين اهللا كرم و  آن 
مسعود ده نمكي و محمود احمدي نژاد 

در سالهاي . شد... و حاجي بخشي و
چون به افرادي  اخير اين كار، 

بزرپاش و هاشمي ثمره و حميد رسايي 
.... و سردار كوچك زاده مقدم فر و

  .واگذار شده است 
در ميان گروههاي كودتاچي در    ●

آن زمان و نيز در اين زمان، سپاه 
با . پاسدار نقش اول را بازي مي كند

اين تفاوت كه امروز سخت قوي تر از 
در   .، است 60آن روز، خرداد 

سپاه خوزستان به  ، 60كودتاي خرداد 
فرماندهي علي شمخاني به جاي 
حضور در جبهه هاي جنگ به تهران 
آورده شد و در پارك ارم استقرار 

در كتاب خاطرات هاشمي   . يافت
) 60عبور از بحران سال ( رفسنجامي

در  . به اين امر تصريح شده است ، 
از  همان زمان، نيروهاي چماقدار را 

مقابله با مردم كليه شهرستانها براي 
تهران به پايتخت گسيل كردند تا 

بعد از كودتا و برخاستن موجهاي  كه 
به ضرب و شتم جوانان و  جنبش مردم، 

دستگيري و شكنجه و اعدام آنها 
  .بپردازند 

در اين رابطه خوانندگان را      
نشريه كيهان آن ايام رجوع مي   به 

اين روزنامه اسامي بيش از سه . دهيم
ر از اعدام شدگان در سراسر هزار نف

كشور را به جرم ايستادگي در برابر 
در ضمن،  . انتشار داده است كودتا، 

جمهوري    ن روزنامه و روزنامهيهم
اسالمي تقريبا تمام درگيري ها 

همانند كيهان امروز، گزارش كرده  را 

مراجعه به اين دو روزنامه آن . اند
تاريخ، خواننده را از نقش كيهان در 

  . ين روزها، نيك آگاه مي كندا
بر  60كه كودتاي خرداد يي تفاوتها  ●

 88ضد بني صدر و كودتاي خرداد 
  دارند عبارتند از

اكتبر (   زد و بند با ريگان و بوش – 1
، 60در كودتاي خرداد ) سورپرايز

شوروي كه هنوز ابر . نقشي مهم داشت
قدرت بود، جانب كودتاچيان را 

عد كودتاچيان امروز، غرب مسا. گرفت
نيست اما آنها از حمايت روسيه 

با وجود اين، امروز از . برخوردارند
توانائي مداخله قدرتهاي خارجي بسيار 

  . ته شده استسكا
، مالتاريا بر 60در كودتاي خرداد    - 2

بني . ضد دموكراسي كودتا مي كرد
نبود و هنوز نزاع » خودي«صدر 

  . نشده بود» خانوادگي«
زماني انجام  60رداد كودتاي خ – 3

گرفت كه بني صدر موفق شده بود 
پيشنهاد هيأت نمايندگي كنفرانس عدم 

از داليل    .تعهد را به صدام بقبوالند
عجله در كودتا، يكي پايان پذيرفتن 
جنگ و ديگري، بي حاصل شدن 
معامله پنهاني با ريگان و بوش و خطر 
لو رفتن آن معامله ننگين بود كه 

 8دن جنگ بمدت موجب طوالني ش
  .سال و نفله شدن يك نسل گشت

بني صدر و    ، 60در كودتاي  – 4
همكاران او در يك سو و كليه 
نيروهاي وابسته به واليت فقيه، يعني 
خميني و روحانيون وابسته به او و 
سياست بازاني كه هم اكنون بر ضد 
برخي از آنها كودتا شده است و گروه 

و  هاي سياسي كه بر شمرده شدند
در طرف ديگر    ...فرماندهان سپاه و 
آن طور كه هاشمي  . قرار گرفته بودند

خميني گفته   رفسنجاني نوشته است به
را اعدام  400و حداكثر  200بودند 

جواز . كنيم، اوضاع آرام مي شود
در همان . سالخي جوانان را گرفتند

هزار نفر را اعدام  5سال حدود 
نيز ادامه  67اين كار را تا سال  . كردند

هزار  5دادند و در ان سال نيز حدود 
نفر از زندانيان سياسي را به جوخه 
هاي اعدام سپردند تا رهبري سيد علي 
خامنه اي يا سيد احمد خميني بدون 

  .مخالف مردم ممكن شود 
ايران . سالها از آن تاريخ گذشت     

دستياران خميني كه بخاطر (گيتي ها 
امريكا و  ادامه جنگ با اسرائيل و

كشورهاي اروپائي معامالت پنهاني، از 
جمله براي خريد اسلحه انجام مي 

، با انجام كودتائي بر ضد قانون )دادند
اساسي و با جعل نامه اي از قول 

به مشكيني رئيس جلس  خميني
خامنه اي  ، سيد علي خبرگان آن زمان

بخش    .رساندند  » رهبري«را به مقام 
ك اصالح بزرگي از كساني كه اين

طلب هستند، تا به رهبري رسيدن 
خامنه اي و رياست جمهوري يافتن 
هاشمي رفسنجاني، بر كار بودند و 
شديد ترين سركوب ها را تصدي مي 

و در اين سالها مبارزان . كردند
وقاداران به خط آزادي و استقالل 

به مبارزه خود جهت برانداختن ايران 
اصالح . نظام واليت كوشش كردند

ن بعدي كه در سركوب مبارزان طلبا
نمي توانستند تصور  شركت داشتند، 

كنند كه نوبت سركوب شدن به آنها 
  . نيز مي رسد

با رسيدن خاتمي به رياست      
جمهوري، بخشي بزرگي از آنها كه در 

ساله رياست جمهوري هاشمي  8دوره 
رفسنجاني، دستشان از تصدي امور 

كوتاه شده بود، در قانون اساسي 
ظرفيت هاي مورد استفاده قرار «

مدعي اصالح . كشف كردند» نگرفته
در دوران رياست . پذيري نظام شدند

اصالح طلبان با  جمهوري خاتمي، 
وجود كارشكني ها كه آنها را از انجام 
اصالح باز مي داشتند و با آنكه از 

، اختيارات »ظرفيتهاي استفاده نشده«
مي بود كه مورد استفاده قرار » رهبر«

گرفت و حتي اين اختيارات از 
بيرون مي زد  محدوده قانون اساسي 

حكم حكومتي و دادگاه ويژه (
، همچنان، )روحانيت دو نمونه

چهارچوب نظام را تنها چهارچوب 
عمل و اصالحاتي كه ديگر محتوائي 

از ابتدا نيز  –براي آن نمانده بود 
كساني . شمردند –تعريفي نجسته بود 
چانه زني در باال و « چون حجاريان از

سخن مي گفتند و   »فشار از پايين
معتقد بودند كه مي توان با استفاده از 
فشار مردم، در نظام، بسود جمهوريت، 

اما در نهايت، به . اصالحات انجام داد
اين نتيجه رسيدند كه در انتخابات 

به همين   . حضور فعال نداشته باشند
حضوري  84دليل در انتخابات سال 

به اين اميد كه با  . رنگ داشتند كم
شكاف ها در ميان  آمدن احمدي نژاد، 

عميق تر شوند و » اصول گرايان«
  . مردم قدر آنها را بدانند

اين بار، قصد كردند وارد انتخابات       
اميدوار بودند كه با نامزد   . شوند

كردن يك اصالح طلب و حضور 
پرشور مردم بتوانند حكومت را از آن 

اما يكبار ديگر، فريب خامنه . نندخود ك
مالي را  –اي و مافياهاي نظامي 

حتي تا اعالن نتايج قرائت . خوردند
آراء متوجه نشدند دستگاه واليت 
مطلقه فقيه همه را به بازي گرفته است 

حضور پرشور مردم  در از طريق آنها تا 
خامنه اي و . انتخابات را ميسر كنند

 شركت كنندگان در كودتا، مي
خواستند با شركت مردم، بر ضد مردم 

اگر اين خطا را نمي . كودتا كنند
كردند و تقلب را در حدي انجام مي 
دادند كه سبب ترديد مي شد، 

  . كودتائي موفق انجام داده بودند
اصالح طلبان اميدوار بودند با      

حمايت بسياري از روحانيون و 
سياسيون پيروزي بدست آورند و پس 

نه اي را ناگزير كنند عنان از آن، خام
اداره كشور را به رئيس جمهوري 

مي گفتند كاري را . منتخب واگذارد
كه خاتمي نتوانست بكند، موسوي مي 

اما آنها متوجه نبودند . تواند و مي كند
مالي  –كه خامنه اي و مافياهاي نظامي 

نمي  �اوال . دولت را تصرف كرده اند
گذارند كسي را كه نمي خواهند 

چنان  �و ثانيا  شودئيس جمهوري ر
ساختي به دولت داده اند، كه رئيس 
جمهوري غير از قماش احمدي نژاد 
نمي تواند، در آن، متصدي اين مقام 

     .شود
مردم ايران، با انديشه دادن راي       

وارد   و احمدي نژاد» رهبر«منفي به 
غافل از نقشه . گود انتخاباتي شدند

ه اي و كودتائي بودند كه خامن
از ماه ها   مالي،  -مافياهاي نظامي 

   . تهيه كرده بوند  قبل،
نشريه انقالب اسالمي از سال گذشته       

تغييرات در سپاه را مد نظر قرار داده و 
هدف اين تغييرات را از لحاظ مهار 

توضيح داده . جامعه، گوشزد كرده بود
بود كه رژيم عالئم مرگ را از خود 

بر اين توضيح، بنا . بروز مي دهد
با توجه به شدت  هشدار داده بود كه 

تهاجم «خطر، خامنه اي كار مقابله با 
مردم را به سپاه و بسيج واگذار » نرم

در روزهاي پيش از  . كرده است
يادآور شده بود كه خامنه » انتخابات«

اي چاره اي به جز انجام يكي از دو 
به سوي يكي  در نهايت،   . كار را ندارد

: و رفت  خواهد رفت  ن دو كار از اي
در . طرح كودتا را به اجرا گذاشت

اين كودتا نيز، نقش عوامل زير به 
  .خوبي مشهود هستند 

دخالت كشور روسيه و تا حدي چين  ●
در نامه  . در آموزش قواي سركوب

اشاره شده  به اين مداخله  نيز كروبي
حضور احمدي نژاد در كنار  .است

رياست مدودوف قبل از تاييد 
جمهوري وي از سوي شوراي نگهبان 

فروش . تمامي گويائي خود را دارد
پيشرفته ترين دستگاه سانسور از سوي 

به ايران و فروش  و نوكيات زيمنس
تجهيزات، حتي لباس مأموران سركوب 
از سوي اتريش به ايران، نمونه هاي 
ديگري از نقش كشورهاي غرب در 

 –ي كودتاي خامنه اي و مافياهاي نظام
با اين حال، اين نقش . مالي است

بهيچرو قابل مقايسه با نقش امريكا و 
انگليس و بطور غير مستقيم روسيه، در 

مرداد و نيز در كودتاي  28كودتاي 
وضعيت امروز    .نيست 60خرداد 

جهان، به يمن ناچيز شدن فشار 
قدرتهاي خارجي، فرصت بزرگي در 

  . اختيار مردم ايران گذاشته است
سلطنت يكي (كودتاي اول، شاه  در ●

و روحانيان ) از سه پايه قدرت در ايران
و بزرگ مالكان و ) پايه دوم قدرت(

 )پايه سوم قدرت(تاجران بزرگ 
شركت داشتند ؛شاه كه شخصا كودتا را 

نيز   رهبري كرد و  از دو گروه اخير
برخي كه در باال  ذكرش رفت ، 

نيز در كودتاي دوم، . شركت داشتند
) تنها پايه بجا مانده(روحانيت ي از بخش

به رهبري خميني كودتا را كارگرداني 
در كودتاي سوم، خامنه اي در . كرد

حالي كودتا را رهبري كرد كه مراجع 
. تقليد قم و نجف با آن موافق نبودند

در خود رژيم، هاشمي رفسنجاني هم با 
اين واقعيت خود مي . آن مخالف بود

مانده نيز در  گويد كه تنها پايه بجا
ضعف دولت . حال فروريختن است

كودتا مفرط است زيرا امريكا و غرب 
از اين رو، . نيز با كودتا مخالف بودند

خامنه اي و دستياران مي كوشند با 
انقالب «شكنجه دستگير شدگان، سناريو 

بسازند و امريكا و انگلستان را » مخملي
  .آمران آن بشمارند

وب را مي گروههاي دخيل در سرك     
  :توان به شرح زير معرفي كرد 

اين گروه در اين  : هيات موتلفه ● 
در . كودتا نيز شركت مستقيم پيدا كرد

 مقاالت متعدد در بيانيه هاي خود در
نشريه رسالت عقده و كينه خود را 
نسبت به دكتر مصدق و بني صدر علنا 

مردم تصوير : مي نوشت  . نشان مي داد
تا نشان دهند  مصدق را حمل مي كنند

اين گروه . با نظام واليت فقيه مخالفند
در فرماندهي گروههاي چماقدار در 
كنار برخي روحانيون شركت مستقيم 

  .دارد 
حجتيه ايها به گروههاي موافق و  ●

اما چون . مخالف كودتا تقسيم شده اند
» رهبر«موقعيت خودرا از 

  .جانب او را گرفته اند  دارند،
ن انقالب اسالمي جمعيت ايثارگرا ●

گروهي كه از وابستگان به سپاه تشكيل 
شده است و فرماندهي نيروهاي 
انتظامي و برخي بخش هاي صدا و 

اين جمعيت، . سيما را در اختيار دارد
در سركوب هاي اين روزها شركت 

برخي از نمايندگان اين . مستقيم دارد
حزب در مجلس از عوامل تشديد 

ز اعضاي برخي ا. سركوب مردم هستند
اين جمعيت ازابتداي مجلس هشتم 
جهت مقابله با اعتراضات مردم 
كميسيون امنيت ملي و خارجي را به 
زور به اختيار خود آوردند تا با تصويب 

زمينه سركوب هاي    قوانين و مقراراتي
  .آتي را فراهم سازند 

  8در صفحه 
  
  

 سه كودتا
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 گروه هاي وابسته به حوزه هاي ●
ح يزدي و بطور مشخص مصبا علميه قم،

شيخ حسين همداني و بخشي از جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم كه مال مردم 
را مي خورند و بكار دين فروشي 

كودتاي «در جريان   . مشغول هستند
، به قول خاتمي، عامل »مخملي

تحريك و تهييج چماقداران و نيز 
اين . حمله به اجتماعات بوده اند 

كه مراجع تقليد فشار آوردند   گروه به 
  .به تقلب بزرگ و كودتا اعتراض نكنند

نيروهاي چماقدار همانند دو  ●
كودتاي قبلي با حمايت قوه قضاييه و 

و نيروهاي نظامي » بيت رهبري«
آغازگر حمله به كوي دانشگاه و مردم 

اين بار بر خالف دو . در خيابانها بودند
دفعه قبل، چماقداران جوانان را 

دستور به  سركوب نمي كنند بلكه بنا به
سالخي جوانان مشغولند و با چاقو و 
باتون و دسته بيل آنچنان جوانان را 
مورد هجوم قرار ميدهند كه وحشي 

  . گريشان به وصف نمي آيد
نيروهاي چماقدار آنقدر بي محابا       

د كه نو مي شو ندوارد عمل شده ا
مجلس نيز از » نمايندگان«حتي 

ه در حمل. بيرحمي آنها مصون نيستند
ساعت سه نيمه شب به خانه آنها موجب 
. ضرب و شتم دهها نماينده شده اند

با اعتراض برخي ديگر از  اين يورش، 
قرار بر . نمايندگان مجلس روبرو شد

اين شد كميته اي به تحقيق در باره 
فرستادن با الريجاني  با اما. آن بپردازد

به الجزاير، كار اين كميته نيز تعطيل 
ت كه اين چماقداران شد و معلوم گش

  .هستند» مقام معظم رهبري«تحت امر 
نيروهاي نظامي وابسته به بسيج و  ●

سپاه كه در اين كودتا سنگ تمام 
در حمالتشان به مردم، براي   . گذاشتند

آنها فرق نمي كرد كه در برابر آنها 
پيرزن قرار دارد يا پيرمرد، جوان قرار 
 دارد يا زن آبستن، نوجوان قرار دارد

آنچنان با   .يا كودك شيرخوار
بيرحمي دست به سالخي مردم مي 
زنند كه مردم هم سخت باورشان نمي 

فيلم هائي كه  . شد اينها ايراني باشند
و يا سايتهاي انترنتي پخش   تلويزونها

، را كردند شقاوت و درنده خوئي آنها
  . در معرض ديد جهانيان قرار دادند

از آنها  برخي از مردم كه با برخي     
روبرو شده اند، مي گويند آنها لهجه 

اگر اينگونه  . عربي داشته اند
اين افراد از همان نيروهايي  باشد، 

هستند كه براي آموزش در 
دانشگاههاي نظامي سپاه مانند مالك 
اشتر و امام حسين و علي ابن ابي 

در يك   . طالب وارد ايران شده اند
و مورد خانم سيمين بهبهاني از ضرب 

شتم خود در جريان تظاهرات 
توسط يك عرب زبان در گذشته    زنان

  .گفته بود 
در ) 88تير  16(بنا بر اعتماد ملي  ◄

» سردار«همايش سران سپاه و بسيج، 
عبداهللا عراقي فرمانده سپاه محمد 

، در باره نقش اهللا تهران بزرگ رسول
  :گفته است  سپاه در كودتا

داد بنا خر 30امسال هم در غائله «     
بر تصويب شوراي عالي امنيت ملي 
مسووليت بر عهده سپاه و بسيج قرار 

مجموعه سپاه تهران بزرگ به . گرفت
عنوان بازوي اجرايي سپاه پاسداران 
در تهران به كمك نيروي انتظامي وارد 
عرصه شد و بر اساس تقسيم كاري كه 

روز  14:30صورت گرفت از ساعت 
، سپاه و خرداد مجموعه بسيج 30شنبه 

نيروي انتظامي در سطح تهران 

همان  15:30از ساعت . گسترش يافت
گيري تجمعات  روز بود كه شاهد شكل

غيرقانوني و تحريك مردم و كشاندن 
ها از سوي كساني بوديم  آنها به خيابان

  ».كه در برابر قانون ايستاده بودند
بدين سان، نقش سركوب خونين      

ج سپرده شده مردم تهران به سپاه و بسي
به سخن ديگر، ديگر قواي . است

با وجود . سركوب كفايت نكرده اند
اين، جنبش اعتراضي در تهران و ديگر 

يعني . شهرهاي ايران، ادامه يافته است
جنبش مردم نه يك واكنش احساساتي 

اين مردم : كه سخت سنجيده است
رژيم حاكم را نمي خواهند و خواستار 

با واليت جانشين شدن واليت فقيه 
جمهور مردم يا بازيافتن حق خود 

  . هستند
در اين كودتا به خوبي چهره برخي   

ديگر از عوامل شركت كننده در آن، 
مشخص بود كه به برخي از آنها اشاره 

  : مي شود
صدا و سيماي بيت رهبري از جمله  ●

رسانه هايي بود كه همانند كودتاي 
قبلي نقش اطالع رساني نيروهاي 

عهده دار بود و به طور مرتب  كودتا را
در بوق سركوب و سالخي مردم مي 

اين رسانه و رسانه هاي . نواخت 
وابسته در طول زمان سركوب ها از هر 
دروغ و فريبي استفاده مي كردند تا 
مگر حركات اعتراضي مردم را به 

انتشار . امريكا و انگليس وصل كنند
دادن برنامه هاي اعتراف گيري همانند 

از شيوه هايي است كه اين  60سال 
وسائل ارتباط جمعي براي دلگرم 
 . كردن هواداران خود بكار مي برند

سايتهاي خدمت و رجا نيوز وثانيه 
طرفداران احمدي نژاد و نيز ... نيوزو 

سايت  انصار حزب اهللا و روزنامه هاي 
جوان و صبح صادق ارگانهاي مستقيم 

بخش ... سپاه و كيهان و رسالت و
عاتي و رسانه اي كودتا را در مطبو

اين ها مبلغ اعتراف .دست داشتند
زيرا در برابر  گريري و شكنجه هستند ،

نمايش حمالت وحشيانه نيروهاي سالخ 
به مردم چاره اي ديگر نيست به جز 
اينكه برخي ها را با شكنجه و كتك 
وادار به مصاحبه تلويزيوني كنند و اين 

قواي  اعترافات دروغ را وسيله توجيه
  .سركوب گر كنند

به گروه كودتا گر در    نشريات وابسته ●
اين دوران با حمايت كامل نيروهاي 
نظامي و امنيتي دست به دروغ و فريب 
مردم زدند و بادادن نشاني هاي خاص 
موجب دستگيري بسياري از مبارزان را 

سردمدار اين  . فراهم مي آوردند
و  حركات تشنج افرين نشريات كيهان

جالب اينكه . بودند ... ان ورسالتاير
در اين دوره بر خالف دوره هاي قبل 
نشريات را در كنترل نيروهاي امنيتي 
قرار داده بودند و با قرار دادن 
مأموران واواك در چاپخانه ها كليه 
مطالب نشريات منتقد را مي خوانند و 

اما آنها را تعطيل  . سانسور مي كنند
ه اند كه زيرا متوجه شد . نمي كنند

تعطيل برخي نشريات در اين شرايط به 
  .زيان آنها است 

وزارت مخابرات كه وزير آن سردار  ●
سليمانياست با كمك نيروهاي سپاه 
پاسداران كار تعطيلي پيام هاي كوتاه 
را قبل از آغاز كودتا در اختيار گرفته 

از روز ( بالفاصله بعد از كودتا، . بودند
. تعطيل كردندآنها را   )"انتخابات "

آنها همچنين با كنترل كليه مكالمات 
مردم، اطالعات الزم را، براي 
دستگيري نيروهاي مبارز، به نيروهاي 

البته گفتني است  . سركوبگر مي دهند
كه نيروهاي امنيتي و سپاهي با استفاده 

مثل تلفنهاي نوكيا ( از تكنولژي غربي 
كه مردم نيز به محض مطلع شدن از 

لفنهاي همراه آن را تحريم نقش اين ت
كردند و فروش آن در ايران اكنون به 

كار كنترل )نصف رسيده است 
مكالمات تلفن هاي همراه و ثابت را 

  .عهده دار هستند 
همين وزارتخانه با كمك نيروهاي     

حفاظت و اطالعات سپاه كه عامل 
بسياري از دستگيري ها است كار 
كنترل كليه وب سايت ها و فيلتر 

  .ردن آنها را عهده دار هستندك
قشر باالي بازار كه واردات بخشي از ●

قشر  بخشي از را در دست دارد و نيز
كه توزيع را در سطح كشور  مياني بازار

در اختيار دارد، از كودتا حمايت مي 
با وجود اين، بخش بزرگي از . كنند

بازار كه فروشندگان به مصرف 
كنندگان هستند، از احمدي نژاد و 

  . حكومت او ناراضي هستند
   

چه گروه ها  اما كودتا بر ضد * 
وشخصيتهاي سياسي انجام گرفته 

  : است
   
ضرب المثلي داريم كه  ما ايراني ها     

گروهي از    .آسياب بنوبت: مي گويد
آنها كه كودتا برضدشان انجام گرفته 

نقشهاي  60است، در كودتاي خرداد 
  : اصلي را داشته اند

او در آن زمان : فسنجانيهاشمي ر   ●
بر ضد   دستيار اول خميني در كودتا 

  بود   رييس جمهوري، بني صدر، 
يوسف صانعي كه آن زمان در بيت  ●

. خميني بود و سپس دادستان كل شد
او اينك . اوحامي كودتاگران بود

تحول كرده و از رژيم واليت مطلقه 
  .فقيه دور شده است

 ريشهري و واعظ طبسي و اميني و ●
. استادي و موسوي تبريزي

آن زمان دادستان دادگاه  موسوي 
  . انقالب و متصدي اعدامها بود

مهندس موسوي كه خود زماني در  ●
جريان كودتا و سركوب ها و اعدام 
جوانان در سال شصت در زير مجموعه 

