
  

 

:اما كودتا او را در تله مسائل حل ناشدني انداخته است.مالي، كودتا كرده است-خامنه اي، ولو به عنوان آلت مافياهاي نظامي:انقالب اسالمي
قالبيش، فاقد » رئيس جمهوري«و واليت فقيه شكسته و خود او و » رهبر«اسطوره . ر است و مسئله جانشيني او، بسا مسئله اول باشدبيما

اقتصاد از دست رفته ايران، مسئله اي مجموعه اي . مشروعيت هستند و اين مسئله چشم اندازي جز سقوط پيش روي رژيم باقي نگذاشته است
فقر در ايران همچنان در . مالي و حقوق ملي و حقوق انسان، قطعي شده است –تضاد منافع مافياهاي نظامي . شته استمسائل حل ناكردني گ

براي مقابله با اين . گسترش است و جامعه ايراني براي بيرون رفتن از وضعيتي كه رژيم درآنش قرار داده است، به جنبش روي آورده است
برابر اطالع، روسها ابزاري را كه از اروپاي . خارجي باج مي دهد و با بخشي ديگر در بحران زندگي مي كند وضعيت، رژيم به بخشي از كشورهاي

                                       .برابر قيمت خريد خود به ايران مي فروشند 14غربي مي خرند، به 
5در صفحه                                        

  آراعلي   
  اسباب استقالل

 
، چند هفته اي ميگذرد و مبارزت 88از جنبش خرداد 

دوباره سؤال كهنه اي .  آزاديخواهانهء ملت ايران، شكل ميگيرد
آيا نبايد به آزادي اولويت داد و  با در خواست :  مطرح ميشود

 ! كمك از قدرت خارجي شر آخوند را از مملكت دور كرد؟
قشون امريكا به خاك عراق، چگونه  م كه در آستانهء تجاوزيديد

به خود اجازه ) "دانشجويان"حتي بعضي ( "ايرانيان"بعضي 
مطلقهء فقيه، بر جان و مال و ناموس همچون يك ولي دادند كه، 

تمام ملت ايران واليت بجويند و تجاوز ارتشيان بيگانه را به مام 
و و ديدم كه اين تجاوز به عنف در عراق !! وطن خواستار شوند

ن عواقب آ نوافغانستان، و به تبع آن در منطقه و در دنيا چ
حتي در خود امريكا، علي رغم سانسور رسانه . هنگفتي داشت

هاي گروهي و متأثر بودن آنها از دولت امريكا، آقاي بوش از 
  منفورترينِ رئيس جمهورهاي تاريخ اين كشور گرديد 
  14صفحه در 

  ميزان
  آن چه درآن دوهفته گذشت

  
  اصالح طلبي و اصالحات - 33
يشين ديديم كه درپي نارسائي ها و فسادها و دردوقسمت پ   

، ...تبعيض ها و بي قانوني ها و استبداد و وضعيت بد معيشتي و 
مردم بارديگر به اميد روزهاي بهتر به بخشي از درون نظام يعني 
اصالح طلبان باور كردند و به پاي صندوق هاي رأي رفتند 

مطلقه اصالح  وديگربار براين واقعيت واقف شدند كه نظام واليت
به خيابان ها ريختند وقواي سركوب گر به روي آنان . پذير نيست

سالح آتشين گشودند تا بلكه قيام مردم را خاتمه داده و به 
  اما مردم بااستقامت خود نشان دادند كه. استبداد تداوم بخشند

  
 16صفحهدر

  فريد راستگو
جنبش آزاديخواهانه مردم پيروز ميشود 

  )1...(اگر
  

پس از تقلب بزرگ انتخاباتي سيد علي خامنه اي و تحميل 
احمدي نژاد به ايرانيان ، مردم ايران دست به اعتراضات 

اعتراضات سياسي پيĤمد انتخابات توسط . مسالمت آميزي زدند
ميان نظام واليت مطلقه فقيه به خاك و خون نظاميان و شبه نظا

كشيده شد كه در پي آن صدها نفر از هموطنان بي گناهمان 
كشته و زخمي شدند و هزاران نفر ديگر اسير و به زندان افكنده 

جنبش همگاني آغاز شده  را مي توان شروع حركتي . شده اند 
ها مي تن. تلقي كرد كه فرجام آنرا نمي توان كامالً مشخص نمود

توان گفت كه اين جنبش ايرانيان و جهانيان را تكان داد و 
تاثيرات مثبتي بر مردم ايران و جهان گذاشته و همبستگي 

اين جنبش آبرو و حيثيت پايمال . جهاني را عميقتر نموده است
                ، شده مردم ايران را در نزد جهانيان به آنان باز گرداند

 12صفحه

  علي شفيعي 
 )2(  استبداد و انقالب مردم جنون 

  عي سه انقالبروانشناسي اجتما
  

در نوشته پيشين جنون استبداد را شرح داده، صفات و 
در نوشته كنوني سعي ميكنم . خصوصيات اين جنون را برشمردم

روانشناسي اجتماعي سه انقالب كه در طول زماني كمتر از يك 
در . قرن، در ميهنمان ايران صورت گرفته اند را تشريح كنم

سه انقالب، انقالب  پرتو توضيح روانشناسي اجتماعي آن
چهارمي را كه هم اكنون در درون و برون مرزهاي ايران عليه 
جنون استبداد واليت مطلقه فقيه آغاز گرديده، شناسائي خواهم 

  كمتر ملتي را ميتوان در اين جهان سراغ گرفت  .كرد
  

 15صفحهدر

  كامبيز روستا در گذشت         
  

  
  

     
كامبيز روستا، مبارز ديرپاي راه آزادي و مردمساالري در ايران،    

در  2009ژوييه  25بر اثر ابتال به بيماري سرطان ريه در سحرگاه 
  .سالگي درشهر برلن جهان را بدرود گفت 69سن 

هاي  روستا ازجواني مبارزه خود را آغاز نمود و در اوايل سال   
به ) اتريش(سي در دانشگاه گراتس ي علوم سيا در رشته  1960

به محض اقامت در اتريش، مبارز راه آزادي و . تحصيل پرداخت
او دركنفدراسيون جهاني محصلين و . استقالل ايران شد

هاي جبهه ملي ايران در خارج از  دانشجويان ايراني و سازمان
 "گراتس"از دانشگاه  1971در سال . كشور به فعاليت پرداخت

روستا دررهبري . دررشتة علوم سياسي را گرفت ديپلم دكتري
كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور و "وسازماندهي 

  -جبهة ملي ايران "در  1357همچنين پيش از  انقالب بهمن 
همراه با ديگر همفكرانش  با جريانها و   "بخش خاورميانه

ه اي گروههاي مبارز و  چريكي ايران  همكاري و مشاركت فعاالن
  .داشت
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New   
       

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر   
  

  مسئوليت از حق نشأت مي گيرد
  و نه از قدرت 

  
قطعا نظر ما اين نخواهد بود كه مأمور به وظيفه و بيان حق  - 3

با توجه به مسئوليت انسان . هستيم و مأمور به نتيجه نيستيم
هايي كه ارائه  ش و راه حلنسبت به نتايج و پيامدهاي سخن خوي

شوند، لطفا بطور دقيق بفرماييد، مشكل اصلي جامعه ما  مي
شوند؟  ها اين مشكل برطرف مي كجاست و چگونه و با كدام راه حل

قطعا نخواهيد گفت كه مشكل اصلي رژيم استبداد است، چه آنكه 
خصوصيات استبداد پيش از آن در روح و روان جامعه سياسي و 

چه آنكه اينجانب . هاي بس عميقي دارند انيان ريشهفرهنگي اير
پس از يك عمر مطالعه و زندگي تجربي در ميان ايرانيان، نيك 
دريافته ام كه هم پوشي ارگانيك ميان عالئق اين رژيم و عالئق 

پوشي ارگانيك،  اگر نبود اين هم. جامعه سياسي ايران وجود دارد
اينجانب در . كرد بي گمان رژيم استبداد يك لحظه عمر نمي

ها و چه بايد كردهايي كه جستجو كرده است، ابتدا جامعه  حل راه
يك، اليه روشنفكري و : ايراني را به چند اليه تقسيم نموده است
دو، روشنفكران و . كنند نخبگاني كه نظر و انديشه توليد مي

سياست ورزاني كه اين نظرها را در مقاالت، گزارشات و نشريات به 
سه، و پس از آن با اليه . آورند عمومي و سياسي در مي انديشه

ها  ديگري به نام دانشجويان و جوانان روبرو هستيم كه اين انديشه
آورند، و اگر  را در عرصه عمومي و در عرصه فرهنگ به عمل در مي

هاي عمومي در جامعه تلقي شوند،  جوانان و دانشجويان نماد كنش
. ن را در جامعه خواهيم يافتهاي آنا تأثيرات كنش و واكنش

توان با اين ايده دريافت كه مشكل كجاست و از كجا بايد آغاز  مي
خواهم كه به طور دقيق بفرماييد كه مشكل  اكنون از شما مي. كرد

هاي اصلي در جامعه كجاست و جزء به جزء و قدم  اصلي و يا مشكل
 حل شما چيست؟  به قدم راه

  
ين نيستيم كه مأمور به بيان مشكل اول اينست كه هنوز برا

حق هستيم و هركس حق و مسئوليت دارد كه خود 
  :خويشتن را هدايت كند

  
انسان هائي مي توانند . راستي اينست كه اظهار حق كاري آسان نيست

  حق را اظهار كنند كه دندان طمع رهبري ديگران را كشيده و حق 
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هر كس را بر رهبري خويش  
چرا كه بنا گذاشتن . پذيرفته باشند

بر رهبري كردن ديگران، اصل را بر 
ثنويت رهبري كننده و رهبري 

بر اين اصل، . شونده گذاشتن است
ميان اين دو رابطه قوا بر قرار مي 
شود و حق قرباني قدرتمداري مي 

                                                                        . گردد
فرستاده : از اين رو،  به پيامبر فرمود

اگر هم بخواهي . را جز بالغ نيست
. نمي تواني كسي را هدايت كني

هركس خود خويشتن را هدايت مي 
تاريخ اسالم به ما مي آموزد .  كند

كه چرا بيان حق در بيان قدرت از 
انقالب ايران و آنچه . نه شدخود بيگا

از آن پس روي داد، به ما مي گويند 
چسان بيان آزادي در بيان قدرت از 

زندگي روزمره . خود بيگانه مي شود
به هر انساني كه استعداد جستجوي 
خود را بكار اندازد، مي آموزد كه 
هرگاه برآن شود كه خود خويشتن 
را رهبري كند و در اين رهبري 

ويش را بكار برد، كردن، حقوق خ
همين . زندگي او ديگر مي شود

كه فرصتي فراهم آورد » انتخابات«
براي پديد آمدن جنبش همگاني،  
به همه آنهائي كه احساس مسئوليت 

مي كنند، مي آموزد كه اگر  
خويشتن را از مالحظه ها و مصلحت 
سنجي ها آزاد مي كردند و حق را 
بي كم و كاست مي گفتند، نتيجه جز 

امروز نيز اگر . مي شد كه شد آن
حق را بگويند و خويشتن را از اثر 

و نتيجه آزاد ... كردن و نكردن و
كنند، جنبش مي تواند تا پيروزي 

  . ادامه يابد
راستي اينست كه اظهار حق، بي كم     

و كاست، ايجاب مي كند آدمي از 
از اين . نتيجه آن خويشتن را رها كند

ولو اظهار آن حق را بگوئيد : رو فرمود
. را براي خود زيانمند تصور كنيد

خداوند مي داند كه تصور زيان بردن 
. از اظهار حق، از قدرت باوري است

در اظهار حق و عمل به حق، جز سود  
زيرا هر حقي خود . حاصل نمي شود

پس اظهار حق، . روش خويش است
عقل مي    .آدمي را به حق مي رساند

يابد و از بايد آزادي خويشتن را باز
سانسوركننده ها رها شود، تا بتواند 

بدترين نوع . حق را اظهار كند
سانسور، لحاظ كردن نتيجه اظهار حق 

مي دانيد كه در خيانت به اميد، . است
به . اشتباه هاي خود را بر شمرده ام

تجربه دريافتم كه مي بايد بر حق 
بايستم و به آقاي خميني حق را بگويم 

به، رابطه من و او و تصحيح مرتب تجر
حاصل . را رابطه حق با قدرت گرداند

مقايسه اين دو روش، براي نسل هايي 
كه از پي هم مي آيند همواره بكار 

ميليون  35 "جمله وي.خواهد آمد
، حاصل "بگويد بله من مي گويم نه

پيش از ورود . تقابل حق با قدرت بود
در ابتال و آزمايش، مالحظه پي آمد 

ع از آن مي شد كه حق اظهار حق، مان
بعد از ورود در ابتال، رها . اظهار شود

كردن خود از مالحظه ها، از جمله 
مالحظه پي آمد اظهار حق، توانائي 

افق . شكستن اسطوره را به من بخشيد
ويژگي هاي حق . بسيار بازتري جستم

را يافتم و به يافتن و اظهار بيان آزادي 
  . توانا گشتم

اصل راهنما كردن  موازنه عدمي را     
وقتي راهنماي انديشه و عمل مي شود 
كه عقل به اندريافت حق آن سان كه 
هست و اظهار حق آن سان كه هست، 

براي ديدن  و گفتن . توانا مي شود
حق آن سان كه هست، نياز به رها 

اين نياز . شدن از همه مانع ها است
عقل را بر آن مي دارد كه مانع ها را 

ه دنبال اين شناسائي،  ب. شناسائي كند
عقل در پي آن مي شود كه اين مانع 

چون . ها را در جامعه شناسائي كند
اين شناسائي بعمل آمد، او مي تواند 

  :سه كار سخت بزرگ را انجام دهد
آزاد كردن خويش از مانع ها و  – 1

  اظهار حق
  الگوي حق گشتن و  – 2
آگاه كردن جامعه از مانع ها و به  – 3

ه شده است، برانگيختن الگوئي ك

انسانها به بر داشتن مانع ها و زندگي 
فردي را عمل به حقوق انسان و 
زندگي جمعي را عمل به حقوق 

  .  جمعي كردن
جامعه اي كه، در آن، انسانها، در 
قلمروهاي مختلف سياسي و اجتماعي و 
اقتصادي و فرهنگي خود، مصلحت را 
بر حق مقدم و مسلط مي دانند و دائم 

مصلحت عمل مي كنند، انسان بنده  به
و چون نمي توان . قدرت مي شود

نخست بنده قدرت شد و آنگاه بر آن 
شوريد، ضرور است كه حق الگوهاي 

الگوهائي كه پندار و . خود را بجويد
گفتار و كردارشان حق بگردند تا كه 
جامعه از اعتياد به اطاعت قدرت رها 

  . شود
بزرگ بدين قرار، مشكل اول و بسيار 

جامعه ها اينست كه الگوهاي حق كم 
براي مثال، برانگيختن مردم به . دارند

دادن رأي، برانگيختن آنها  نه تنها به 
چشم پوشيدن از حق حاكميت، بلكه 

» ولي جور«مشروعيت بخشيدن به 
حق اعضاي جامعه برواليت . است

برخويشتن و استقالل و آزادي در 
و قلم  نامزد شدن و رأي دادن، بر زبان 

مصلحت . اكثريت بزرگ نيامدند
شركت كردن درانتخابات و رأي دادن 

نامزدبرگزيده رژيم، حكمي  4به يكي از
  . تخطي ناپذير شد و به اجرا در آمد

طرفه اين كه، با مشاهده نتيجه،      
عقلهاي توجيه گر و حق گريز مدعي 

اگر شركت در انتخابات : مي شوند 
. ات هم نبودنبود، جنبش بعد از انتخاب

  از ياد مي برند كه 
جنبش همگاني را خطا مي  – 1

  .دانستند
هرگاه همه رأي : مي گفتند – 2

به .  بدهند، تقلب غير ممكن مي شود
اين دليل، خود را براي مقابله با تقلب 

  . بزرگ آماده نكرده بودند
پيشاپيش، هشدار داده شد كه  – 3

احمدي نژاد رئيس جمهوري اعالم 
  . خواهد شد

پيش از شروع قرأت آراء، آقاي  – 4
او يا . موسوي خود را پيروز خواند

آقاي » تقلب بزرگ«تصور نمي كرد 
احمدي نژاد را به  رياست جمهوري 
مي رساند و يا مي دانست كه بنا بر 
تقلب بزرگ است و گمان مي برد  با 
اعالن پيروزي خود، كودتا گران را 
منصرف مي كند و يا تصور مي كرد 

امعه را نسبت به تقلب بزرگ، ج
فرض . پيشاپيش، آماده مقابله مي كند

مشاركت «سوم، در همان حال كه 
را نقض » همگان مانع از تقلب مي شود

مي كند، اين پرسش را نيز در برابر 
با وجود علم به : عقل قرار مي دهد

تقلب، چرا طرحي براي مقابله با آن 
  وجود نداشته است؟   

نندگان بودند كه اين تحريم ك – 5
كودتا و چگونگي وقوع و شركت 

 "كنندگان در آن را،تحت عنوان 
در وسائل ارتباط جمعي  "كيش و مات 

  .معتبر جهان انتشار دادند
آقاي خامنه اي به مردم ايران و  – 6

جبهه مخالف خود در رژيم، اعالن 
  . جنگ داد

نامزدهايي كه تقلب بزرگ به   -  7
ود، گرچه نتيجه زيانشان انجام گرفته ب

اعالم شده را نپذيرفتند، اما چون در 
برابر وضعيتي قرار گرفته بودند كه 
براي روياروئي با آن، آمادگي 
نداشتند، ابتكار عمل را از آن خود 
نكردند و در برابر كودتا گران، واكنش 

  . شدند و ماندند
هرگاه مردم ايران دست به جنبش  -  8

مي » مخملين«نمي زدند، كودتا صفت 
يافت و بدون مقاومتي كارساز، به نتيجه 

  .مي رسيد
سركوب بسيار وحشيانه و شديد و  – 9

با وجود اين، در نماز . وسيع شد و ماند
تير، آقاي هاشمي رفسنجاني  26جمعه 

به آقاي خامنه اي حالي كرد كه ادامه 
جنبش، برغم سركوب شديد و وسيع، 
يعني اين كه سركوب راه بجائي نمي 

شكست خورده ) خامنه اي(او . برد
  .است و نياز به راه حل سياسي است

هرگاه، : اين واقعيت ها مي گويند     
تقلب «دست كم، بعد از وقوع 

، بنا بر ابراز حقيقت مي شد، »بزرگ
رفتاري چون رفتار عيسي سحر خيز مي 
بايد رفتار همه آنهائي مي شد كه به 
مردم اطمينان مي دادند كه با شركت 