 8بمدت . فعال بود فقيه نظام واليت
. سال نيز مقام نخست وزيري را داشت

زيري، او با خامنه اي در دوره نخست و
سال، از  20بمدت . سر سازش نداشت
وقتي به صحنه . صحنه غايب بود

برگشت، شماري از اهل سياست بر اين 
نظر شدند كه رسيدن او به مقام رياست 
جمهوري، بمعناي بازشدن فضاي 
سياسي و بازگشت تدريجي مردم 

هرگاه فرض را بر اين . ساالري است
ه است، اما بگذاريم كه او تحول كرد

با توجه به سخنان او در جمع استادان 
دانشگاه و جامعه شناسان، او از خامنه 

حقيقت . اي رو دست خورده است
اينست كه او و اهل سياستي كه به 
تحول رژيم معتقد شده بودند، خطا 

كروبي صريح تر و موسوي . كرده اند
با صراحتي كمتر اين خطا را پذيرفته 

  .اند

زمان در بيت خميني كروبي در آن  ●
. و بنياد شهيد مشغول به كار بود 
  . مواضع او نيز حاكي از تحول او است

خاتمي در حكومت موسوي، وزير  ●
با كشتار زندانيان موافقت . ارشاد بود
ساله خود،  8در حكومت . كرده بود

يعني دل و انديشه او . وسط بازي كرد
با دموكراسي بود اما عمل او تابع 

  . لقه فقيهواليت مط
... محتشمي پور و بيات و منتجب نيا و ●

. كه در آن زمان تابع خميني بودند
امروز از آزادي و مردم ساالري دم مي 

  . زنند
سعيد حجاريان و عطريانفر و آقايي و  ●

بهزاد نبوي و تاج زاده و امين زاده و 
در آن سالها در ... زاده و رمضان

تاني اطالعاتي و دادس –مقامات امنيتي 
در طول زمان، برخي . ها قرار داشتند

برخي ديگر . از اينان، تحول كرده اند
  . همچنان حريص قدرت هستند

كه قرار بود كودتا  60در خرداد  ●
به دستور بهشتي روزنامه  صورت گيرد، 

هاي مخالف استبداد و متعلق به 
گروههاي سياسي را توقيف 

هر چه مبارزان اعتراض  . كردند
 عالي هشتي كه رييس ديوانب كردند، 

حتي   . زير بار نرفت كشور بود، 
خبرنگار يكي از آن روزنامه ها را نيز 

امروز ملت ايران شاهد  . كرد  دستگير
پسر  عليرضا بهشتي : مكافات زمان است

تالش كرد روزنامه كلمه سبز  وي
اما به دستور مقام قضايي . منتشر كند  را

ن به محل اي يعني سعيد مرتضوي، 
نشريه حمله شد و كليه خبرنگاران آن 

محل روزنامه هم پلمب . دستگير شدند
بهشتي هم به جايي پسرفرياد  . شد

و نهاد خشت اول را پدر او  كج . نرسيد
اينك بنا تا ثريا ديوار استبداد كج باال 

  . رفته است
نكته ديگر اينكه در كودتاي خرداد  ●

همسر بني صدر توسط هادي  ، 60
چماقداران تحت امر او غفاري و 
دركودتاي خرداد   . دستگيرشد

همسر رجايي توسط نيروهاي  ، 88
امنيتي به دليل مخالفت با كودتا 

نيز مدت    دختر هاشمي . دستگير شد
با اين وجود باز . كوتاهي توقيف شد

هم هاشمي در نامه به خامنه اي مي 
گويد من و شما بوديم كه در مقابل 

! ار هم بوديم در كن» فتنه بني صدر«
جبر زمانه را ببين كه چسان او را 
مجبور به افشا كردن نقش خود و رفيق 

 60پنجاه ساله اش در كودتاي خرداد 
  . مي كند

يادداشتهاي (» عبور از بحران«بنا بر      
در آن ) هاشمي رفسنجاني 60سال 

كودتا، خميني مجلس را مأمور عزل 
نمايندگان مجلس . بني صدر كرد

تحت امر هاشمي و خامنه اي  ساختگي،
و يزدي و بهشتي، مأمور دادن رأي به 

و   . عزل بني صدر شدند
نمايندگان مجلس مافياهاي   امروز، 
مالي مأمور شده اند نامه  –نظامي 

شكايت از موسوي را امضاء كنند و از 
  . بخواهند ه محاكمه وي راقوه قضائي

ن زمان برخي از همين افرادي آدر     
شامل حالشان شده بود چوبه كه كودتا 

هاي دار را قبل از كودتا برپا كرده 
شيوه هاي  بودند و اميدواريم كه  اين

ضد آزادي و ضد انساني براي هميشه 
چوب  درايران مطرود شود و  اين بار 

د و كسي به نبرپا نشو ي دار هرگزها
. دست ديگر كودتاگران اعدام نشود 

گرچه نشريه صبح صادق ارگان سپاه 
، در مقاله اي به قلم سردار ) 88تير  15(

رئيس اداره سياسي دكتر يداهللا جواني 
بعد از در مقاله بدعتهاي موسوي ،ه، سپا

جرم براي مير حسين  13شمردن 
موسوي چاره را در حذف جبهه 

و چنين   مي بيندن» شكست خورده«
  : مينويسد

   
دو جبهه محكوم به تقابل تا * 

حد حذف يكي از دو طرف 
  :ستنده
  
همه موارد فوق و حوادث تلخ «◄

فوق الذكر تأسف آور است، اما از آنجا 
كه معتقديم دست الهي تاكنون انقالب 
اسالمي را از همه حوادث سخت و 
نفس گير عبور داده است، ان شاءاهللا 
رفتارها نيز فرصت هايي را در خود 

شايد به سمت پااليش خواهد داشت، 
ويم، ديگري در درون انقالب مي ر
 1360شايد اين خرداد تكرار خرداد 

  ».باشد
در مقاله مسئول   )تير 18(ايرنا  ◄

  "پژوهشي خود تحت عنوان بخش
انتخابات ، "پنجمين پااليش نظام است 

را پنجمين پااليش  88خرداد  22قالبي 
  :مي داند

  ليبرال ها و ملى گراها: پااليش اول ●
  بنى صدر و منافقين: پااليش دوم ●
جريان انحرافى مهدى : يش سومپاال ●

  هاشمي
سكوالرهاى درون : پااليش چهارم ●

  حاكميت بعد از دوم خرداد
شباهت : نفاق جديد: پااليش پنجم ●

اين است كه  نفاق جديد با نفاق قديم
مطالبات خود را ديكتاتور مĤبانه طرح 

نمادهاى خيابانى آنان شبيه . مي كنند
است  1360حركت هاى ما قبل خرداد 

وهواداران را بيشتر از بين جوانان زير 
سال كه عمدتادر شمال شهر  30

زندگى مي كنند انتخاب مي كنند كه 
تحليل اجتماعى آن در اين مجال نمي 

  .گنجد
اشتباه  12در حقيقت، خامنه اي با  ◄

كالن كه مرتكب شده است، راه 
سازش را برخود و بر جبهه رقيب بسته 

دو  توضيح اين كه هيچيك از. است
با  زيرا. طرف نمي تواند تسليم شود

جام زهر را سركشيده و از  تسليم شدن 
  :لحاظ سياسي مرده است

هرگاه خامنه اي و مافياهاي نظامي  ●
مالي بپذيرند كه انتخابات قالبي  –

بوده است و بايد تجديد شود، اعتراف 
كرده ... به فقدان عدالت و لياقت و

ناره است و مي بايد از مقام رهبري ك
مالي نيز زير  –مافياهاي نظامي . بگيرد

  .فشار مردم محكوم به انحالل مي شوند
اگر مير حسين موسوي و كروبي و  ●

هاشمي رفسنجاني تسليم شوند، دو بار 
خود را محكوم به مرگ سياسي كرده 

يكبار در رژيم كه مطرود آن مي : اند
شوند و يكبار در جامعه اي كه به پاي 

فته و جنبش همگاني صندوقهاي رأي ر
خود را آنقدر ادامه داده است كه 
ديگر براي كسي از جهانيان ترديد 
باقي نمانده است كه اين ملت رژيم 
بي كفايت و خائن به امانت و خون 

اين بن بست،   . ريز را نمي خواهد
يكي از اقبالهاي جنبش همگاني مردم 
است و به همه آنها كه در درون رژيم، 

ساالري هستند نيز خواستار مردم 
فرصت مي دهد، از آن بيرون آيند و 

  .به درون جامعه ملي درآيند
در باور راهنماي : انقالب اسالمي

مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني، هم 
  خاصه هاي اين باور و هم كاربرد آن را 

  :روشن مي توان مشاهده كرد
  9در صفحه  

 كودتاسه
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  پيشنهاد صلح 
 –؟ !خامنه اي به اوباما

نظامي اسرائيل حمله 
  به ايران؟

  
   

پيشنهاد صلح خامنه اي به 
اوباما؟ چرا گفتگو با ايران 

  :معما شده است؟ براي اوباما
    
نبش همگاني در جدر بحبوحه  ◄ 

ايران، از ايران اطالع رسيد كه خامنه 
اي به كاخ سفيد اطالع داده است 

بنا بر اين    .آماده گفتگو با امريكا است
ه است كه پيشنهاد اطالع، پاسخ شنيد

مطالعه مي شود و نظر اوباما در باره 
گفتگوها به اطالع شما   زمان و مكان

  . مي رسد
با توجه به اين امر كه كنفرانس       

كشور ثروتمند جهان، در  8سران 
همان حال كه سركوب مردم ايران را 

ماه فرصت داد  2   تقبيح كرد، به رژيم
ونده كه به پاي ميز گفتگو در باره پر

اتمي خود باز گردد و توجه به سخن 
اوباما كه تا ديرگاه به انتظار آمدن 
ايران به پاي ميز مذاكره نمي 

بيانگر   اطالع واصل از ايران،   ،مانيم
نياز رژيم به مراجعه به قدرتهاي 
خارجي، پيش از انتخابات رياست 

» كودتاي مخملي«جمهوري يعني 
خامنه اي در مقام . بوده است

كننده كودتا، بر آن بوده  رهبري
است پيشاپيش، شرق و غرب را از 

بعد از  .واكنش مخالف باز دارد
كودتا، جنبش همگاني مردم 

خواب و بيداري خامنه اي را   ايران،
اشتباه هاي كالن و پي . آشفته كرد

 29درپي مرتكب شد و در نماز جمعه 
خرداد، ضمن حمله به امريكا و انگليس، 

اوباما نامه اي به او  بر زبان آورد كه
البته روشن نكرد كه اين . نوشته است

نامه پاسخ به پيشنهاد او بوده است و يا 
پيش از پيشنهادهاي او به اوباما نوشته 

  .شده است؟
به ما مي گويد   مقاله روبرت پاري       

پيشنهاد پيش از انتخابات قالبي بعمل 
  :آمده است

ژوئيه مقاله اي  7روبرت پاري در  ◄
در باره معمائي نوشته است كه گفتگو 

نكات . با ايران، براي اوباما گشته است
  :عمده اين مقاله عبارتند از

پيش از انتخابات مورد ايراد " ●
رياست جمهوري در ايران در تاريخ 

، رهبري رژيم ايران از 2009ژوئن  12
پيشنهادهائي در باره   طريق واسطه ها

ه داده صلح خاورميانه به امريكا ارائ
در اين پيشنهاد، نقش مهمي هم . بود

. براي روسيه در نظر گرفته شده بود
پيشنهاد در حكومت اوباما اميد بر 

  .انگيخت
بنا بر قول منبعي كه از پيشنهاد       

ايران آگاه است، مواد اصلي اين 
  پيشنهاد عبارتند از

انجام انتخابات در فلسطين و قبول    - 1
در صورتي كه . نتايج آن از سوي همه

حماس برنده انتخابات شد نيز مي بايد 
بعنوان نماينده مردم فلسطين پذيرفته 

  . شود
كنفرانس صلح در روسيه با هدف  – 2

تشكيل دو دولت يكي اسرائيل و 
ديگري فلسطين و شناسائي اسرائيل از 

  . سوي كشورهاي منطقه

تحت بازرسي كامل آژانس قرار  – 3
ران و لغو گرفتن فعاليتهاي اتمي اي

مجازاتها و تحريم ها كه بر ضد ايران 
  .وضع و اجرا مي شوند

بنا بر آنچه گزارش مي شود،       
پيشنهاد را شخص خامنه اي ارائه كرده 

خامنه اي خواهان آن بوده . است
است كه بعد از انتخابات رياست 
جمهوري و پيروزي احمدي نژاد كه 

كنفرانس آغاز بكار    نامزد مرجح او،
  .كند
اما تقلب در انتخابات و اعتراض  ●

وسيع مردم به آن، وضعيت را بغرنج 
احمدي نژاد پيروز انتخابات شد   .كرد

اما مشروعيت انتخاب او، زير سئوال 
رفت و شكاف در رهبري رژيم آشكار 

چه اثري آن عدم مشروعيت و . شد
اين شكاف بر گشايش رژيم بر روي 

مي  صلح خاورميانه و مسئله اتمي ايران
از قرار، خامنه اي   .نهد، معلوم نيست

پاي بند   همچنان به پيشنهاد خود
  . است
اما روشن نيست كه نظر اوباما در  ●

او نسبت به . باره پيشنهاد ايران چيست
سركوب مردم ايران، بعد از انتخابات 
رياست جمهوري، رويه اعتراض آميز 

در سفر خود به روسيه، در   .اتخاذ نكرد
، براي 2009ژوئيه   7و  6روزهاي 

رئيس  فديدار و گفتگو با مدودو
جمهوري و پوتين نخست وزير روسيه، 
اوباما روشن گفت كه موضوع ايران و 
صلح خاورميانه، در رأس موضوعهاي 
مورد گفتگوهاي او و طرفهاي روسي 

  .او است
اوباما و حكومت او براي اين كه       

اميد به گفتگو در باره برنامه اتمي 
ايران و مسائل خاورميانه، به يأس بدل 
نشود، در فشار وارد كردن به ايران، 

  . اندازه نگاه داشت
 5بايدن، معاون رئيس جمهوري، در      

نمي تواند به «امريكا : ژوئيه گفت
كه چه بايد بكند و » اسرائيل ديكته كند

اگر اسرائيل به اين . چه نبايد بكند
ان نتيجه برسد كه برنامه اتمي اير

خطرناك » براي موجوديت اسرائيل«
. است، امريكا مانع اسرائيل نخواهد شد

معناي سخن بايدن اينست كه هرگاه 
گفتگوها در باره برنامه اتمي ايران و 
صلح خاورميانه به نتيجه نرسند، اسرائيل 

  .به ايران حمله خواهد كرد
ژوئيه، اوباما تكذيب كرد كه به  7در      

ده است به ايران اسرائل چراغ سبز دا
ما : گفت   CNNاو به . حمله كند

به اسرائيلي ها گفتيم مهم  �مستقيما 
اينست كه از راه گفتگو بين المللي 
مشكل حل شود و نزاع بزرگي در 

او باما نيز رد . خاورميانه پديد نيايد
كرد كه با وجود سركوب شديد 
اعتراض كنندگان به انتخابات در 

يران دست ايران، قصد دارد بسوي ا
  .دراز كند

ژوئيه، اوباما در مصاحبه با  6روز         
امنيت ملي ما : نيويورك تايمز گفت

ايجاب مي كند كه ايران بمب اتمي 
بر   نسازد و تروريسم صادر نكند و ما

روي ايران راه گشوديم كه به جامعه 
  . بين المللي بازپيوندد

نيويورك تايمز خبري را تأييد          
روبرت (ش از آن، من كرد كه پي

، به استناد قول منبع اطالعاتي، )پاري
موضوع خبر پيشنهاد . انتشار داده بودم

ايران به حكومت اوباما بودو نيويورك 
پيش از انتخابات مورد : تايمز نوشت

اعتراض، دستيار ارشد رئيس جمهوري 
فرستاده هائي كه خود را : گفت

نماينده آيت اهللا خامنه اي، رهبر عالي 

رژيم ايران خواندند، پيشنهادهاي او را 
  . تسليم كاخ سفيد كردند

اعتراض : اما نيويورك تايمز نوشت      
به انتخابات و سركوب مردم سبب تغيير 

مقامات : و افزود. ديناميك سياسي شد
هيچ چيز از : ارشد حكومت گفتند

  . رهبران ايران دريافت نكرده اند
بعد از پيروزي مورد اعتراضش،  ●

احمدي نژاد به مسكو رفت و بعنوان 
 6، در كنفرانس سران فمدعو مدودو

كشور عضو سازمان تعاون شانگهاي 
ايران عضو ناظر اين  . شركت كرد
احمدي نژاد در سخنان . سازمان است

با اين امر كه امريكا را،    ژوئن خود، 16
بمثابه تنها محور، از حل و فصل مسائل 

ل ناتوان دانست و گفت حل مسائ
امنيتي منطقه در گرو همكاري بين 

عراق همچنان : او گفت. المللي است
بر . در اشغال قواي امريكا است 

مسائل . افغانستان بلبشو حاكم است
جهان گرفتار . فلسطين حل نشده اند

بحران سياسي و اقتصادي است و 
عمر   .اميدي نيز به حل آنها نمي رود
  . امپراطوري ها بسر رسيده است

د انتخاباتي وجود شكاف عميق نبر ●
ميان روحانياني را آشكار كرد كه از 

 1979 - 1980زمان پيروزي انقالب در 
  . بر ايران حاكم گشته اند

نزاع    برغم: مقام اطالعاتي مي گويد 
سياسي در ايران و مخالفت اسرائيل، 
پيشنهاد صلح ايران بر روي ميز مي 

اين منبع مي افزايد، طرفه  . ماند
كه رهبران سخت سر، خامنه  اينست

آماده تر هستند    اي و احمدي نژاد
براي گفتگو و حل مسائل تا مير حسين 
موسوي و يا كروبي كه انتخابات را 

  . تقلب آميز مي دانند
سال پيش از اين، خامنه اي و  30 ●

موسوي در اين باره كه با امريكا و 
اسرائيل چگونه بايد رفتار كرد، مخالف 

زماني كه   ،1980در . ديكديگر بودن
امريكائي را به گروگان گرفته  52ايران 
خامنه اي جانبدار حل مسئله    بود،

حال . گروگانها با حكومت كارتر بود
آن زمان  –آنكه هاشمي رفسنجاني 

و مهدي كروبي و    -رئيس مجلس بود 
با ريگان و بوش   مير حسين موسوي

معامله بر سر گروگانها را انجام دادند و 
را ببار » اكتبر سورپرايز«افتضاح 
  .آوردند

موسوي  –گروه هاشمي رفسنجاني       
با رهبران حزب ليكود   كروبي –

اسرائيل و حزب جمهوريخواه امريكا، 
روابط محرمانه برقرار كردند و خريد 
. محرمانه اسلحه را ترتيب دادند

  ) افتضاح ايران گيت(
به   ،1980تماسهاي محرمانه در  ●

اي با ريگان و بوش، نامزدهاي  معامله
رياست جمهوري و معاونت رياست 
جمهوري امريكا در انتخابات نوامبر 

بنا بر اين معامله، . انجاميدند   ،1980
قرار بر اين شد كه گروگانها بعد از 
انتخابات رياست جمهوري امريكا، آزاد 

معامله انجام و ريگان و بوش   .شوند
سلحه به پيروز شدند و مجراي ارسال ا

ايران، نخست از راه اسرائيل به ايران، 
وقتي خريدهاي محرمانه . باز شد

اسلحه و حضور هيأت امريكائي در 
ايران، لو رفتند، افتضاح ايران گيت 

  . ببار آمد
در حال حاضر كه اوباما به نتان  ●

ياهو، نخست وزير اسرائيل، اطمينان 
داده است كه تا پايان سال جاري، 

ران، مي بايد پيشرفت كرده گفتگو با اي
باشد، اين پرسش محل پيدا كرده 

كداميك از دو جناح خامنه اي : است

و يا موسوي بهترين طرف گفتگوي 
  امريكا مي توانند باشند؟

امتياز خامنه اي در اين است كه در       
جناح . گفتگو سر راست تر است

موسوي بيشتر خواستار بدست آوردن 
الغاي مجازاتها امتيازهاي اقتصادي و 

بدترين فرض اينست  �محتمال . است
كه تقابل دو جناح ادامه يابد و ايران 

اينها  ".را يكسره از معامله باز دارد
قسمتهاي عمده و مهم مقاله روبرت  

  .ژوئيه بودند 7پاري  در 
    

آيا امريكا حساب خود را از 
حساب اسرائيل جدا مي 

اسرائيل آماده حمله  -كند؟ 
أسيسات تبه  يكامپيوتر

اتمي ايران است؟ وزير 
خارجه امريكا خواستار 
تشديد مجازات ايران است 

  ...:و
    

امريكا حساب : دستيار نتان ياهو* 
خود را از حساب اسرائيل، در آنچه 
مربوط به ايران مي شود، جدا مي 

  :كند
  
، آسوشيتدپرس از 2009ژوئيه  8در  ◄

  :بيت المقدس گزارش كرده است
راد، مشاور امنيتي نتان ياهو، يوزي آ     

: نخست وزير اسرائيل، مي گويد
سخنان پرزيدنت اوباما و معاون او 
بايدن در باره حمله محتمل اسرائيل به 
تأسيسات اتمي ايران بمعناي جدا 

. است   كردن حساب امريكا از اسرائيل
و نيز، رهبران امريكا خاطر نشان كرده 

ته اند كه به راه حل ديپلماتيك دلبس
  . اند

بايدن كه پيشتر گفته بود هركس       
به اسرائيل بگويد خوبست به ايران 
حمله كند، مشاور بدي است، اينك مي 

اسرائيل خود مي تواند تصميم : گويد
بگيرد چرا كه ملتي صاحب حاكميت 
است و مي داند منافعش كدام است و 

  .با ايران چه رفتاري را در پيش بگيرد
از او . باما در مسكو بودروز بعد، او        

بمعناي  نآيا سخنان بايد: پرسيدند
اينست كه امريكا به اسرائيل چراغ سبز 

روز .   �ابدا : داده است؟ پاسخ داد
بعد، درياساالر مولن، رئيس ستاد ارتش 

حمله نظامي به : امريكا هشدار داد
تأسيسات اتمي ايران عواقب سخت 

ي ناگوار و غير قابل پيش بيني ببار م
  . آورد

روي سخن بايدن، : آراد مي گويد        
هرگاه : نه با اسرائيل كه با ايران بود

ايرانيها به پيشنهاد گفتگو و حل مسائل 
از راه ديپلماسي پاسخ موافق دهند، ما 

قسمت : آراد مي گويد  ». آماده ايم
چرا كه او . دوم سخن او اهميت دارد
، ما، امريكا: خطاب به ايرانيان مي گويد

واكنش سريع   .غير از اسرائيل هستيم
اوباما گوياي اين واقعيت است كه 

  . همچنان آماده گفتگو است  امريكا
   

عربستان سعودي آماده است * 
چشم بر عبور هواپيماهاي 
اسرائيلي ببندد كه درصورت 
حمله به تأسيسات اتمي ايران 
مي بايد از قلمرو هوائيش بايد 

  :عبوركنند
  
، لوموند خبر 2009ژوئيه  5در  ◄

. ساندي تايمز همين تاريخ را انتشار داد
بنا بر اين خبر، عربستان موافقت غير 
رسمي كرده است كه هواپيماهاي 
اسرائيلي، براي بمباران تأسيسات اتمي 
ايران، از قلمرو هوائي عربستان عبور 

روزنامه خبر را از قول يك منبع . كنند
  .ديپلماتيك انتشار داده است

در بيت المقدس، دفتر نتان ياهو،       
نخست وزير اسرائيل، اين خبر را 
تكذيب كرد و آن را فاقد هرگونه 

  . دروغ توصيف كرد �اساس و كامال 
بنا بر خبر، مئير داگان، رئيس       

موساد، نخست وزير اسرائيل را مطمئن 
كرده است كه هرگاه اسرائيل تصميم 
 بگيرد به تأسيسات اتمي ايران حمله
كند، عربستان با كمال ميل، چشم خود 
را بر روي آمد و رفت هواپيماهاي 

بدين  2002از سال . اسرائيلي ببندد
سو، رئيس موساد مرتب با سعوديها 

  . ديدارهاي محرمانه دارد
جون بولتن، نماينده سابق امريكا       

در سازمان ملل متحد، كه به تازگي از 
كشورهاي عرب خليج فارس ديدن 

است، استفاده اسرائيل از قلمرو  كرده
» منطقي �كامال «هوائي عربستان را 
  . توصيف كرده است

بولتن كه با بسياري از رهبران عرب       
هيچيك : گفتگو كرده است، مي گويد

 .نخواهد گفت اين را علن راز آنها د
اما اجازه خواهند داد كه اسرائيل از 
قلمرو هوائي آنها براي حمله به 

اين    .تأسيسات اتمي ايران استفاده كند
ني كه مشاهده كنند خطر ها  زماكشور

مجهز شدن ايران به بمب اتمي دور 
  .شده است، نفس راحتي خواهند كشيد

   
آيا اسرائيل آماده حمله * 

  :نظامي به ايران هست؟
  
 ABC  ،2009وئيه ژ 8در  ◄

News   گزارش داده است كه اسرائيل
آماده حمله به تأسيسات اتمي ايران 
است اما نه با هواپيماهاي نظامي و 
موشكهاي كروئيز و بمبهاي توانا به 
عبور از مانع بتوني و انفجار در 

  .تأسيسات اتمي بلكه با كامپيوترها
تحليل گران نظامي بر اين باورند      

شبكه كامپيوتري ايران را  كه اسرائيل
هدفش اينست . هدف قرار داده است

كه به برنامه اتمي ايران راه يابد و آن 
  .را مورد حمله مرگبار قرار دهد

آلن بن داويد، متخصص مسائل       
در استراتژي : دفاعي اسرائيل مي گويد

اسرائيل، حمله كامپيوتري بسيار اهميت 
 :او توضيح مي دهد. پيدا كرده است

جنگ كامپيوتري عنصر بيش از پيش 
هم از لحاظ اطالعاتي  است مهم

و هم از نظر عمليات ) جاسوسي(
  .تهاجمي

كارشناسان بر اين نظرند كه         
دستگاه جاسوسي اسرائيل به سامانه 
هاي كامپيوتري ايران رخنه كرده 

هدف اين دستگاه اينست كه يا با . است
ار ويروس به آنها حمله كند و يا از ك

  .بياندازند
  10در صفحه 

  
  

 سه كودتا
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توانائي رخنه در شبكه هاي     
در   سال پيش، 10كامپيوتري خارجي، 

جريان تمريني دفاعي، مورد توجه 
اسرائيل هم دست   از آن پس،. گرفت

بكار دفاع از سامانه كامپيوتري خود 
شد و هم در پي كسب توانائي حمله 

 دشمن خودبه سامانه كامپيوتري كشور 
ي از امتيازات اين حمله سري يك   .شد

  اينست كه تشخيص حمله كننده بسيار 
ايفتار شپير، كارشناس . مشكل است

شما نه آتش مي : اسلحه، مي گويد
تنها وقتي كامپيوترهاي . بينيد و نه دود

شما از كار افتادند، تازه مي فهميد كه 
  . مورد حمله قرار گرفته ايد

  
معامله اي كه اوباما به   

 –شنهاد مي كند روسها پي
ايران در پي توليد بمب 

مجازاتها  –اتمي است 
عليه ايران تشديد بايد 

  :گردد
  

پيشنهاد مي  فاوباما به مدودو* 
كند در ازاي صرف نظر كردن 

موشكي در  سيستماز استقرار 
اروپاي شرقي، روسيه با امريكا 
در رفع خطر اتمي امريكا 

  :همكاري كند
  
ن ديتز از جازو   ،2009ژوئيه  7در  ◄

امروز، : مسكو گزارش كرده است
روشن  فپرزيدنت اوباما براي مدودو

كرد كه حاضر است از استقرار سامانه 
موشكي در اروپاي شرقي چشم بپوشد 
بشرط اين كه روسيه با امريكا در رفع 
خطر مجهز شدن ايران به سالح اتمي، 

  . همكاري كند
: او به رئيس جمهوري روسيه گفت      

خواهم در باره سامانه موشكي من مي 
كه هدف از استقرارش دفاع در برابر 
حمله احتمالي است، با يكديگر 

اين همكاري امنيت و    .همكاري كنيم
اما   .سالمت ما و شما را تأمين مي كند

اگر تهديد اتمي و موشكي ايران از 
ميان برود، استقرار سامانه موشك براي 

مي  مقابله با اين تهديد نيز بي محل
  . شود

   
درياساالر مولن، رئيس ستاد * 

ايران : ارتش امريكا، مي گويد
  :در پي توليد بمب اتمي است

  
درياساالر مولن، رئيس ستاد ارتش  ◄ 

ايران سخت حواس : امريكا، مي گويد
خود را جمع توليد بمب اتمي كرده 

تحصيل قابليت توليد بمب اتمي . است
 توسط ايران، منطقه را بي ثبات مي

  .كند
مولن مرتب اين سخن را تكرار مي      

در ماه مه، در مصاحبه با تلويزيون . كند
ABC استراتژي دولت ايران : او گفت

او از كارهائي   .توليد بمب اتمي است
كه ايران انجام مي دهند و ما از آن 

  . بي اطالع هستيم، ابراز نگراني كرد
گزينه نظامي، : مولن مي گويد        

اما اين . يران، روي ميز استحمله به ا
او بر اين . گزينه، گزينه خوبي نيست

باور است كه ايران ظرف يك تا سه 
سال، توانائي توليد بمب اتمي را 

  . بدست مي آورد
   

: كلينتون، وزير خارجه امريكا* 
مجازاتها عليه ايران مي بايد 

  :تشديد شوند
  
، هيالري كلينتون، 2009ژوئيه  7در  ◄

امريكا، در مصاحبه با  وزير خارجه
: تلويزيون ونزوئال گفته است

مجازاتهاي ايران تشديد بايد بگردند تا 
مگر رژيم ايران رفتار خود را تغيير 

  . دهد
آيا : خبرنگار از او پرسيده است      

پنجره اي كه امريكا به روي ايران 
گشود، بسته شد و بدين خاطر است كه 
خواهان تشديد مجازات ايران 

واشنگتن : كلينتون پاسخ داد د؟ هستي
نگران برنامه توليد بمب اتمي ايران 

ثبات منطقه و براي  است و آن را 
از اين   .خارج از آن زيانمند مي داند

رو ما برآنيم جهانيان را فرابخوانيم كه 
در تشديد مجازاتها عليه ايران به ما 

د تا كه مگر ايران رويه خود را نبپوند
بتوان به قول دولت  چگونه. تغيير دهد

ايران اعتماد كرد وقتي اين دولت 
دموكراسي خود را نيز رعايت نمي 

اين دولت مردم خود را كه   كند؟
بطور مسالمت آميز به تقلبات انتخاباتي 
اعتراض مي كردند، مورد يورش 

  . شديد قرار داد
وضعيت اقتصادي ايران : انقالب اسالمي

  :همچنان از بد بدتر مي شود
  
اوپك به  رهاي عضوكشو*

درآمدهاي نفتي همچنان 
  :وابسته اند

  
كشورهاي عضو اين سازمان وابستگي 
شديدي به درآمدهاي نفتي دارند و 
اين امر باعث شده است تا در برابر 
نوسانات قيمت نفت شديدا آسيب پذير 

  . باشند
وابستگي اعضاي اوپك به درآمدهاي 

درصد تغيير  99درصد تا  48نفتي از 
  . دمي كن

امارات كمترين وابستگي به درآمدهاي 
نفتي را در ميان اعضاي اين سازمان 

ميزان وابستگي اين كشور به . دارد
درصد  48درآمدهاي نفتي در حدود 

  . برآورد شده است
درصدي بيشترين  99عراق نيز با رقم 

وابستگي به درآمدهاي نفتي را در 
  . ميان اعضاي اوپك دارد

ن از نظر به گزارش فارس، ايرا
وابستگي به درآمدهاي نفتي در جايگاه 

ميزان وابستگي . هشتم اوپك قرار دارد
ايران به درآمدهاي حاصل از فروش 

  . درصد عنوان شده است 81نفت خام 
وابستگي ساير اعضاي اوپك به 
درآمدهاي نفتي به اين شرح اعالم 

درصد، كويت  98نيجريه : شده است
 95نزوئال و درصد، 96درصد، آنگوال  97

 92درصد، ليبي  93درصد، عربستان 
 64درصد، اكوادور  70درصد، قطر 

  . درصد 61درصد، الجزاير 
متوسط وابستگي اعضاي اوپك به 

درصد  74.3درآمدهاي نفتي نيز 
  . برآورد شده است

هنوز به دو تفاوت ميان  :انقالب اسالمي
: اين كشورها مي بايد توجه كرد

ه ارزي بزرگ كشورهائي هستند كه ذخير
دارند و كشوري چون ايران نيز هست كه 

بدهي خارجي نيز و ذخيره ارزي ندارد 
كشورهائي چون ايران، بخشي از . دارد

وابستگيشان به درآمد نفت را پنهان مي 

چنانكه ماليات بر حقوق و حقوق و . كنند
فعاليتهاي  همه  عوارض گمركي و

   .هستند اقتصادي متكي به در آمد نفت
  

يه خشونت باور نظر
راهنماي مافياي 

سركوب هاي خياباني 
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خميني پايه گذار نظريه *  

عمومي خشونت و مافياهاي 
  :جاسوسي و جنايت

     
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني   

با ديدگاه فكري نزديك به انجمن 
حجتيه و نظريه خشونت مصباح يزدي 
: و خامنه اي انديشه  راهنمائي يافته اند

  : شونت براي بردن مردم به بهشتخ
آنها معتقدند كه ايران ام القراي  ●

اسالم است و همه دستورات اسالمي 
بايد از ايران به سراسر دنيا صادر شود و 
براي اينكه بتوانند بر كل جهان اسالم 
حاكميت يابند مي بايست بين تمام 
مسلمانان اختالف ايجاد نمايند تا خط 

ل خودشان هالل مربع مقاومت يا به قو
شيعه را به طور كامل در دست داشته 

  .باشند تا بتوانند بر جهان حاكم شوند 
براي آنها ايجاد ارتباط و يك دستي      

ميان حزب اهللا ايران و حزب اهللا لبنان 
و حماس و نيروهاي مستقر در عراق و 
تا حدي افغانستان مهم است و اين 
نيروها را عقبه اسالم مي دانند كه 

ركزيت اصلي آن در ايران و در شهر م
  .قم مستقر است 

ناگفته نماند كه به قول استاندار قم در 
هزار خانه  5اين شهر مذهبي حدود 

ويژه شناسايي شده است كه در نوع 
خود در اين شهر مذهبي كم نظير 

  .است 
آن بر اين باورند كه با جاسوسي و  ●

خبرگيري از مردم و تجسس در 
د اسالم را حفظ كرد زندگي مردم باي

زيرا خميني خود اين كار را مي كرده 
است به گفته ها و اعمال خميني توجه 

  :كنيد 
  :خميني دراين باره گفته است

واجب بر همه ما، بر همه شماست «    
اي ديديد واگر رفت و  كه اگر توطئه

آمد مشكوكي ديديد خودتان توجه 
بر همه ما واجب . كنيد و اطالع دهيد

بر همه ما . جاسوسي كنيم است كه
واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم 

منع . اي پيدا شود و نگذاريم كه غائله
اي  هاي احمقانه جاسوسي از حرف

شود  ها القا مي ه است كه از همين گرو
اما براي . كه جاسوسي خوب نيست

حفظ اسالم و حفظ نفوس مسلمين 
پيام انقالب، ارگان ( » .واجب است

، 40سپاه پاسداران، شماره مطبوعاتي 
  ) 6،ص60شهريور  14

مردم بايد پند بگيرند از آن مادري «    
كه پسرخود را آورد و بدست محاكمه 

اين يكي از . سپرد و آن پسر اعدام شد
نمونه هاي اسالم است و ديگران هم 

اوالدها وبرادرها و . بايد همينطور باشند
فرزندان خودشان را اگر نصيحت 

معرفي كنند تا به مجازات نپذيرفتند 
  )1360سخنراني شهريور( » .خود برسند

يك ... اسالم را همه بايد حفظ كنيم«  
اي به من نوشته بود كه شما  بيچاره
ها را بايد تجسس  همه اين ":گفتيد
فرمايد  مي] كه[خوب در قرآن  كنيد،

وقتي كه اسالم در ولي  "... التجسسوا
 خطر است همه شما موظفيد كه با
» .جاسوسي حفظ كنيد اسالم را

  ) 101-100،ص15صحيفه نور، ج(
دانش آموزان عزيز بايد با كمال «     

دقت اعمال وكردار دبيران و معلمين 
را زير نظر بگيرند كه اگر خدايي 
ناكرده در يكي از آنها انحرافي ببينند 
بالفاصله به مقامات مسئول گزارش 

 فرزندان عزيزم در صورتيكه... نمايند
مشاهده كردند كه بعضي از دشمنان 
در لباس دوست و همشاگردي 
ميخواهند آنان را جذب گروه خود 
كنند به مقامات مسئول معرفي نمايند 
وسعي كنند اينكارخود را به صورت 

پيام به مناسبت (  » .مخفي انجام دهند
، صحيفه 1361مهر 1بازگشايي مدارس،

  ) 2ص17نور،ج 
قدم  ره پيشبا خود خميني نيز دراين    

صدر در  بني: شده بود
گرمارودي كه براي  موسوي  باره 

برد  خميني از دفتر او خبر مي
  : گويد مي

موسوي گرمارودي از دفترمن «    
آقاي . برد براي خميني خبر مي

پسنديده برادر بزرگ آقاي خميني به 
من گفته بود كه او جاسوس است در 

من : گفتم. احضارش كردم. نزد شما
توي اين . نويسم روز كارنامه ميكه هر 

دفتر رياست جمهوري چه چيزي 
رويد وگزارش  هست كه شما مي

؟ او شروع كرد به فحش هاي  كنيد مي
چارواداري به خميني دادن وگريه 

چه كنم؟ من دوتا زن : كردن وگفت
مال و . دارم و از هر زن دوتا بچه دارم

آن كار در بنگاه . ثروتي هم كه ندارم
درآمد . را هم از من گرفتندفرانكلين 

شما هم . ماهانه خوبي در آنجا داشتم
در اينجا به عنوان مشاور پولي به من 

به . دهيد و من بايد زندگي كنم نمي
اين صراحت اين حرفها را زد 
. ومقداري زياد هم فحش به آنها داد

-  143درس تجربه، ص(» ...گفتم برو
142 (  

موسوي گرمارودي بعدها در نامه     
به خميني ماجراي    15/12/65   مورخه

صدر را براي او  خبر بردن از دفتر بني
بازگفت وبا بيان اينكه به شما گفتم اگر 
خبر بردن من افشا شود، آبرويم 

  :رود، نوشت مي
در شرفيابي كوتاه دوم كه آقاي ... «     

رحماني نيز حضور داشتند باز استدعاي 
گيري و استعفا كردم ولي  كناره
همچنان بمانيد و انحرافات : ديدفرمو

در . او را به مسئولين گوشزد كنيد
كه  29/10/59شرفيابي سوم به تاريخ 

آقاي توسلي نيز حضور داشتند، مصرا 
با نقل به . استدعاي اجازه استعفا كردم

: كنم كه فرموديد  مضمون عرض مي
تر از خون نيست، جوانان ما  آبرو مهم

دهند،  يبراي اين انقالب الهي خون م
صحيفه ( » .شما هم آبرو بدهيد

  ) 219،ص20نور،ج
  :خميني نيز در جواب او نوشت    
گونه كه مرقوم داشتيد پس از  همان«    

صدر چند مرتبه نزد  كشف انحراف بني
اينجانب آمديد و اظهار داشتيد كه من 

صدر  خواهم از سمتي كه نزد بني مي
گيري كنم و اينجانب براي  دارم كناره

حي كه در نظر داشتم با نظر شما مصال
با اكراهي كه    مخالفت كردم و شما را

( » ...گيري بازداشتم داشتيد از كناره
  ) 220،ص20صحيفه نور،ج

بدين ترتيب، خميني اسالم را از       
بنا بر   محتوا، اعتماد انسانها به يكديگر،

اين، ممنوعيت تجسس، خالي كرد و 
... فرزندان و(جاي آن را با خشونت 

خود را به محكمه بسپريد تا اعدام 
او موانع ديني و ارزشي . پر كرد) شوند

شونت گران خو حقوقي را از سر راه 
اينست كه نظريه عمومي . برداشت

خشونت كه مصباح يزدي ساخت و 
مالي  –خامنه اي و مافياهاي نظامي 

اجرا مي كنند، بر پايه اي بنا شده است 
  .كه او ساخت

كه اين شهر قم است  آنها معتقدند ●
كه مركز اشاعه اسالم به كل جهان 
است و علمي كه از قم صادر مي شود 
جديدترين و بهترين علم است و 

  .ديگران بايد آن را بپذيرند 
اين مافياها معتقدند كه ايران را بايد ●

به گونه اي تغيير داد كه از ايرانيت در 
پندار و گفتار و كردار ايرانيان چيزي 

: گاهي اوقات مي گويند . ماندباقي ن
مراسم جشن هايي كه ايرانيان برگزار 
مي كنند كامال مغاير با اسالم است و از 
خرافات ايرانيان است كه بايد بر چيده 

عيد نوروز را بايد : مي گويند  . شود
تقليل داد و به جاي ان تعطيالتي مانند 
عيد غدير خم يا عيد فطر را جشن 

  .د اصلي ايرانيان گردان
در پيروي از خزعلي، احمدي نژاد         

در برخي مواقع با تعطيل خواندن بين 
جانشين  التعطيلين تالش مي كند زمينه 

كردن عيد ها را فراهم آورد ولي با 
زيرا . مخالفت مردم روبرو مي شود 

علت واقعي اين نيست كه عيدهاي 
ملي جاي خود را به عيدهاي مذهبي 

ت كه دين علت واقعي اينس. بدهند
سازگار با ايرانيت، دين واجد حقوق 
انسان و حقوق ملي و هويت يك ملت 

خالي كردنش از . مستقل و آزاد است
ايرانيت، ناچيز كردنش در نظريه 
عمومي خشونت سازگار با استبداد 
فراگير است كه اين مافياها خود را در 

  . خدمت آن مي دانند
  بقيه در شماره آينده

  
و كاهش درآمد نفت 

افزايش كسر بودجه و 
كاهش صادرات و 
  ...افزايش واردات و

  
  

درآمدهاي كشورهاي عضو * 
اوپك و از جمله ايران، نصف 

  :شده است
     
اداره اطالعات انرژي امريكا اعالم    

كشور  12كرد كل درآمدهاي نفتي 
به  2009عضو اوپك در نيمه نخست 

ميليارد دالر رسيد كه اين رقم در  230
ف متوسط درآمدهاي اوپك حدود نص

  .است 2008در نيمه نخست 
 968اعضاي اوپك  2008در سال     

ميليارد دالر از طريق فروش نفت 
بر اساس اين . درآمد كسب كردند

گزارش درآمدهاي نفتي ايران نيز در 
ميليارد دالر  22از  2009نيمه نخست 
اين در حالي است كه . تجاوز نكرد

ن در نيمه متوسط درآمدهاي نفتي ايرا
ميليارد دالر  41بالغ بر  2008نخست 

  .گزارش شده است
  11در صفحه  

 سه كودتا
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بهاي نفت بارديگر سير نزولي * 
  :يافت

  
، قيمت نفت به كمتر 88تير  16در  ◄
چرا كه  . دالر در هر بشكه رسيد 65از 

بيشتر شدن ميزان بيكاري در آمريكا و 
گذاران و  اروپا موجب نگراني سرمايه

يد آنها به بهبود وضعيت كمتر شدن ام
در معامالت الكترونيكي . اقتصادي شد

بورس نيويورك بهاي نفت خام براي 
دالر در  82/63تحويل در ماه اوت به 

است كه  هر بشكه رسيد، اين در حالي
 75اين رقم در همين اواخر به مرز 

نگراني در مورد . دالر افزايش يافته بود
تر بهبود اقتصادي قيمت نفت را به كم

  .دالر رساند 64از 
  قيمت سبد نفتي اوپك براي  ◄

پنجمين روز معامالتي پياپي با كاهش 
دالر در  63روبه رو شد و به كمتر از 
به گزارش . هر بشكه كاهش يافت

دبيرخانه اوپك بهاي سبد نفتي اين 
سه (سازمان در آخرين روز معامالت 

سنت  69با ) تير 16شبه هفتم جوالي، 
  كاهش به 

  .سنت در هر بشكه رسيد 97الر و د 62
به وقت  18تا ساعت  تير،  17در     

تهران، باالترين و پايين ترين قيمت 
  ثبت شده براي نفت خام آمريكا به 

دالر و  61سنت و  68دالر و  62ترتيب 
  .سنت در هر بشكه بوده است 79
  

قرارداد خط لوله گاز * 
، بدون حضور ايران، »نابوكو«

  :امضاء شد
  
، بدون حضور 2009ژوئيه  13ر د ◄

ايران، قرارداد نابوكو، در آنكارا، امضاء 
نفت رژيم مافياها چندي » وزير« . شد

خط لوله نابوكو بدون   : پيش گفته بود
ايران هيچ معنايي ندارد و اجرايي 

وزير همراه با  9وزير و  نخست 4. نيست
خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون 

اشويلي اروپا و ميخائيل ساك
جهت ) جمهوري گرجستان رئيس(

امضاي قرارداد پروژه نابوكو در آنكارا 
قرارداد پروژه نابوكو . گرد هم آمدند

پروژه بسيار مهمي در اروپا محسوب 
مي شود زيرا اروپا را از وابستگي شديد 

حتي  . به گاز روسيه، رها مي كند
برخي در تركيه به آن لقب پروژه قرن 

در آنكارا، قرارداد دوشنبه . اند داده
اين پروژه در اجالسي از سوي 
كشورهاي عضو پروژه به امضا خواهد 

تركيه، پنج كشور ديگر  غير از . رسيد
كه در مسير خط لوله نابوكو قرار 
. دارند، اين قرارداد را امضا كردند

تركيه ضمن لحاظ كردن اين فرمول 
كه هيچ كشوري را خارج از اين 

هاي  از حكومت دهيم، پروژه قرار نمي
روسيه و عراق نيز جهت شركت در 
مراسم امضاي قرارداد دعوت كرده 

  .بود
  ايران در كانون نابوكوخروج 

ميليارد دالر خرج  11طرح نابوكو         
بر مي دارد و اروپا نياز به گاز ايران، 

اما شركت دادن ايران هم   .دارد
موكول است به پايان يافتن بحران 

روابط ايران با  اتمي و عادي شدن
ويژه آمريكا درباره مسائل  نماينده. غرب

هيچ : انرژي اوراسيا، پيشتر گفته بود
اي براي آنكه ايران در پروژه  برنامه

خط لوله گاز طبيعي نابوكو لحاظ شود، 
استار  ريچارد مورنينگ. وجود ندارد

كه با خبرگزاري ترندنيوز آذربايجان 
نم توا مي: كرد، گفته بود گفتگو مي

اي در رابطه با  بگويم هيچ برنامه
مشاركت ايران در اين پروژه در حال 

  .حاضر و در آينده نداريم
   

  
 19صادرات غير نفتي ايران * 

  :درصد كاهش يافت
  
، اعتماد ملي، خبر 88تير  20در  ◄

تجارت خارجي ايران در  «: داده است
گمرك ايران » .سراشيبي افتاده است

ي اعالم كرده در آخرين گزارش تحليل
است كه در سه ماه اول امسال، ارزش 

درصد 19صادرات غيرنفتي كشور 
در اين سقوط، .كاهش داشته است

واردات نيز به سرنوشت صادرات 
  . گرفتار شده است

  
: درصدي واردات 35افزايش *  

 60در طول سال، واردات به 
  :ميليارد دالر سر خواهد زد

  
، رئيس كل گمرك 88تير  16در  ◄
ر تازه ترين گزارش خود از افزايش د

درصدي واردات در سه ماهه اول 35
با رشد : سال خبر داده است

درصدي واردات كه نسبت به دو 35
ماه ابتداي سال آهنگ تندتري به 
خود گرفته پيش بيني مي شود ميزان 