در دادن رأي، تقلب كارسازي  آنها
در پي آن، . خود را از دست مي دهد

حقايق زير اظهار  و تدبيرهاي زير 
  :اتخاذ مي شدند

كودتا از راه تقلب بزرگ را آقاي  – 1
  . خامنه اي كارگرداني كرده است

حتي اگر قرار بر اين مي شد كه  – 2
زير سئوال » نظام جمهوري اسالمي«

حيت و كفايت و قرار نگيرد، فقدان صال
مشروعيت آقاي خامنه اي، مي بايد 

كاري كه دير . بالدرنگ، اعالم مي شد
تر، حاصل پرسش آقاي كديور از 

  .آقاي منتظري شد
بنا بر اين، محل عمل سياسي در   - 3

. بيرون رژيم كودتا   تعيين مي شد
  . كاري كه مردم، به ابتكار خود، كردند

نيروي محركه جنبش از گزند  – 4
كاري . ژخيمان رژيم حفظ مي شدندد

كه انجام نشد و به رژيم كودتا امكان 
داد بخش قابل مالحظه اي از نيروي 
محركه را زنداني و تحت شكنجه، 

  . براي گرفتن اعتراف، قرار دهد
مقاومت دراز مدت مردم در برابر  – 5

مقاومتي . رژيم كودتا تدارك مي شد
امه كه به ابتكار مردم، تا اين زمان، اد

  .يافته است
گزينش محل عمل سياسي در  – 6

بيرون رژيم كودتا و درون ايران، 
بقصد هرچه همگاني كردن جنبش، نياز 

چرا . به دست كم انتقاد از خود دارد
كه وقتي كساني حاضر به اظهار حق در 
باره گذشته خود نباشند، نمي توانند با 
آنهائي كه در اين محل عمل به 

د، رابطه اي بر پايه مقاومت ايستاده ان
  .اعتماد متقابل بر قرار كنند

ابهام زدائي به جاي ابهام گرائي  – 7
تحميل مي كند » مصلحت گرائي«كه 

و مردم در جنبش را هم از نظر هدف 
زمان و ( جنبش و هم از نظر روش آن 

مكان عمل را از آن مردم كردن و 
سامانه اطالع رساني براي آنكه جمهور 

در جنبش شركت كنند مردم بتوانند 
و هم از نظر حفظ جنبش از گزند ...) و

جهت انحرافي دادن (مأموران واواك 
به جنبش و به بن بست كشاندن آن و 
شناسائي عناصر ارزشمندي كه نقش 

و هم ) نيروي محركه را بازي مي كنند
حزب و جبهه، وقتي : از لحاظ رهبري

محل عمل  سياسي محدوده رژيم 
زيرا اصل . جوينداست، كارآئي نمي 

» ولي امر مطلق العنان«بر اطاعت از 
  . است 

خنثي كردن ضد اطالعات رژيم و  – 8
زورپرستان رقيب و نيز كسب اطالع از 
درون رژيم و آگاه كردن جامعه ملي و 

كاري كه تا اين هنگام . جامعه جهاني
آن جريان سياسي تصدي مي كند كه 
محل عمل سياسي خود را بيرون رژيم 

  .رون ايران قرار داده استو د
ترس زدائي  به جاي القاي ترسها و  – 9

بحران زدائي، بخصوص بي اثر كردن 
  . بحران سازيهاي رژيم كودتا

تدارك اسباب خنثي كردن  – 10
هرگاه بنا بر اظهار تمام حق . كودتا

باشد، مي بايد به صراحت استقرار 
واليت جمهور مردم هدف شناخته شود 

ار جمهوريت، بمثابه و اسباب استقر
واليت جمهور مردم بر اصول توحيد 

و استقالل ) الغاي تضادها و تبعيض ها(
و آزادي و رشد بر ميزان عدالت 

  . اجتماعي، تدارك شود
بدين سان، دو رفتار در برابر يك     

واقعيت، ما را  از اهميت اظهار حق و 
هركس «ابالغ اين حق به همگان كه 

و » مي كند خود خويشتن را هدايت
مي بايد مسئوليت عمل به اين حق بس 

ارزشمند را بر عهده بگيرد،  آگاه مي 
  . كند

  
ارزش برين بودن : مشكل دوم 

قدرت و اعتياد به اطاعت از قدرت 
  :است

  
: حق با پرسشگر اهل انديشه است    

بدون آنكه قدرت ارزش برين باشد و 
اسطوره قدرت پرستيده شود و 

تصور شود، ممكن خداوند نيز قدرت 
نيست انسان به تابعيت قدرت در اشكال 

ترديد نيست كه . گوناگون آن درآيد
غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ 
آزادي سبب مي شود كه دين بيان 
قدرت بگردد و مرامها بيانهاي گوناگون 
قدرت شوند و انسانها را  به تابعيت 
قدرت درآورند و به اطاعت از قدرت 

از داليل باقي ماندن  يكي. معتاد كنند
ايران در استبداد، برغم سه جنبش 
همگاني در يك قرن، آن تابعيت و اين 

عواملي را، در چند نوبت، . اعتياد است
از جمله (موضوع مطالعه قرار داده ام 

كه ) در مطالعه ستون پايه هاي قدرت
سبب تابعيت انسان از قدرت و 
معتادشدنش به اطاعت از قدرت مي 

  . شوند
اين بار،اگر  در آئينه واقعيت نمائي     

شد، از ديد پرستش » انتخابات«كه 
اسطوره قدرت و اعتياد به اطاعت از 
قدرت  بنگريم،واقعيت  در اذهان 
قدرتمدارها اين شكل را به خود مي 

  :گيرد
، بمثابه نماد »رهبر«اطاعت از  – 1

قدرت، اساس كار كودتاگران را در 
آن  ريختن طرح كودتا و اجراي

  : تشكيل داده است
توجيه «مجريان طرح تقلب بزرگ  ●

شده اند كه تقلب نه تنها جايز » شرعي
وقتي امري واجب . بلكه واجب است

مي شود، يعني بي چون و چرا مي بايد 
: مبناي توجيه اينست . اطاعت شود

بنا بر . حق واليت قابل تجزيه نيست
اين، يا از آن جمهور مردم است و يا از 

اما به جمهور مردم . »ولي امر«آن، 
تعلق ندارد زيرا خداوند آن را از آن 

بنا بر . پيامبر و امام و فقيه كرده است
رأي . اين،  رأي مردم به حساب نيست

رأي او بر . به حساب است» ولي امر«
اينست كه احمدي نژاد رئيس 

  .جمهوري باشد
نامزدهائي كه تقلب بزرگ به زيان  ●

ست، چون خود را آنها انجام گرفته ا
ملتزم به واليت مطلقه فقيه مي دانند، با 

از سوي » انتخابات«تصويب صحت 
، ناگزير مي بايد اطاعت كنند و »رهبر«

افزون بر سكوت، تقلب بزرگ را امضاء 
  .نيز بكنند

مردمي كه رأي داده اند، پس از  – 2
امضاي صحت انتخابات از سوي 

و اطاعت نامزدها از امر » رهبر«
، چون به اطاعت از قدرت »ررهب«

معتاد هستند، تسليم امر انجام يافته مي 
هرگاه كساني سركشي كردند، با . شوند

سركوب مختصري، به تابعيت از قدرت 
  .باز مي گردند

چون مردم حقي بر واليت   -  3
ندارند، سركشي آنها، بغي است و 

را » نظام مقدس«مجازات باغي وقتي 
قواي . تبه خطر مي اندازد، مرگ اس

» توجيه شرعي«سركوبگر نيز اين سان، 
  .مي شوند

بخشي از جامعه نيز، تابعيت از  – 4
قدرت و اعتياد به اطاعت از آن را اين 

حتي اگر شك : سان توجيه مي كنند
داشته باشيم كه دولت، دولت اسالمي 
. نيست، مي بايد از آن اطاعت كنيم

زيرا بيم آن وجود دارد كه مغضوب 
  !يمخداوند گرد

بخش ديگري از بيم آن كه   -  5
برافتادن رژيم سبب استقرار دولت 
فاسدتري شود، اطاعت از قدرت را 

  .توجيه مي كنند

و ديگر سازمانها » اصالح طلبان«اما  – 6
و فعاالن سياسي،  بدين عنوان كه 
شركت در دادن رأي، سبب تقويت 

و محدود شدن » جمهوريت نظام«
شود، درون مي » رهبر«قلمرو مداخله 

رژيم را تنها محل سياسي تبليغ كرده 
التزام «در همان حال، نامزدها بر . اند

اصرار ورزيده » به واليت مطلقه فقيه
يعني اطاعت و هيچ معلوم » التزام«. اند

نيست چگونه مي توان چند تناقض 
  :موجود در  اين ادعا را رفع كرد

تناقض ميان واليت مطلقه فقيه و  ●
اليت جمهور مردم جمهوريت كه و

  .معني مي دهد
تناقض ميان محدود كردن قلمرو  ●

واليت مطلقه فقيه و التزام به واليت 
  مطلقه فقيه

تناقض ميان التزام به تعيين سياست  ●
از سوي ... هاي اقتصادي و خارجي و

برنامه "واليت مطلقه فقيه وقولها و يا 
كه به جامعه پيشنهاد شده اند و  "هائي

دادن به نامزد مطلوب  مردم با رأي
  .خود، آنها را تصويب كرده اند

تناقض اصالح با واليت فقيه كه  ●
محور و جهت ياب نظام واليت مطلقه 

  .فقيه است
استفاده از منطق صوري در     

پوشاندن اين تناقض ها و نديدن 
تناقضها از سوي جمهور مردم، ما را از 
اين واقعيت آگاه مي كند كه بدون 

قدرت و اعتياد به اطاعت از  تابعيت از
آن، ممكن نبود و نيست كه مردمي را 

كه در ( به پاي صندوقهاي رأي كشاند 
واقع از خود حق واليت  را سلب 

  ).كردن و از آن قدرت شناختن آنست
بعد از انجام كودتا از راه تقلب  – 7

بزرگ،  جنبش همگاني، گرچه بتدريج 
از محدوده رژيم به قلمرو باز آزادي 
كه بيرون رژيم و درون ايران است، 
راه برده است، اما هم ابهام هاي 
موجود گوياي پرستش اسطوره قدرت 
و اعتياد به اطاعت از قدرت هستند و 

ها، ترجمان » مرگ بر«: هم شعارها
قدرت مداري و بيانگر جانشين كردن 

بر فرض . قدرتي با قدرت ديگر هستند
كه جمهور مردم متنبه شوند و اين 

ارها را با شعارهاي زنده باد استقالل شع
و زنده باد آزادي و زنده باد واليت 
جمهور مردم، جانشين كنند، تا وقتي 
تعريفهاي استقالل و آزادي و واليت 
جمهور مردم را روش نكنند، شعارها با 

همان . رفتارها در تناقض مي شوند
تناقضي كه سبب شد انقالب ايران 

مدار و فرصت را از آن دولت حقوق 
جامعه مردم ساالر نكند و از آن 

  .استبداد مالتاريا كند
. خشونت زدائي هنوز روش نيست – 8

گرچه خصلت جنبش همگاني، عدم 
خشونت است اما شعارها و رفتارهاي 
. خشونت آميز نيز مشاهده مي شوند

اين شعارها و رفتارها به مأموران رژيم 
، فرصت و )واواكي ها و غير آنها(

دهد كه خود را وارد جمع ها امكان مي
كنند و خشونت را به جنبش تحميل و 
با شناسائي و دستگيري سمت يابهاي 
جنبش، آن را از نيروي محركه خود 

(= بدين قرار،  قدرت .  محروم كنند
چون روش . همچنان روش است) زور

. است، به ضرورت، هدف نيز مي شود
اين هدف رهبري و بنا بر اين، ماهيت 

  . نيز معين مي كنددولت را 
بيان نامزدهائي كه تقلب به  – 9

زيانشان انجام گرفته است، بيان قدرت 
از آنجا كه نمي توانند محدوده .است

رژيم را ترك گويند، بيان قدرتي بس 
بيان و رفتار آنها، براي . مبهم نيز هست

مردم نقش ديگري جز وسيله نزاع 
شدن ميان دو جبهه متخاصم در رژيم، 

براي اين كه مردم .  ي گذاردباقي نم
استقالل پيدا كنند و محل عمل 

سياسيشان بيرون از رژيم، درون ايران،  
. بگردد، نياز به بيان آزادي است

انقالب، رها شدن از بيانهاي قدرت و 
برخوردار شدن از بيان آزادي، نه تنها 
مردم را از بند پرستش قدرت و اعتياد 

ه تغيير به اطاعت از قدرت مي رهد، بلك
از جامعه اي كه قدرت محور نظام 

  اجتماعيش را تشكيل مي دهد، بلكه 
  3در صفحه 

 مسئوليت از حق نشأت مي گيرد و نه از قدرت
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جهت ياب نيروهاي محركه اش نيز 
هست، به جامعه اي داراي نظام 

  بدين .اجتماعي بازرا نيزميسر مي كند
قرار، بيان آزادي، پيشاپيش، تكليف 
نيروي جانشين و دولت حقوق مدار را 

  .معين مي كند
نقش قدرت در جنبش بنوبه خود  – 10

سبب يك رشته ترسها از آينده مي 
شود  و اين ترسها مانع هاي هرچه 
همگاني تر شدن جنبش و ادامه آن تا 

  :پيروزي هستند
ترس روحانيان و دين داران از  ●

پيروزي جنبش و سوختن خشك و تر 
به آتش قهر مردمي كه در رژيمي 
مرگ آور و ويرانگر  و فساد گستر 

  .سته اندزي
ترس نيروهاي مسلح از تكرار رفتاري  ●

كه با ارتش و نيروهاي انتظامي بعد از 
  .سقوط شاه شد

ترس  مردم از خالء قدرت و ميدان  ●
دار شدن گروه هاي مسلح سياسي و 

  ... اشرار و
هم آنها كه : ترس قشرهائي از جامعه  ●

رژيم آنها را بلحاظ مالي فربه كرده 
ز خرده امتيازهائي است و هم آنها كه ا
  .برخوردار شده اند

ترس جمعيت بزرگي كه در دستگاه  ●
هاي دولتي و انواع سازمانهاي شبه 

مشغول ...) بنياد مستضعفان و(دولتي 
  .بكار هستند

ترس آنهائي كه از رهگذر ساالري  ●
جستن بنيادهاي جامعه، موقعيت متفوق 

  .جسته اند
ترس قشرهاي آسيب پذير از فزوني  ●

  تن آسيب هاشانگرف
بعد از سقوط «ترس همگان از  ●

  . »رژيم
نسبت بخش غير عقالني پندارها و  – 11

گفتارها و كردارها به بخش عقالني، ما 
را از ميزان سلطه قدرت بر پندارها و 
گفتارها و كردارهاي خود آگاه مي 

شدت استبداد حاكم بر جامعه نيز، . كند
ه بستگي مستقيم به نسبت غير عقالني ب

عقالني دارد چرا كه استبداد قدرت را 
بنا بر . هدف و زور را وسيله مي كند

اين، عقل و آزادي آن را دشمن خود 
از اين رو است كه . مي داند

استبداديان آزادي را از عقل خود نيز 
  .دريغ مي كنند

هرگاه رفتارهاي دو جبهه در رژيم      
و نيز جمهور مردم را، از لحاظ نسبت 

ني به عقالني،  ارزيابي كنيم، غير عقال
مي توانيم برآورد قابل اعتمادي از 
  .سلطه قدرت بر عقل ها بدست بياوريم

خود سانسوري و سانسور كه   - 12
سبب مي شوند انديشه ها و اطالعات 
ناسازگار با قدرت حاكم ، سانسور 

جريان آزاد انديشه ها و جريان . شوند
م آزاد اطالعات را تنها استبداد حاك

بيانهاي قدرت . نيست كه مانع مي شود
كه راهنماي عقلها هستند، نقش اصلي 
را در سانسور انديشه ها و اطالعات 

براي مثال، بخش عمده اي از .  دارند
اطالعاتي كه در باره جنبش و خشونت 
قواي سركوب به خارج انتقال مي 

همين .  يابند، صفت آزاد  ندارند
تمايل اطالعات در خارج، متناسب با 

فكري دريافت كنندگان، دستكاري مي 
از سانسور انديشه ها كه ديگر .  شوند
بقدري شديد است كه طي سه . مپرس

دهه، حتي در خارج از كشور نيز، مانع 
از پيدايش مشتركات و همگرائي گشته 

  . است
دين قرار، شدت خود سانسوري و ب     

سانسورها اندازه مدار گشتن قدرت 
تارها و كردارها را درپندارها و گف
از اين جا، مبارزه با .  بدست مي دهد

سانسورها بسا مهمترين كار الگوهائي 
است كه بر حق مي ايستند و حق مي 

  .گويند
قدرتمداري بمثابه يك بيماري،  – 13

به ميزان شدت خود، نخبه گرائي را به 
نخبه هائي را . جامعه تحميل مي كند

» نماد قدرت«تحميل مي كند كه 
بديهي است فرهنگ آزادي نيز . اشندب

وجود دارد چرا كه ابتكار و ابداع و 
خلق وجود دارند و فرآورده هاي 

در تاريخ ما، . عقلهاي آزاد هستند
نمادهاي فرهنگ آزادي نيز وجود 

اما  در آنچه به رابطه دولت با . دارند
ملت مربوط مي شود،  نخبه هائي 

» نماد قدرت«حاكميت جسته اند كه 
بوده است » نخبه كشي«بنا بر . ه اندبود

هر بار كه آزاده اي دانشور متصدي 
علت نيز اين بوده .  دولت گشته است

و هست كه صحنه سياسي ايران در 
قرق گروه بنديهاي زورمدار بوده 

سلطه اين گروه بنديهاي بدان . است
شدت بوده است كه برغم سه انقالب 
در يك قرن، صحنه گردانان صحنه 

ايران، هنوز، اين گروه بندي سياسي 
به يمن مبارزه اي پي گير، . ها هستند

مثلث زورپرست گرفتار ضعف و 
از اين ديد .  انحطاط و انحالل هستند

كه در تقلب بزرگ بنگري، مي بيني 
كه گروه بندي هاي زور پرست، خطر 
را در مي يابند و با ددمنشي تمام، مي 
  . خواهند موقعيت خويش را حفظ كنند

از اين رو، مبارزه با ضد فرهنگ      
قدرت از مبارزه با مثلث زورپرست 

در حقيقت، شكستن . جدا نيست
اسطوره قدرت و كاستن از مواد 
چركيني كه فرآورده هاي 
قدرتمداري هستند،  بدون مبارزه با 
نخبه گرائي كه شكل ديرپاي قدرت 

هر . گرائي است، به جائي نمي رسد 
نماد «افت كه زمان جامعه ايراني دري

نه نخبه كه كسي است كه » قدرت
گوهر انسانيت خويش را گم كرده 
است، هر زمان فهميد مدعي واليت 
مطلقه، نه نخبه كه انساني نگون بخت و 
غافل از استقالل و آزادي و كرامت 
خويش است،  اين جامعه فرهنگ 
آزادي جسته است و واليت مطلقه 

ه بر مردم پايان يافت) قدرت(= دولت 
  .است

با آغاز گرفتن جنبش همگاني،   -  14
اين ساز نيز نواختن گرفت كه جنبش 

وسائل ارتباط . سازمان و رهبري ندارد
جمعي غرب جنبش همگاني را بدون 
رهبر و بدون سازماندهي توصيف مي 
كنند چرا كه مبارزه را مبارزه بر سر 
قدرت مي فهمند و اين مبارزه نيازمند 