 60واردات ايران تا پايان سال از مرز 
واردات ايران . ميليارد دالر فراتر رود

ن با تشديد ركود اقتصاد جهاني همزما
دالر در  61و افت قيمت نفت به زير 

حالي آهنگ تندي به خود گرفته 
است كه درآمد نفتي ايران با رونق 
سال گذشته فاصله زيادي دارد و بعيد 

نفت «به نظر مي رسد خزانه كشور با 
  . پر شود» دالري130

  
بهاي نفت باال نمي رود و در *  

شور با نيمه دوم امسال، ك
  :وضعيت اسفباري روبرو مي شود

  
، به گزارش سحام 88تير  21در  ◄

» نماينده«دكتر داريوش قنبري،  نيوز، 
قانون  : مجلس مافياها گفته است

اساسي انشاء نيست و دولت بايد آن را 
اجرا كند، در قانون به طور مصرح 
آمده است كه بودجه را نبايد وابسته به 

جه به اين عدم تو. نفت تنظيم كرد
قانون؛ كشور را به اينجا رساند كه نيمه 
دوم امسال كشور با وضعيت اسفباري 

افول بهاي نفت . روبه رو خواهد شد
همچنان ادامه خواهد داشت و از آنجا 
كه اقتصاد دنيا با ركود مواجه است، 
اميد چنداني هم براي افزايش بهاي 
نفت وجود ندارد، لذا كشور وابسته به 

نيمه دوم سال با مشكالت  نفت ما در
  .بسيار جدي روبه رو خواهد شد

متأسفانه برخي تنها راه برون رفت از     
اين مشكل را كاهش بودجه هاي 
عمراني مي دانند؛ حال آنكه كاهش 
بودجه هاي عمراني در واقع به معني 
توقف توسعه پروژه هاي عمراني يعني 
. بدترين اتفاق ممكن براي كشور است

تنها راه حل را استقراض مي برخي نيز 
به دولت اجازه  دانند كه شرايط حاضر 
لذا دولت ساده . اين كار را نمي دهد

ترين و دسترس ترين راه يعني انتشار 
اسكناس را انتخاب مي كند كه متأسفانه 

  .موجب افزايش تورم مي شود

بحراني بودن بودجه از اين لحاظ  ●
جدي است كه پرداخت حقوق 

ها  ت در برخي از دستگاهكاركنان دول
در نيمه دوم سال با مشكل مواجه 
خواهد بود كه به دولت فشار خواهد 

   . آورد
   

تشديد كسر بودجه دولت 
سبب مي شود كه بودجه 
عمراني صرف هزينه هاي 
جاري شود، ذخيره وزارت 
نفت هزينه شود و ذخيره 

ذخيره بانك  ارزي و
  :نيز خرج شوند مركزي 

   
اي مجلس پيش از ه مركز پژوهش ◄

در گزارشي از  88بررسي بودجه سال 
ميليارد ريالي بودجه  571/440كسري 

هشدارهاي مركز . خبر داده بود 88
ها عالوه بر كاهش قيمت نفت  پژوهش

خام به مواردي همچون كاهش سقف 
توليد اوپك، نحوه برآورد و اعمال 

المللي، اثر ركود  آثار بحران مالي بين
ود و در نتيجه ماليات ناشي از آن بر س

و ) هاي دولتي و غيردولتي شركت(
هاي دولتي، ركود  سود سهام شركت

يحه  بازار بورس و نحوه انعكاس اثر ال
ها بر منابع و  هدفمند كردن يارانه

شود كه با  مصارف دولت مربوط مي
ها  بيني بررسي شرايط امروز اين پيش

  .تاكنون به وقوع پيوسته است
اعالم   اين مركز پيشتر ، از سوي ديگر ●

كرده بود كه دولت براي تراز كردن 
بر استفاده از كل عايدات  وه  بودجه عال

حدود ، 87نفت خام صادراتي در سال 
 33/12(ميليارد ريال  521هزار و  116

از موجودي حساب ) ر ميليارد دال
ذخيره ارزي برداشت كرده كه با 
توجه به كسري بودجه سال جاري 

اشت دولت از منابع حساب ميزان برد
ذخيره ارزي نسبت به سال گذشته 

  .افزايش خواهد يافت
ميليارد تومان  8500پس از حذف  ●

ها  منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه
و تكليف مجلس به دولت  88در بودجه 

در قانون بودجه مبني بر اينكه با حذف 
بيني شده حاصل از هدفمند  منابع پيش

 6دولت مكلف به كسر  ها، كردن يارانه
ميليارد تومان از بودجه  500هزار و 

هزار ميليارد تومان از  2عمراني و 
، با گذشت چهار ماه    بودجه اجرايي شد

ماهه سال  6از سال و اختصاص بودجه 
ها، دولت اقدام به  جاري به دستگاه

كسر بودجه چهار نهاد مجلس، قوه 
قضائيه، ديوان محاسبات و مجمع 

. صلحت نظام كرده استتشخيص م
اگرچه اين اقدام دولت موجب 
اعتراض نمايندگان و ارايه طرح دو 
فوريتي مجلس براي اصالح قانون 
بودجه سال جاري شد، اما در نتيجه 
مكاتبات اميرمنصور برقعي، معاون 

ريزي و نظارت راهبردي رييس  برنامه
هاي بعدي مجلس به  جمهور و واكنش

رسد كه  ياين نامه چنين به نظر م
نشيني مجلس از اين  احتمال عقب

  .طرح وجود دارد
، ايلنا گزارش كرده 88تير  19در  ◄

رحيم ممبيني، معاون بودجه : است 
ريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه

رياست جمهوري، با توضيح علت بروز 
   1388مسائل اخير درباره بودجه سال 

  
مجلس، قانون بودجه : كل كشور گفت

ميليارد تومان عدم  8500با را  88سال 
تراز به دولت ابالغ كرد به اين معنا كه 

ميليارد تومان از 8500مصارف بودجه 
  .منابع آن بيشتر بود

ماده واحده  60مجلس در بند     
بودجه به دولت اجازه داد كه براي 
تراز كردن مصارف و منابع، از مصارف 

هاي  عمراني و جاري و تملك دارايي
، هيچ 60مجلس در بند . ر كندمالي كس

قيد و شرطي هم براي كسر از هر يك 
از مصارف عمراني،جاري و تملك 

هاي مالي نگذاشت و دولت  دارايي
ميليارد تومان كسري  8500توانست  مي

تنها . را تماما از بودجه عمراني كم كند
قيدي كه در اين بند ذكر شده اين 

هاي عمراني  است كه از اعتبارات طرح
يابند و در  خاتمه مي 88در سال  كه

اند، كسر نشود  پيوست بودجه ذكر شده
  .ايم كه اين شرط را كامال رعايت كرده

بر اساس اين اختيار قانوني كه خود      
 8500مجلس به دولت داده بوده، 

ميليارد تومان كسري را صرفا از بودجه 
عمراني و جاري كسر كرديم و از 

به علت  هاي مالي بخش تملك دارايي
ماهيت تعهدات داخلي و خارجي 

پس از يك . كشور، نتوانستيم كم كنيم
هاي مفصل كليه  ماه و نيم بررسي

ها و موضوعات بودجه امسال،  رديف
براي رفع اين كسري در نهايت 

ميليارد تومان از اعتبارات عمراني 6470
ميليارد تومان از اعتبارات  2030و 

  .جاري كم كرديم
ميليارد تومان اعتبار  6470در مورد      

كسر شده از بودجه عمراني هيچ بحث 
اي نيست و طرح نمايندگان  و مناقشه

طرح اصالح ماده «مجلس با عنوان 
هاي قانون بودجه سال  واحده و رديف

كه هفته گذشته به » كل كشور 1388
تصويب رسيد، اعتراض به اين مسئله 
نبوده است و آنچه كه مورد بحث 

 2030بخشي از كاهش است در مورد 
اي  ميليارد توماني از اعتبارات هزينه

است كه قانونگذار به علت پيچيدگي 
خاص اعتبارات جاري، هيچ شرط و 

  .قيدي براي اين مسئله نگذاشته بود
اعتبارات جاري شامل اعتبارات      

ها، بودجه دفاعي،  حقوق و مزايا، يارانه
امنيتي، فرهنگي و اداري كشور 

رديف و  1000بيش از شود كه  مي
گيرد و  اي را در بر مي موضوع هزينه

هرگونه تغيير در كليت بودجه جاري، 
هاي زيرمجموعه را  همه اين رديف

  .دهد تحت تاثير قرار مي
ميليارد تومان از 2030در كاهش         

بودجه جاري، عينا بر اساس قانون 
بودجه اقدام شده و دولت به شكل 

يق اقدام به اقتضايي و با بررسي دق
رديف كرد كه در 124كاهش اعتبار 

ها، تالش شد به اعتبارات  اين كاهش
حقوق و مزايا و يارانه كاالهاي اساسي 

  .اي وارد نشود لطمه
: تير، اعتماد ملي اطالع داد 16در  ◄

بخش مهمي از اليحه هدفمند شدن 
يارانه كه به چگونگي نحوه توزيع 
منابع حاصل از آزاد سازي نرخ 

شود، طي  هاي انرژي مربوط مي لحام
دو روز گذشته در كميسيون ويژه طرح 
تحول اقتصادي مجلس مورد بررسي و 

  . تعيين تكليف قرار گرفت
پس از چالش مجلس و دولت بر سر   

ترين چالش  بودجه اين جدي
نشينان با دولتي خواهد بود كه  پارلمان

ها را يكي از  هدفمند شدن يارانه
اقتصادي خود هاي اصلي  برنامه
  . داند مي

 بر اساس گزارش الف دركميسيون     
درصد منابع حاصل از  50ويژه مقررشد 
ها، صرف جبران كاهش  حذف يارانه

. دهك اول جامعه شود 5قدرت خريد 
درصد منابع  50بنابر مصوبه كميسيون، 

حاصله صرف جبران كاهش قدرت 
درصد صرف كمك به  30خريد افراد، 

وري  ير بهبود بهرهبخش توليد از مس
درصد بقيه نيز صرف جبران  20انرژي و 

فشار به بودجه عمومي دولت خواهد 
  . شد

بود تا  براين اساس قرار    
ميليارد تومان از محل آزاد  هزار34

هاي انرژي براي  سازي قيمت حامل
پرداخت يارانه نقدي اختصاص يابد 
كه اين رقم در كميسيون ويژه و سپس 

ميليارد تومان كاهش  ارهز 20تلفيق به 
ميليارد تومان   500هزار و  11يافت كه 

آن براي جبران خسارات ناشي از آزاد 
ها قرار بود به صورت  سازي قيمت

نقدي بين خانوار، صنعت و كشاورزي 
ميليارد  500هزار و   8بازتوزيع شود و 

هاي  تومان آن هم در راستاي رديف
  . درآمدي دولت در نظر گرفته شود

به دنبال تجاوز بزرگ به : قالب اسالميان
حقوق فردي و جمعي ايرانيان كه تقلب 
بزرگ در انتخابات بود، يك نوبت ديگر، 

مالي دست به  –رژيم مافياهاي نظامي 
   :وحشيانه ترين سركوبهاي خون بارزد

  
تجاوز به حق حاكميت 
مردم، سركوب خونبار 

  :را به دنبال آورد
  

  
ن سالگرد ، در دهمي88تير  18در  ◄

يورش رژيم به كوي دانشگاه تهران  و 
دانشگاههاي كشور، بخصوص دانشگاه 
تبريز، مردم كشور دست به ابتكار 
جديدي زدند و بدين ابتكار، تصميم به 
ادامه جنبش گرفتند و گزيدن زمان و 
: مكان جنبش را از آن خود كردند

اجتماع ها در محل هاي گوناگون به 
ه قواي ترتيبي سازمان جستند ك

سركوب نتوانند جنايت هاي خود را 
باب دلخواه خامنه اي و مافياهاي 

از لحاظ، . مالي انجام دهند –نظامي 
گزينش شعارها نيز، قدمي اساسي به 

فرزند سيد (مجتبي «: پيش برداشتند
بميري رهبري را ) علمي خامنه اي

، گوياي مخالفت قاطع مردم »نبيني
 ايران با تجديد سلطنت در پوشش

اين . است» واليت فقيه«موروثي شدن 
شعار صراحت به تمام يافت چون 

! خامنه اي حيا كن«همراه شد با شعار 
  . »!سلطنت رو رها كن

و باز شعار گويا تر شد وقتي در      
عزاي شهيد سهراب اعرابي،  شعار سر 

سهراب نمرده است واليت «: دادند
  .»است كه مرده است) فقيه(

) 2009ژوئيه  15( 88تير  24در  ◄
روزنامه انگليسي گاردين، بيانيه روشن 
فكران بنام غرب  در حمايت از جنبش 
همگاني مردم ايران را انتشار داده 

 Gilbert Achcarژيلبر آچكار : است
 Alexو آلكس كالينيوكس 

Calliniocos  و جوديت اورJudith 
Orr  و مارك سرودكاMark 

Serwotka  و اسالوج زيزكSlavoj 
Zizek حامي : در بيانيه خود گفته اند

جنبشي كه . جنبش مردم ايران هستند
ژوئيه آغاز  12در اعتراض به انتخابات 

از سوئي ! شگفتا.  و ادامه يافته است
رژيم احمدي نژاد و متجاوزان به 
حقوق مردم و سركوب گران مدعي 
مي شوند جنبش مردم ايران عصياني 
 است غرب گرا و بسود سرمايه داري
ليبرال و از سوي ديگر، در خارج از 
ايران، برخي كشورها نيز همين ادعا را 

ما اين ادعا را رد مي . تكرار مي كنند
همه عالمتها گوياي اصالت .  كنيم

هدف اين . جنبش مردم ايران هستند
... جنبش آزادي از استبداد حاكم است

مردم ايران يكبار ديگر برخاسته اند تا 
ا در دست خود سرنوشت خويش ر

قدرتهاي خارجي مي بايد اين . بگيرند
مردم را آزاد بگذارند تا خود آزادي 

  . خويش را بازيابند
فعالين حقوق بشر و ،  به 88تير  8در  ◄

، زندان اوين مملو دمكراسي در ايران
  دستگيريهاي  .از دستگير شدگان است

  
  12در صفحه 

 سه كودتا



                                                                                                                                                                                       

 

 
12 
 

 
 

1388مرداد     11تير  تا  29   ا ز     728شماره  2009اوت     2ژوئيه  تا    20 ا ز  

 

گسترده وبي سابقه مردم و جوانان 
ای مختلف اوين به معترض در بنده

مملو از  ٢٠٩بند . هزاران نفر می رسد
دستگير شدگان می باشد طوری که در هر 

نفر جا داده  ۶سلول انفرادی نزديک به 
زندان  ٨زندانيان سياسی بند . شده است 

منتقل کرده اند و در اين  ٧اوين  را به بند 
نفر از جوانان دستگير  ٧٠٠بند در حدود 

اين بند .  شده اند شده اخير جای داده
سلولهای .  نفر را دارد ١۵٠ظرفيت 

که ظرفيت  ٢۴١و بند   ٢۴٠انفرادی بند  
آن يک نفر در هر سلول است  در هر 

زير زمين . نفر جای داده اند ٣سلول آن 
که به آن بند قرنطينه گفته می شود  ٧بند 

مملو از جوانان دستگير شده است 
ن را بطوری که زندانيان امکان خوابيد

 ندارند
، بگزارش موج آزادی، ٨٨تير  ٨در ◄ 

بازداشت هنرمندان حامی موسوی 
بعد از بازداشت و . همچنان ادامه دارد

آزادی حسين زمان، اين بار هما روستا و 
مهتاب نصيرپور از هنرمندان سينما و 

 .تئاتر کشور بازداشت شده اند
، دکتر علی محدث معاون ٨٨تير  ٨در ◄ 

رت علوم و مدير گروه وزير اسبق وزا
فعلی رشته علوم کامپيوتر دانشکده 
رياضی و علوم کامپيوتر دانشگاه 
اميرکبير تهران بعد از جلسه روز 
چهارشنبه جمعی از اساتيد دانشگاه با 
موسوی دستگير و تاکنون در بازداشت 

  .بسر ميبرد
، بنا بر خبرنامه ٨٨تير  ٨در ◄ 

اميرکبير، نريمان مصطفوی عضو انجمن 
اسالمی دانشگاه صنعتی اميرکبير و تارا 
سپهری فر دبير انجمن اسالمی دانشگاه 

  صنعتی 
 .شريف بازداشت شدند

، مجتبی تهرانی  ٨٨تير  ٨در ◄ 
خبرنگار سايت اعتمادملی شنبه شب به 
هنگام مراجعه به منزل بازداشت شده 
است و تاآنون اطالعي از وضعيت وي در 

  . دست نيست
صبح   ٩اعت ، س٨٨تير  ٩در  ◄

ابوالفضل عابدينی نصر روزنامه نگار 
آزاد و مسئول روابط عمومی مجموعه 
  .فعاالن حقوق بشر در ايران بازداشت شد

  ، رضا عرب دبير انجمن ٨٨تير  ٩در ◄ 
  

اسالمی دانشجويان دانشگاه مازندران و 
عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت 
مقابل دفتر سازمان مرکزی دانشگاه 

  .ان بازداشت شدمازندر
، مامورين واواک  به ٨٨تير  ١٠در ◄ 

دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل يورش 
دانشجوی اين داشنگاه  ٢بردند و حداقل 

  را دستگير و به نقطۀ نامعلومی 
  .منتقل کردند

در حال حاضر ايمان صادقی،محسن    
برزگر،حميد جهان تيغ و سياوش سليمی 

ت بسر نژاد در بازداشت وزارت اطالعا
هنوز از محل بازداشت و . می برند

 . وضعيت آنها هيچ خبری در دست نيست
، حميد عموزاده  ٨٨تير  ١٠در ◄ 

خليلی، پسر فريدون عموزاده خليلی، 
مديرمسوول مجله پرطرفدار چلچراغ بيش 

ساعت است که مفقود شده و از  ۴٨از  
او دو . او هيچ اطالعی در دست نيست

صد دانشگاه خارج روز پيش از خانه به ق
شد و بر سر قرارهای بعدی خود حاضر 

  . نشد
، بر اساس اخبار ٨٨تير  ١٠در ◄ 

دريافتی، جواد امام عضو شورای مرکزی 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی شب 

  .اش دستگير شد گذشته در منزل شخصی
نفر در زندان   ۶،  ٨٨تير  ١٠در ◄ 

اوين صبح امروز به دار آويخته شدند 
نفر اعدام شده و  ۶هيچ کدام از اين  هويت

همچنين علت محکوميت ايشان اعالم 
 . نشده است 

، سجاد طاهرزاده دبير ٨٨تير  ١١در ◄ 
انجمن اسالمی دانشکده نفت اهواز به 
همراه سهند بختيارپور دبير سه دوره 
سابق انجمن اسالمی اين دانشکده، 
مصطفی منفرد عضو شورای صنفی، 

الين سابق انجمن مهدی کريمی از فع
اسالمی دانشگاه اميرکبير و دانشجوی 
کنونی اين دانشکده و پيام پيکری ديگر 

  .دانشجوی اين دانشکده،  بازداشت شدند 

، به گزارش  ٨٨تير  ١٣در ◄ 
نفر  در  ٢٠خبرگزاري دولتی فارس 

زندان رجايی شهر واقع در شهر کرج به 
اين افراد متهم به قاچاق  .دار آويخته شدند
  .مواد مخدر بودند

تن  ١٢، اسامی   ٨٨تير  ١٣در ◄ 
ساله که  ٢۵ديگر، از جمله دو دختر 

بدست دژخيمان رژيم کشته شدند، توسط 
فعالين حقوق بشر و دموآراسي به شرح 

 :زيرانتشار يافت 
ساله ديپلم  ٢۵محمد حسين برزگر   - ١

شغل آزاد به دليل اصابت گلوله به سر در 
خرداد در ميدان  ٢٧تاريخ چهارشنبه 

هفت تير به شهادت رسيد و در يكشنبه 
خرداد بعد از تعهد گرفتن از خانواده  ٣١

  .به خاك سپرده شد ٣٠٢در قطعه 
ساله  ٣٠سيد رضا طباطبايي   -  ٢

ليسانس حسابداري، آارمند به دليل 
خرداد در  ٣٠اصابت گلوله به سر در 

خيابان آذربايجان به شهادت رسيد و 
ربعد از تعهد گرفتن از تي٣چهارشنبه 

 .به خاك سپرده شد ٢۵٩خانواده در قطعه 
ساله شغل آزاد به  ٢٧ايمان هاشمي   - ٣

 ٣٠دليل اصابت گلوله به چشم شنبه 
خرداد در خيابان آزادي به شهادت رسيد و 

به خاك  ٢۵٩تير در قطعه  ٣چهارشنبه 
 .سپرده شد

ساله فارغ التحصيل  ٢۵پريسا آلي   - ۴
ت به دليل اصابت گلوله به رشته ادبيا

خرداد در بلوار  ٣١گردن در يكشنبه 
 ٢آشاورز به شهادت رسيد و سه شنبه 

 به خاك سپرده شد ٢۵٩تير در قطعه 
ساله طراح  ٢۴محسن حدادي   -  ۵

خرداد  ٣٠برنامه هاي آامپيوتري شنبه 
به دليل اصابت گلوله بر پيشاني در خيابان 

تير  ٢نصرت به شهادت رسيد و سه شنبه 
 .به خاك سپرده شد ٢۶٢در قطعه 

ساله فارغ  ٢٢محمد نيكزادي  - ۶
خرداد  ٢۶التحصيل عمران در سه شنبه 

به دليل اصابت گلوله به سينه در ميدان 
خرداد  ٣٠ونك به شهادت رسيد و شنبه 

 .به خاك سپرده شد ٢۵٧در قطعه 
ساله بعد از  ٢۴علي شاهدي   - ٧

در تهران  دستگيري و انتقال به آالنتري
خرداد به داليل نامعلوم  ٣١پارس يكشنبه 

در آالنتري به شهادت رسيد پزشكي 
قانوني علت مرگ وي را نامشخص اعالم 
آرده اما خانواده وي معتقدند به علت 
ضربات باتوم در آالنتري به شهادت 

به  ٢۵٧تيردر قطعه  ۴رسيده وي در 
 .خاك سپرده شد

اد و ساله شغل از ٣۴واحد اآبري   -  ٨
ساله در شنبه  ٣متاهل داراي يك دختر 

خرداد به دليل اصابت گلوله به پهلو  ٣٠
در خيابان ونك به شهادت رسيد و سه 

به خاك سپرده  ٢۶١تير در قطعه  ٢شنبه 
 .شد
ساله فوق  ٢١ابوالفضل عبدالهي   - ٩

خرداد در مقابل دانشگاه  ٣٠ديپلم برق 
صنعتي شريف به دليل اصابت گلوله به 

 ٢ت سربه شهادت رسيد و سه شنبه پش
 .به خاك سپرده شد ٢۴٨تير در قطعه 

ساله  ٢٧ساالر طهماسبي   - ١٠
دانشجوي آارشناسي مديريت بازرگاني 

خرداد در خيابان  ٣٠رشت شنبه 
جمهوري به دليل اصابت گلوله به پيشاني 

تير در قطعه  ٢به شهادت رسيد ودوشنبه 
 .به خاك سپرده شد ٢۵۴
ساله ديپلم  ٢۵ه سلحشور فهيم  - ١١

خرداد به دليل اصابت باتوم به  ٢۴يكشنبه 
سر و خونريزي داخلي در ميدان ولي 
عصر بعد از انتقال به بيمارستان در تاريخ 

خرداد  ٢٧خرداد به شهادت رسيد و  ٢۵
 .به خاك سپرده شد ٢۶۶در قطعه 

ساله  ٢٩وحيد رضا طباطبايي  -  ١٢
تير  ٣ ليسانس زبان انگليسي چهارشنبه

در بهارستان به دليل اصابت گلوله به سر 
 ٣٠٨تير در قطعه  ۶به شهادت رسيد و 
 .به خاك سپرده شد

پيش از آن طبق گزارش های منتشر     
تن از اسامی جان  ١۴شده اسامی 

باختگان اعتراضات اخير منتشر شده بود 
ندا آقا سلطان، فاطمه براتی، : که شامل

سرا شرفی، فاطمه رجب پور و دخترش، ک
موبينا احترامی، کامبيز شعاعی، محسن 

ايمانی، ناصر اميرنژاد، ايمان نمازی، 
مصطفی غنيان، بهمن جنابی، اشکال 

 سهرابی، کاوه علی پور
، محمود مالباشي ٨٨تير  ١٣در ◄ 

معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و 
دانشجوياني که مرتکب خطا : فناوري گفت

ر رياست جمهوري در جريان انتخابات اخي
شده اند نه تنها به حقوق مادي بلکه 

از اين . حقوق معنوي ملت آسيب زده اند
رو، با آنها برخورد شده و در صورت 
تشخيص از تحصيل باز داشته خواهند 

     . شد
، با بازداشت جالل ٨٨تير  ١۴در ◄ 

محمد لو، عضو شاخه جوانان حزب و 
 شورای منطقه تهران جبهه مشارکت تعداد

نفر می  ٢١بازداشت شدگان اين حزب به 
  .رسد
، عيسی سحرخيز ٨٨تير  ١۴در ◄ 

روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از 
آزادی مطبوعات در منزلش بعد از ضرب 

  .و شتم  بازداشت شده است
، به گزارش تماشاگران ٨٨تير  ١۴در ◄ 

به نقل از  فرارو  بنا به اخبار موثق 
رشناس رسيده برخی از چهره های س

ادبی و هنری که در انتخابات اخير از 
ميرحسين موسوی حمايت کرده بودند 

   .ممنوع التصوير شدند
، هادی ارمغان وکيل ٨٨تير  ١۵در ◄ 

عباس پاليزدار از اعتراض به حکم 
سال حبس موکل خود  ١٠صادره مبنی بر 
دادگاه کيفری استان  ٧۶از سوی شعبه 

ی تهران به رياست ثاضی مدير خراسان
  خبرداد

، خبر رسيد که ناصر ٨٨تير  ١۵در ◄ 
تير  در زندان اوين  ١٠خيرالهی که در 

اعدام شد، زندانيانی بود که در سال 
دستگير شد و تا روز اعدامش در  ١٣٨٢

زندانهای مختلف، از جمله آگاهی 
اصفهان،حفاظت و اطالعات قوۀ قضائيه، 
زندان اصفهان و زندان اوين و زندان 

او همراه . بسر برده بود  گوهردشت کرج
  .زندانی ديگر به دار آويخته شدند ۵با 
عابد  ، خبر رسيد که ٨٨تير  ١۵در  ◄

توانچه ،دانشجوی اخراجی دانشگاه 
صنعتی اميرکبير و از فعاالن دانشجويی به 
مدت چهار روز است که ناپديد شده است 
و تمام تالشها برای برقراری تماس با وی 

بيم آن می رود که  . نا ممکن شده است
  . توسط واواکی ها ربوده شده باشد

، ابوالفصل عابدينی به ٨٨تير  ١۶در  ◄
اقدام عليه امنيت ملی متهم  و با قرار 

ی چهل ميليون تومانی به زندان  وثيقه
  . کارون اهواز منتقل شد

، بنابه گزارشات ٨٨تير  ٨٨در ◄ 
رسيده از زندان مرکزی اصفهان، 

ندانی اميد سليمی عکاس  ز -خبرنگار
تحت شکنجه های جسمی و روحی 
مامورين واواک  برای گرفتن اعترافات 

ساله  ٣١وی  .تلويزيونی قرار گرفته است
  . فرزند می باشد  ٢متاهل  و دارای 

، فيض اهللا عرب ٨٨تير  ١۶در ◄ 
سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمی و معاون وزارت 

  وره اصالحات بازرگانی در د
  .بازداشت شد

، خبر رسيد که ٨٨تير  ١٧در ◄ 
دانشجويان داشنگاه صنعتی نوشيروانی، 
نيما نحوی و علی تقی پور در زندان 

نيما نحوی . واواک  ساری بسر می برند
در اثر شکنجه های بازجويان واواک به 
سختی قادر به راه رفتن است و دستهای 

رايط از وضعيت و ش. او متورم می باشد
 ٢. علی تقی پور خبری دردست نيست

دانشجوی زندانی در سلولهای انفرادی 
  .زندان واواک بسر می برند

دانشجوی زندانی بعد  ۵از طرف ديگر،    
روز بازجويی و شکنجه های  ١٠از  

جسمی و روحی به زندان بابل منتقل 
تعدادی از آنها در بند ويژه . شدند

ی ديگر در روحانيت بسر می برند و تعداد
بندهای ديگر با شرايطی غير انسانی 

از جملۀ آنها محسن . نگهداری می شوند
نفر ديگر در  ١او همراه با . برزگر است

اعتراض به برخوردهای وحشيانه و نگه 
داری در شرايط غير انسانی اقدام به 

اعتصاب غذا نموده اند، ولی بازجويان 
واواک  بجای رسيدگی به وضعيت آنها ، 

  .ا را به سلول انفرادی منتقل کرده اندآنه
از زمان انتقال تا به حال هيچ خبری از 

اسامی . وضعيت آنها در دست نيست
دانشجويانی که در زندان بابل بسر می 
برند عبارتند از ايمان صادقی، محسن 
برزگر،حميد جهان تيغ ، سياوش سليمی 

  .نژاد و احسان باقری می باشند
ه مظفري در ، آاو٨٨تير  ١٨در ◄ 

مادر (حاليكه به همراه خانم بيات 
به دليل وخامت حال او راهي ) همسرش

بيمارستان مصطفي خميني واقع در 
خيابان ايتاليا بودند،  توسط ماموران 
امنيتي در نزديكي خانه خود باز داشت 

  .شد
، نيروهای لباس ٨٨تير  ١٨در ◄ 

شخصی مجهز به سالح های سرد و گرم 
رسواران سازماندهی شده با همراهی موتو

به برخی از خوابگاه های دانشگاه 
  .اميرکبير حمله کردند

نيروهای لباس شخصی در حمله به     
خوابگاه گلشن در خيابان به آفرين، با 
ورود به خوابگاه، تعدادی از دانشجويان 
و نگهبانان خوابگاه را مورد ضرب و 

  .شتم قرار دادند
عالين ، به گزارش ف٨٨تير  ١٨در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  
مخالفان سياسی را بعنوان محکومان 

از جمله، در . جرائم عادی اعدام می کنند
زندان گوهردشت کرج، يکی از اعدام 

تيرماه جوانی بنام سعيد  ١٠شدگان 
الهياری است که به خاطر درگيری با 

سعيد . نيروهای انتظامی دستگير شده بود
ينکه با نيروهای انتظامی  الهياری بعد از ا

سال پيش به  ٢درگير شد دستگير و از 
اواز آن . زندان گوهردشت کرج منتقل شد

تيرماه در اين  ٩زمان تا روز سه شنبه 
 .زندان بسر برد
سال پيش  ٢ساله که از  ٢٣سعيد الهياری 

زندان گوهردشت کرج زندانی  ۴در بند 
  زندانی. بود

ه علی ،  خبر رسيد ک٨٨تير  ١٩در ◄ 
اجاقی، دبيرانجمن اسالمی دانشجويان 
دانشگاه اصفهان روز چهارشنبه مورخه 

تيرماه در منزل شخصی خود در شهر  ١٧
اصفهان توسط نيروهای امنيتی بازداشت 

مجيد . و به نقطه نامعلومی منتقل شد
دری، دانشجوی محروم از تحصيل 
دانشگاه عالمه که در مجموع وقايع پس 

يران بازداشت و به تازگی از انتخابات در ا
تيرماه توسط  ١٨آزاد شده بود مجددًا در 

نيروهای امنيتی در منزل شخصی خود در 
شهر تهران بازداشت و به نقطه نامعلومی 

  .منتقل شد
، گزارشگران بدون ٨٨تير  ١٩در ◄ 

مرز بازداشت روزنامه نگاران و وکالی 
پيش از  .مدافع حقوق بشر را محکوم کرد

  آن، 
دعلی دادخواه وکيل مدافع بسياری محم● 

از روزنامه نگاران زندانی و عضو کانون 
تيرماه  ١٧مدافعان حقوق بشر در تاريخ 

در محل کار بازداشت و به محل نامعلومی 
  . منتقل شده بود

محمدرضا يزدان پناه روزنامه نگار ● 
روزنامه های هم ميهن و فرهيختگان و 

اريخ وبالگ نويس وبالگ بوی خاک  در ت
تيرماه در خيابان بازداشت و به محل  ١٦

  .نامعلومی منتقل شده بود
 ١٨گزارشگران بدون مرز در تاريخ ● 

تيرماه مطلع شدند که کاوه مظفری وب 
نگار مدافع حقوق زنان مجددا بازداشت 

" تغيير برای برابری "همکار . شده است
به همراه مادر همسرش به هنگام مراجعه 

نزديکی محل زندگی خود  از بيمارستان در
از سوی ماموران لباس شخصی 

اين . و دستگير شده است" شناسايی"
تيرماه پس از  ٤وبالگ نويس در تاريخ 

  .روز زندان آزاد شده بود ٥٤
اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران ● 

 ١٣٨٨خرداد  ٢٣دستگير شده از تاريخ 
 :بدين سو

د احم - مهسا امرآبادی  -عبدالرضا تاجيک 
 –کيوان صميمی بهبهانی -زيدآبادی 

  -سيد خليل ميراشرفی   - بهزادباشو 

محمد   - شيوا نظر آهاری  - سميه توحيدلو 
محمد علی  -سعيد حجاريان  -عطريانفر 

  - محمد قوچانی  -سعيد ليالز  -ابطحی 
 –بهمن احمدی امويی  -ژيال بنی يعقوب 

 - مازيار بهاری   -مجتبی  تهرانی 
اسماعيل   -ی پور شيرازی عليرضا بهشت
روح اهللا   - مهدی زابلی  - حق پرست 

عيسی   -فريبرزسروش   - شهسوار 
مسعود   -کامبيز نوروزی   -سحرخيز 
کاوه   - محمدرضا يزدان پناه  - باستانی 
 .مظفری

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران ● 
 : ١٣٨٨خرداد  ٢٣زندانی پيش ازتاريخ 

زاده  فالحيه محمدحسن -عدنان حسن پور 
 -کاوه جوانمرد - محمد صديق کبودوند  - 

حسين  - مسعودکرد پور  - مجتبی لطفی 
سجاد  -بهمن توتونچی   - درخشان 
  .خاکساری

، خبر رسيد که  دکتر  ٨٨تير  ١٩در ◄ 
کيان تاجبخش روشنفکر ايرانی توسط 

ماموران واواک در منزل خود در تهران،  
  .تيرماه بازداشت شد ١٨بعدازظهر 

، فهرست اسامی  ٨٨تير  ١٩در ◄ 
تير  ١٨تعدادی از دستگير شدگان روز 

ماه که محل بازداشت آنها هنوز نامشخص 
 :می باشد، انتشار يافت

ساله  ٢۴محمد رضا محمودي  -  ١ 
 ليسانس شيمي در امير آباد بازداشت شده

ساله ديپلم در انقالب  ٢۶سارا يدالهي  -  ٢
 بازداشت شده

ساله فوق ديپلم  ٢٣اه بهاره باقرپن - ٣
 آذر بازداشت شده ١۶آامپيوتر در خيابان 

ساله دانشجوي  ٢١وحيد مددي  - ۴
 تاريخ در انقالب بازداشت شده

ساله ديپلم در آارگر  ١٩سينا محمدي  - ۵
 شمالي بازداشت شده

ساله ليسانس  ٢٨صادق احمدي  -  ۶
 عمران در انقالب بازداشت شده

پلم و شغل ساله دي ٢٣حشمت شريفي  - ٧
 آزاد در جمالزاده بازداشت شده

ساله دانشجو در  ٢١محمد آزادي  - ٨
 امير آباد بازداشت شده

ساله محصل در  ١٨محسن آريمي  -  ٩
 امير آباد بازداشت شده

ساله منشي در ولي  ٢٢مينا رستگار  ١٠
 عصر بازداشت شده

ساله شغل  ٣١احد وفازاد  - ١١
 شت شدهدر انقالب بازدا) آتابفروش(آزاد
ساله  ٢۶مرتضي تاآستاني  - ١٢

ليبسانس رياضي محض ، آارمند در 
 خيابان وصال بازداشت شده

ساله ليسانس  ٢٩رضا يونسي  - ١٣
 شيمي شغل آزاد در انقالب بازداشت شده

ساله ليسانس  ٢۴بهادر آالهي  -  ١۴
حسابداري آارمند شرآت خصوصي در 

 اميرآباد بازداشت شده
ساله فوق ديپلم  ٢٣مختار قاسمي  - ١۵

 عمران در انقالب بازداشت شده
ساله فوق  ٢٢حامد ميرزاخاني  -  ١۶

در امير آباد )طراحي(ديپلم آامپيوتر 
 بازداشت شده

 ساله محصل ١٩سعيد صباغي  -  ١٧
ساله شغل آزاد در  ٣٠جالل نوري  - ١٨

 خيابان آارون بازداشت شده
ساله شغل آزاد  ٢۵آيدين ميرزايي  -  ١٩

 ر آارگر بازداشت شدهديپلم د
ساله دانشجودر  ٢٠حسين صفري  ٢٠

 انقالب بازداشت شده
ساله  ٢۴فرزانه ابوالقاسمي  - ٢١

ليسانس روانشناسي در امير آباد بازداشت 
 شده
ساله  ٢٢ايمان جاللي جعفري  - ٢٢

 دانشجو
ساله شغل آزاد در  ٢۶اميد محمدي  -  ٢٣

 انقالب بازداشت شده
له ليسانس سا ٢٧نادر عباسي  - ٢۴

 آشاورزي در امير آباد بازداشت شده
  ساله شغل آزاد  ٢٢وحيد شاهدي  -  ٢۵

 آذر بارداشت شده ١۶در خيابان 
ساله فوق  ٣٢عبدالحميد باغباني  - ٢۶

 ديپلم برق در آارگر بازداشت شده
ساله فوق ديپلم  ٢٢معين منصوري  -  ٢٧

 در آارگر بازداشت شده
دانشجو ساله  ١٩سيد متين حسيني  -  ٢٨

  و طراح در انقالب بازداشت شده
  

 13در صفحه 
  

 سه كودتا
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دو شكست :  قسمت دوم 
و يك پيروزي درتقابل 

  دو بيان
  

وخواهان استقرار آزادي هاي 
وحاكميت مردم برسرنوشت  اجتماعي

آن چه مشاهده مي شد . خويش بودند
از سوئي اسالمي . تقابل دو اسالم بود

در شكل وهيكل واليت فقيه ومحتواي 
داد كه دوام خود را در ايجاد استب

رعب ووحشت با به كارگيري انواع 
خشونت مي ديد، ازديگر سو اسالم 
آزادي و رهائي و حقوق، بر دعوت به 

  .آزادي و عدم خشونت عمل مي كرد
اين بار اما شكل و هيكل اسالم واليت 
فقيه ملغمه اي بود از دو جبهه با دو 

اين دو جبهه يا . پوشش سياه وسبز
ن، چنان دراساس و اصول نظام جريا

بايكديگر وحدت و هماهنگي دارند كه 
نمي توان با هيچ معياري وسعت 
مخالفت هاي مردمي آن دوهفته 

را نتيجة اقدام به جا به ) وبعدازآن(
جائي دو كانديداي رياست جمهوري 

به . به بهانة تقلب در انتخابات نسبت داد
اين دليل كه دراين نظام انتخابات از 

اس باتقلب عجين است واين پديده اس
نمي تواند از سوي جناح هاي خودي 
. براي ابطال آن مورد استناد قرارگيرد

از اولين انتخابات رياست جمهوري 
بدين سو، وباتوجه به ادعاي حاكمان 

اين انتخابات سالم ترين انتخابات "كه 
، آيا مي توان ادعا كرد كه "بوده است

م شده باشد؟ انتخاباتي بدون تقلب انجا
درواقع نبود تقلب در چنين نظامي 
استبدادي حيرت برانگيز است نه وجود 

معماران تقلبات انتخاباتي راهم از . آن
خارج نظام به استخدام نگرفته بودند، 
همين آقايان موسوي ها و يارانشان 
اين عمل زشت خيانت به اعتماد مردم 
را درهنگام انتخابات اولين دورة 

پس تقلب . ايه نهادندمجلس شورا پ
نمي توانست عامل غافلگير كننده اي 
نه براي مردم ونه براي كانديداها باشد 
به عالوه اينكه بسياري از تحليل گران 
مستقل دست يابي احمدي نژاد به 
رياست حكومت را از قبل پيش بيني 

درعوض اما، ميرحسين . كرده بودند
موسوي طي سخنان خود درجمع 

اذعان مي كند كه  اساتيد دانشگاه
حضور مردم درخيابان ها براي او و 
همكارانش غافلگيرانه و تعجب برانگيز 

بنابراين حضور مردم . بوده است
درخيابان هارا بايد به حساب انباشته 
شدن نارضايتي ها از عملكرد حاكميت 

  .ووجود كل نظام گذاشت
بااين ترتيب، خيابان هاي كشور شاهد 

اول جريان  .حضور سه جريان بودند
مردم كه به مخالفت با تقلب ها و 
خودكامگي ها، از فرصت به دست 
آمده استفاده كرده و به اعتراض به 

دوم جريان . خيابان ها درآمدند
اصالح طلبي كه براي جانشين كردن 
احمدي نژاد باموسوي به خيابان ها 

سوم قواي سركوب گر كه . ريختند
براي خاموش كردن صدا و مطيع 

دو جريان اول خيابان ها را به كردن 
  . ميدان جنگ تبديل كردند

حضور مردم درخيابان ها و ونحوة 
مقاومت آنان و تداوم آن، به دور از 
جنبة كميت آن، چه درمورد شمار 
مردم شركت كننده وچه از لحاظ 
خسارات وارده، از نظر كيفي اين 
كارزار را به يك حادثة تاريخي وملي 

ات ژرفي در تبديل كرد زيرا اثر
ساختمان نظام و روند انحالل آن كه 
از پيش شروع شده بود ايجادنمود به 
صورتي كه پايان عمر آن را قابل پيش 

آسيب هاي وارده به . بيني گردانيد
نظام از جنبه هاي مختلف به حدي 
فراوان وعميق اند كه آنها را غير قابل 

پيوندهاي . جبران گردانده است
ظام كه سست شده مؤلفه هاي ساختار ن

. بودند شروع به گسستن كرده اند
مرجعيت وابسته به قدرت سياسي كه 
پس از روي كارآمدن حكومت 

احمدي نژاد از نفوذ آنان بسيار كاسته 
شده بود اكنون تهديد به تخلية قم و 

ترديد و . استقرار درنجف كرده است
دودلي دربين نيروهاي سركوب گر و 

براي نظام نزد بسيج چنان گسترده و 
نگران كننده شده است كه درمراسم 
ترفيع افسران ارتش و سپاه، 
فيروزآبادي رئيس ستاد نيروهاي مسلح، 
با نااميدي از فرمان برداري آنان 
درسركوب مردم، براي مقابله بامردم از 
خانواده هاي خود و سران نظام مايه 

ايم  ما آمده"مي گذارد و مي گويد 
مان، همه  يها كه خودمان، خانواده

هايي كه خدا به ما داده حتي  نعمت
مان را به پيروي از رهبر  آبروي

عزيزمان براي اسالم، ايران و ملت 
ابيطالب و  مسلمان و محب علي بن

هاي كتاب خدا فدا كنيم و  ارزش
تر  درجات باالتر در اين تصميم، مصمم

اين سخنان تهديد  ."ترند و قاطع
آميزازموضع ضعف و درآخر خط 

ودن از زبان فرماندة كل نيروهاي ب
درجات "مسلح و به نمايندگي از 

خطاب به پرسنل تحت فرمان  "!باالتر
خود، حاكي از خالي بودن دست او از 
نيروهاي نظامي بالقوه اي است كه در 
ظاهربراي سركوب مردم بايد دراختيار 

  .داشته باشد
بنابراين، ثمرة آن چه درآن دوهفته 

ود براي نظام، گذشت شكست بزرگي ب
دروغ . به ويژه جناح سركوب گر آن

بودن آن چه را كه نظام درمورد ضد 
مردمي بودن تمامي نيروهاي نظامي و 
انتظامي وبسيج تبليغ مي كرد ومردم را 
ازآنان مي ترسانيد كه با تأسف 
اپوزيسيون هم برآن تأكيد مي نمود، 

اكنون بزرگ . هويدا وآشكار گشت
امردم را نظام ترين ترس دربرخورد ب

واليت فقيه از سوي  نيروهاي نظامي و 
معلوم شد نظام . انتظامي و بسيج دارد

تنها شمار معدودي قواي سركوب گر 
دراختيار دارد كه توانائي مقابله با چند 
صدهزارنفر از مردمي را كه براي 
احقاق حقوق خويش قيام كنند را 

كلية ترورها و شكنجه ها و بگير . ندارند
دها هم توسط همين معدود و ببن

جنايتكاران حرفه اي صورت مي گيرند 
كه دراستخدام دستگاه استبدادي و 
. خودسر واليت مطلقه امر درآمده اند

به دليل ناچيز بودن تعداد، به ترتيبي 
كه درفيلم ها و تصويرها مشاهده مي 
شوند، آنان مجبورند هم درخيابان 
باچماغ و هم درشكنجه گاه ها و هم 

ست مديريت هاي بخش خصوصي درپ
يكي از .  و دولتي مشغول خدمت باشند

كارهاي مفيدي كه اخيرا مبارزين راه 
آزادي تدارك ديده اند واميداست 
باجديت آن را پيگيري نمايند، 
شناسائي ومعرفي اين عملگان استبداد 

  .به مردم است
شكست دوم سهم كساني شد كه 
خواهان جانشيني موسوي به جاي 

آنان دراين كار . نژاد بودنداحمدي 
شكست فاحشي خوردند زيرا از طرفي 
نظامي را كه به تأكيد مكرر خود قبول 
دارند و مقدسش مي خوانند، خود به 
تقلب كاري و بي قانوني در جهان 
مشهور كردند وآن را بيش از پيش بي 
آبرو و تضعيف گردانيدند، از سوي 
ديگر به هدفشان كه دست يابي به 

است جمهوري باشد تا به كرسي ري
  "نظام را نجات دهند"قول خودشان 

البته براي كساني كه وابستگي . نرسيدند
به اصالح طلبان ندارند و فريب وعده 
هاي ميان خالي را خوردند 
ودرانتخابات شركت كردند وهدف 
اصلي شان اصالح امور بوده است، اين 
شكست درسي شد تا ازاين به بعد به 

و حاكميت تمام و كمتراز آزادي 
كمال مردم راضي نشوند وبدانند كه 
نمي توان آزادي و ديگر حقوق بشر را 
تقسيم كرد و بنا برمصلحت از يك قسم 