كه غلبه بر سازمان و رهبري است 
. را هدف شناسد» اصول گرايان«

اسطوره سازمان و رهبري فرآورده 
در تاريخ  ايران، . قدرت پرستي است

سازمان دهي ها بر وفق استقالل و 
آزادي انسان بمثابه هدف و وسيله،  

در تاريخ معاصر، . بسيار نادر بوده اند
مجامع اسالمي ايرانيان تجربه اينگونه 

ين تجربه بسيار ا. سازمان دهي است
از جمله به اين دليل كه . سخت است

در محيط اجتماعي كه محل انجام 
. تجربه است، قدرت خدائي مي كند

اينك كه افزون بر سه دهه از عمر اين 
تجربه مي گذرد،  اين درس را مي 
توان از آن گرفت كه، در سطح 
جامعه،  در خانه، در خاندان، در 

شهر،  كوچه، در محله، در بخشهاي يك
در بنيادها، مدرسه، دانشگاه، دستگاه 

نياز به ... اداري، در كارفرمائي ها و
: تغيير بنيادي سازمان دهي ها است

محور كه اينك قدرت است،  مي بايد 
  . استقالل و آزادي انسان بگردد

بسا باشند خوانندگاني كه گمان      
سنگ بزرگ عالمت «برند اين راه حل 

ر عمر يك نسل چرا كه د. است» نزدن
بسا نسلها مي بايد به . تحقق نمي جويد

اين مهم بپردازند و فرهنگ آزادي را 
اما به آنها و همه ايرانيان مي . بسازند
اين راه حل سنگ بزرگ نيست، : گويم

راه حلي است كه هر كس بكار برد، 
زندگي در استقالل و آزادي را آغاز 

بدين قرار،  هركس نفس . كرده است
صاحب حق آزاد زيستن و خويش را 

مكلف و مسئول آزاد زيستن بداند و 
منتظر ديگري نشود،  او زندگي در 
استقالل و آزادي را جسته و الگو و 
عامل تحول در جامعه خويش گشته و 
زمان اجتماعي تحول را بسيار كوتاه 

  . كرده است
بر مدار قدرت، مسئوليت از آن   - 15

بيان هاي قدرتي . صاحب قدرت است

كه راهنماي جمهور مردم هستند، 
. مردم را از مسئوليت مبري مي دانند

براي مثال، مقلدان مسئوليت اعمال 
خود را بر عهده مرجع تقليد خويش 
مي انگارند و پيروان واليت مطلقه فقيه 
گمان مي برند تكليف آنها اطاعت از 
ولي امر است و ولو عملي كه به دستور 

حق باشد، ولي امر انجام مي دهند، نا
زيرا به تكليف . آنها به بهشت مي روند
چنانكه مجريان . خود عمل كرده اند

تقلب بزرگ، مي پندارند به تكليف 
دژخيمان . شرعي خود عمل كرده اند

و ديگر عمله جنايت نيز مسئوليت 
مي » ولي امر«جنايات خود را بر عهده 

  . دانند
اما تنها دين بمثابه بيان قدرت نيست      
نسانها را اين سان از مسئوليت بري كه ا

مي باوراند و سبب مي شود آنها از 
كرامت و حقوق خويش غافل شوند، 
بلكه تمامي سازمانهاي سياسي كه برپايه 
اين و آن ايدئولوژي، پديد آمده اند، 
مسئوليت را از آن رهبري مي شناسند 
  .و اعضاء را از مسئوليت مبري مي كنند

دم مي پذيرند اما چرا جمهور مر     
كه مسئول نيستند و غافلند از اين 
واقعيت كه فاقد مسئوليت غافل از 
كرامت و استقالل و آزادي و حقوق 

خويش و حقوق ملي است؟  زيرا  
انديشه هاي راهنمايشان، مسئوليت را نه 
از آن حق و صاحب حق كه از آن 
.  قدرت  و صاحب قدرت مي شناسند

انگي اينست آن بدترين از خود بيگ
هاي ديني و ايدئولوژيك كه انسانهاي 

مبارزه . ديروز و امروز بدان گرفتارند
با اين از خود بيگانگي بسا انساني ترين 
و مهم ترين مبارزه هر انسان آزاده 

  .ايست
طرفه اين كه قدرتمداري سبب   -  16

مي شود كه دين و يا مرام جامعه از 
محتواي نخستين خالي و از زور پر 

نكه فقه راهنماي واليت فقيه چنا. شود
اين انتخابات رسوا گزارشگر خالي . بود

از محتوي » اسالم ناب محمدي«شدن 
و پر شدنش از نظريه عمومي خشونت 

با آنكه پيش از اين نظريه را .  است
تشريح كرده ام، محض يادآوري، 

  :كوتاه، باز مي نويسم
تقديس خشونت و تقديس نفرت  – الف

. ميني آغاز كرداز دشمن را آقاي خ
او، آقاي خامنه اي و همكار او از پس 

آقاي مصباح يزدي، خشونت را توجيه 
 روشيرا » النصر بالرعب«اولي . كردند

در پيش كه دولت او مي بايد  دانست 
يعني » حركت قسري«و دومي  گيرد

ضرورت استفاده از خشونت براي 
جامعه «رسيدن به هدف كه ساختن 

ان روش اصلي و بعنو ،را است» اسالمي
به سازمانهاي باال القاء  اجتناب ناپذير، 

  . كرده است
نوبت به تهيه يك  آن،  پس از  -  ب
مصباح يزدي : رسيد» نظريه عمومي«

جنگ «اين نظريه عمومي را در كتاب 
  :تشريح كرده است» و جهاد در قرآن

را  آن ترور الزم است و قرآن ●
  .تجويز مي كند

بنا بر . تسرشت انسان خشونت اس ●
اين، بكار بردن خشونت اجتناب ناپذير 

  .است
با اين حال، خشونت با هدف خوب  ●

از خشونت با هدف بد، قابل تشخيص 
خشونت بخاطر اسالم، مطلوب . است
  .است
خشونت مطلوب نه تنها پيشگيرانه  ●

 پيشاپيش بكارش برداست بلكه مي بايد 
  .و موانع را از سر راه اسالم برداشت

راي انسان نيست بلكه انسان دين ب ●
بنا بر اين، حيات . براي دين است

انسان فاقد ارزش است حتي وقتي او 
در عوض، مرگ او . باشد» مكتبي«يك 

  . براي اسالم ارزش برين است
بديهي است نظريه عمومي خشونت      

نه بر وفق نصوص قرآني كه با جعل 
جعل معني . معني ساخته شده است

ام گرفته است كه چنان آشكار انج
حتي سانسور و بكار بردن خشونت نيز 

مانع از آن نشد كه نقد اين نظريه و 
  . جعل معني انتشار يابد

خالي شدن فقه از محتوي و      
پرشدنش از نظريه عمومي خشونت، 
گرچه سبب دوري جمهور مردم از 
واليت مطلقه فقيه و متصدي اين 
واليت شده است، اما نظريه عمومي 

ت بكار شستشوي مغزي دادن خشون
افرادي رفته است و  مي رود كه آلت 
.  هاي بكار بردن خشونت مي شوند

نقش اين نظريه و تربيت شدگان 
مربيان خشونت گري كه در تقلب 
بزرگ و سپس در سركوب جنبش 
كنندگان، بكار رفتند، هر انسان آزاده 
اي را از بزرگي كوششي آگاه مي كند 

از بزرگي  .كه خشونت زدائي است
كاري آگاه مي كند كه پرداختن به 

نظريه . تذكار كرامت انسان است
خشونت را انديشه راهنما كردن هم 
غفلت از كرامت خود به عنوان انسان و 
كرامت انسانهاي قرباني خشونت و هم 
غفلت از كرامت زندگي و زندگان 

اين مبارزه بس ارزشمند به كمي . است
پي گير شجاعت نياز دارد و هرگاه 

باشد، زود به نتيجه مي رسد و تغيير 
دولت قدرت محور را به دولت حقوق 
مدار و نظام اجتماعي قدرت محور را 
به نظام اجتماعي استقالل و آزادي 

  :محور، ميسر مي كند
  
راه كارهائي كه تأكيد بر آنها  *

  :روا است
  
ياد آور مي شوم كه بانيان مردم  – 1

ت فساد مي ساالري مي دانستند كه قدر
. آورد و مردم ساالري را فاسد مي كند

چرا كه تضاد منافع و مبارزه بر سر 
قدرت، سبب مي شود كه بتدريج، 
استقالل و آزادي انسان و جامعه، 
بعنوان محور و جهت ياب، جاي به 
قدرت بسپارد و انسان در برابر قدرت 

حتي به فراگرد .  بي كس و ياور شود
يك . خته اندشئي شدن انسان نيز پردا

چند از آنان، بر اين نظر شدند كه 
هرگاه دين، نقش خويش را نيك بازي 
كند، يعني كرامت و حقوق انسان را، 
دائم، به ياد او آورد، انسانها از تنهائي 
مي رهند و گوهر انسانيت خويش را از 

بديهي است فساد ناشي . ياد نمي برند
از قدرت باوري فراگير مي شود وقتي 

  . د بيان قدرت مي شوددين خو
در جامعه هائي چون جامعه ما،      

اينك، دين بيان قدرت و نگاه دارنده 
از . انسان در بندگي قدرت گشته است

بداقبالي، مرامهائي كه از غرب بعاريت 
گرفته شده اند، نيز،  انسان را در 

تجربه .  بندگي قدرت نگاه مي دارند
ه انقالب ايران كه، در آن، دين بمثاب

بيان آزادي راهنماي انقالب گشت و 
تجربه واليت مطلقه فقيه كه انسان را 
بنده خوار قدرت گرداند، به آزاد 
انديشان ايران در باز يافت دين به 
مثابه بيان آزادي، نقش بزرگي 

كوششي نيم قرني در بازيافت  .  ميدهند
قرآن بمثابه روش آزاد كردن از 

ري بندگي قدرت و زيستن با  برخوردا
از كرامت و حقوق،  بيان آزادي شد و 
اين بيان در اختيار انسان هاي امروز و 

اين بيان به انسان مي . فرداها است
  :آموزد

بنيادهاي جامعه مي بايد  بر محور  ●
استقالل و آزادي انسان باز سازي 

  .  شوند
سياست بمعني روش دست يافتن به  ●

. قدرت، با بيان آزادي ناسازگار است
ين بمثابه بيان آزادي مي بايد از پس د

بند دولت و بنيادهاي جامعه رها باشد 
تا انسان برخوردار از استقالل و آزادي 
و حقوق خويش، در جريان رشد، 
بتواند نظام اجتماعي و بنيادهاي 
اجتماعي در جهت انطباق با استقالل و 
آزادي و حقوق انسان، بطور مداوم، 

  .تغيير دهد

يان به زورگوئي و اصرار زورگو  -  2
نايستادن حق گويان بر حق،  پديده 

تباهي آور تر . اي ديرين و ديرپا است
از آن، دانستن حق و عمل كردن به 

براي مثال، در . امر قدرت است
اخير،  با وجود نبودن » انتخابات«

آزادي نامزد شدن و بسا رأي دادن، 
تحريم و جنبش همگاني  مي بايد 

عمل سياسي زيرا محل . روش مي شد
را بيرون رژيم و درون ايران مي 

(= گرداند و عمل به حق واليت 
شركت در مديريت جامعه بر ميزان 

اما تحريم  جاي . بود) دوستي و برابري
به شركت در انتخابات داد  كه سلب 

طرفه اين . حق واليت معني مي دهد
كه دعوت كنندگان به شركت در 

بي  ، آن را عمل و تحريم را»انتخابات«
عملي توصيف مي كنند و جنبش 
همگاني را پي آمد شركت در انتخابات 

اين رفتار تنها نايستادن بر . مي خوانند
حق نيست، دانستن حق و عمل به 

  زيرا . ناحق نيز هست
، غفلت »انتخابات«نه تنها شركت در  ●

آگاهانه و يا ناآگاهانه از حق واليت 
  ولي «است، بلكه مشروعيت بخشيدن به 

و غاصب واليت جمهور مردم » رجو
جنبشي كه تقلب بزرگ و . نيز هست

اعالن جنگ به مردم پديد آورد، تا 
زماني كه محل عمل بيرون رژيم و 
درون ايران شد، ناقض حق واليت 

هنوز نيز جمهور مردم هدف . بود
خويش را كه استقرار واليت جمهور 

  .مردم است، روشن نكرده اند
شاركت در اگر تحريمي با وسعت م ●

انتخابات انجام مي گرفت،  نه تنها عمل 
به حق واليت و سلب كامل مشروعيت 

ولي «از غاصب واليت جمهور مردم و 
بود، بلكه جنبشي كه به دنبال » جور

مي آورد، هم از لحاظ محل عمل 
سياسي و هم از لحاظ هدف و روش، 
شفافيت كامل مي يافت و رژيم را از 

ب بخش بزرگي از ظرفيت سركو
ايرانيان نيز . خويش، محروم مي كرد

  .از مدار بسته بد و بدتر رها مي شدند
اين مقايسه بكار يافتن پاسخ براي      

چرا صاحبان حق، : اين پرسش مي آيد
وقتي در برابر صاحبان زور قرار مي 
گيرند، آسان از حق خود چشم مي 
پوشند و چرا زماني هم كه مي دانند 

وانند بر حق حق با آنها است و مي ت
خود بايستند، تسليم راه و روشي مي 
شوند كه قدرتمدارها پيش پايشان مي 
گذارند؟  قرآن به ما مي آموزد كه 
طاغوتيان قدرتي را كه بر ضد 
مستضعفان بكار مي برند، از مستضعفان 
مي ستانند و با استفاده از فعل پذيري 
اكثريت بزرگ در برابر تجاوز طلبي 

ه سلطه خود را قدرتمداران است ك
روشي كه قرآن مي . دير پا مي كنند

آموزد و از آن غفلت مي شود،  تذكار 
مداوم حقوق به صاحبان آن و الگوي 
ايستادگي بر حق گشتن و شكستن 
اسطوره قدرت و مبارزه با كيش 
شخصيت و ترويج اخالق آزادگي و 
رشد دادن فرهنگ آزادي و آموزش 

ر و دادن روش زندگي بدون نياز به زو
بخصوص، حق را فداي مصلحت 
نكردن و اظهار حق ولو وقتي آدمي 
يكي است و همه ديگر مردم تن به 
تسليم به اوامر و نواهي  قدرت داده 

  . اند
روش عمل وجدان تمامي انسان ها      

چرا كه . را مخاطب قرار دادن است
تنها در اين حالت است كه انسان مي 
ر تواند حق را بي كم و كاست اظها

چون حق اظهار شد، مي بايد . كند
. نتايج عمل به حق نيز اظهار شوند

ترك اين روش  به ما مي گويد چرا 
انقالب مشروطيت و جنبش ملي كردن 

،  استبداد در 57صنعت نفت و انقالب 
در حقيقت، وقتي از مردم . پي آوردند

مي پرسيم چرا ايرانيان نتوانستند 
ند، نهضت ملي خود را به نتيجه برسان

قدرت بيگانگان سلطه : پاسخ مي دهند
يعني ميان .  جو از قدرت ما بيشتر بود

قدرت است كه رابطه برقرار مي حق و 
كنند و نه ميان هدفي كه حق است با 

  توضيح .  روشي كه عمل به حق است
  13درصفحه 

 ز قدرتمسئوليت از حق نشأت مي گيرد و نه ا
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خبرها و داده ها كه در فصلهاي اين 
مجموعه گرد آورده ايم، خوانندگان را از 

ي گرفتار شدن كودتاچي در تله چگونگ
اي آگاه مي كنند كه خود آن را ساخته 

  :است
در «در فصل اول،  خبرهاي جنگ     

و بيماري خامنه اي و » خانواده نظام
جانشين احتمالي او و نقش سپاه در رژيم 
و نگراني سران سپاه و دستياران سپاه از 
ادامه جنبش و ناكارآئي سياست سركوب 

  .ايمرا جمع آورده 
در فصل دوم،  گزارشي را مي خوانيد      

كه توضيح مي دهد چسان خامنه اي در 
تارعنكبوت روابط شخصي قدرت گرفتار 

راست بخواهي . آمده و راه فرار نمي جويد
  .راه فرار نمي تواند بجويد

در فصل سوم، گزارش ديگري ما را از      
تركيب قواي سركوب و چند و چون 

ر سر نيزه، آگاه مي نشستن خامنه اي ب
  .كنند

در فصل چهارم، خبرهائي را مي          
آوريم كه حاكي از آمادگي دو طرف، 

مالي و  –يكي رژيم مافياهاي نظامي 
ديگري حكومت نتان ياهو را براي تشديد 

  .بحران اتمي، هستند
در فصل پنجم، خبرها و داده هاي      

اقتصادي را جمع آوري شده اند كه 
ريب اقتصاد كشور  توسط جريان تخ

دولت كودتا و دست نشانده مافياهاي 
  .مالي را گزارش مي كنند –نظامي 

و در فصل ششم، خبرهاي گوياي      
ادامه جنبش و ادامه سركوب و تجاوزها 

  :به حقوق انسان، گردآوري شده اند
  

خانواده «جنگ در 
  ، شكست»نظام

خامنه اي و مسئله 
  :جانشيني او؟

  
نبش گوياي  شعارهاي ج* 

  :شفاف تر شدن هدف  مي شوند
  
از (باج دادن هاي رژيم به روسيه  ◄

ديد مردم در كودتا و سركوب روسها 
و پيشنهاد خامنه اي به ) شركت دارند

اوباما و بي قرار رابطه گرفتن با 
قالي باف از (حكومت امريكا بودن 

احمدي : قول امير احمدي مي گويد
و ) استنژاد مرده گفتگو با امريكا 

غارت كردن و به خارج انتقال دادن 
ميليارد دالر كه در ماه  5/18(سرمايه ها 

دسامير گذشته در تركيه كشف و ضبط 
شده و در اين روزها از پرده بيرون 
افتاده است تنها يك مورد از موارد 
غارت بي حساب ثروت كشور توسط 

و ) مالي است –مافياهاي نظامي 
ديد مردم  جنايتهاي رژيم، هيچيك از
شعارهائي . ايران پنهان نمانده اند

و » مرگ بر واليت فقيه«همچون 
مرگ بر اين «و » مرگ بر روسيه«

مرگ بر «و » دولت مردم فريب
خامنه اي حيا كن «و » ديكتاتور

استقالل، «، »سلطنت رو رها كن
سخن از » آزادي، جمهوري ايراني

اصول راهنماي انقالب ايران، استقالل 
رشد بر ميزان عدالت بميان  و آزادي و

آمدن نيز بازتاب شفاف شدن هدف 
  . جنبش مردم ايران هستند

  

هاشمي رفسنجاني به خامنه * 
اي هشدار داد شكست خورده 

او هاشمي را تهديد به . است
سقوط كرد و از امريكا و 
انگلستان خواست فرستنده هاي 

  !:خود را ساكت كنند
  
 26هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه  ◄
  تير،

قرار داد » رهبر«خود را در مقام  – 1
وقتي   در سخنانش دو طرف  را مورد 

يكي :خطاب راه حل خود دانست
خامنه اي و دسته هائي  كه احمدي 

نژاد را رئيس جمهوري كرده اند،  
طرف ديگر نامزدهائي را كه تقلب در 
انتخابات به زيان آنها انجام گرفته است 

   .و گروههاي اصلالح طلب
هرچند معامله اي كه به طرف  – 2

پيشنهاد كرد، بسود طرفي بود كه خامنه 
مي كند، اما موجب » رهبري«اي 

برانگيخته شدن خشم شديد خامنه اي 
او . و رسانه هاي طرفدار كودتا شد

پيشنهاد كرد دو طرف به قانون ملتزم 
گرچه پيشنهاد مبهم است، اما . شوند

ياست بيشتر اين معني را مي دهد كه ر
. جمهوري احمدي نژاد پذيرفته شود

زندانيان آزاد و از  در ازاي آن، اوال 
خانواده هائي كه كسان خود را از 
دست داده اند، استمالت شود و در 
حدود قانون، هركس بتواند حرف 

  . خود را بزند
اين پيشنهاد نمي توانست خشم       

خامنه اي و دستياران او را در كودتا 
او سخني مي بايد زده باشد  .بر انگيزد

كه به قول خامنه اي نمي بايد مي زد 
  :و آن سخن اينست

روش بكار رفته  نتيجه نداده است   - 3
  .و چاره جز راه حل سياسي نيست

رسانه هاي طرفدار كودتا و      
از قماش شيخ محمد » روحانياني«

يزدي كه به هاشمي رفسنجاني يورش 
اره اي به برده اند، نمي توانستند اش

زيرا نمي خواستند . اين سخن او بكنند
مردم را آگاه كنند كه خامنه اي و 
سياست سركوب او شكست خورده 

آنها مي گفتند و مي نوشتند كه . است
التزام به قانون را مي بايد مي گفت اما 
اين گفته يك ناگفته اي نيز داشت و 

» قانون گريزان«آن محكوم كردن 
ظ نپذيرفتن نظر موسوي و كروبي بلحا(

و ) مقام قانوني كه شوراي نگهبان است
دو پيشنهاد ديگر هاشمي رفسنجاني، 
. سخناني بودند كه نمي بايد مي گفت

اما  خامنه اي كه از قرار اعتياد شديد 
به زور مداري، او را از خويشتن داري 
ناتوان ساخته است، نتوانست خود را 
نگه دارد و علت اصلي خشم خود و 

كودتاچي را از سخنان جماعت 
  :هاشمي رفسنجاني آشكار كرد

خامنه اي در عيد مبعث حضرت  ◄
  :، گفته است88تير  29، در )ص(رسول 

برهم زدن امنيت بزرگترين گناه «    
نخبگان هوشيار باشند زيرا  . است

هرگونه حرف، تحليل، و اقدام آنان 
كه موجب بر هم خوردن امنيت جامعه 

سير ملت شود، حركت در خالف م
  .ايران است

همه بايد مراقب گفتار و مواضع و    
حتي نگفتن هاي خود باشند زيرا 
نگفتن مسائلي كه بايد گفت، عمل 
نكردن به وظيفه است و گفتن مسائلي 
كه نبايد گفت، عمل كردن بر خالف 

نخبگان مراقب باشند، زيرا  .وظيفه است
در امتحان عظيمي قرار گرفته اند و 

ر اين امتحان، تنها موفق نشدن د
مردود شدن نيست بلكه موجب سقوط 

  ».آنان خواهد شد
مخاطب او هاشمي رفسنجاني است      

با : خامنه اي خطاب به او مي گويد. 
گفتن ان سخن كه روش بكار رفته 

نتيجه نداده، امنيت ) سركوبگري(
كشور را بر هم  مي زند و او را تهديد 

  . به مردود و سقوط مي كند
در همان حال، او خطاب به       

  :حكومتهاي امريكا و انگليس مي گويد
ادعا مي كنند دشمنان ملت ايران «    

ما دخالت نمي در مسائل داخلي كشور 
در حاليكه دخالت دشمنان بويژه  .كنند

نقش رسانه هاي آنها كامالً آشكار است، 
  .اين ادعا نشان دهنده بي حيائي است

وص نقش چند سال قبل در خص     
برجسته دستگاههاي تبليغاتي و 
اطالعاتي استكباري براي مقابله با 
استقالل ملتها و منصرف كردن آنان از 
حركت در مسير عزت و استقالل، 

دشمنان ملت ايران از  . هشدار دادم
رسانه هاي خود، علناً براي گروههاي 
غافل و نادان اغتشاشگر، دستورالعمل 

ريب و چگونگي ايجاد نا امني، تخ
درگيري پخش مي كنند، و از طرف 
ديگر مدعي مي شوند كه در امور 
داخلي ايران دخالت نمي كنند در 
حاليكه آشكارترين دخالتها را انجام 

  ».ميد هند
با توجه به پيشنهاد خامنه اي پيش       
به اوباما است كه مي » انتخابات«از 

بايد در اين قسمت از سخنان او، 
يشنهاد مساعدي كه باوجود پ: نگريست

به شما دادم،  دستگاه هاي تبليغاتي شما 
هاشمي رفسنجاني، (چرا از جبهه رقيب 

خاتمي، موسوي، كروبي و اصالح 
حمايت مي كنند؟ اگر به انجام ) طلبان

معامله راقب هستيد، اين دستگاه ها را 
  .خاموش كنيد

اما از قرار، كنگره امريكا معناي       
در نيافت و يا اندر سخن خامنه اي را ان

  :يافت و بدان پاسخ منفي داد
  

كمك به قربانيان «سنا طرح * 
را تصويب » سانسور در ايران

  :كرد
  
، كنگره يك 2009ژوئيه  24در  ◄

ميليون دالري را، خاص  30بودجه 
و نيز طرحي . راديو فردا، تصويب كرد

را تصويب كرد براي كمك به 
از هدف . »قربانيان سانسور در ايران«

آن، شكستن سانسور انترنت توسط رژيم 
وممكن كردن دسترسي ايرانيان به 

مبلغي كه به اجراي اين . انترنت است
ميليون  20طرح اختصاص يافته است، 

ميليون دالر  5و نيز مبلغ . دالر است
بودجه در اختيار وزارت خارجه امريكا 
قرار داده شده است براي گردآوري و 

به تجاوزها به انتشار خبرهاي مربوط 
  .حقوق انسان در ايران

از حكومت اوباما خواسته شده است      
در باره شركتهائي تحقيق كند كه به 
رژيم ايران در سانسور كردن ايرانيان 

اين شركتها پس از .  كمك مي رسانند
  .شناسائي، مي بايد معرفي شوند

  
دو خبر از ايران، يكي در باره * 

در  بيماري خامنه اي و ديگري
باره جانشيني او و مقاله مجله 
  :نشين در باره جانشين خامنه اي

  

دو خبر زير از افراد نزديك  ◄
دريافت شده » بيت رهبري«به 
  :اند

  
سيد علي خامنه اي در ماه هاي اخير  ●

به كررات در بيمارستان مسيح 
دانشوري در نياوران كه رياست آن را 

ي علي اكبر واليتي بر عهده دارد ، بستر
پزشكان مشغول مهار . شده است 

بيماري سرطان وي بوده و او در طول 
يك ماه چندين نوبت به آن بيمارستان 

  . مراجعه مي كند  
بعد از فشارهاي زيادي كه ازسوي  ●

) حتي مراجع حكومتي ( مراجع عظام 
به خامنه اي وارد شد و علت فشار 

تدارك اسباب جانشين خامنه اي  
او بود،  خامنه اي كردن مجتبي فرزند 

متقاعد شد بعد از او مجتبي  سمت 
محمود هاشمي . رهبري را نيابد

شاهرودي رييس فعلي قوه قضاييه به 
  . عنوان جانشين  او مورد نظر است 

ژوئيه، مجله امريكائي نشين،  23در  ◄
شرحي به قلم بابك سرفراز انتشار داده 
است در باره سرطان خامنه اي و 

اشمي شاهرودي مطرح شدن نام ه
نويسنده به . بعنوان جانشين خامنه اي

او : شرح حال شاهرودي پرداخته است
شاگرد آيت اهللا محمد باقر صدر بوده 
و سپس شاگرد آيت اهللا خميني شده 

در حزب الدعوه عراق عضو و از . است
بعد از اعدام .  نزديكان صدر بوده است

صدر توسط رژيم صدام، شاهرودي به 
و به خدمت جمهوري ايران آمده 

و با احمدي نژاد و ... اسالمي درآمده و
حكومت او مخالف شده و در انتخابات 
اخير نيز مخالفت خود را با تجديد 

  .انتخاب او اظهار كرده است
نكته مهمي كه در اين : انقالب اسالمي

نوشته نيامده است، علت طرد شاهرودي 
او مظنون .  از سوي آيت اهللا صدر است

اينكه به خدمت انگلستان در است به 
آمده و صدر از اين امر آگاه شده و او را 

دستگاه قضائي نيز كه او . طرد كرده است
رئيسش بود، در طول مدت رياست او، 
كارش گسترش جنايت بر ضد مبارزان 
سياسي بوده است كه حاضر نبوده اند 
ايران تحت سلطه استبدادي بماند كه 

  . صفت واليت مطلقه فقيه دارد
  

دو جناح موافق و مخالف * 
سركوبگري در ميان اصول 

  :گرايان و درماندگي خامنه اي
  
كسي  فكر نمي »  بيت رهبري«در  ●

كرد به دنبال تقلب بزرگ جنبشي 
روي دهد و مدتي كوتاه وضع به 
.  جائي برسد  كه اينك رسيده است

را » بيت رهبري«ترس خامنه اي و 
ان قواي با اينكه فرمانده.  گرفته است

سركوب و استاندار تهران از سرداران 
ددمنش هستند،  اما ترس  بر آنها غالب 

در جلسه شوراي امنيت، .  شده است
: فرمانده نيروي انتظامي گفته است

افراد  اين نيرو را نبايد زياد به 
زيرا تحت تاثير قرار .  مأموريت فرستاد

مي گيرند و ممكن است جانب مردم 
ما نمي : اد ما مي گويندافر.  را بگيرند

توانيم كساني را كه با ما كاري ندارند 
هر بار كه به ماموريت مي .  بزنيم 

روند، در بازگشت،  بسياري ازآنها گريه 
چرا بايد مردم : مي كنند و مي پرسند

را بزنيم آنها با ما مشكلي ندارند و  حق 
  . خودشان را مي خواهند

قواي ديگر نيز  گرفتار همين  ●
مسئول حراست :  عيت هستندوض

به ما گفته : استانداري تهران گفته است
اند  طرفداران موسوي را شناسايي و 

اما  اينها از كارآ ترين .  اخراج كنيم
اگر آنها را اخراج . مديران هستند

كنيم،  ضربه بزرگي به اداره امور وارد 
  . لذا با آنها مسامحه مي كنيم. مي شود

: مي گويند  عقالي اصول گرايان ●
كرد » رهبري«بزرگترين اشتباه را 

وقتي سرنوشت خود را سرنوشت 
احمدي نژاد و گروهي از سران سپاه 

با آنكه عواقب كار به او تذكر . گره زد
داده شد، دست بكاري زد كه كاسه 

باز عبرت . صبر مردم را لبريز كرد
نگرفت و در نماز جمعه تهران، آن 

ي او بد بقدري حرفها. حرف ها را زد
اثر كرد كه بعد از پايان خطبه ها، عده 
اي از سرداران سپاه كه  به نماز آمده 
بودند، از خواندن نماز به امامت وي 

از جمله،  سردار . خودداري كردند
حسين عاليي كه از سرداران ارشد 
است و چند سردار ديگر، نماز را  فرادا 

: آنها به يكديگر مي گفتند.  خواندند
وشهاي خود نمي شنيديم، اگر به گ

»  رهبري«امكان نداشت باور كنيم كه 
  . اين حرفها را بزند

در حال حاضر، خامنه اي روي      
بين . بدنه سپاه نمي تواند حساب كند

فرماندهان ارشد سپاه هستند كساني كه 
آموزش ديده مراكز آموزشي مصباح و 
مجتهدي هستند و احتمال دارد تا آخر 

اما  بسياري . دامه دهندكار به سركوب ا
  .ديگراز اين كار بيزار هستند

پيكرهاي تظاهر كنندگاني را كه  ●
قواي سركوب كشته اند، به خانواده 
هاي آنها در ازاي پرداخت پول 

خانواده هائي كه .  تحويل مي دهند
توانائي پرداخت پول را نداشته اند، 
مجبور مي شده اند برگه اي را امضاء 

ين كه فرزند آنها در كنند مبني بر ا
هر . بسيج مشغول به خدمت بوده است

خانواده كه اين برگه را امضا مي كند 
مي تواند از مزايائي كه به خانواده 
. شهيد تعلق مي گيرد، استفاده كنند

فرزند آنها را جز شهدا به قلم مي 
آورند و اجازه برگذاري مراسم 

در اين .  عزاداري پيدا مي كنند
مجبورند بگويند فرزندشان مراسم، آنها 

  .توسط ارازل واوباش كشته شده است 
تير كه هاشمي  26در نماز جمعه  ●

رفسنجاني امام جمعه بود، جمعيتي  
بسياري از .  بسيار بزرگ شركت كردند

آنها  براي خواندن  نماز جمعه نرفته 
براي . براي اعتراض رفته بوند. بودند

ابراز مخالفت به خامنه اي و بساط 
هاشمي .  واليت مطلقه فقيه رفته بودند

رفسنجاني نيز مجبور به تبعيت از 
حضور جمعيتي چنان .  جمعيت شد

بزرگ و شعارها كه سر مي داد، 
جهانيان را به تماشاي اين نماز جمعه بر 

  . انگيخت
سازمان دهندگان نماز جمعه كه از     

دسته اصول گرايان هستند، تا ساعت 
رزش دانشگاه صبح، داخل زمين و 10

. را پر كردند» رهبر«از افراد طرفدار  
اما جمعيت خيابانهاي اطراف دانشگاه 
را فراگرفت و صداي گروهي كه براي 
دادن شعار بسود خامنه اي وارد 
دانشگاه كرده بودند، در صداي 

بزرگي . جمعيت عظيم گم مي شد
جمعيتي كه خود آمده بودند، به 

معه اي تنهائي، نمايانگر شكست نماز ج
شد كه خامنه اي برگزار كرد و افراد 
  . را با اتوبوسها  به دانشگاه آورده بودند

تير، هاشمي  26در نماز جمعه   ●
رفسنجاني به خامنه اي گفت سركوب 
نتيجه نداده است راه حل سياسي الزم 

عقالي اصول گرا نيز به خامنه . است
  اي گفته اند نمي توان در خصومت با 

  5صفحه در 

  كودتاچي در تله
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دم، حكومت كرد و هر از چندي به مر
اما آنها كه . روي مردم اسلحه كشيد

تقلب بزرگ  را سازمان داده اند و به 
قول رئيس قسمت سياسي سپاه دولت 
را تصرف كرده اند، به خامنه اي گفته 

  : اند
يك قدم عقب نشستن، همان و از 

واكنش او .  دست دادن دولت همان
ت به اظهارات هاشمي رفسنجاني، تح

با وجود . تأثير اين جماعت بوده است
اين، واكنش ها به خطبه هاي هاشمي 
رفسنجاني در نماز جمعه، معلوم مي 
كند عقالي اصول گرايان حاضر به 
اعتراض به هاشمي رفسنجاني نشده اند 
و بنا بر اطالع،  همچنان به خامنه اي 
فشار مي آورند دست از لج  بازي با 

ي اصول جبهه بند. واقعيت بردارد
گرايان در برابر يكديگر، روز به روز 

  .مشهود تر مي شود
  

تصرف دولت از سوي سپاه و * 
سپاه روحانيان دست نشانده 
خود را تربيت مي كند و از ديد 
سپاه روحانيان مي بايد 
مشروعيت به دولت ببخشند اما 

  :حكومت نكنند
  
 21(نيويورك تايمز : انقالب اسالمي ◄

سخت خط ها «نوان زيرا ع) 2009ژوئيه 
تسلط خود را بر ايران شكاف برداشته 

، در باره تسلط سپاه »وسعت مي بخشند
بسا . بر دولت، مقاله اي انتشار داده است

براي خوانندگان انقالب اسالمي كه از 
مافياهاي نظامي «جمله تحقيق در باره 

را خوانده اند، نكته تازه اي » مالي –
از آن را نقل با وجود نكاتي . نداشته باشد

مي كنيم از اين نظر كه گوياي تلقي يك 
نشريه معتبر امريكائي از كودتاي سپاه از 

  :راه تقلب بزرگ در انتخابات است
خرداد  22(ژوئن  12رفتار سپاه در  ●

و ) روز انتخابات رياست جمهوري
سركوب شديد مردمي كه دست به 
اعتراض زده بودند، بسياري از تحليل 

ن نتيجه رسانده است كه گران را به اي
  .سپاه دست به كودتا زده است

نه تنها سپاه برنامه هاي موشكي و  ●
اتمي را در اختيار دارد، بلكه بخش 
بزرگي از اقتصاد كشور و حتي بازار 

از آالت : سياه در دست سپاه است
اليزي براي بيمارستانها تا كارگاه هاي 
خود رو سازي و از ساختن راه و سد 

نداختن بر صنعت نفت و گاز تا چنگ ا
و از آن تا  تصدي قاچاق و عرضه كاال 

  :به بازار سياه، در دست سپاه است
امروزه، سپاه بر پهناي نقش سياسي  - 

. خود و نيز بر ثروت خويش مي افزايد
براي مثال، بطور مستقيم در سياست 
خارجي ايران، در رابطه با منافع 

براي . اقتصادي خود، دخالت مي كند
ثال، ايران در ماجراي سركوب مردم م

يوئيگور چين كه مسلمان هستند، توسط 
يك دليل . رژيم چين سكوت گزيد

عمده آن اينست كه چين طرف 
  .بازرگاني عمده سپاه است

آنچه از هرگونه ديد و مهار رها   - 
. است، نقش سپاه در بازار سياه است

كاالهائي كه بخاطر مجازات ها به 
شوند و نيز  ايران فروخته نمي

كاالهائي كه قابل قاچاق به ايران 
هستند، منابع بزرگ درآمد براي سپاه 

 RANDدر مطالعه اي كه  .هستند
Corporatian  در باره سپاه انجام

داده است،  از قول يك نماينده 
مجلس ايران آمده است كه معامالت 

ميليارد  12سپاه در بازار سياه، ساالنه به 
  .دالر سر مي زند

يك سياست شناس كه سالها در  ●
ايران تحقيق كرده است و نمي 

خواهد نامش برده شود، توضيح مي 
سپاهيان جانبدار نوگرداني : دهد كه

آمرانه هستند و متقاعدند كه روحانيان 
مي بايد همچنان نياز رژيم به 

ديگر  مشروعيت را برآورند اما قطعا 
  . نبايد حكومت كنند

. افزون استنفوذ سپاهيان روز      
قسمتي بدين خاطر كه در دولت فاقد 
يكدستي، آنها متحد و يك دست 

روحانيان چندين گروهند و . هستند
با وجود . تمايلهاي سياسي نيز فراوانند

اين، سپاهيان نيز در پوشش يك دست 
و متحد بودن ظاهري خود، گرفتار 

  . گروه بندي ها است
محمد سهيمي، استاد دانشگاه در  ●

من : نياي جنوبي، مي گويدكاليفر
گزارشهائي را دريافت كردم كه بنا بر 
آنها، بخشي از فرماندهان ارشد سپاه از 