اينان همان طور كه . آن چشم پوشيد
مشاهده مي كنيم، اكنون دركنار مردم 
براي احقاق تمامي حقوق خود 
مبارزات خويش را تا پيروزي كامل 

  .ادامه مي دهند
ين كارزار اما يك پيروزبزرگ داشت ا

وآن مردمي بودند كه براي احقاق 

حقوق حقة خويش قيام كردند و 
ضرباتي مهلك به بدنة استبداد وارد 
آوردند كه ازعهدة هيچ نيروي ديگري 

آن دوهفته جامعة ايراني . بر نمي آمد
را به حركت درآورد و گفتگوها بر 
سرحقوق مردم درخانواده ها رواج 

منسوبين به نظام اعم از بسيجي و  .يافت
ديگران از سوي خانواده هايشان مورد 

اعتماد عمومي . سئوال قرار مي گيرند
نسبت به دولت درپائين ترين سطح 

اظهار نظر هاي . خود قرارگرفته است
پاره اي ازمراجع بعداز آن دوهفته 
هرچند بسيار دير، اختالالت عقيدتي 

ده درميان مقلدينشان به وجود آور
است كه حاصل آن ترك تقليد و 
تزلزل در مشروعيت اصل واليت مطلقه 

به نيروهاي . فقيه درنزد آنان مي باشد
مسلحي كه هنوز تجربة گشودن آتش 
برروي مردم خود را ندارند نشان داد 
كه ايستادگي دربرابر خواست مردم 
عملي غير انساني و شنيع و غيرقابل 
 دفاع است وبايد از اقدام به آن

  .سرباززنند
اين پيروزي، پيروزي گفتمان آزادي 
بر گفتمان استبداداست كه اقال قرني 
ملت ايران را درگير خود كرده و 
همواره پيروزي را نصيب ملت و 
شكست را سهم استبداديان قرارداده 
وكشور را به سوي مردم ساالري پيش 

آن دوهفته نشان داد . برده است
ا بيان مردمي بادست خالي، مستقل و ب

آزادي بردولتي ظالم و مسلح و مجهز، 
به پيروزي دست يافت و ناحق بودن 
واليت مطلقه را نزد عملگان واكرة آن 

  .به اثبات رساند
اكنون نوبت حاكمان است تاازاين 
تجربة گران بها درس الزم را بگيرند و 
بپذيرند پشتيباني به نام مردم ندارند، 

اي بسيج آن چنان كه فكرمي كردند بر
. انجام هرجنايتي در اختيار آنان نيست

قبول كنند كه پرسنل پاسداران و 
ارتش حاضر به سهيم شدن با آنان در 

و بپذيرند . تجاوز به حقوق مردم نيستند
با هيچ نيروئي نخواهند توانست دربرابر 
خواست مردم درراه احقاق حقوقشان 

اي آمران و عملگان . استقامت نمايند
دمان هستيد ازاين كه استبداد، آيا شا

هرروزه مادري برجنازة جگرگوشه اش 
كه به دست شما به شهادت رسيده 
است مي گريد و ناله سرميدهد؟ خوش 
حال هستيد از شكنجه و دربند كردن 
جواناني كه قدم درراه سرورآزادگان 
گذاشته اند و جز حقوق انساني خويش 
را طلب نمي كنند؟  بدانيد راهي 

يت به مردم دربرابر غيرازسپردن حاكم
دير يازود بايد . شما وجودندارد

حاكميت را كه ازحقوقشان است به 
تادير نشده است . مردم بازگردانيد

ابتكار عمل را خود دردست گيريد و 
كشور را از بند عوامل استبداد پيرايش 
كنيد تا زمينه براي حاكميت مردم 
فراهم شود وخود را از مجازات دو 

ردم فقط خواهان م. جهان برهانيد
  .همين هستند و بس

ازقراربه هاشمي رفسنجاني فرصت 
آن . امامت جمعة اين هفته را داده اند

چه مي توان ازپيش گمان برد اين 
است كه به دليل ترس ازهم پاشيدگي 

به . نظام، معامله اي انجام شده باشد
دليل اينكه ايشان اهل تعامل و مصلحت 

مي است و دنيارا بر آخرت ترجيح 
دهد، درخطبه ها برايجاد وحدت 
كوشش خواهد كرد و باانتقاد از 
عملكرد احمدي نژاد تلويحا انتخابات 
را تمام شده اعالم خواهد نمود تا پيام 
يك پارچگي نظام را به كشورهاي 

درصورت صحت اين . خارجي برساند
گمان، و درحالي كه بخشي ازاصالح 
طلبان قرباني خواهند شد بايد پرسيد 

ا دست زدن به چنين اعمالي مي آي
تواند راه حلي براي اين همه خساراتي 
باشد كه طي سي سال اكنون نظام را 
به ازهم پاشيدگي تهديد مي كند؟ يا 
راه حل، بازگشت به حقوق مردم 
ازجمله حق حاكميت آنان برسرنوشت 

  . خويش مي باشد؟ خواهيم ديد
Mizan.57@gmail.com 

 
  

  سه كودتا
 

ساله ليسانس  ٢۵عرفان عليداش  - ٢٩
رياضي و آتاب فروش در انقالب بازداشت 

 شده
ساله ليسانس  ٢۶حسين حسني  -  ٣٠

ادبيت عرب در خيابان ابوريحان بازداشت 
 شده
ساله ديپلم  ٢۶محمد رضا پاشايي  - ٣١

 شغل آزاد در امير آباد بازداشت شده
ساله فوق  ٢٣حسامي  عليرضا - ٣٢

  ديپلم آامپيوتر
ساله ليسانس  ٢٧مصطفي مجيدي  - ٣٣

 مديريت در انقالب بازداشت شده
ساله شغل آزاد در  ٢٩آرش رادپور  -  ٣۴

 جمالزاده بازداشت شده
ساله شغل آزاد  ٢٠مسعود قاضي  -  ٣۵

 در امير آباد بازداشت شده
ساله در  ٢۶محمد امير اميني  - ٣۶

 شده انقالب بازداشت
 ١٣۵٨محمد رضا فرضی متولد  -  ٣٧

 فرزند ابراهيم
بازداشت شدگان فوق در معرض خطر     

لذا از . جدی شکنجه قرار دارند
هموطنانمان در خارج و داخل کشور و 
انسان دوستان جهان خواهان اقدامات 
جهانی برای حمايت از آنها و همچنين 
خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی در 

 .شوندايران 
 تن  ٣، اطالع رسيد که ٨٨تير  ٢٠در  ◄

از فعالين دانشجويي بيرجند در روزهاي 
) تيرماه ١٧و ١۶(سه شنبه و چهاشنبه

يكي از آنها بهزاد پروين .  بازداشت شدند
دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

علي سپندارند، از فعاالن  . بيرجند است 
در  دانشجويي بيرجند، نيز در منزل خود

مشهد بازداشت و به بيرجند منتقل شده 
  .است
 ١۶ ، اطالع رسيد که ٨٨تير  ٢١در  ◄

نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل به 
. کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند

آرش معينی، اميرکسری کيانی، کاوه 
دانشور، مهدی کاظمی نسب، جواد 
شفيعی، مرضيه شفيعی از جمله احضار 

 اتهام اين عده مشخص. شدگان هستند
نفر از دانشجويان دانشگاه بابل  ٨. نيست

  .در زندان بابل به سر می برندنيز 
مهدی مهدوی آزاد ، ٨٨تير  ٢٢در  ◄

"  شهاب نيوز"مدير مسئول پايگاه خبری 
  آفتاب" و مديرمسئول سابق پايگاه خبری

 . بازداشت شد" نيوز
مراسم تشييع جنازه ، ٨٨تير  ٢٢در  ◄

ساله ای که  ١٩اعرابی، شهيد سهراب 
در راهپيمايی روز رژيم مدعی است 

خرداد بر اثر اصابت تير به قلبش ٢۵
کشته شد، در بهشت زهرای تهران 

  .برگزار شد
  ١٩اعالم شده است که اين جوان     

خرداد ماه و در خيابان  ٢۵ساله در روز 
آن هم به   به ضرب گلوله کشته شده است،

بام  از باالی پشت بسيجی که   دست آن
عاشورا اقدام به  ١١٧مقر گردان 

. بوده است  تيراندازی به سوی مردم کرده
ی ابهام آميز در اين مورد  اما يک نکته

وجود دارد و آن اين است که اگر وی 
و کشته شده    خرداد تير خورده ٢۵  در

 تيرماه  ١۶ در  ی وی است چرا خانواده
آن را قبول و دادگاه هم  کفيل او گشته اند

يک زندانی و قبول  کفالت کرده است؟ 
دادگاه انقالب به اين معنی  شدن آن توسط

! است که سهراب اعرابی زنده بوده است
که شد کسی  کفيل شود  بدون شک نمی

اول : از دو حالت خارج نيست. استمرده 
يعنی   سهراب اعرابی تا آن روز  که اين
اقاتی فاتتير زنده بوده است و بر اثر  ١۶

اوين بر او گذشته جان خود    که در زندان
در   ه  اودوم اين ک. را از دست داده است 

اما بعلت آنکه . زنده بوده است تير   ١۶
تير خورده بوده،  حالش به وخامت می 

به علت    مسئوالن قضايی و زندانگرايد و 
تير   او بر اثر       تر شدن حال وخيم

او  خوردن تصميم به آزاد کردن
  را قبولاو و کفالت خانواده   اند گرفته

کار از کار گذشته بوده و او  اما. کرده اند
ها و يا بر اثر عدم  بر اثر شدت شکنجه

 . از پای درآمده است پزشکی  گی رسيد

ت که امکان ندارد سقابل توجه اين  نکته
ها  زندانیفهرست اش در  يک جسد اسم

. اب آيددر شمار زندانيان به حس و   برود
خانواده وی قبل از آن به بخصوص که 
مراجعه کرده و او را    پزشکی قانونی

  .نيافته بودند
مکرر اطالع داده شده است که در     

زندانها، دستگير شدگان را زير شکنجه 
بسياری را دفن می کنند و . می کشند

مدعی می شوند در تظاهرات کشته شده 
  .اند
ع داده اطال نوروز، ٨٨تير  ٢٢در  ◄
جوان ديگری که توسط لباس : است

شخصی ها به شدت زخمی و در 
. بيمارستان بستری شده بود، درگذشت

يعقوب بروايه، دانشجوی کارشناسی ارشد 
رشته نمايش در دانشکده هنر ومعماری 
دانشگاه تهران، روز چهارم تير ماه 
توسط نيروهای بسيج از بام مسجد لوالگر 

گرفت، از ناحيه  مورد اصابت گلوله قرار
سر مجروح شد و بالفاصله توسط 
دوستانش به بيمارستان لقمان انتقال يافت 

کان، در نهايت شاما به رغم تالش پز
. دچار مرگ مغزی شد و به شهادت رسيد

يعقوب بروايه فرزند دوم يک خانواده پنج 
وی متولد تيرماه . نفری و اهل اهواز بود

 ٢٧بوده و در هنگام مرگ تنها  ١٣۶١
  .سال سن داشت

شود ماموران امنيتی پيکر بی  گفته می  
جان يعقوب را تحويل گرفتند و به محل 

 ٤٨نامعلومی بردند و سرانجام بعد از 
ساعت به خانواده او اطالع دادند جسد 
. يعقوب به خاک سپرده شده است

ماموران از خانواده او تعهد گرفته اند که 
ی از هرگونه اطالع رسانی و برگزار

 .مراسم برای او خودداری کنند
مهرداد حيدری ،  ٨٨تير  ٢٢در  ◄

روزنامه نگار خراسانی که روز شنبه در 
 واواکسرمقاله ای به انتقاد از عملکرد 

پرداخته بود روز گذشته به طرز مشکوکی 
مهرداد حيدری در . در مشهد به قتل رسيد 
را بخاطر   واواکآخرين يادداشت خود 
ادن دستگير شدگان تحت فشار قرار د

انتقاد  اطالعات ساختگیبرای اعتراف به 
  . کرده بود

دکتر مهدی بوترابی ، ٨٨تير  ٢٢در  ◄
مديرعامل گروه سايت های پرشين بالگ 
و عضو ستاد ياران خاتمی بازداشت شده 

 .است
، اسامی شمار ديگری ٨٨تير  ٢٢در  ◄

تير و روزهای  ١٨از دستگير شدگان 
 :ديگر انتشار يافت

ساله ليسانس  ٢٧سيامك بحريني  - ١
تير در اميرآباد  ١٨شيمي  پنجشنبه 

 بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
ساله و  ١٩محمد حسين آبريايي  - ٢

خرداد در تقاطع  ٣٠محصل  شنبه 
 شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله دانشجوي  ٢۴آامبيز سهيلي  - ٣
ر خرداد د ٢۶مهندسي صنايع سه شنبه 

 ميدان ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله دانشجوي  ٢١سياوش ذوالقدر   - ۴

خرداد در ميدان  ٢٧حسابداري چهارشنبه 
 هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله شغل آزاد  ٢۶امير علي اميري   - ۵
تير در ميدان بهارستان  ٣چهارشنبه 

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله شغل آزاد  ٢۴ سعيد صادقي - ۶

تيردر امير آباد بازداشت و  ١٨پنجشنبه 
 مكان نگهداري وي نامشخص

ساله آتابفروش  ٢١مهران مطلع  - ٧
تير انقالب بازداشت و مكان  ١٨پنجشنبه 

 نگهداري وي نامشخص
ساله فوق  ٢۵محمد باقر اآرامي   - ٨

خرداد در آزادي  ٣٠ديپلم آامپيوتر شنبه 
 قل شدهبازداشت و به اوين منت

ساله دانشجوي  ٢٠آيانوش مير هادي  - ٩
خرداد بازداشت و  ٣٠روانشناسي شنبه 
 به اوين منتقل شده

ساله شغل آزاد  ٢٧سامان قادري   -١٠
تير بازداشت و مكان  ١٨پنجشنبه 

 نگهداري وي نامشخص
ساله ليسانس  ٢۴نيما آاشيان  -١١

تير در خيابان آارگر  ١٨ادبيات  پنجشنبه 
 مكان نگهداري وي نامشخصبازداشت و 

ساله چهارشنبه  ٢۵رضا آاظم زاده  -١٢
تير در بهارستان بازداشت و به اوين  ٣

 منتقل شده
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باحتمال زياد واژه جنون پوشيده 
گروهي از ديدگاه علوم روانشناسي، 
خاصه روانپزشگي، واژه اي غير علمي 

  .تلقي خواهد شد
چرا كه هر دو قسمت تشكيل دهنده  

ور، يعني جنون پوشيده و واژه مذك
گروه، در ابتداء امر در تضاد و يا 
. تناقض با يكديگر جلوه خواهند كرد

زيرا كه نزد غالب افراديكه به بيماري 
جنون مبتال هستند، ما با وضعيتي روبرو 
هستيم كه در آن فرد بيمار از جنبه فكر 
و انديشه جامعه انساني را ترك كرده و 

وزمرة خويش، در ادراك و  تجارب ر
بطور كامل و يا تا حدودي از دنياي 

در حقيقت انساني . واقعي بريده است
كه مبتلي به ديوانگي شود، در جهان 

  .خاص خود زندگي ميكند
در علوم روانپزشگي و روانشناسي، 

)  ( Psychotiker  "ديوانه"اصطالح 
را  در رابطه با فرد بيماري بكار مي 

يعني افراد سالم برند كه با ديگر انسانها، 
و معمولي، نتواند رابطه و يا تماس و 

در . معاشرتي زنده و معقول برقرار كند
اينصورت چنانچه فردي چنين اختاللي 
در برقراري معاشرت با ديگران داشته 

در نتيجه اين اختالل از جامعه . باشد
انساني بريده شده و منزوي خواهد 

اين وضعيت شكل پوشيده و يا . شد
كامالً عيان است و هر . نيز ندارد پنهان

آدم سالم و عادي هم، امر فوق را نزد 
در . فرد ديوانه ميتواند تشخيص دهد

اين حالت و تنها با دارا بودن عالئم 
كامالً بارز و آشكار ميتوان فردي را 

حال . مجنون و يا ديوانه توصيف نمود
چگونه ميتوان گروهي از انسانها، در 

م بر ايران را، جزء اينجا مستبدين حاك
ديوانگان بحساب آورد و صحبت از 
جنون پوشيده گروهي كرد؟ در واقع 
طبق تعريفي كه علوم روانپزشكي و 
روانشناسي از جنون ميكنند، جنون را 
تنها در رابطه با يك فرد، نه يك گروه، 

يعني تشخيص . ميتوان تشخيص داد
بيماري با نام جنون پوشيده گروهي 

. ي معني بنظر ميرسدغيره ممكن و ب
پس چگونه ميتوان اين ادعاء را ثابت 
كرد، كه گروهي از افراد مبتال به 
جنون پوشيده يا پنهان هستند، 
آنطوركه ديگر انسانهاي سالم، نمي 
توانند ديوانگي آنها را تشخيص دهند؟ 

از ديد من  -در حاليكه در آن گروه
هر فردي نه  - مستبدين حاكم بر ايران

گر افراد گروه خود و حتي تنها با دي
خارج از گروه خويش تماس و رابطه 
اي فعال دارد، بلكه شايد افراد گروه 
مستبدين شديدتر و فعال تر از ديگر 
گروهاي اجتماعي، پيوندي همه جانبه 
و بسيار محكم  با يكديگر و ديگران 

؟ به پرسشها ي باال اينطور .داشته باشند
  :ميتوان پاسخ داد
يك گروه با جنون  افرادي كه در

پوشيده شركت دارند، به معنائي كه 
روانپزشگي و روانشناسي از آنها ميكند، 

هر يك از . بعنوان فرد، ديوانه نيستند
اعضاء اين گروه از نظر روان فردي 

با تك تك آنها نيز ميتوان . سالم است
تماس و رابطه و معاشرتي سالم ومتقابل 

در فرد فرد آنان نيز . بر قرار نمود
بيرون ازنظامي كه بر آن جنون 
پوشيده گروهي حاكم است، رفتاري 
شبيه به تمامي انسانهاي عادي ديگر 

بهمين دليل نيز من بيماري . دارند
اجتماعي آنها را جنون پوشيده  -رواني

  .يا پنهان مينامم
بنظر من آنچه كه مستبدين حاكم بر 
ايران را مبتال به جنون پوشيده گروهي  

ستكه استداللهاي عقالني و كرده، اين
منطقي به پندارها و كردارها و 

باصطالح . گفتارهايشان هيچ راه ندارد
درست كلمه مستبدين واقعيتهاي اين 

نه مي بينند، نه مي شنوند و "جهان را 
 ".نه به فهم و عقل خويش راه ميدهند

آنها در دنياي خيالي دروغيني، يا بقول 
فيلسوفان، دنياي مجازي زندگي 

دنيائي كه يكسره از واقعيتهاي . ميكنند
عالوه بر اين . اين جهان بريده است

مستبدين فاقد هر گونه احساسات و 
يكي از . عواطف عادي انساني هستند

مهمترين عالمت بارز و آشكار جنون 
پوشيده گروهي اينست كه افراد مبتلي 
به آن از جنبة احساس و عاطفه عادي 

هترين شاهد ب. انساني شديداً بيمارند
اين ادعا همين خشونت و جنايت 
ددمنشانه ايست كه اينروزها مستبدين 
حاكم بر ايران عليه مردمي كه به رأي 
انها خيانت كرده اند و آنها اعتراض 

  . ميكنند، روا ميدارند
ديگر از عالئم جنون پوشيده گروهي 
اينستكه آنها ادعاء ميكنند، صاحب 

به  عقيده و مرامي هستند، پاي بند
واليت مطلقه فقيه كه سخت به آن 

و تمامي پندار و كردار و . ايمان دارند
گفتار غير عقالني و غير منطقي خويش 
را منبعث از آن عقيده دانسته و اعمال 
خويش را بر اساس تبعيت از اوامر 

براي آنها اين . رهبر خود توجيه ميكنند
و فوق  "واال و يگانه "عقيده ارزشي 
در اينصورت . زشها داردتمامي ديگر ار

حاكم بر عقل و  "واال و يگانه"ارزش 
احساس آنها، مزاحم و دشمن آشتي 
ناپذير تمامي ديگر ارزشهاي انساني 
است و در اين راستا است كه آنان 

عالوه بر آن، . انديشه و عمل ميكند
آنها غير قابل  "ارزش واال و يگانه"

زيرا .  اصالح، و تصحيح ناشدني است
نه كه آمد، هيچ عقل و منطق و همانگو

دقيقاً شبيه . استداللي به آن راه ندارد
به ساختمان فكري همه بيماران مبتال به 
جنون فردي كه در تيمارستانها بستري 

اين بيماران نيز از نظر تعريف . هستند
روانشناسي و روانپزشگي، آنچه را در 
فكر و انديشه و ذهن خويش دارند، 

اگر تمامي . دحقيقت محض ميشمارن
مردم دنيا خالف آنچه را كه آنها در سر 
دارند، بگويند و استدالل بياورند، آنها 

در واقع هر . هرگز قبول نخواهند كرد
گونه تالشي جهت اثبات خطا بودن 
پندارهاي آنها، از ابتداء امر، محكوم و 

چرا كه . محتوم به شكست است
ادراكات و ذهنيات ديوانگان، شبيه به 

ين حاكم بر ايران، هميشه بر مستبد
واقعيتها و عينيات اين جهان حاكم 

  . است
ولي خوشبختانه بر خالف جنون فردي 
مزمن، جنون پوشيده گروهي، دوامش 

اين جنون، افراد را . هميشگي نيست
براي  تمامي مدت عمرشان تسخير 
نميكند، بلكه تعدادي از افراد گروه را، 

نون تنها براي مدت معيني در حالت ج
آنها هر . پوشيده گروهي نگاه ميدارد

زمان كه اراده كنند، قادر خواهند 
. بود، خود را از اين جنون رها سازند

  :اين واقعيت نيز وجود دارد
فردي كه يكبار به انديشه هاي جنون  

آميز جنون پوشيده گروهي مبتال 
گرديد، هيچگونه پيش بيني در مورد 
رشد شخصيت فردي او و رها شدن و 
. يا نشدنش از اين بيماري نميتوان كرد

در حاليكه معموالً در جنون فردي 
تيمارستاني، چنين پيش بيني هائي را 
  .در مورد رشد فردي بيمار ميتوان كرد

در اينصورت و به طور خالصه، شخصي 
كه مبتال به جنون پوشيده گروهي 
است، بمثابه فرد و بنا بر تعريف 

حتي . روانپزشگي كلينيكي، سالم است
بيشتر از اين، يعني تنها افراد سالم توان 
مبتال شدن به جنون پوشيده گروهي را 

چراكه آنها براحتي قادرند با . دارند
ديگر انسانها تماس و رابطه بر قرار 

اين افراد نمونه نوعي انسانهاي . كنند

اجتماعي اند كه نميتوانند خود را از 
ديگر انسانها جدا كرده و در انزوا 

در حاليكه فرد مجنون از . گي كنندزند
ديد روانپزشگي و روانشناسي كلينيكي، 
در درون خويش زندگي ميكند و به 

در "اصطالح روانكاوان، اين فرد 
او . "نارسيسم خويش زنداني است

هرگز مبتال به جنون پوشيده گروهي 
زيرا كه قادر نيست دريك . نخواهد شد

او دنياي . گروه زندگي و فعاليت كند
خيالي شخصي خاص خود را دارد و 
هيچكس را در اين دنياي خيالي 

در واقع نيز . شريك نخواهد كرد
هيچكس قادر نيست، دنياي جنون آميز 
فرد بيمار را درك كند و يا در آن 

درصورتيكه افراد مبتال به . زندگي كند
جنون پوشيده گروهي، يعني مستبدين 
حاكم بر ايران، داراي دنياي تخيلي و 

وغين مشتركي هستند كه آنرا در در
روابط گروهي خويش ساخته و 
پرداخته اند و در اين جهان مجازي 