انتخابات قالبي (آنچه روي داده است 
او . راضي نيستند) و سركوب مردم

حتي اطالع يافته است كه برخي از 
  .آنها اعتراض نيز كرده اند

در جمع، يك . سپاه بزرگ نيست ●
 5هزار نفري است  و  130نيروي 

نيروي هاي زمين و : قسمت دارد
هوائي و دريائي و سپاه قدس كه 
حوزه مأموريتش در بيرون از مرزهاي 
ايران است و بسيج كه دو سال است 

  .تحت امر سپاه قرار گرفته است
افراد سپاه پاسداران و اعضاي      

خانواده هاي آنها از امتيازها بسيار 
از لحاظ  حتي. برخوردار هستند

پذيرش در دانشگاه ها و خريد مايحتاج 
  .خود به قيمت ارزان

سپاه روحانيان انقالبي را كه در بناي  ●
رژيم جمهوري اسالمي، دستيار آيت 
اهللا روح اهللا خميني بوده اند، كنار 

اينان نسل دوم پاسداران .  زده است
از لحاظ ايدئولوژيك متحد .  هستند

نسل اول،  هستند و نسبت به روحانيان
همچون علي اكبر هاشمي رفسنجاني و 

اصالح طلبان و آنهائي كه خواستار  
گفتگو با غرب هستند، نظر مساعد 

سپاه دارد روحانيان خود را . ندارد
  .تبربيت مي كند

: سپاه به دو گروه تقسيم شده است ●
يك گروه بر اين باور است كه ايران 
نياز به رشد سياسي و اجتماعي دارد و 

وه ديگر كه دست باال را پيدا كرده گر
و بر اينست كه كنترلش بر جامعه مي 

نفيسي، كارشناس .  بايد سخت باشد
رهبر عالي : مسائل ايران مي گويد

ايران آيت اهللا علي خامنه اي به گروه 
  .دوم نزديك است

  
توجيه شرعي تقلب بزرگ و * 

  :دستگير كردن و كشتن
  
قبل از انتخابات، برخي از  ◄

انيون نزديك به خامنه اي، مانند روح
علم الهدا و خوشوقت و مصباح و 

جلسه اي تشكيل داده ... ميردامادي و
اند و در آن، مجوز شرعي تقلب  در 

با اين . انتخابات را  تهيه كرده اند
مجوز، اداره كنندگان انتخابات توجيه 
شده اند كه تقلب در انتخابات يك 

افرادي چون . تكليف شرعي است
مد يزدي و جنتي و خزعلي و مح

گلپايگاني و مير حجازي و 
همانندهاشان نيز مأموران را توجيه مي 

تنها نامزد مكتبي و مورد : كرده اند
. احمدي نژاد است» رهبر«تأييد 

پيشرفت اسالم  ايجاب مي كند كه او 
  .  رئيس جمهوري شود

به حفاظت اطالعات سپاه  دستور  ◄
به هر داده شده است كه افرادش ، 

كس كه مشكوك شوند،  مي توانند 
اختيار . متهم كرده و دستگيرشان كنند

آنها دستگيري اشخاص تا حد معاونان 
مقام هاي باالتر  . وزرا بوده است

نيازمند كسب اجازه مخصوص بوده 
. تنها بهزاد نبوي وزير بوده است. است

ديگر دستگير شدگان، مقام هاي پائين 
  . تر از وزير داشته اند

در زندان اوين،  بندهايي انفرادي ◄ 
در بندهاي . و عمومي وجود دارند

عمومي،  بسياري از جوانان دستگير 
. خرداد زنداني شده اند 30شده در 

برخي از سياسيون نيز در بندهاي 
از سوي .  انفرادي زنداني هستند

برخي از زندانيان كه با آنها مالقات 
شده است،  اين اطالع حاصل شده 

كه در اين زندان، برخي از  است
يكي از . جوانان خودكشي كرده اند

دو نفر از كساني : زندانيان گفته است
كه خود كشي كرده اند،  ديگر كاري 
براي آنها  انجام دادني نبوده و فوت 

  . كرده اند
مورد سهراب اعرابي معلوم كرده         

است  كه دهها جوان ديگر را كشته اند 
خانواده هاي آنها را از  اما  رژيم هنوز

كشته شدن فرزندانشان آگاه نكرده 
  . است
و نيز شنيده شده است كه برخي        

از مجروحين كه از صحنه درگيري ها 
به وسيله آمبوالنس يا ماشين هاي 
شخصي به بيمارستان برده مي شدند، 
در راه متوقف شده و دژخيمان رژيم 
در  نهايت قساوت زخمي ها را كشته 

  .ندا
  

سپاه پاسداران خود مي گويد * 
  : كه دولت را تصرف كرده است

  
، نوشته 2009ژوئيه  22فيگارو در  ◄

هنگام سركوب تظاهر  از: است
در  نژادي كنندگان مخالف احمد

 ، نقش سپاه پاسداران در رانيا
ا از هنقاب . است افتهي شيكشورافزا
كه از  ييروين. افتاده است فرو چهره ها

شد،  يم دهينام»  هيسا رتشا«باز ريد
 .دانند يم رانيا تازه خود را اربابان

 ميزبده رژ يروهايعضو سابق ن كي
در  ياسيبحران س آغاز گفت ؛ كه از

دست سپاه  در ، حفاظت تهران رانيا
 هرروز ،يدولت ونيزيدر تلو. باشد يم

 يساز يخنث يبر ساعات برنامه ها
 .شود يافزوده م »يمخمل انقالب«

 يم شيسداران روز بروز افزاپا قدرت
پس آنان همه قدرت را در  نيا از ابد،ي

 ،يجوان داهللاي سردار.دست دارند
سپاه  يدتيعق – ياسياداره س سيرئ

كه  اش هياعالم نيپاسداران، در آخر
 تيماه ، در سا ريت 29روز دوشنبه 

سپاه پاسداران درج شده  يخبرگزار
خرداد به ما  22 انتخابات«است گفت

در دست  را داد تا قدرت اجازه
 بزرگ ياسيس رييتغ كي نيا. ميريبگ
 .»باشد يم

 ييآغاز برپا از! پنهان يشدن راز برمال
«  شيپ سال يسپاه پاسداران در س

 - ياسيمجموعه س كيبه  ليسپاه تبد
شده است، و نفوذ  ياقتصاد- ياجتماع
 يگوشه ها نيكوچكتر در يآن حت
 .»است افتهي در جامعه گسترش يزندگ
پژوهش تازه صدو پنجاه صفحه  كي در
 يسپاه پاسداران كه از سو باره در ،يا

 Think-Tank( ييكايآمر موسسه
American Random 

Corporation(است،  شده ، انجام
 شود كه پاسداران يزده م نيتخم

 يم يهزار نفر 130 يروين كي امروز

فرمان  ريز يجيبس يها روين باشند، و با
 .كنند يم كوبسر خود تظاهرات را

كه  يكرده است، هنگام رييتغ زمان
سپاه پاسداران را به  ينيخم اهللا تيآ

مبارزه  ينهاد برا اديبن موازات ارتش
به  يبود، ول ارتشي احتمال يبا كودتا

را  يا گانه سرعت پاسداران نقش دو
 ،يخارج مبارزه با دشمن: كردند يباز

 و شكار مخالفان ن،يعراق صدام حس
  .يداخل

  
جنتي و شيخ محمد يزدي و * 

مصباح يزدي دست اندر كار 
  :حذف هاشمي رفسنجاني هستند

  
لويزيون ، ت2009ژوئيه  25در  ◄

منبعي در  العربيه در گزارشي به نقل از
 بيانيه اكثريت: ، گزارش كردتهران 

نفر  50( اعضاى مجلس خبرگان
شده اند اما » رهبر«خواستار متابعت از 

. زير متن نيستامضاي هيچيك از آنها 
طرف  بخشى از طرحى است كه از ) ا.ا

محمد يزدي، احمد جنتي و مصباح 
براى حذف رفسنجانى از صحنه  يزدي

  شود سياسى هدايت مى
واستار فقيه خولى  طرفداران     

از دولت  پاكسازى ارگانهاي اصلى
اطاعت » رهبر«كساني  هستند كه از 

گانها، مجلس ار اين در صدر .نمي كنند
 خبرگان رهبري است كه هاشمى
. رفسنجانى رياست آن را برعهده دارد

يكى از  از طريق: العربيه مي گويد
 اعضاى عاليرتبه اين نهاد در ايران

اي كه روز جمعه به  مطلع شديم بيانيه
اكثريت اعضاى خبرگان نسبت داده 

از رفسنجانى خواسته  شده است و
بخشى از  موضعش را تصحيح كند،

كه توسط احمد جنتى،  طرحى است
شوراى نگهبان و محمد يزدى و  دبير

شود تا هدايت مى  مصباح يزدى
كامل از هاشمى رفسنجانى را بطور 
 اين منبع. معادله سياسى حذف كنند

گويد بيانيه اكثريت مجلس مى 
مصباح يزدى تنظيم خبرگان توسط 

 شده است
  

ناسازگاري احمدي نژاد و * 
ز گفتگوي مجتبي با برخي ا

سران سپاه بازي براي منصرف 
كردن توجه مردم از جنبش و يا 

  :واقعيت؟
  
احمدي نژاد، اسفنديار رحيم مشائي  ◄

. را معاون اول رئيس جمهوري كرد
بناگاه، در قم و تهران، روحانيان و در 
مجلس، برخي از اصول گرايان، به 

نايب «ابواطالبي، . اعتراض برخاستند
ظم مقام مع«: ، گفت»رئيس مجلس

به احمدي نژاد نامه نوشته » رهبري
است كه مشائي از اين سمت بركنار 

اما گوش احمدي نژاد بدهكار . كند
توكلي، سردسته گروهي از اصول . نشد

گرايان مجلس اعتراض كرد كه چرا  
را » رهبر«احمدي نژاد دستور 

قال باال . بالدرنگ اجرا نكرده است
، 88مرداد  3گرفت تا سرانجام،  در 

رس نيوز متن نامه خامنه اي مورخ فا
به احمدي نژاد را به شرح   88تير  27

  :زير انتشار داد
- نژاد احمدي دكتر آقاي جناب«    

 ايران اسالمي جمهوري محترم رياست
 آقاي جناب انتصاب وتحيت، سالم با

 رييس معاونت به مشايي رحيم اسفنديار

 و جنابعالي مصلحت خالف بر جمهور
 و ختالفا موجب و دولت

 به عالقمندان ميان سرخوردگي
 ملغي مزبور انتصاب است الزم .شماست

  ».گردد اعالم يكن لم كان و
در اين متن كوتاه، :  انقالب اسالمي

 24رئيس جمهوري «روشن مي شود كه 
. مصلحت خود را نمي داند» ميليون رأئي

به تذكرهاي خير انديشان را نيز نمي 
ن اختالف شنود و وقعي هم به ايجاد شد

و سرخوردگي عالقمندان خود نمي دهد 
و بسا از درك اثر كار خويش نيز ناتوان 

تذكر اول . آدمي لج باز است. است
در او مؤثر نمي شود، ناگزير » رهبر«
آيا ممكن . دستور كتبي مي دهد» رهبر«

سال  4است مردم ايران، با مشاهده 
حكومت او، باز به چنين كسي رأي داده 

نامه خود دليل آن نيست كه  باشند؟ اين
در انتخابات تقلب صورت گرفته و كسي 
به مردم ايران تحميل شده است كه 

 ؟مصلحت خود را نيز نمي شناسد
مرداد، احمدي نژاد مشائي را  4در    

  !رئيس دفتر و مشاور خود كرد
چرا احمدي نژاد اصرار در معاون     

اول خود كردن رحيم مشائي داشته 
ر اطالعي، به اين دليل كه است؟  بنا ب

رحيم مشائي در كودتا نقش مهمي 
داشته است و احمدي نژاد، با توجه به 
عدم همكاري بايسته واواك و رئيس 

كه با  استقوه قضائي،  برآن بوده 
نصب او بعنوان معاون اول خود، دنباله 

اين امر، . كودتا را به انجام رساند
واكنش شديد برانگيخته و اصول 

ي را هم كه خود را در معرض گرايان
خطر مي ديده اند، به اعتراض بر 

  .انگيخته اند
ديگري انتشار يافت كه بنا بر » خبر« ◄

آن، مجتبي خامنه اي با تني چند از 
سران سپاه گفتگو مي داشته است در 
اين باره كه اگر وضعيت سخت شد، 
احمدي نژاد را بكشند و ترور او را به 

و » رهبر«مگر  مخالفان نسبت دهند تا
  .بيت او از مخمصه بيرون آيند

زير عنوان )  88مرداد  3(كيهان  ◄
» چه كسي او را اداره مي كند«

احتمال داده است مشائي عامل نفوذي 
پروژه كودتاي «و از مأموران اجراي 

باشد و پس از ذكر قولهاي » مخملي
» واليت فقيه«احمدي نژاد در باره 

جراي پرسيده است از چه رو، او ا
را چند روز به تأخير » رهبر«دستور 

  : انداخته است؟ در پاسخ، نوشته است
تعلل  ما با اندكي تسامح مي توان«   

ايشان را ناشي از كم داني و ضعف 
 بينش اسالمي وي دانست و نه خداي

نخواسته كم توجهي به اصل واليت 
فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي 

بينش، كم هرچند كه اين ضعف  ايران،
  »نقيصه اي نيست

حسين شريعتمداري، در نوشته      
» خطاهاي«خود، پس از بر شمردن 

رحيم مشائي به اين نتيجه مي رسد كه 
مدعيان «او را اداره مي كنند و او و 

يك سياست را  پيش مي » اصالحات
او چرا رحيم مشائي با وجود . برند

، به »رهبر«اطالع از عزل خود توسط 
د اصرار ورزيده است او را احمدي نژا

در مقام معاون اولي نگاه دارد؟ پاسخ 
  :شريعتمداري به اين پرسش اينست

مشايي  نگارنده براين باور است كه«     
و كساني كه او را اداره مي كنند قصد 
 دارند، هزينه پذيرش دستورالعمل

تا به ! رهبرمعظم انقالب را باال ببرند
 ل هايخيال خود مانع از دستورالعم

مثالً ! مشابه آقا در موارد ديگر شوند
آمريكا  چنانچه در پي زد و بند پنهان با

بودند و رهبرمعظم انقالب با هشدار و 
 دستورالعمل خويش خواستار پايان

دادن به اين زد و بند پنهان شدند، 
 !!تأخير در اجراي دستور ايشان طبيعي

  اين نكته و اين احتمال  !!...جلوه كند
  

  6حه صفدر 
  

 كودتاچي در تله
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مخصوصاً بايد براي آقاي دكتر 
نژاد كه در ضديت با آمريكا  احمدي

جدي و مصمم است، هشداردهنده 
نخواسته از افرادي نظير  باشد تا خداي

مشايي ضربه نخورد و در نتيجه، به نظام 
  !»ضربه نزند

نبايد بي : روزي بعد خامنه اي گفت    
  جا كسي را متهم كرد و حسين 

  .پوزش خواست شريعتمداري درجا
اما هم ماجراي نصب و : انقالب اسالمي

عزل رحيم مشائي و هم اين شايعه و هم 
نوشته حسين شريعتمداري،  كوششي 

براي منصرف كردن مردم از  است اوال 
اينطور وانمود كردن  جنبش خود و ثانيا 

كه خامنه اي و پسر او نقشي كه مردم 
گمان مي كنند در تقلب بنفع احمدي 

بيانگر اين واقعيت  نداشته اند و ثالثا  نژاد
هستند كه در اين رژيم، هرگاه خطر 

» رهبر«متوجه واليت مطلقه فقيه و 
شود، احمدي نژاد ترور خواهد شد 
همانطور كه سيد احمد خميني سعيد 

 و رابعا . به قتل رسيدند... امامي و
حكايت از آن دارند كه اطالعات واصل در 

» بيت رهبري«در  باره النه كردن ترس
صحيح هستند و نيز قول هاشمي 
رفسنجاني در باره به شكست انجاميدن 

» النصر بالرعب«سياست سركوب و 
اگر دروغگوئي . خامنه اي، راست است

چون هاشمي رفسنجاني در اين باره 
راست گفته است دليلي جز اين ندارد كه 

از . را در خطر مي بيند» نظام مقدس«
نظام واجب است و در ديد او نيز، حفظ 

صورت اقتضاء، خامنه اي را نيز مي توان 
هرچند . كرد» حفظ نظام«قرباني 

هاشمي رفسنجاني نيز دست به دامان 
رهبر شد كه با درايت خود مشكل را كه 

» اختالفات انتخاباتي«اين بار آن را به 
  .تقليل داد، حل كند

اما در آنچه به سازش پنهاني با       
ط مي شود، نوشته امريكا مربو

چرا كه اين . شريعتمداري بسيار بو دارد
 22» انتخابات«خامنه اي بود كه پيش از 

خرداد، به حكومت اوباما پيشنهاد دلپذير 
 با امريكا را  اوال» سازش پنهاني«. داد

حكومت احمدي نژاد نمي تواند به 
زيرا سياست خارجي .  تنهائي انجام دهد

 ايست و ثانيا  در قلمرو اختيارات خامنه
سازش «برفرض كه حكومت احمدي نژاد 

را بتواند انجام دهد، بدون اطالع » پنهاني
. و موافقت احمدي نژاد انجام نمي شود

اين واقعيتها را حسين شريعتمداري مي 
الجرم مي داند كه امثال زيد آباد . داند

تقلب انتخاباتي را براي آن : كه گفتند
درت خارجي كرده اند كه كشور را به ق

بفروشند، نصب رحيم مشائي را دليل 
سازش «ديگري بر قصد كودتاچيان بر 

بنا بر اين،  رفع . مي دانند» پنهاني
اگر : تناقض ها، اين نتيجه را مي دهد

مقصود از نصب رحيم مشائي چراغ سبز 
دادن به امريكا و اسرائيل بوده است، با 

اما . موافقت خامنه اي انجام گرفته است
ت ببار آورده و خامنه اي ناگزير فضاح

شده است به احمدي نژاد بنويسد او را 
با وجود اين، احمدي نژاد . بركنار كنيد

رحيم مشائي را مشاور و رئيس دفتر خود 
گرداند و در جلسه با سفيران ايران در 

خارجه » وزير«كشورهاي خارج، مقدم بر 
  . نشاند
  بدنبال اين عزل و انتصاب، قال باال     

گرفت و او محسني اژه اي را بركنار كرد 
اگر مقدمه نصب اين جنايتكار به رياست (

و صفار هرندي نيز ) قوه قضائيه نباشد
. نوشت كه ديگر به وزارت ارشاد نمي رود

تقدير نامه از محسني » نماينده« 210و 
 ،در همين زمان. ه اي را امضاء كردندژا

شايعه تصرف واواك توسط سپاه و 
تن از  20ته كردن اجباري بازنشس

ن آن و اخراج شماري از افراد آمديران 
بدين سان، بحران در . انتشار يافت

حكومت احمدي نژاد و در ميان اصول 

صد البته كه مردم .  گريان ساخته شد
 .ايران مي بايد جنبش خود را پي بگيرند

صحيح اينست كه دولت در تصرف     
ع زير اطال. مالي است –مافياهاي نظامي 

كه از درون سپاه دريافت كرده ايم، 
  :واقعيت پوشيده را آشكار مي كند

  

خامنه اي در بند 
شبكه تارعنكبوتي 
روابط شخصي 

قدرت، راه نجات از 
  :سقوط نمي يابد

     
در گرو » حفظ نظام«سه گروه و 

  :كناره گيري خامنه اي است؟
  
از مدتها قبل معلوم بود كه جناح  

ت شدن از دست كودتا گر براي راح
گروههاي ديگر برنامه گذاري كرده 

اين برنامه را آماده كرده بود . است
مطالبي .  روز انتخابات به اجرا بگذارد

كه در نشريات و وب سايت هاي وابسته 
به كودتا گران درج مي شدند، نشان 
ميدادند كه درحال نزديك شدن به 

جبهه .  روزهاي تصفيه اي ديگر هستيم
راي اينكه بتواند خود را كودتاچيان ب

از دست گروه اصالح طلب و گروه 
هاي نزديك به آن،  يعني اپوزيسيون 
داخل نظام، راحت كند، طرح تصفيه 
. اي را تهيه و به اجرا گذاشته است

هدف از تهيه و اجراي طرح، تصفيه 
كامل بقصد ادامه حيات در بيست سال 

  .آينده، بدون دردسر، است
ستگاه واليت فقيه، به اين بار نيز، د    

تنها چيزي كه بها نمي داد، نقش مردم 
گمان مي برد چون گذشته، .  بود

درگيري در داخل رژيم، بدون 
طراحان . واكنش مردم انجام مي شود

كودتا بنا را بر اين گذاشته بودند كه 
در اين انتخابات، ولو مردم رأي 
بدهند، طرح كودتاي خود را به اجرا 

ي كردند كه چون فكر م. بگذارند
گذشته، جبهه رقيب نق زني هائي 
خواهد كرد و آنگاه سكوت خواهد 

اگر هم مقاومت شد، مقاومت را .  گزيد
دست آويز حذف سران جبهه رقيب 

اگر بنا بر تسليم و رضاي .  مي كنند
جبهه رقيب گذاشته بودند، بدين خاطر 
بود كه سالهاي سال، دستگاه واليت 

وهها، روش تسليم فقيه در برابر اين گر
شويد و يا از نظام طردتان مي كنم را 

از آنجا كه اين گروهها . بكار مي برد
همواره مي خواستند در نظام براي 
خود پايگاه و جايگاهي داشته باشند، به 
راحتي از حق مردم مي گذشتند و 
براي حفظ موقعيت خود ، تسليم مي 

  . شدند
 دستگاه واليت مطلقه، با توجه به     

رفتار مردم در قبال اصالح طلبان، فكر 
نمي كرد ممكن است اين بار مردم 

چه رسد دست زدن . وارد عمل شوند
برخي از كودتا . به جنبش همگاني

چيان و مشاوران آنها و برخي از 
فرماندهان سپاه گفته بودند كه اگر 
احيانا مردم به خيابانها بيايند و اعتراض 

شدت كنند تعدادي از آنها را به 
سركوب مي كنيم و بقيه از ادامه دادن 

اين . به جنبش منصرف مي شوند
ارزيابي نادرست يكي از بزرگترين 

اشتباهات طراحان و مجريان كودتا 
اصالح طلبها نيز نه فكر مي كردند . بود

با وجود مشاركت وسيع مردم در 
انتخابات، تقلبي به اين بزرگي انجام 

ست شود و نه فكر مي كردند مردم د
تبليغشان اين . به جنبش همگاني بزنند

بود كه هر اندازه تعداد رأي دهندگان 
. بيشتر، خطر تقلب در انتخابات كمتر

حتي برخي از اصالح طلبها به اين 
اندازه قانع بودند كه اگر بشود 
تعدادي از مردم را جمع كرد ودر 
مواقع مقتضي در برابر وزارت كشور 

.  تياز گرفتآورد شايد بتوان از نظام ام
ولي وقتي در برابر جمعيت چند 
ميليوني قرار گرفتند هر دو گروه 
اصولگرا و اصالح طلب قافيه را باخته 

جنبش مردم، دو جبهه را در . بودند 
در اين . وضعيت جديدي قرار داد

وضعيت، جبهه كودتا كننده نمي 
توانست و نمي تواند عقب نشيني كند 

ه بر باد مي و بسا واليت فقي» رهبر«زيرا 
رفت و مي رود و جبهه رقيب نيز نمي 
توانست و نمي تواند تسليم شود زيرا 
هم جبهه كودتاچيان و هم مردم به 

  . آنها مهر باطل شد مي زنند
اما اصولگرايان كودتاچي هنگامي     

كه با حركت گسترده مردم روبرو 
و   شدند،  چاره اي به جز سركوب

پاي دستگيري هاي گسترده در پيش 
كار را با تقلب در . خود نميديدند 

انتخابات شروع كرده بودند و نمي 
توانستند با توسل به خشونت ادامه 

از اين رو،  ديوانه وار  عمل . ندهند
كردند و اشتباهاتي را مرتكب شد كه 
رهبري و نظام واليت مطلقه فقيه را هر 
چه بيشتر به لب پرتگاهي بردند كه 

به خطر  روزي محسن رضايي نسبت
.  افتادن در آن هشدار داده بود

سخنان خامنه اي در نماز جمعه، كار را 
او به جنگ با جبهه رقيب در . بدتر كرد

. درون رژيم، جنگ با مردم را افزود
سخنان هاشمي رفسنجاني در نماز 
جمعه، اخطار به خامنه اي بود كه كار 
.  را از آنچه كرده اي خراب تر نكند

خامنه اي روشن مي  پاسخ تهديد آميز
جنگ . كند كه او بنا دارد تا آخر برود

اما او كه عقده شاه . با مردم برد ندارد
سابق را دارد، مي پندارد كاري را كه 
شاه نتوانست انجام دهد، او مي تواند و 

  . خواهد كرد
در حال حاضر، كه يك ماه از      

انتخابات مي گذرد و جنبش همگاني 
ر رژيم سه گروه با ادامه يافته است، د

  :هدفهاي متضاد فعال كستند
جبهه كودتاچيان كه خامنه اي نقش  ●

رهبر آن را بازي مي كند، مي خواهد 
بهر قيمت، كودتا را به نتيجه رساند و از 

  .جبهه مخالف جز تسليم نمي خواهد
هاشمي رفسنجاني و خاتمي كه  ●

اين دو . سعيشان بر حفظ نظام است
د كه حفظ نظام در بر آن نيستن فعال 

اما  . گرو كناره گيري خامنه اي است
براين نظر هستند كه او آلت فعل شده 
است و نزديك است كه حفظ او در 

  . غير ممكن شود» رهبر«مقام 
موسوي و كروبي كه تحت فشار  ●

موسوي مي . جبهه كودتاچيان هستند
با قبول و در چهارچوب قانون : گويد

ت سياسي اساسي مي خواهد به فعالي
بنا بر نامه دو تن از . خود ادامه دهد

اعضاي ستاد انتخاباتي او به الريجاني، 
مجلس، هرگاه رژيم او را » رئيس«

تضعيف كند، رهبري به بيرون نظام 
حقيقت اينست كه . منتقل خواهد شد

اين دو، از سوي مردم بيشتر تحت فشار 
مردم اينك ديگر خواستار كنار . هستند

  .اي هستندگذاشتن خامنه 

دو گروه اخير نمي خواستند      
بحراني سختي كه خامنه اي با كودتا 
پديد آورده است، سبب شود كه براي 
حفظ نظام، زير فشار مردم، خامنه اي 

زيرا پس از آن، . كنار گذاشته شود
مردم بفشار خود براي برچيدن بساط 

اما . واليت مطلقه فقيه ادامه مي دهند
حال كه ترسيده  خامنه اي در همان

است، از تن دادن به الغاي انتخابات، 
  .بيشتر مي ترسد

  
  :چرا تقلب بزرگ لو رفت ؟

  
از قديم و نديم گفته اند كه هميشه    

دزدان و قاچاقچيان زماني لو مي روند 
و گير مي افتند كه دست به عمليات 

مثال قاچاقچيان مانند . بزرگ بزنند
اني مسئوالن حامي نظام واليت تا زم

كه كارشان حمل ونقل و خريد و 
فروش مواد مخدر به ميزان كم است،  
به دام نمي افتند و اگر هم به دام 
. بيفتند به راحتي از آن مي گريزند

پليس نيز نسبت به عمليات كوچك 
ولي وقتي همين .  حساس نمي شود

گروه قاچاقچيان دست به حمل و 
خريد و فروش محموله اي بزرگ مي 

ناگاه همه نگاهها متوجه آنها  زنند،  به
پليس در تعقيب آنها  مي . مي شوند

  . شود و بگيرشان مي اندازد
دستگاه واليت فقيه نيز اين بار به      

اين دليل گير افتاد كه دست به تقلبي 
تا اين زمان، هر بار كه .  بزرگ زد

تقلب مي كرد در حد  قابل تحمل 
ي مثال زمان.  براي طرف زيان ديده بود

كه قرار بود پدر همسرآقا مجتبي را 
وارد مجلس سازد،  تصميم گرفت با 

صندوق راي، آراي  700ابطال حدود 
حداد عادل را . رجايي را باطل كند
در نهمين دوره .  وارد مجلس ساخت

رياست جمهوري نيز، با افزودن چند 
ميليون رأي، به آراي احمدي نژاد، او 

روز را در مقابل هاشمي رفسنجاني پي
اما اين بار تصميم گرفت .  گرداند

حدود .  دست به تقلبي بزرگ بزند
ميليون راي را با تقلب وارد  17 - 16

به دليل . صندوق هاي راي كرد
بزرگي تقلب، ضربه اي شد كه همه  
مردم را بيدار  كرد و به اعتراض بر 

. و او و  ستاد كودتا لو رفتند.  انگيخت
لب نكند او براي اينكه اعتراف به تق

مجبور شد دست به درگيري و در 
نهايت كودتا بزند زيرا به جز اين كار 

  .چاره اي ديگر براي خود نمي يافت
خود رهبري و ستاد كودتا ديدند      

يكي از دو .  تقلب آنها لو رفته است
با واقعيت لج : كار را مي توانستند بكنند

كنند و انتخابات را صحيح بدانند و يا 
مداخله كند و دستور تجديد خامنه اي 

بعد از برخاستن . انتخابات را بدهد
موجهاي جنبش، خامنه اي به دستياران 
خود پرخاش مي كند كه بي كفايتي 

اما  چون كودتاچيان . بخرج داده اند
او را وارد عمل كردند و از صبح روز 
شنبه، وارد عمل براي تحميل كودتا به 
جبهه رقيب و مردم شد، براي خود 

اما .  نديد» تا آخر رفتن«اره اي  جز چ
ادامه دادن به نقش خود بعنوان رهبر 
كودتا، خامنه اي را روز به روز بي 

به ترتيبي كه هاشمي . اعتبار تر كرد
رفسنجاني خود را جانشين او كرد و 
پيشنهاد خود را به دو طرفي داد كه 
يكي جبهه كودتاچيان بود به رهبري 

هه رقيب به خامنه اي و ديگري به جب
واكنش . رهبري موسوي و كروبي

رسانه هاي طرفدار جبهه كودتا و 
شخص خامنه اي، تضاد او و جبهه 

كودتاچيان را با جبهه رقيب و مردم 
قطعي كرد و چاره اي جز حذف يكي 

  .از دو جبهه باقي نماند
  

هدف از كودتا، ادامه يافتن 
خط «حيات نظام با رهبري 

با سد  بود اما كودتا» خامنه اي
  :مقاومت مردم روبرو شد

      
خامنه اي و دستياران او در طراحي و   

اجراي كودتا  فكر مي كردند مي 
توانند رژيم را پاكسازي كنند به 
ترتيبي كه  هم خود و هم فرزندان 
خود و هم نتيجه و نبيره يشان سالها بر 

البته فكر . ملت ايران حكومت كنند
ابر نمي كردند مجبور شوند در بر

مردمي قرار بگيرند كه حق حاكميت 
  .خود را مطالبه مي كنند

دستياران و مشاوران خامنه اي به او    
گفته بودند كه مردم از طريق پيام 
هاي كوتاه ارتباط ميان خود را برقرار 
كرده اند و با تلفن هاي همراه مي 
توانند از جاهاي مختلف بايكديگر 

ترنت ارتباط پيدا كنند و از طريق اين
مي توانند به اخبار دسترسي پيدا كنند، 
. با اينهمه، از جاي نخواهند جنبيد

بديهي است كه فكر نمي كردند مردم 
تحت سلطه آنها از هر فرصتي و شكافي  
براي خروج از حاكميت جائرانه آنها 
استفاده مي كنند و در پي پايان 
بخشيدن به عمر دولت استبداديان مي 

  .شوند
امنه اي فكر مي كرد كه دستگاه خ    

مي تواند با استفاده از  1388در سال 
مشاوران امريكايي و روسي و برخي 
نخبه هايي كه با پول آنها را گرد خود 
جمع كرده است، جوانان مبارز ايران 
. را سركوب و به سكوت مجبور كند

چون مقابله مردم را با كودتا ديد و 
» مجتبي بميري رهبري را نبيني«شعار 

ا شنيد و دانست كه اين نسل با تجديد ر
سلطنت تحت عنوان واليت مطلقه فقيه 
موافقت نمي كند، تصميم گرفت 

به . ارتباط مردم را  با يكديگر قطع كند
  :همين دليل دست به كارهاي زير زد 

ارتباط مردم را از طريق پيام هاي  - 
 .كوتاه تلفن هاي موبايل قطع كرد 

خت با نصب نرم افزارها و س - 
افزارهاي خاص سعي كرد تا پيام هاي 

  .مردم را كنترل كند 
تلفن هاي موبايل را در روزهاي  - 

  .حساس قطع كرد
با خريد سيستم هاي كنترل تالش  - 

  .كرد مكالمه مردم را كنترل نمايد 
تلفن هاي ثابت را توسط سيستم هاي  - 

  .خريداري شده تحت كنترل قرار داد 
ساخت و خطوط اينترنت را محدود  - 

پهناي باند آن را كاهش داد  تا سرعت 
  .آن كاهش يابد 

با ايجاد فيلترهايي تصميم گرفت  - 
ارتباط مردم با وب سايت ها را قطع 

  .سازد 
با خريد نرم افزارهايي تالش كرد  - 

  .ايمل هاي مردم را كنترل سازد 
با خريد نرم افزارهايي تالش كرد با  - 

هك كردن برخي وب سايت ها و ب 
  .الگ ها موجب تعطيلي آنها شود 

با ايجاد فيلترهايي خاص سعي كرد  - 
رد و بدل شدن فايل هاي تصويري را 

 .كنترل نمايد 
با ايجاد برنامه هايي خاص به ايميل  - 

هاي سياسيون و مبارزان وارد شده و 
  .آنها را دستگير كرد

  :در بخش سخت افزاري تالش كرد   
ي سركوب با افزايش نيروهاي انتظام  - 

  .مردم را شدت بخشد 
  

  7صفحه در 

 كودتاچي در تله
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با بسيج و برنامه ريزي خاص صدها  - 
لشگر الزهرا و عاشورا  را با هزينه هاي 
ميلياردي تاسيس كرد تا در سركوب 

  .مردم از آنها استفاده نمايد 
با بسيج و تكميل  كادرها حمالت  - 

 –وحشيانه در ميان دو گروه نوپو 
و بسيج  –ت نيروهاي ويژه پاسدار والي

خود را آماده سركوب و سالخي مردم 
  . نمود 

نيروهاي زميني سپاه را با نيروهاي  - 
مقاومت بسيج هماهنگ  كرد و در 
بسياري از مانورها با كمك نيروي 
انتظامي تالش كرد كليه محالت را در 

  .روز مبادا  به كنترل خود درآورد 
بنا بر دستور، نيروهاي سپاه از  - 

از انتخابات در آماده روزهاي قبل 
. باش كامل براي جابجايي قرار گرفتند

به گونه اي كه بعد از انتخابات در 
درصد از  70جريان درگيري ها حدود 

 –بسيجي  –انتظامي  –نيروهاي نظامي 
از شهرهاي كوچك به ... امنيتي و 

شهرهاي بزرگ و تهران گسيل شده 
  .بود 

اكثر نيروهاي امنيتي و حفاظتي از  - 
هرهاي كوچك به تهران آورده ش

شدند تا بتوانند در سركوب ها شركت 
  .كنند 

مأموران واواك، با در اختيار داشتن  - 
احكام ماموريت به تهران آمدند تا در 
جريان سركوب ها و اعتراف گيري ها 

 .به شركت كنند
  ...و
  

تارعنكبوت روابط شخصي 
كه كودتا  گروههائي گردانندگان

  : ه اندرا به انجام رساند
  
از ميان گروههاي اصلي و تشكيل     

دهنده و حامي كودتا مي توان به 
ناگفته نماند . گروههاي زير اشاره كرد

كه در آينده نزديك بسياري از همين 
گروهها و افراد آنها  به سرنوشتي چون 
اصالح طلبان و اپوزيسيون داخلي نظام 

  .گرفتار خواهند شد
وهي گر –جمعيت هيات موتلفه  - 1

كه همواره در كودتاهاي انجام شده 
سال پيش بدين  60در ايران از حدود 

اين . سو از عوامل اصلي بوده است 
گروه كه  فداييان اسالم را پرچمدار 
راه خود مي داند  در كودتا بر ضد 
دكتر مصدق در كنار آيت اهللا كاشاني 

در كودتا بر ضد  بني صدر در . بود
دتاي اخير كنار خميني بود  و در كو

  .در كنار خامنه اي است
گروه هيات موتلفه از گروههاي      

ضد ملي ايران محسوب مي شود و 
براي سركوب نيروهاي جوان و مبارز 
در كشور از هر وسيله اي استفاده 
كرده و از همان ابتدا، در آموزش 
هاي خود شيوه هاي انجام كودتا را 
به اعضاي خود آموزش مي داده 

  .است
در ميان سردمداران اين گروه،       

برادران  –مي توان به برادران اماني 
 –برادران خاموشي  –عسگر اوالدي 

برادران رفيق  –برادران الجوردي 
برادران اسالمي و محمد  –دوست 

انبار   -خرسند  –حسين روزي طلب 
بادامچيان  –محمد نبي حبيبي  - لويي 

اشاره كرد ... و –حميد  رضا ترقي  –
همواره در كليه ترورها و سركوب  كه

ها از ابتداي انقالب و حتي قبل از آن 
اين گروه به دليل .  دخيل بوده اند

دارا بودن امكانات مالي بسيار همواره 
تامين بخشي از هزينه هاي سركوب و 

  .كودتا را برعهده داشته است 
اعضاي اين گروه،  بهنگام كودتاي        

اكز دادستاني ، بسياري از مر60خرداد 
از آن پس،  . را در اختيار داشت

سازمان زندانها تحت نظر اين گروه 
سرپرستي . اداره مي شد و مي شود 

بسياري از زندانها بر عهده اين گروه 
برخي . مي باشد و هم اكنون نيز هست 

از افراد اين گروه در گروههاي ترور 
نيروهاي سياسي و فرهنگي دخيل بوده 

مي شود، به هنگام  اند و حتي گفته
اجراي ترور سيد احمد خميني، 
بادامچيان از گردانندگان اين گروه 