  .زندگي وفعاليت ميكنند
خوانندگان گرامي اين سطور باحتمال 
بسيار قوي اخبار هولناك خودكشي 
هاي دسته جمعي وبصورت گروهي 
فرقه هاي مذهبي يا غير مذهبي را 

پوشيده  جنون. شنيده و يا خوانده ايد
گروهي درانواع گوناگون فرقه ها 

  .رشدي خطرناك بخود ميگيرد
هانا آرنت در كتاب خود 

توتاليتاريسم، حكومت ارعاب، كشتار، "
مبدأ پيدايش تمامي : مينويسد "خفقان

خانم . نظامهاي توتاليتر، فرقه ها هستند
آرنت با مثالها و اسناد تاريخي متعددي 

  .امر فوق را ثابت ميكند
ايرانيان اخبار جنايات هولناكي را ما  

كه آمران و عامالن استبداد واليت 
مطلقه فقيه در طول سه دهة گذشته در 
مهنمان ايران مرتكب شده اند را 

اينروزها تصاوير . شنيده ايم و ميدانيم
وحشتناك سركوب خشن و جنايتهاي 
آنها را در خيابانهاي همة شهرهاي 

مه آيا اينها ه. كشورمان مي بينيم
عالئمي از جنون  استبداد واليت مطلقه 

  فقيه نيستند؟
حال از جنبه روانشناسي جاي طرح 

  :اين سئواالت است
چه فعل و انفعاالت رواني در فرد فرد 
اعضاء يك گروه اجتماعي صورت مي 
گيرند تا افراد آن گروه ابتدا مبتال به 
جنون پوشيده گروهي شوند و سپس به 

، دست به خويش "رهبر فرزانه"امر 
 اين جنايات هولناك زنند؟

احتماعي سبب  - چه عوامل رواني 
ميشوند كه نزد افراد مبتال به جنون 
پوشيده گروهي، جان و مال و ناموس 
و رأي و نظر، در يك كالم، تمامي 
حقوق ذاتي انسانها، هيچ ارزشي ندارد 

، به "رهبر عظيم الشأن"و با يك اشاره 
انها را  تمامي اين حقوق تجاوز كرده،

  پايمال ميكنند؟
چرا حتي جان و آبرو و حيثيت، و 
حيات اجتماعي خود افراد گروه مبتلي 
به جنون پوشيده نيز هيچ ارزش و 
منزلتي نه نزد خود فرد و نه  پيش افراد 

  ديگر گروه دارد؟
رهبر "چگونه ممكن است، به امر 

، يعني خامنه اي، در  جلو چشم "فرزانه
هان در رأي مردم ملت ايران و مردم ج

ايران چنين تقلب بزرگي را كرد؟ پس 
از اعتراض مردم، دست به سركوب و 
كشتن آنها، و ويران كردن و سوزاندن 

در . اموال و دارائيهاي آنها زد
همانحال با وقاحتي بي حد و اندازه 

در انظار جهانيان پي در پي دروغ  
گفت و حتي صحبت از اعدام 

ه ديوانگي تظاهركنندگان كرد؟ طوريك
مستبدين حاكم بر ايران، تمامي ملتها و 

فرهنگهاي موجود در اين جهان را، از 
اينهمه ضد ارزش كه براي نظام واليت 
مطلقه فقيه، ارزش شده اند، در تعجب 

  و شگفتي فرو برد؟
قبالً آمد كه افراد عضو گروهي كه 
مبتلي به جنون پوشيده هستند، بصورت 

روانشناسي فردي از ديد روانپزشگي و 
يعني نه دچار . كلينيكي، سالم اند

بيماري جنون آدمكشي اند و نه 
دشمني شخصي و خصوصي با قربانيان 

اصالً قربانيان . جنايتهاي خويش دارند
جنايات خود را بعنوان فرد نه غالباً 
ميشناسند و نه اصالً قبالً آنها را ديده اند 

پس چه . و نسبت به آنها كينه اي دارند
بب ميشود، كه آنها دست باين چيز س

  جنايات فجيح زنند؟ 
  :پاسخ پرسشهاي باال اينست

در درون گروهها و سازمانهاي مبتال به  
جنون پوشيده گروهي، يك ديناميك 
. جنون آميز بتدريج بوجود ميĤيد

بدينصورت كه ابتدا تنها تعداد كمي از 
افراد آن گروه بصورت تكي، كم و 

. يشوندبيش به آن جنون مبتال م
بخصوص كسانيكه نقش رهبري افراد را 
بعهده دارند و در ساختن دروغ و 
. درست كردن ابهام تبحر خاصي دارند

باور به اين دروغها و قبول ابهامات 
بيشمار، افراد گروه را بتدريج از 
واقعيتها بريده و آنها را در دنيائي 

بيماري .  تخيلي و مجازي فرو ميبرد
لقين به ديگر جنون پوشيده بصورت ت

افراد گروه سرايت كرده و در طي 
زمان و تحت تأثير حوادث وتحوالتي 
كه در بيرون از گروه صورت ميگيرند، 
مثل انواع گوناگون بحرانها، افراد 
گروه بطور متقابل جنون همديگر را 

اين امر تا جائي پيش . تقويت مي كنند
خواهد رفت كه در درون گروه مبتلي 

ديگر هيچ فرد  به جنون پوشيده،
سالمي را كه دروغها و فريبهاي آنها را 

افراد . باور نكند، تحمل نخواهند كرد
سالم، يعني كسانيكه دروغها و تخيالت 
دست ساخت رهبري گروه را قبول 
نميكنند و حاظر نيستند شريك آنها در 
جنون پوشيده گروه شوند، يا بايد خود 
گروه را ترك كنند و يا  از ديد 

غير  "و مجانين اصلي گروه رهبري 
شده و حذف آنها جهت  "خودي 

. گروه واجب خواهد شد "سالمت"
خود ديوانگان مستبد به اين روند يا 

  .ميگويند "پاكسازي "پروسه 
در اينصورت جاي هيچ تعجبي نيست 

در تمامي جنونهاي : كه ما مي بينم
 پوشيده گروهي، در واقع در همه

بصورت استبداد هاي توتاليتر، چه 
گروهي و خواه بشكل قدرت دولتي، 
كه بشر تا بحال بخود ديده، بدون 

 "پاكسازي"استثناء روند حذف و 
 "پاكسازيها  "اين . وجود داشته و دارد

در آخر سر دچار اكثريت و در واقع 
همه اغضاء گروه مبتلي به جنون 

و آنها و گروهشان . پوشيده خواهد شد
يچ پس ه. را بهالكت خواهد رساند

جاي شگفتي نيست كه امروزه در ايران 
شاهد رسيدن تيغ استبداد والبت مطلقه 
فقيه به بدن و گردن مالتاريا، يعني 
بانيان و كارگردان اوليه اين فساد 

  .عظيم است
حال ببينيم اين ديناميك جنون آميز   

چه محتوي و شكل و عالئمي دارد، 
كميت و كيفيت آن چگونه است و 

  .ن تا كجاستخطر ويرانگري آ

اولين روانشناسي كه به وجود بيماري  
جنون گروهي پوشيده پي برد و آنرا 
موضوع مطالعه و تحقيق خويش قرار 
داد، روانشناس و محقق سرشناس 

 Gustav Leفرانسوي، گوستاو له بؤن  
Bon كتاب  1895او در سال . بود

، "روانشناسي توده ها  "معروف خود، 
 Psychologie desبه زبان فرانسوي( 

foules   (اين كتاب به دهها . را نوشت
زبان ديگر ترجمه شد و شهرت جهاني 

توده "آنچه له بؤن تحت عنوان . يافت
تعريف و توصيف ميكنند، دقيقاً  "ها

همان است كه من  در اين نوشته به 
را  "جنون پوشيده گروهي"آن نام 
  .داده ام

اهميت كتاب له بؤن در اين بود كه  
ز آنكه جهان رژيمهاي توتاليتر پيش ا

جنايتكاري چون رژيم فاشيسم 
موسوليني در ايتاليا، استالين در روسيه 
شوروي، نازيها در آلمان و ديگر 
نظامهاي سياسي جنايتكار در آسيا و 
آفريقا را تجربه كند، له بؤن با دقتي 
شگفت انگيز زمينه هاي رواني و شيوه 
 هاي پندار و كردار و گفتار جنون
آميز آمران و عامالن اينگونه نظامها را 
شناسائي و به اهل خرد گوشزد كرده 

  .بود
در ميهن خود ما ايران مدت سه دهه  

است، يك چنين نظام تبهكاري حاكم 
 -در حقيقت فاجعه  انساني. است

سياسي كه از قرن نوزدهم در اروپا به 
را  "ايده ئولوژيهاي مدرن"خود نام 

بدادي بود كه  در داده بود، جنون است
نيمه اول قرن بيستم، تمامي قاره اروپا 

اين جنون . را به خاك و خون كشيد
. سپس به ديگر قاره ها نيز سرايت كرد

هم اكنون مدت سي سال است كه در 
ميهن ما ايران، جنون استبداد لباس 

بر تن خود پوشانده و  "دين اسالم"
بدست عده اي آدم ديوانه، مثل 

تي و  هاشمي رفسنجاني و خميني و بهش
در ... خامنه اي و احمدي نژاد و 
اين . ايران، ويراني بر ويراني ميافزايد

فاجعه عظيم انساني را له بؤن از زمان 
انتشار كتاب خود، موضوع علمي 

علمي كه تا به امروز . جديد كرد
مجموعه زمينه هاي رواني، انديشه، 
اخالق و رفتار اجتماعي جانبداران 

داد را مطالعه و پژوهش ميكند تا استب
ابعاد اين جنون مخرب را شناسائي 
كرده و ابزاري جهت از كار انداختن 

  .آن ارائه كند
  :خالصه دستاورد تحقيق له بؤن اينبود 
رفتار انسانها در درون گروهها يا  

اتحاديه هائيكه بر اساس انديشه 
استبدادي سازمان مي يابند، هميشه 

دست دادن فرديت  همراه است با از
اعضاء آن گروه و تبديل شدن آنها به 

از دست دادن فرديت، . "توده ها"
يعني نداشتن آزادي و استقالل در 

اين امرسبب ميشود كه . انديشه و عمل
افراد گروه بتدريج شخصيت شان 

ضعف شخصيت باعث . ضعيف شود
ازميان رفتن  احساس مسئوليت شخصي 

. شودنسبت بخود و جامعه خويش مي 
يعني از دست دادن فرديت و  - اين دو

سبب  - نداشتن احساس مسئوليت 
ميشوند كه فرد تبديل به انساني فاقد 
عقل واراده شده، چون ابزاري مخرب 
.  در دست رهبري استبداد قرار گيرد

رهبر و يا رهبري استبداد نيز كس يا 
كساني هستند كه جنونشان حد و مرزي 

  .نمي شناسد
  15در صفحه

 جنون استبداد و انقالب مردم
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بؤن در مقدمه كتاب خود به امر  له
بسيار مهمي اشاره ميكند، امري كه از 
جنبه روانشناسي اجتماعي اهميتي فوق 

  :او مينويسد. العاده دارد
انسانها از طريق انديشه ها، احساسات  "

و عادات خويش هدايت و رهبري 
يعني بوسيله خصلتها ئي كه در . ميشوند

ا سازمانه. درون خودشان وجود دارند
و مؤسسات و قوانين همگي نمود ها و 
نماد هاي روح و روان و شخصيت ما 

يعني آنها بياني از . انسانها هستند
  از آنجا كه . نيازهاي دروني ما هستند

منشأ هر سازمان و قانوني، روح و روان 
و شخصيت انسانها است، در نتيجه 
ممكن نيست شخصيت انساني تحت 

 ".گيرد تأثير سازمان يا قانوني قرار
  )15مقدمه چاپ اول ص (

بزباني ديگر فردي كه عضو فعال 
اين سازمان . سازماني استبدادي ميشود

بيان احساسات، انديشه ها و عادات آن 
بقول درست . فرد است و نه بر عكس

انسان مافوق  "ابوالحسن بني صدر 
  . "سازمان است

ميكند،  "توده"معنائي را كه له بؤن از 
  : اينست

يعني از ميان رفتن تدريجي توده  "
شخصيت آگاه افراد و جهت گيري 
احساسات و انديشه هاي آنها بسوي 
مسيري خاص كه ديگران براي آنها 

  ) 11فصل اول  صفحه ( ".تعيين ميكنند
له بؤن علتهاي گوناگوني را جهت 

 "خصوصيات منشي خاص"ظاهر شدن 
از ديد من مبتلي به  - نزد توده ها، 

را  - شدن  "وهيجنون پوشيده گر"
  : شمارش ميكند

بنظر او اولين علت از اينجا ناشي 
ميشود كه تك تك افراد در درون 

بخاطر واقعيت تعداد خود،  "توده"
يعني تنها بدليل كميت خويش، 
. احساس قدرتي شكست ناپذير ميكنند

چون بصورت انبوهي از افراد در 
اين احساس . جمعي گرد هم آمده اند

زه ميدهد، نيروهاي قدرت به آنها اجا
محركه تخريبي خويش را شديداً بكار 

اگر آنها تنها باشند، ضرورتاً . گيرند
نيروهاي تخريبي خود را در درون 

دليل اصلي امر . خويش مهار ميكنند
اوالً افراد در ميان : فوق اينستكه

بي نام و نشان يا به معني  "توده"
در . ميشوند "بي هويت"واقعي كلمه 
بي هويتي، هيچگونه  اثر احساس

مسئوليتي را بخاطر اعمال و رفتار 
در ذهنيت . (خويش بعهده نميگيرند

بيمار خويش، مسئوليت همه اين اعمال 
  .) مي اندازند "رهبر فرزانه"را بگردن 

علت دوم، انتقال و يا بهتر بگوييم تلقين 
. است "توده"ذهنيات غلط به افراد 

 اين امر، هم يكي از اشكال خاص از
است و هم به   "توده"خصلتهاي 

مسير و جهت فكري  "توده"اعضاء 
  .مشخصي را منتقل ميكند

له بؤن سپس ديناميكي را توضيح 
روانشناسي "ميدهد كه بنا بر نظر او در 

  :  او مينويسد. ايجاد ميشود "توده
خصلتهاي اصلي روانشناسي توده  "

محو و نابود شدن شخصيت : اينهايند
موجودي ناخود آگاه  آگاه فرد، سلطه

او، هدايت افكار ) انديشه و احساس(بر 
و احساسات فرد از طريق تلقين و 
انتقال ذهنيات در او بسوي مسيرو 
جهتي خاص، گرايش به تحقق بي وقفه 
و فوري همه ايده هاي تلقين شده به 

  )ببعد 17همان كتاب ص ( ".او
  :نتيجه اين خصلتها اين است 

ه ديگر خود هر فرد در درون تود "
او تبديل به دستگاه خودكاري . نيست

)Automat ( ميشود كه نيروهاي
محركه اش ديگر بر اراده و اختيار او 

تنها وجود اين . اقتداري ندارند

واقعيت، كه فردي عضو توده باشد، 
كافي است تا اين فرد چندين پله از 
نردبان فرهنگ و تمدن بشري فرو 

دمي بمثابه فرد، شايد او آ. افتد
ولي . تحصيلكرده و يا حتي فرزانه باشد

در درون توده او تبديل به يك 
دستگاه نيروي محركة  فاقد اراده و 

يعني بربري به تمام معني . اختيار ميشود
وحشي، بي فرهنگ، بي رحم، غير قابل 

. ميشود... محاسبه، خشن، قسي قلب و 
در حقيقت در درون توده هر فردي 

در كنار انبوهي  شبيه دانه شني ميشود،
) رهبري(ديگر از دانه هاي شن كه باد 

هر كجا خواست آنها را با خود مي 
   ".برد

از جنبه روانشناسي، هر كس مبتلي به 
جنون پوشيده گروهي گرديد، نه تنها 

 "من"در اعمال و رفتار خويش از 
عادي خود منحرف ميشود، بلكه قبل از 
آنكه هر گونه استقالل در عمل و 

را از دست دهد، افكار و  انديشه
احساسات او بكلي تغيير محتوي 

آنطور كه عقل و درايت او، يا . ميدهند
او،  "استعداد رهبري"بزبان بني صدر، 

جاي اين استعداد . كامالً ضعيف ميشود
را تعصبي كور و خشن، و ديدي بغايت 

كه تازه از آن خود او نيز نيست  - تنگ 
ساني اگر او در گذشته ان. ، ميگيرد- 

خوب و شريف بود، حاال در درون 
گروهي كه مبتلي به جنون پوشيده 

از . است، فردي تبهكارو جاني است
همه بدتر و عجيب تر آنكه او و 
همفكران او، اعمال و رفتار جنايت 
آميز خود را، از خود گذشتگي و 

  .كاري قهرماني تلقي ميكنند
در جنون استبداد خصلتهاي شخصيتي 

اين . جلوه ميكنند خاصي) كاراكتر(
  :خصلتها بطور خالصه عبارتند از

واكنش "تحريك پذيري، يا  - 1 
خشم و كينه بي حد و  - 2، "شدن

حصري كه در گرايش شديد آنها به 
عدم  -3قهر و خشونت نمايان ميشود، 

توانائي در فكر و انديشه كردن منطقي، 
ناتواني در داوري و قضاوت از  - 4

داشتن  وحشت -5روي حق و حقيقت، 
از مورد انتقاد قرار گرفتن و در حقيقت 

  .نداشتن روح انتقاد
له بون در مورد تحريك پذيري و يا 
عكس العمل شدن مستبدين در كتاب 

 19ص  "روانشناسي توده ها"خود 
  :مينويسد

توده توپ بازي تمامي تحريكات  "
تحريكاني كه تغيرات . خارجي است

 در(پي در پي و بي وفقة آنها را او 
آئينه وار منعكس ) درون و رفتار خويش

توده بردة گيرنده تحريكات . مي كند
   ".است

حال اگر جنون استبداد را از جنبه 
روانشناسي اجتماعي مورد ارزيابي قرار 
دهيم و عالئم و نشانه هاي اين جنون 
را نزد بيماران مبتلي به آن، شناسائي 

  :كنيم، توصيف آن اينگونه است
 - ر پايه اختالل روانيجنون استبداد ب

. اجتماعي پيچيده اي بوجود ميĤيد
اين اختالل بر انديشه و احساس، 
فرديت، و تجارب و ادراك فرد، 

دنياي دروني و . سخت اثر ميگذارد
در . بيروني او بريده از واقعيتها ميشوند

واقع جنون استبداد مهمترين 
اجتماعي سالم و  - سازوكارهاي رواني

. ل مي كندعادي انسان را مخت
طوريكه درك و فهم فرد مستبد از 
واقعيتهاي جهان، با عقل سليم انساني 
غيره مستبد، زمين تا آسمان تفاوت 

نكته بسيار با اهميت در مورد . دارند
  :جنون استبداد اينستكه

اين جنون هيچگونه منشأء نژادي،  
قومي، جنسي  و حتي بستگي به 
درجات علم و تحصيل ويا هوش و 

جنون استبداد . د فرد ندارداستعدا
يعني . منشأء اجتماعي خاصي نيز ندارد

نه به مليتي خاص و نه به طبقه، قشر و يا 
. گروه اجتماعي ويژه اي تعلق دارد
. حتي منشأء فرهنگي خاصي نيز ندارد

آنطور كه بخصوص در غرب به دروغ  
تبليغ ميكنند كه گويا مسلمانان بخاطر 

مردم  دينشان اسالم، توان پذيرش
هدف اينگونه . ساالري را ندارند

تبليغات ادامه سلط گري و تخريت و 
اهانت به فرهنگهاي جوامع مسلمان 

چرا كه تجارب جوامع گوناگون . است
جنون : بشري بصراحت ميگويند

استبداد در هر كجاي دنيا و در هر 
جامعه و فرهنگي كه پا به عرصه وجود 
گذاشت، تا مغز استخوان ضد فرهنگ 

ضد اجتماع و تباه كننده فرهنگها و و 
  .جوامع بوده و هست

 -جنون استبداد ي بيماري رواني
اجتماعي است كه منشأء و علت 
وجودي آن، بنظر اكثر روانشناسان 
صاحب نظر و محقق در اين زمينه ، در 
تجارب دوران كودكي و از طريق 
تعليم و تربيت استبدادي، آنهم نه بطور 

حقيقت جنون  در. مطلق، قرار دارد
استبداد بيماري است كه انسانها خود با 
اختيار كامل آنرا انتخاب و قبول مي 

كمترين دليل براي اين ادعاء . كنند
اينكه، هر زمان كه آنها اراده كنند، 
ميتوانند ترك اين جنون كرده، به راه 
آزادي و رشد فرديت و شخصيت خود 

  . باز گردند
د را حال عالئم بيماري جنون استبدا

  :مطالعه كنيم
جنون استبداد نه تنها بر درك و 
تجارب فرد از واقعيتها آسيب ميرساند، 
بلكه بر رفتار فرد مستبد نيز به اشكال 
. متفاوت و متعددي تأثير منفي دارد

براي مثال كسي كه جنون استبداد 
دارد در زمان حال و آينده اي كه 
حاصل زمان حال است، زندگي 

در گذشته زندگي  او غالبأ. نميكند
زيرا كه زمان حال و آينده او . ميكند

ترس از . مملو از ترس و نگراني اند
دست دادن همه آنچيزهائي كه او از 
طريق اعمال زور و خشونت، و جنايت 
. و خيانت و فساد بدست آورده است

در نتيجه فرد مستبد مجبور است، در 
جهاني خيالي و بريده از واقعيتهاي 

ترس از دست دادن . بردملموس بسر  
همه چيز، حتي جان خود، باعث 
ميشوند كه او نسبت به انسانهاي ديگر 

ترسهاي خود . نامطمئن و مظنون باشد
او و ترساندن ديگران، فضاي انديشه و 

او . عمل او را سخت محدود ميكنند
تنها در اين فضاي پر از دلهره و عدم 

  . اطمينان، قادر به ادامه حيات است
دين از جنبه احساسي، بخصوص مستب 

آنچه به احساس ديگر انسانها مربوط 
بهمين . ميشود، شبيه مرده ها هستند

خاطر از جامعه اي شاد و اميدوار، و 
مردمي سرزنده و بشاش شديداً 

آنها مدام تالش ميكنند، شادي . متنفرند
و اميد، و سرزنده بودن ديگران را از 

مله طريق ايجاد انواع بحرانها، از ج
كينه و نفرت و بخصوص نااميد كردن 
از هرگونه رشد و تغيري، تبديل به 

در يك كالم جنون . يأس و اندوه كنند
استبداد، دستگاه توليد احساسات منفي، 
.  هم در خود و هم در ديگران است

مثل قهر و خشونت، كينه و دشمني، غم 

و درد و غصه، مرگ و عزا و شيون و 
تعجبي نيست پس جاي هيچگونه . فغان

وقتي مشاهده ميكنيم تنها عاملي كه 
مستبدن را به وجد آورده و آنها را به 
جنب و جوش و تحرك مي اندازد، 

  . همين احساسات منفي است
تمامي عالئم فوق، كه مخرب روح و 
روان هستند را خوانندگان گرامي 
ميتوانند در زبان و بيان مستبدين 

ن حال زبان استبداد، زبا. مشاهده كنند
و آينده اي كه واقعيتهاي اين جهان را 

زبان آنها زبان . بيان كند، نيستند
خشونت و تهديد، فحش و ناسزا، و 

اين زبان . موجد ترس و دلهره است
بريده از هرگونه واقعيتي، در دنياي 

زبان مستبدين، . خيالي محض بسر ميبرد
زبان ناامني و عدم اطمينان و پِر  از 

آنها هيچ . م استظن و خيال و وه
زمان از احساس گرم انساني، از شادي 
و اميد، از محبت، از دوستي و عشق 
نسبت بخود و ديگر انسانها، سخني 

ولي تا بخواهيد از . بميان نمي آورند
مرئي و نامرئي، و  "دشمنان"