اين .  نيز قتل او را تاييد كرده است
گروه در كنار ديگر گروههاي وابسته به 
مراكز امنيتي و اطالعاتي و سركوب 
هاي خياباني نقش بسيار فعالي در انجام 

اعضا و . و تثبيت كودتا داشته است 
گان خانوادگي اين گروه در وابست

گروههاي ديگر نقش فعالي را بر عهده 
دارند و گروههاي كوچك تر از اين 
هيات ، از راه وابستگي هاي خانوادگي 

  .به اين گروه وابسته اند
 –گروه رايحه خوش خدمت  - 2

گروه جديدي از نيروهايي وابسته به 
 -احمدي نژاد كه از نيروهاي سپاهي 

.  تشكيل شده استامنيتي و بسيجي 
اين گروه بسياري از سرداران سپاه و 
وابستگان به باندهاي بسيج و انصار 

اعضاي .  حزب اهللا را در خود دارد
گروه، در جريان كودتا و سركوب 
.  هاي بعد از آن، بسيار فعال بوده اند

اعضاي اين گروه بسياري از مقامهاي 
اين .  حساس كشور را در اختيار دارند

حضور احمدي نژاد و برخي از  گروه با
وابستگان به خانواده هاي هيات موتلفه 
و جامعه اسالمي مهندسان شكل گرفته 

با اعضاي    و وابستگي خانوادگي آنها
ديگر گروهها، به خوبي، به چشم مي 

  . خورد 
از  گردانندگان اين گروه مي توان     

به افرادي چون برادران و خواهران و 
وهر خواهران پسر خواهران و ش

برادران هاشمي ثمره و  –احمدي نژاد 
برادران شيخ عطار و  –همسران آنها 
خانواده و وابستگان به  –همسران آنها 

مرتضي نبوي و خويشاوندان محمد 
رضا باهنر و باجناق هاي معروف و الهام 
و علي ابادي و خانواده و سعيد لو و 
خانواده و محصولي و خانواده و 

جو وبرادران شيخ االسالم برادران دانش
و وحيد خويي داماد احمدي مقدم و  

  .اشاره نمود ... خانواده و 
جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي  -  3
اين گروه كه در اين كودتا جانشين  –

گروه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
.  شده است 60در كودتاي در خرداد 

وابستگي شديدي به نيروهاي نظامي 
موم اعضاي كادر مركزي آن دارد و ع

از افراد وابسته به سپاه و اطالعات و 
فرماندهي بسياري از . بسيج هستند 

گروههاي سركوب گر و متقلب در اين 
بسياري از افراد .  جمعيت جاي دارند

وابسته به اين جمعيت در ميان 
نمايندگان مجلس مشاغل مهم در 
كميسيون ها را با تقلب در آراء افراد 

در .  ن به دست آورده اندكميسيو
كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي بيشتر وابستگان به اين گروه 

وابستگي و .جاي گرفته اند 
خويشاوندي در ميان افراد اين گروه 
با ديگر گروهها نيز به خوبي مشهود 

بيهوده نيست كه اژه اي با اين . است 
كميسيون جلسه مي كند و تصميم 

دستگير » فاتاعترا«گرفته مي شود 
 .شدگان از صدا و سيما پخش شوند

جامعه مدرسين حوزه علميه قم  - 4
يكي ديگر از گروههاي شركت كننده 

برخي از اعضاي اين .  در كودتا است
گروه در حال حاضر به درگيري  با 
برخي ديگر مشغول هستند و تالش 

دارند تا خود را از گروه كودتا چيان 
اعضاي اين  از.  اين جامعه دور سازند

گروه كه در كودتا شركت داشته اند، 
مي توان به شيخ  محمد يزدي و 

هر .  مقتدايي شب زنده دار اشاره كرد
دخالت  60دو در كودتاي خرداد 

محمد يزدي خود ازاعضاي .  داشتند
شوراي نگهبان است كه حضور وي در 
اين جامعه و حمايت وي از احمدي 

» فيبي طر« نژاد يكي از نشانه هاي 
بعد از تقلب . شوراي نگهبان است 

بزرگ نيز، او همچنان به اعتراض 
هاشمي . كنندگان به تقلب مي تازد

رفسنجاني نيز از زخم زبان او در امان 
 .نيست

جامعه روحانيت مبارز تهران نيز از  - 5
اما در .  جمله حاميان كودتا بوده است

ميان اين گروه نيز همانند جامعه 
ت به حدي زياد است مدرسين اختالفا

كه بايد، به زودي،  شاهد تصفيه برخي 
درحالي كه .  از افراد اين گروه شد

امثال هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري 
با ... وحسن روحاني و رضا اكرمي و

احمدي نژاد  مخالفت كرده اند و مي 
كنند،  به ناگاه از مهدوي كني اعالم 

او . كرد كه حامي احمدي نژاد است
  .تا گران حمايت كرداز كود

جامعه اسالمي مهندسان از  - 6
گروههاي زير مجموعه و وابسته به 
هيات موتلفه است كه در رأس آن،  
افرادي مانند مرتضي نبوي و محمد 

اين . ديده مي شوند... رضا باهنر  و
گروه در سالهاي اخير تالش كرد با 

 –ايجاد جامعه اسالمي دانشجويان 
... جوانان و  –كارگران  –معلمان 

گروههاي حامي خود را در قشرهاي 
مختلف تشكيل دهد و در سراي 
.  قدرت، مقاماتي را  از آن خود كند

وابستگي هاي خويشاوندي در ميان 
اين گروه با گروههاي فوق نيز به 

مقامهاي . خوبي قابل شناسايي هستند
كشوري و نيز لشگري و روحاني و 
اقتصادي در اختيار شبكه اي 

نكبوتي است كه گردانندگان اين تارع
  . گروهها بوجود آورده اند

گروهي   –جمعيت فداييان رهبري  -  7
» حمايت از رهبري«است كه براي 

و در بسياري از .  تشكيل شده است
جريانات خود را حامي رهبري قلمداد 

كرد و با استفاده از اين عنوان،  
ارتباطات خوبي را با گروههاي ديگر 

 .است برقرار كرده
اين گروه   –گروه انصار حزب اهللا  - 8

توسط جنتي در سالهاي آخر جنگ با 
كمك مالي سازمان تبليغات اسالمي به 

اين گروه بعدها . وجود آمده است 
دچار انشعاب شد و بخشي از نيروهاي 

اين گروه از بدو .  خود را ازدست داد
تاسيس در كليه حمالت به مراكز 

 –سينماها  – كتابفروشي ها –فرهنگي 
زنان  –دانشجويي  –اجتماعات مردمي 

كارگران به  حمايت از  –معلمان  –
جريانات حامي رهبري تبديل شده و 
در كليه سركوب ها همواره دخالت 

كادرهاي اين . مستقيم داشته است
و » رهبر«گروه  در ارتباط مستقيم  با  

بيت او، بخاطر سركوب هاي خياباني 
  .هستند 

ز افراد اين گروه كه تحت برخي ا    
تعليم افرادي چون جوادي آملي در 
گذشته بوده اند و هم اكنون تحت 
تعليمات حسن رحيم پور ازغدي و 
مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني 
قرار دارند از شرير ترين افرادي 
هستند كه در جريان درگيري هاي 
اخير به شكلي وحشيانه به مردم حمله 

ه نماند كه برخي از ناگفت.  مي كردند

نيروهاي اين گروه در حال حاضر از 
نيروهاي رسمي سپاه پاسداران مي 
باشند كه در عمليات خاص مانند حمله 

و  78به خوابگاه دانشگاه در تير 
تحت حمايت  88همچنين در خرداد 

نيروهاي انتظامي دانشجويان را مورد 
ضرب و شتم قرار داده و مجروح كرده 

همين افراد  .  ه اندو به قتل رساند
بودند كه در جريان حمله به خوابگاه 

  .نمايندگان شركت داشته اند 
فرماندهي و نيروهاي رده باالي اين     

گروه با تشكيالت خاص خود ارتباط 
تنگاتنگي با فرماندهي نيروهاي سپاه و 
نيروي انتظامي و بسيج و مسئوالن قوه 

در نتيجه از مصونيت .  قضاييه دارند
از جمله اعضاي . صي برخوردارند خا

ده  –اين گروه مي توان به اهللا كرم 
 –محتشم  –حكيم سوري  –نمكي 

روشن  –سائلي  –سلطانپور  –گودرزي 
  .اشاره كرد ... و –
گروه حزب اهللا اين گروه كه بعد  -  9

از جدايي از انصار تشكيل شده است 
همواره يكي از پايه هاي ثابت 

بوده اند و با درگيري هاي خياباني 
استفاده از امكانات نامحدود مراكز 
قدرت و مصونيت خاص قضايي در 
بسياري از امور دخالت مستقيم داشته و 
با هماهنگي با نيروهاي بسيج و نيروي 
انتظامي از تشكيل دهندگان گروههاي 

 .سركوب محسوب مي شوند 
جامعه وعاظ تهران كه مداحان و  - 10

از . نندوعاظ دوره گرد هم عضو آ
. حمايت گران كودتا مي باشند

نيز   60همچنان كه  در كودتاي سال 
با برگزاري جلسات خاص موجبات 
آمادگي نيروهاي سركوب گر را 

 .فراهم مي آوردند 
مركز ائمه  جمعه و جماعت يكي  -  11

ديگر ازبلندگوهاي كودتا كه از بعد از 
انقالب و به خصوص بعد از كودتاي 

وي رهبري انتخاب سال شصت كه از س
مي شد در كليه سركوب هاي مردمي 

اين مركز . از عوامل اصلي بود 
چماقداران را جهت حمله به مردم 
آماده مي كند و از عوامل ايجاد 

بسيج  –ارتباط ميان نيروهاي چماقدار 
و سپاه در هر شهر و شهرستاني بوده 

 .است و هست 
گروهي  –گروه آبادگران جوان  -  11

جدايي از آبادگران قبلي  كه در پي 
در جريان انتخابات اخير . تاسيس شد

اين .  رو به سوي محسن رضايي گذارد
گروه از جمله گروههايي است كه در 
آينده نزديك، صابون تصفيه بر تنشان 

زيرا اين گروه از جمله .  خواهد خورد
گروههايي مي باشد كه در جريان 
كودتا حمايت كامل خود را از كودتا 

ن اعالم ننموده است و به زودي به چيا
سرنوشت گروههاي اصالح طلب دچار 

  .خواهد شد 
گروه اصولگرايان ترقيخواه و  - 12

مستقل كه از دور هم جمع شدن 
افرادي مانند احمد توكلي و سعيد 

تشكيل شده است از ... ابوطالب و 
جمله گروههايي است كه در مجموعه 
ر اصولگرايان در انتخابات قبلي قرا

در انتخابات  مجلس دور .  گرفته بودند
قبل تا حدي خود را از اصولگرايان 

در . مطلق خواه دور ساخته بودند
انتخابات رياست جمهوري دور دهم 
نيز از حاميان احمدي نژاد نبوده اند و 
در نتيجه به سمت گروههايي سوق 
داده شد كه آينده اي نه چندان 

  .خوش در انتظار آنها است 
ين گروه و افراد آن در برخي ا    

از جمله .  مقامات نظام و مجلس هستند
پس به . مخالفان احمدي نژاد هستند 

زودي يا بايد هماهنگي خود را با 
احمدي نژاد اعالم كنند يا خود را 

  .براي حذف شدن آماده كنند 
الريجاني  –گروه سه گانه قاليباف  -  13
رضايي از جمله گروههايي هستند  –

ر چند تحت عنوان گروهي نام كه ه
گذاري نشده اند اما نزديكي فكري و 
سياسي آنها از انتخابات دور قبل تقريبا 
مشخص كرد كه نزديك به يكديگر فكر 

در انتخابات اخير اين گروه .  مي كنند
تا حدي مخالفت خود با احمدي نژاد 

  .و انتخابات برگزار شده را ابراز كرد 
درگير با قاليباف كه سالهاست    

احمدي نژاد و وابستگان وي در 
وزارت كشور است و شركت كنندگان 
در راهپيمايي در اعتراض به تقلب 
بزرگ را بيش از دو ميليون اعالم كرد 
و اعالم او براي احمدي نژاد و خامنه 
اي بسيار گران تمام شد، در معرض 

 . حذف  قرار گرفته است
وضعيت علي الريجاني يكي از اين      

او در . گروه نيز تا حدي روشن است3
انتخابات رياست جمهوري، با زيركي 
از احمدي نژاد حمايت نكرد و در 
ميهماني احمدي نژاد براي نمايندگان 

و عالوه بر .  مجلس نيز شركت نكرد
آن، كميته رسيدگي به حمله به 

تحقيق . خوابگاه دانشگاه را تشكيل داد
اين كميته به اين نتيجه رسيد كه 
عامالن اصلي اين حمله نيروهاي سپاه 

مرتضي . و قواي انتظامي بوده اند
تمدن، استاندار تهران، ناگزير شد 
بگويد دستور حمله به خوابگاه دانشگاه 

پيش از آن، .  را او صادر كرده است
مي خواستند گناه حمله را به گردن 
هاشم رهبر رييس دانشگاه تهران 

ميته رهبر اعتراض كرد و ك. بيندازند
  . تحقيق كرد و ماجرا روشن شد

 190عالوه بر الريجاني، بيش از     
نماينده مجلس نيز از  حكومت 
. احمدي نژاد حمايت نمي كنند

الجرم،  برخي از اين نمايندگان بايد 
به گروه حذفيان وارد شوند و همچنين 
با توجه به برخورد برخي از نمايندگان 
حامي رهبري و احمدي نژاد شرايط 
براي الريجاني نيز تا حدي مشكل 

 .خواهند شد 
نفر سوم اين گروه محسن رضايي     

يكي از كانديداهاي رياست جمهوري 
او براي جلوگيري از ورود . بود

احمدي نژاد وارد انتخابات شد كه با 
تقلبات گسترده گروه حامي او و 

هر . شخص رهبري و بيت او مواجه شد
ف چه تالش كرد كه خود را بي طر

نشان دهد به دليل نوع و شيوه برخورد 
نماينده شوراي نگهبان با نمايندگان او 
و دروغ هاي كدخدايي، سخنگوي 
شوراي نگهبان،  او نيز مجبور به 

در . مخالفت  با كار شوراي نگهبان شد
نتيجه برادر خود اميدوار رضايي را 
براي نظارت بر  بازشماري ده درصد از 

و گند كار صندوق هاي راي فرستاد 
زماني بيشتر در آمد كه برادر او،  در 
مصاحبه اي، اعالم كرد كه از ده 
درصد صندوق هاي بازشماري شده 

درصد از آرا با يك قلم و  80تا  70بين 
.  يك خط نوشته شده بودند

كدخدايي او را تهديد به برخورد 
در نتيجه، كار اين . قضايي كرد

در . بازشماري به مجلس كشيده شد
لس، موضوع برخورد علي مطهري مج

با برخي از نمايندگان چماقدار حامي 
  . احمدي نژاد، شد

الزم  ديده نشد كه نقش افراد سپاه     
بسيج و  –بسيج مقاومت  –پاسداران 

زيرا هر .  نيروي انتظامي  شرح شود
يك از اين گروهها، در علن گفته اند 

  حامي و پشتيبان رهبري و مجري 
  

  8صفحه در 
  

  كودتاچي در تله
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كودتا را خامنه اي . نويات وي هستندم
انجام داده و سركوب را اين نيروها 

  . انجام داده اند
گزارش دوم خواننده را : انقالب اسالمي

از ماهيت شركت كنندگاه در تقلب بزرگ 
  :و سركوب ها آگاه مي كند

  

خامنه اي،  در انزوا،  
بر سر نيزه قواي 
  !:سركوب نشسته است

  
سي و نظامي رژيم تقالي سران سيا     

واليت فقيه در انداختن  كشتن جوانان 
نشان مي »  اغتشاش گران«به گردن 

. دهد رژيم در چه وضعيت بدي است 
رفتار رژيم تنها درد را تشديد مي كند 
كه جنايتهايش بر دلهاي مردم مي نهد 
و آنها را به ادامه جنبش مصمم تر مي 

  . كند
 در حال حاضر، رژيم واليت مطلقه   

فقيه و شخص خامنه اي، خود را در 
وضعيتي با ويژگي ها زير قرار داده 

  : اند
صدور اطالعيه ها و فتوي هاي بسيار  ●

سخت از سوي برخي مراجع بلند پايه 
در قم و جائر شمردن او و فراخواندن 

صادر . مردم به قيام مقابله بر كناري او
كنندگان فتوي ها و اعتراض ها  آيت 

  .صانعي و بيات هستند  اهللا منتظري و
 –موضعگيري ها بر ضد خامنه اي  ●

و سران رژيم  و  –بدون بردن نام 
حمايت از مردم از سوي برخي ديگراز 
روحانيان مانند موسوي اردبيلي و 

 ...صافي گلپايگاني و
» انتخاب«تن ندادن به تبريك  ●

احمدي نژاد و تصديق كودتاي خامنه 
ه  داخل مراجع و روحانيان برجست.  اي

كشور كه اعتراض نكردند، سكوت 
تنها  شيخ حسين نوري .   كردند

او همان . همداني پيام تبريك داد
كسي است كه در آغاز انقالب، خميني 
او را براي سركشي از سفارتخانه ها، به 
اروپا فرستاد و اينك خود را مرجع 

آخوند دولتي است و . تقليد مي خواند
  . مردم از او بيزارند

حتي مكارم شيرازي نيز تحت فشار      
  .حاضر به دادن پيام نشد

آيات عظام منتظري و وحيد      
خراساني و  شبيري و صافي گلپايگاني 

نه تنها ... و صانعي و  موسوي اردبيلي و
پيام تبريك ندادند، بلكه مخالفت نيز 

اينك مشروعيت و كفايت . كردند
 . است» ولي جائر«خامنه اي نفي و او 

صدور اطالعيه هاي گروههاي   ●
روحانيون : بزرگ روحاني برضد كودتا

نزديك به خميني، كه در تشكلهائي 
نظير مجمع روحانيون مبارز و مجمع 
محققين و مدرسين حوزه علميه قم، 
عضويت دارند، كودتا را محكوم كرده 

كساني چون  محمد خاتمي و .  اند
موسوي الري و موسوي خوئيني ها و 

مجيد انصاري و  ر ومحتشمي پو
ديباجي و هادي خامنه اي و هادي 
غفاري و بيات زنجاني و موسوي 