تهديدهاي آنها براي مردم و كشور، از 
عدم اطمينان به زمان حال و آينده، 

يرا كه امور فوق ز. سخن ميگويند
همگي در انديشه و روح و روان شان 

  .حضوري زنده و دائمي دارند
اگر بخواهيم بطور خالصه بيماري 

اجتماعي جنون استبداد را  -رواني 
تعريف و عالئم و خصلتهاي آنرا بيان 
  :كنيم، حاصل آن به ترتيب ذيل ميشود

انسان مستبد داراي شخصيتي مختل، 
بدين . استضد اجتماع و ضد فرهنگ 

معني كه او در هر كجاي جهان فضاي 
عمل يافت، ويران كننده روابط و 
پيوندهاي اجتماعي و فرهنگ آنجا 

  .ميشود
فرد مستبد نسبت به احساس و عواطف 
انسانهاي ديگر، در واقع همنوعان و 
هموطنان خود، بي تفاوت و باصطالح 

او ديگر انسانها . است "پوست كلفت"
ن مي اندازد، شكنجه را براحتي به زندا

مردم را از خانه . ميكند و بقتل ميرساند
و كاشانه شان مي راند و اموال و 
دارائيها و حاصل دست آنها را مي 

 .سوزاند و غارت ميكنند
كسي كه مبتلي به جنون استبداد است، 
هيچگونه احساس مسئوليتي نسبت به 
. جامعه، دين و فرهنگ و اخالق ندارد

تمامي حقوق، ارزشها، او بطور دائم به 
معيارها و قوائد و ضوابط انساني و 

بهمين دليل . اجتماعي تجاوز مي كند
روانشناسان مستبدين را به درستي 

و ضد  Antisozialضد اجتماع "
 .مي خوانند  Antikultur "فرهنگ

مسبتدين فاقد توان حفظ و نگهداري 
روابط و پيوندهاي انساني و اجتماعي 

بقول ابوالحسن بني . در درازمدت اند
قانون تقسيم بر دو و حذف  "صدر 

در پندار و كردار و گفتار  "يكي از دو
 .آنها حاكم است

كسي كه دچار جنون استبداد گرديد، 
با ديگر انسانها هيچگونه تسامح، 

 .بردباري، شكيبائي و مدارا ندارد
فرد مستبد به هيچ وجه حاضر نيست، 
اه احساس مقصر بودن را بدرون خود ر

دهد و يا گناه عمل خود كرده را 
او اصالً حاضر نميشود . بگردن گيرد

چنين احساسي را در درون خويش 
 .تجربه كند

در حقيقت انسان مستبد اهل تجربه 
او هرگز از تجارب درس نمي . نيست
اشتباهات و خطا ها را نه يكبار، . آموزد

و هميشه . بلكه صدها بار تكرار مي كند
مقصر اعمال و رفتار  اين ديگرانند كه

 زشت و شنيع او هستند
مستبدين گرايشي شديد باين امر دارند 
كه تمامي كارهاي زشت و غير اخالقي 

جلوه دهد و يا  "عقالني"خودرا يا 
شبيه به مستبدين حاكم بر ايران، به آنها 
. رنگ و لعاب دين و مذهب زنند

باصطالح توجيه شرعي براي آنها 
عقلي توجيه " بقول بني صدر. بتراشد

 . دارند "گر
او از . فرد مستبد مدام دروغ ميگويد

اينكه دروغهايش فاش شوند، هيچ ابائي 
. ندارد و دروغ بر دروغ مي افزايد

دليل اصلي اين عمل او اينستكه 
درمنش و شخصيت مستبدين چيزي 

 .بنام شرم و حياء وجود ندارد
و باالخره مستبدين عاشق و بيقرار قهر و 

اگر توان عمل داشتند، . تندخشونت هس
درون و برون جامعه را پر از خشونت 

و اگر نتوانستند، در ذهن و . مي كنند
تصورات و رؤياهايشان قهر حضور 

 .  دائمي دارد
در پايان جهت بهتر شناختن جنون 
استبداد، بد نيست به كارهاي روانشناس 
و روانپزشگ معروف آمريكائي، هاره 

Hare) (م تا جنون ، اشاره اي كني
  .استبداد را بيشتر بشناسيم

براي جانيان و  1919هاره در سال  
تبهكاران مبتلي به بيماري رواني، واژه 

را  (Psychopath)  "روان بيمار"
اين واژه در چند دهة گذشته . ساخت

روان "او . كمتر بكار برده ميشود
را بمثابه نوع خاصي از  "بيماري

 در. ساخت شخصيت افراد ميدانست
توصيف اين ساخت شخصيت، او 
صفات و عالئم رفتاري را تشريح ميكند 
كه با بيماري جنون استبداد همخواني 

از جمله اين صفات اينها . زيادي دارد
  :هستند

از نظر زمان  "روان بيمار"مرض فرد 
بدين معني كه طول . ثابت مي ماند

زمان در بهبود آن هيچگونه تأثيري 
طريق  از "روان بيماري". ندارد

روشهاي روان درماني معمولي غير 
افراد مبتلي به اين . قابل عالج است

بيماري توانائي زيادي در دروغگويي و 
آنها بطور . فريب دادن ديگران دارند

از جنبه . بيمارگونه اي دروغ ميگويند
روانشناسي، آنها به ناتوانائيها و عدم 
لياقت و كفايت خويش، از طريق پي 

. ن، تعادل مي بخشنددر پي دروغ گفت
و  "روان بيماران"تفاوت مهم مابين 

افراد غيره بيمار در دروغگوئي اينستكه، 
روان بيماران ميتوانند خيلي راحت 

دليل اين امر، . مدام دروغ بگويند
ناتواني مغز آنها در پذيرفتن هرگونه 

آنها هر نقد و . نقد و انتقادي است
انتقادي را با يك دروغ تازه جواب 

انديشه آنها هيچگونه نظم و . دهندمي
گوئي مرز ميان راست و . ترتيبي ندارد

.  دروغ در مغز آنها از ميان رفته است
در كيش شخصيت و خود بزرگ بيني 

توان . خويش، حد و مرزي نميشناسند
تخريب و خطرناك بودن بسيار باالئي 

چرا كه نوع رابطه روان بيماران . دارند
بدينصورت . است با واقعيتها بيمارگونه

كه  شناخت و دركي واقعي نه از 
  .خودشان و نه از ديگرانسانها دارند

در نوشته بعدي به انقالب مردم و ربط 
.                 آن با جنون استبداد خواهم پرداخت

 ن استبداد و انقالب مردمجنو
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حكايت گل خشخاش و 
 انتخاب احمدي نژاد

ريه واليت فقيه كه به عبارت ديگر،نظ
فقط توسط آيت الئه عظمي خميني 
توضيح ،تبيين و شتابانه در نظام سياسي 
كشور نيز،نهادينه شد،نه با ا صول 
دموكراسي سازگار و آشتي پذيراست 
،و نه با اصول واد له فقه اسالمي انطباق 
دارد كه در صورت سكوت قرآن و 
احاديث ،حل مسائل را به عقل ،اجماع 

رجاع مي دهد تا شايد در و قياس ا
تحوالت زمان ومكان ، ملت هاي 
. مسلمان از ملل ديگر عقب نمانند

وانگهي،سئوالي كه پس از فوت 
بنيانگذارنظام فقاهتي در ايران بزرگ 
و عزيز، همچنان بي پاسخ مانده،اين 
است كه اگرمطابق رويه اي كه در فقه 
شيعه ريشه دارد ومتضمن تحول 

،اين است كه وتكامل آن نيز هست 
اگر تقليد از مرجعي كه دار فاني را 
وداع گفته و به عالم باقي شتافته ، مذ 
موم و مكروه است ،چگونه و چسان مي 
توان از نظريات وميراث سياسي اش 

  تقليد و پيروي كرد ؟                              
شايد به يقين بتوان گفت كه يكي 

ردم ازداليل وانگيزه هاي استقبال م
وشركت گسترده آنان در انتخابات 
اخير،اميد آنان به گشوده شدن دريچه 

نظا .اي براي تغيير در ساختار نظام بود
مي كه در قرن بيست ويكم ،جوابگوي 
نيازهاي جامعه  بسيار متحول وپوياي 
ايران زمين  و زنان ،مردان و جوانانش 

با اين اعتبار،انتخابات ايران .نيست
                                                                                                                                                .  شگفتي  افريد

: انتخابا ت اخير ايران شگفتي آفريد
چه از نظر درصد شركت  واجدين 
شرايط ، چه از لحاظ صبر و حوصله 

ها در صف راي دهندگان كه ساعت 
انتظارايستادند واميدواروخوش بينانه 
انتظار داشتندند كه با رأي و 
نظرآنان،نقطه  پاياني نهاده شود به همه 
ماجراجويي هاي فردي كه از ناكجا 
اباد آمده است  و ايران را، ملت 
هوشمند ومقتدرش رابه ناكجااباد سوق 

و اما ملت،اعم از پير و .مي دهد
سي سال  جوان،زن و مرد،در طول

حكومت اسالمي،نشان داده است كه 
هرگاه كه اساس جمهوريت و 
حاكميت به زير سوال برده شود،حكم 
قاطع و قطعي را،تنها خود مردم صادر 

  .                                                                                مي كنند
از همان اوايل انقالب كه شور 

يات بر اصول شايسته وحرارت روح
ساالري و دمكراسي پيشي گرفت و 

بودن نهاده شد،پس "مكتبي"اصل بر 
از عزل آقاي بني صدركه به داليلي 
واهي كه در هيچ محكمه اي مقبول 
نمي افتاد، صورت گرفت،مكانيسم 
انتخابات نه درخد مت و درتعيين 
سرنوشت ملت و كشور،بلكه درتامين 

ه است اميال و منويات كسي در آمد
نماينده امام زمان و ولي  "كه خود را

قلمداد مي كند و "امر مسلمين جهان

در برابرهيچ نهاد ملي وارگان قضايي 
ويا حتي سياسي نيز، مسول  وپاسخگو 

و اين چنين بود كه پس از .نيست
انتصاب مرحوم رجايي به پست رياست 
جمهوري، ديديم وبه تلخي گريستيم 

تكان ايران كه چگونه نخبگان و فرهيخ
به نوبت ازهمه صحنه هاي 

قدرت،علم،صنعت،دانشگاه،مدارس 
وحتي از عرصه هاي هنر و انديشه،كنار 
گذ اشته شدند تا كساني در راس امور 
قرار بگيرند كه نه از معنويت مايه اي 
داشتند و نه ازمروت وانصاف و 

                                                 .                               مديريت  وسياست وتدبير وكالم 
در اين روند و مسير،جامعه نه فقط از  

تجربه ابتدايي ترين مكانيسم مردم 
ساالري يعني انتخابات محروم ماند،بلكه 
از ديدن ابتدايي ترين شكل مردم 
ساالري يعني از شوراها محروم گشت 
 "و در نهايت،پس از دوراني تنفس و

در دوران هشت ساله آقاي  "آنتراكت 
محمد خاتمي ،مردم خود را در زنجير 
جهل،خرافات،دروغ و تقلب 

احمدي نژاد با دروغ و .آري.يافت
پيشين  "انتخابات "در .تقلب آمد

نيز،برنده واقعي صندوق هاي 
راي،آقاي مهدي كروبي بود كه پس 
از يك خواب كوتاه شبانه، در ظرف 

و .فتيكي دو ساعت ،خود را بازنده يا
اين دقيقاً،همان چيزي بود كه اين 
بار،به درستي و راستي ،آقاي مهندس 

 "مير حسين موسوي از ان به عنوان 
ياد كرد و در برابر ملتي  "شعبده بازي

كه امروز به وي چشم اميد دوخته 
اند،متعهد شد تا با قامت و شهامتي كه 
يادآور دالوران آذربايجان است،تسليم 

 .                                                                                                                        ه آراي مردم نشوداين چنين خيانتي ب
دروغ،تزوير ورياكاري از ابزار 
حكومتي شده است كه مردم را به 
گفته يكي از كانديدهاي فرهيخته،تنها 

ش به خيا براي نمايش شعبده بازي هاي
بانها مي كشاند وآنگاه كه در جريان 
اين نمايش،بازي را مي بازد و تقلب 
اش آشكار مي شود،جماعتي متشكل از 
خس وخاشاك را كه سابقه اي جز 
خشونت وبزهكاري ندارند به سركوب 
آزاديخواهان ومردم شريف و آزاده 

شد ت خشونت وسركوب .مي گمارد
بود  مردم بيد فاع در خيابانها،آنچنان

كه حتي شخصيت هاي بيطرفي 
همچون آقاي باكي مون،دبير كل 
سازمان ملل متحد را واداربه شكست 

نقض  صراحتا سكوت كردتا
آشكارابتدايي ترين    حقوق بشر ،يعني 
سركوب تظاهرات آرام ومسالمت اميز 
مردم ايران را با عباراتي سنجيده 

معاون رياست جمهري .محكوم كند
كا ،ژزف بايد ن  كه اياالت متحده آمري

در ديپلوماسي كاركشته و بسيار 
زبردست است،با واژه هايي بي 
سابقه،طبيعت خشن حكومت ايران را 

نيكال ساركوزي ،شد .به باد انتقاد گرفت
ت ودامنه تظاهرات خياباني را در 
برابر حجم تقلبات در  انتخا بات، به 

صدراعظم .صراحت توجيه كرد
ر كنار آلمان،خانم آنجال مركل د

نخست وزيران انگليس و ايتاليا 
،خشونت حكومتگران را نكوهش 

با افشاگري هاي جامعه .كردند
سينماگران وهنرمندان در تبعيد،كه در 
روزهاي اخير،بسيار فعال شده است 
،پارلمان اروپا سركوب وحشيانه 
تظاهرات خياباني را به شد ت محكوم 

                             .                                   كرد
واكنش جامعه بين المللي وافكار 
عمومي جهان در برابر آنچه كه در 
ايران گذ شت،بويژه قتل دختر جواني 
به نام ند ا كه در برابر چشمان بيدار 
ميليون ها بيننده تلويزيون در سطح 
جهان صورت گرفت وانزجار همه 
جهانيان را از آنچه در ايران و 

. يان مي گذرد،برانگيختبرايران
حكومت فقاهتي و يا به عبارتي كه 
شايد درست تر وگويا تر باشد،حكومت 
طالبان ايراني مي رود كه در انزواي 
كامل جامعه بين المللي ودر انزجار 
وتنفر افكار عمومي جهان غرق 

در اين رابطه،لغو سفر احمدي .گردد
نزاد به تريپولي در ليبي براي نشست 

اتحاديه آفريقا،و پيشتر از  در كنفرانس
آن،لغو سفر منوچهر متكي به رم، بي 
ارتباط  با سياست هايي نيست كه 
جامعه بين الملل در قبال حكومت 

            .                                                                                                                   ايران اتخاذ كرده است
در پايان مقال وحسن ختم كالم،بد 
نيست كه از خاطره اي از دوران 
حكومت شاهنشاهي پهلوي ياد كنم كه 
در انتخابات از همان شيوه هاي 
نادرست بهره مي جست كه 
امروز،مهندسين نظام فقاهتي با وقاهتي 

مي .                      تام به كار مي گيرند
شهر رشت را  گويند كه يكي از اهالي

كه نويسنده اين سطور به تعلق به آنان 
افتخار مي كند،به اتهام اين كه در 
باغچه اش تخم خشخاش كاشته 
بود،دستگير كرده و به كالنتري برده 

متهم كه دررك گويي ودر .بودند
صالبت كال م  چيره دست بود در 

آقا  در : دفاع از خويش چنين گفت
اي جريان انتخابات براي مجلس شور

ملي،دويست هزار نفر از مردم رشت به 
كانديداي محبوب خودشان،يعني به 
عباس دانشخواه راي دادند اما اسم 
كسي به نام سرتيپ پور از صندوق ها 

حا ال من بيچاره در باغچه .در آمد
ام،تخم تربچه كاشته ام و تنها يك گل 

  گناه من چيست؟ .خشخاش در آمده 
يت مي توان با استعارت از اين حكا      

گفت كه مهندسين انتخاباتي نظام 
فقاهتي با همه ترفند هايي كه به كار 
گرفته اند تا اسم احمدي نژاد از 
صندوق هاي راي مردم در بيايد،بايد 
به علم يقين ،نتيجه گرفت كه احمدي 

ولي امر "نژاد گل خشخاشي است كه 
براي مصارف شخصي  "مسلمين جهان

شت را خود كاشته اند و حا صل اين ك
  .    شخص ايشان دروخواهند كرد

                                                                                                                   
 mrezayadak@yahoo.fr                  

  

ماجراي آزاد شدن دو 
آيت اهللا و ديدار با يك 

  آيت اهللا و يك درس
  
     پس از شور و مشورت در اين باره،     

پس از شور و مشورت در اين باره، قرار 
شد اين جانب با دكتر جواد سعيد، 
رئيس جديد مجلس شوراي ملي، 
ديدار كنم و پيشنهاد آزاد كردن اين 
.  دو آيت اهللا را با او در ميان بگذارم

روز بعد، در مجلس، به ديدن دكتر 
با دكتر  سعيد رفتم و گفتگوي خود

دكتر . سنجابي را با او در ميان گذاشتم
سعيد عقيده داشت در اين باره با 
. مهندس شريف امامي صحبت كند

چون ما گروهي هستيم : ولي من گفتم
كه در مجلس با شريف امامي مخالفت 
كرده ايم و به او رأي كبود داده ايم، 
مصلحت نيست در اين باره با نامبرده 

يد و بهتر است مذاكره اي به عمل آ
  .پيشنهاد با شاه در ميان نهاده شود

شادروان دكتر جواد سعيد كه با      
پيروزي انقالب، به مرگ محكوم و 

فردا، دو شنبه، : اعدام شد، اظهار كرد
كه بنا بر معمول، به مالقات اعليحضرت 
مي روم، پيشنهاد شما را به عرض مي 

روز سه شنبه كه در مجلس . رسانم
م، نتيجه را به شما اطالع مي جلسه داري

  مجلس شوراي ملي معموال .  دهم
روزها دو شنبه و چهارشنبه، جلسه علني 

نگارنده همان روز دو شنبه به . نداشت
مدرسه عالي دختران كه از بدو 
تأسيس، در آنجا، با شادروان دكتر 
كريم سنجابي همكاري داشتم، رفته 

صبح، تلفن شد  11حدود ساعت .  بودم
  . فوري با رئيس مجلس تماس بگيرم كه
دكتر سعيد خواستند . تلفن كردم     

كه بي درنگ  به مجلس بروم و با هم 
ناهار صرف كنيم و او نتيجه مالقاتش با 

  12حدود ساعت . شاه را به من بگويد
به اطاق رئيس . به مجلس رسيدم

ايشان به مستخدم دستور . مجلس رفتم
د و نگذارد دادند درب اطاقشان را ببند
بعد، دكتر .  هيچ كس وارد اتاق شود

سعيد كه از ديدار با شاه بازگشته بود، 
پيشنهاد شما را به عرض : به من گفت

با لبخندي اظهار . اعليحضرت رساندم 
داشتند با آزادي هر دو آيت اهللا 

بگو چه ) مشير(ولي به فالني . موافقند
تعهدي مي كنيد كه اين دو بتوانند از 

هيجانات و هرج و مرج طغيان 
  جلوگيري كنند؟

 شخصا : در جواب، اظهار كردم     
اگر الزم باشد . نمي توانم تعهدي بكنم

بايد به اتفاق آقاي دكتر سنجابي به 
زندان برويم و با آنان مذاكره كنيم و 

  . از آنها  قول بگيريم
هفته بعد دكتر سعيد بشارت داد كه       

د دكتر مشير اعليحضرت فرمودند پيشنها
از طرف دكتر علي اميني هم داده 
شده است و شاه اميدوار است با 
آزادي اين دو روحاني برجسته، سر و 

  . صدا ها و مخالفتها فروكش كنند
به زودي، هر دو آيت اهللا از        

زندان آزاد شدند و مريدانشان گفتند  
اراده ملت موجب آزادي آن دو 

  .بزرگوار شده است
دو شنبه ها  در آن ايام، معموال       

خدمت شادروان اللهيار صالح مي 
آن دو شنبه، روان شادان . رسيدم

دكتر آذر و  دكتر امير عالئي، وزيران 
حكومت زنده ياد دكتر مصدق و 
روانشاد حبيب اهللا ذوالقدر هم خدمت 

همه از آزادي .  آقاي صالح بودند
آيت اهللا طالقاني ابراز مسرت كردند و 

  .القمند شدند به ديدار ايشان برويمع
چون آقاي صالح اظهار كسالت مي      

كردند، من و آن سه نفر عازم خانه 
وقتي بمقصد رسيديم، . طالقاني شديم

. ديديم آيت اهللا در منزل نيستند
هريك كارتي به مستخدم داديم و 

  .بازگشتيم
با سقوط حكومت مهندس شريف      

هاري و سپس امامي، ابتدا، ارتشبد از
شادروان دكتر بختيار نخست وزير 

پس از خروج شاه از ايران، در . شدند
، آيت اهللا خميني به 1357ديماه  26

 22انقالب در . ايران مراجعت كرد
بهمن، بعد از تسليم امراي ارتش، تحقق 

مدتها  دو آيت اهللا مقرب درگاه . يافت
اما پس از چند . بودند» امام خميني«

، آيت اهللا 1358يور ماه، در شهر
آيت . طالقاني به رحمت الهي پيوست

اهللا منتظري نخست قائم مقام رهبر شد 
در .  گشت» امام«اما سرانجام مغضوب 

كه خود  –كنوني نيز » رهبر«زمان 
گفته شاگرد آيت اهللا منتظري بوده 

» مغضوب رهبر«او همچنان  –است 
  . است
آيت اهللا العظمي اي كه توفيق  ●

نصيبم شد، حضرت آيت اهللا  ديدارشان
در اوائل آذر ماه . شريعتمداري بود

، به اتفاق دو نفر از نمايندگان 1357
مجلس كه يكي از آنها اهل آذربائيجان 
.  بود، در قم  با ايشان مالقات كرديم

آيت اهللا  با لطف و صفاي بسيار با ما 
آن ايام، چون ايام .  مصاحبت كردند

بودند، معظم زمامداري ارتشبد ازهاري 
له ضمن ابراز مخالفت با حكومت 

من به : استبدادي، اظهار داشتند
حكومت قانون كمال احترام را دارم و 

با گذشت .  با هرج و مرج بلوا مخالفم
من . ساعتي، اجازه مرخصي خواستيم

كتابي را كه چند ماه پيش از آن، در 
باره سرنوشت پير الوال، نخست وزير 

ي دوم ترجمه و فرانسه در جنگ جهان
تأليف كرده بودم و در آن، بي عدالتي 
كشور فرانسه را نسبت به كسي مدلل 

 14بار نخست وزير و  5كرده بودم كه 
بار وزير و سي سال نماينده مجلس و 
سناتور و وكيل دادگستري بود و در 
دادگاه پوشالي به مرگ محكوم و در 

تير باران شد، تقديم حضور  1945سال 
ردم و به اتفاق رفقا محضر آيت اهللا ك

يك هفته بعد، .  ايشان را ترك گفتيم
از دفتر آيت اهللا به من تلفن شد و 
ضمن تشكر، خواسته شد جلد ديگري 
براي كتاب خانه ايشان تقديم كنم  و 

  . چنين كردم
آيات اهللا . انقالب به نتيجه رسيد     

شريعتمداري و آيت اهللا گلپايگاني و 
» امام خميني« ساير روحانيان، با

متأسفانه، پس از . همكاري داشتند
مدتي، سرنوشت غم انگيزي نصيب 

  . آيت اهللا شريعتمداري شد
از آن پس، بريدن بن ها و شاخه تا      

از » امام خميني«. امروز ادامه يافت
قدرت نيز كور مي . تاريخ بي خبر بود

وگرنه او و جانشين او مي بايد . شود
روع به حذف مي دانستند كه  با ش

روحانيان، دولت روحانيت محكوم به 
 . زوال مي شود
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