فرزند آيت اهللا فاضل  و تبريزي
نيز جداگانه موضعگيري .... لنكراني و

 .كرده و كودتا را محكوم كرده اند
مخالفت برخي از ائمه جمعه و  ●

جماعت و اعضاي مجلس خبرگان 
ان رهبري كه در گذشته به اصولگراي

بوده اند نزديك بوده اند با شيوه 
از اين جمله . حكومت داري خامنه اي

اند آيات اهللا رضا استادي و اميني و 
 ...جوادي املي و دستغيب و

اعتراض نامزدها به تقلب بزرگ و  ●
موسوي و كروبي بر اعتراض . كودتا

رضائي انتخابات را . خود باقي هستند
طر بخا«آميخته به تقلب مي داند اما 

، اعتراض را ترك گفته »مصالح نظام
  . است
صدور اطالعيه ها و بيانيه ها در  ●

مخالفت با تقلب بزرگ و كودتا از 
سوي سازمانهاي سياسي، از جمله 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و 
جبهه مشاركت و حزب كارگزاران 
سازندگي  و نيز گروههاي سياسي 
مستقل ديگر مانند نمايندگان ادوار 

 جلس و ادوار تحكيم وحدت  وم
دانشجويان تحكيم وحدت  و  زندانيان 

 ...سياسي پيش از انقالب و 
عدم پذيرش كودتا از سوي برخي   ●

سران سابق سپاه و بسيج و مخالفت با 
شيوه سركوب مردم و بري دانستن 
خود از گروه هاي شريك در جنايات 

 .انجام شده 
 مخالفت بزرگان حقوق بشر و قضا در ●

اكثر اساتيد دانشگاهها و عموم : كشور
چهره هاي برجسته در مسائل حقوق 
بشري با كودتا و سركوبگري رژيم 

 .مخالفت كرده اند و مي كنند
مخالفت اكثر هنرمندان و  ●

نويسندگان و ورزشكاران و 
در داخل كشور با ... كارگردانان و

وجود همه فشاري كه بر آنها وارد شده 
 .است 

يه نيروهاي اپوزيسيون مخالفت كل ●
خارج از نظام در داخل و خارج از 

 .كشور 
 مخالفت افكار عمومي جهان  ●
مخالفت كليه سازمانهاي مدافع   ●

حقوق بشر و  مطبوعات و سازمانهاي 
زنان و دانشجوئي و جوانان در خارج 

 از كشور 
حمايت بسياري از نويسندگان و   ●

  بلندپايگان سياسي و اجتماعي  و
در دانشگاههاي خارج از .. نگي و فره

 كشور 
 ....و

همه اين بيانيه ها و اطالعيه ها و     
گزارش ها نشان مي دهند كه رژيم در 

آنچه . وضعيت آچمز قرار گرفته است
برايش باقي مانده است، خشونت است 

 . و آن را ددمنشانه بكار مي برد
مردم ايران معتقدند كه خون بيگناه      

كشتاري . الن را  مي گيردگريبان قات
كه مأموران به دستور خامنه اي 
مرتكب شده اند، در روز حمله به 
خوابگاه دانشگاه و در روز تظاهرات 
ميليوني مردم و در روز تظاهرات، بعد 
از نماز جمعه به امامت خامنه اي، در 
تهران و شهرستانها كشتن، از ديد مردم، 
.  كار خامنه اي و دستياران او است

اين جنايت ها پايه هاي تخت سلطنت 
 . خامنه اي را در هم شكسته اند

از زماني كه فيلم قتل ندا آقا سلطان     
و فيلم هاي ديگر در جهان منتشر 
شدند، همه نشان دهنده  شقاوت 
هواداران ولي فقيه، خشم مردم سراسر 
ايران و جهان بر ضد جناياتكاران 

همه براي .  واليتي بر انگيخته شد
بركنار كردن سيد علي به كوشش 

اين خطر را مشاوران . برخاسته اند
خارجي و داخلي  خامنه اي،  به او 

از اين رو، برخي از .  يادآور شده اند
سران نظامي و سياسي وابسته به كودتا 
به ميدان آمدند تا مگر گناه جنايات را 

 .به گردن ديگران بيندازند 
يتكار اولين بار، سردار رادان جنا    

وابسته به جمعيت ايثارگران و سپاه 
پاسداران كه مسئوليت نيروهاي 
انتظامي  را در سركوب بر عهده داشت 
به ميدان آمد و گفت كساني كه در 

خرداد كشته شده اند توسط  25جريان 
گروههاي مسلحي كشته شدند كه در 
ميان تظاهر كنندگان بوده اند و قصد 

حال . ه اندحمله به پايگاه بسيج را داشت
آنكه فيلم هاي پخش شده نشان مي 
دهند كه اين بسيجيان هستند كه  از 
پشت بام پايگاه خود در ميدان آزادي 

در همان . مردم را به گلوله بسته اند 
جريان تير اندازي بود كه يك دختر 
بچه كودكستاني كه مادرش براي 
بردن وي آمده بود با تير اندازي 

در و دختر هر بسيجيان به سوي اين ما
 .دو كشته شدند 

نفر بعدي خود رييس جمهوري     
بعد .  دروغگوي رژيم واليت مطلقه بود

از قتل ندا آقا سلطان، دست بكار شد تا 
كه به قول خودش،  تبليغات عليه ايران 

او به قوه . در جهان را خنثي كند
قضاييه نامه نوشت و خواست  در باره 

دا اقا قتل ندا تحقيق كند و ضارب ن
وقتي نامه اين . سلطان را دستگير كند 

دروغگو، در صدا و سيما، خوانده شد، 
مردم دانستند چسان خون ندا گريبان 

دانستند كه او . رژيم را گرفته است
نماد جنبش نسل امروز گشته و جهاني 
را به حمايت از اين جنبش، به حركت 

 . در آورده است
رسانه بعد  از احمدي نژاد، نوبت به     

هاي دروغ پرداز طرفدار كودتاچيان 
صدا و سيماي تحت امر خامنه اي : شد

و  مدير مسئول روزنامه جوان وابسته 
به سپاه پاسداران و مدير مسئول وب 
سايت فارس نيوز وابسته به سپاه  مدعي 
شدند كه ندا آقا سلطان از پشت تير 

تير اندازي به او كار . خورده است
اين سناريو را  كساني بوده است كه

طراحي كرده اند براي اين كه 
نيروهاي نظامي و انتظامي  را بد نام 

 .كنند 
در نوبت چهارم،  برخي از مقامات     

واواك و نيروهاي انتظامي گفتند كار 
تير اندازي به ندا آقا سلطان كار افراد 

حتي . سازمان مجاهدين بوده است
را » منافق تير انداز«مدعي شدند 

او از اهالي شمال . يي كرده اندشناسا
قاتل «اما هرگز اين .  كشور بوده است

.  بر صحنه تلويزيون ظاهر نشد» منافق
زيرا دروغ سازان، خود نيز، بر دروغي 

 . كه ساخته بودند،  مي خنديدند 
سرانجام،  احمدي مقدم كه از     

بسيجيان با سابقه است و خود در 
بود و انتخابات قبلي، از عوامل تقلب 

بعد از آن به فرماندهي نيروي انتظامي 
ما دستور : رسيد، به صحنه آمد و گفت

دستگيري دكتر حجازي را صادر كرده 
او يكي از عوامل اين جريان بوده . ايم

از طريق پليس : او حتي گفت. است
بين المللي خواستار دستگيري وي 

اما بعد معلوم شد كه او هم .  شده ايم
گران دروغي گفته مانند ديگر كودتا

بود تا يك روز ديگر را پشت سر 
 . بگذارند و از فشار به نظام كاسته شود

وقتي اين ترفند ها و سناريوهاي     
فريبكاران كار ساز نشدند،  شيوه اي 

سردار بسيجي :  ديگر را انتخاب كردند
حسين طائب به ميدان آمد و مدعي 
.  شد كه چند نفر را دستگير كرده اند

با سوء استفاده از لباس نيروهاي آنها 
انتظامي و بسيجي،  در اغتشاشات 
شركت كرده و مردم را مورد ضرب 
وشتم قرار داده اند و به زودي محاكمه 

 !!  خواهند شد
مضحك تر از همه،  نامه سردار      

اين نامه . فيروز آبادي به امام زمان بود
مردم را بيش از پيش بر  بي اعتقادي 

به خدا و پيامبر و ائمه، اين جماعت 
فيروز آبادي مدعي شد . مطمئن كرد

كه  نيروهاي انتظامي و نظامي هرگز از 
اسلحه استفاده نكرده اند و اين كار 

اما هم مردم مي !! منافقين بوده است
دانند كه مجاهدين خلق بي توانند و 
وضعيت و موقعيت چنان نيست كه 
قواي سركوب جنايت هاي خود را 

 .به پاي آنها بنويسندبتوانند 
گوئي همه دروغ زنان مذكور در      

باال،  يادشان رفته بود كه سردار 
جواني، جنايتكاري تازه به دوران 
رسيده،  در بخش سياسي سپاه 
پاسداران،  قبال گفته بود كه ما انقالب 
مخملي را در همان ابتدا در نطفه خفه 

به راستي اوچگونه  مي .  خواهيم كرد
اين حركت را در نطفه خفه  خواست 

 كند جز با خشونتي سبعانه؟
  

چه  عوامل سركوب مردم
  :سازمانهائي هستند؟

    

براي اينكه  دانسته باشد در جريان   
كودتا چه كساني از عوامل اصلي 
جنايات بوده اند و چه كساني مسئوليت 
ضرب و شتم و دستگيري و شكنجه و 

يد، قتل جوانان را بر عهده داشته اند با
نخست بايد به اطالع خوانندگان برسد 

  :كه
در حكومت خاتمي، هنگامي كه      

جريان ترورهاي داخلي و خارجي و 
قتل هاي سياسي لو رفتند و معلوم شد 
در آن جنايت ها، سيد علي خامنه اي 

و » بيت رهبر«و نيروهاي وابسته به 
نيروهاي امنيتي و اطالعاتي و انتظامي 

ه اند، او ناگزير شد و  سپاه دخيل بود
خود را ) سعيد امامي(» سعيد جان«

يكچند از مأموران نيز .  فداي كنند
محاكمه شدند و چون خانواده هاي 
شهيدان حاضر نشدند بر محاكمه 
صوري صحه بگذارند، محكومان را به 
دليل عدم تقاضاي قصاص از سوي اين 

  . خانواده ها، رها كردند
رخ دادند، آن زمان كه اين قتل ها     

. خاتمي يونسي را وزير واواك كرد 
پس از آن،  دست هاي سيد علي 
خامنه اي و مير حجازي و سيد مجتبي 
و ديگر جنايتكاران از ادامه كار تا 

اين شد كه سازمان . حدي كوتاه شد
واواك  .  ترور را از دولت بيرون بردند

در همان دوره، .  موازي تشكيل دادند
ي و امنيتي و چند سازمان اطالعات
  : حفاظتي تشكيل شدند

اطالعات و حفاظت اطالعات بيت  - 
رهبري  به فرماندهي و سرپرستي مير 

  حجازي 
اطالعات  و حفاظت اطالعات سپاه  - 

پاسداران  به سرپرستي سردار مرتضي  
  رضايي و بعدسردار  رمضاني 

اطالعات و حفاظت اطالعات قوه  - 
و   قضاييه  به سرپرستي الياس محمودي

  بعد اصغر جهانگير 
اطالعات و حفاظت اطالعات نيروي  - 

انتظامي  به سرپرستي سردار مسعود 
  صدر االسالم 

اطالعات و حفاظت اطالعات واواك   - 
  به وزيري محسني اژه اي 

هر كدام از اين مجموعه ها در كنار     
هم به كار اطالعاتي و حفاظت از 

كار واواك مختل . اطالعات پرداختند
به ترتيبي كه هر زمان واواك مي . دش

خواست كاري را انجام دهد با يكي از 
  . اين سازمانها مقابل مي شد

در همان زمان بود كه اطالعات و     
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران خود 
به تنهايي مشغول به عمليات پاكسازي 

اطالعات سپاه از . نيروهاي سياسي شد
ر مشغول همان ابتداي انقالب به اين كا

اما اين بار،  هماهنگي .  شده بود
اطالعات و حفاظت سپاه با  اطالعات 
بيت رهبري بود انجام مي گرفت و  نه 

  .با واواك
به هر حال اين برنامه ادامه داشت و     

همه به جز وزارت اطالعات با هم 
همكاري مي كردند تا جايي كه ديگر 

  .واواك  كاره اي نبود 
كومت احمدي نژاد و با  تشكيل ح      

رفتن يونسي، كليه اسناد و مدارك و 
نيروهاي برجسته واواك  وارد 
اطالعات و حفاظت اطالعات بيت 

واواك  تبديل به بخش .  رهبري شدند
كوچكي از اطالعات و حفاظت 
اطالعات بيت رهبري شد و تنها در 
جريان جستجو براي يافتن بمب 

خارجي  –گذاران خيالي  و ايراني 
ي بود كه بايد دستگير مي شدند و هاي

به صحنه تلويزيون مي آمدند و اعتراف 
مابقي كارها در دست .  مي كردند

  .واواك  نبود 
و اطالعات » بيت رهبر«بنا به دستور     

و حفاظت اطالعات همين بيت، 
واواك را به فردي مسئله دار و مشكل 
ساز و متوهم به نام محسني اژه اي 

ياط خلوت خود به دادند تا وي در ح
همان سناريوها سازيها بپردازد و 
كارهاي بزرگتر را به حاج مجتبي و 

وي براي .  حاج صادق واگذار كند
ادامه كار بعد از جابجايي نيروهاي 
برجسته دست نياز به سوي تعدادي 
بسيجي و سپاهي تازه كار دراز كرد و 
با استخدام آنها، واواك را آنگونه كه 

او  هر . ند، سازمان دادبه وي گفته بود
از چندي اطالعيه مي دهد و يا 
مصاحبه مي كند كه  تعدادي بمب 
گذار را كه در ارتباط با اسراييل و 
امريكا و انگلستان بوده اند دستگير 
كرده و يا كساني را كه مأمور ايجاد 
انقالب مخملي بوده اند، شناسائي و 

» اعترافات«گاه ... دستگير كرده است و
ر شده اي را از  تلويزيون پخش دستگي

حاال هم قرار است . مي كردند
اعترافات دستگير شدگان را پخش 
كنند تا مردم بفهمند كه خطر انقالب 

  ...مخملي در كار بوده است و
در حال حاضر، كار واواك را      

انجام مي » بيت رهبري«اطالعات 
اطالعات سپاه پاسداران با دستور . دهد

ستگيري ها را عهده همين بيت كار د
سازمانهاي اطالعاتي ديگر، .  دار است

مانند اطالعات قوه قضاييه و نيروي 
انتظامي و واواك نيز به مانند بخش 
هاي كوچكتر در اختيار آن قرار گرفته 

اكثر دستگيري هاي انجام شده، .  اند
بعد از بر سر كارآمدن حكومت 
احمدي نژاد، در دور اول، به وسيله 

تنها .  پاسدار انجام مي شدندنيروهاي 
برخي به اصطالح بمب گذاران و 
جاسوسان توسط واواك دستگير شده 

برخورد با سياسيون و مخالفان .  بودند
از سوي بيت رهبري و توسط نيروهاي 

حجت «سپاه انجام مي شد و حتي 
سردار علي سعيدي نيز گفته » االسالم

بود كه اطالعات سپاه به عنوان نيروي 
اطالعات و امنيت در كنار وزارت معين 

  .اطالعات عمل مي كند 
در اين دوره، كليه اطالعات مربوط     

به مخالفان سياسي و منتقدان دربيت 
رهبري و مركز اطالعاتي آن و بخشي 

  در اطالعات سپاه گرد آوري و مورد 
عمليات به . پژوهش قرار مي گيرند

دستور اطالعات بيت و اقا مجتبي و اقا 
  .توسط سپاه انجام مي شوند  صادق

و اما در درگيري هاي اخير باز هم    
رد پاي اين گروههاي موازي كه حاال 
خود به قدرتي عظيم تبديل شده اند 

  .ديده مي شود 
گروههاي دخيل در سركوب مردمي 
كه به  اعتراض به كودتا برخاستند  و 
كار را به اعتراض به رژيم كشاندند، 

  :عبارتند از
ران  وابسته به حفاظت و مأمو ●

حفاظت اطالعات بيت رهبري  اين 
وران از شقي ترين مأموران  بيت »مأ

در بعضي اوقات به .  رهبري هستند
صورت علني مردم را در خيابان مورد 
ضرب و شتم شديد قرار مي دهند و 

هيچ مشكلي .  حتي به قتل مي رسانند
اين .  هم  براي آنها به وجود نمي آيد

موما مسلح هستند و با دارا افراد  ع
بودن كارت مخصوص در كليه امور 

هيچ ارگاني برابر و .  دخالت مي كنند
برخي از .  باالتر از آنها وجود ندارد

قتل هاي ، در جريان اعتراضات اخير، 
  .كار اين افراد بوده است 

افراد سپاه پاسداران در لشگر هاي  ●
عاشورا و الزهرا، در سركوبگري ها 

اين افراد متعلق به  .  مي كنندشركت 
نيروي زميني سپاه پاسداران و بسيج 
هستند و از سالها قبل آماده برخورد با 
اعتراضات داخلي شده و طي سال 
گذشته دهها مانور از نوع موزاييكي و 

مردم .  منطقه اي را انجام داده اند
ايران با اين افراد، در روزهاي اخير 

اد كليه اين افر.  روبرو بوده اند
امكانات سركوب و قتل را در اختيار 

اين افراد سوار بر خودروهاي .  دارند
.  هستند 4پي  –خود،  مسلح به سالح ام

در هر اتوموبيل يك فرد مسلح به دور 
زن نيز حضور دارد كه كار تك 

 .تيرانداز را عهده دار است 
بخشي از افراد وابسته به اين لشگرها،    

ر سواري هستند همان نيروهاي موتو
  كه با سرعت به داخل جمعيت وارد 

  
  9صفحه در 

  كودتاچي در تله
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مي شوند و مردم را مورد ضرب و شتم 
بسته به نوع لباس،  .  قرار مي دهند

برخي از اين نيروها نيز وابسته به گارد 
اما .  ضد اغتشاش نيروي انتظامي هستند

به جز برخي از نيروهاي بسيجي كه 
ر فاقد مسلح هستند ديگر نيروهاي درگي

اسلحه مي باشند مگر اينكه خود شخصا 
و يا بنا به دستور و تاييد مقاماتي حق 
صدور اين دستور را دارند،  از اسلحه 

 .استفاده كنند 
كشتن مردم شركت كننده در      

جنبش اعتراضي، توسط افراد وابسته به 
سپاه يا لشگرهاي عاشورا و نيز بسيج 
مقاومت و برخي افراد حفاظت 

عات بيت رهبري و سپاه صورت اطال
نيروي انتظامي در اين .  گرفته است

مگر برخي از  كار دخيل نبوده است
نيروهاي لباس شخصي وابسته به نيروي 
انتظامي كه به نام نيروهاي نوپو معروف 
هستند كه معني نيروي ويژه پاسدار 

عالوه بر .   واليت را بر خود نهاده اند
ال توسط اين، برخي از قتل ها احتما

نيروهاي مسلح انصار حزب اهللا صورت 
گرفته كه خود وابسته به سپاه يا 
مقاومت بسيج هستند و همواره با خود 

در خيابانها از .  سالح حمل مي كنند
فاصله نزديك جوانان را كه احساس 
مي كنند زرنگتر هستند و يا حكم 
جلوداري  را دارند مورد هدف قرار 

 .نند مي دهند و به قتل مي رسا
اگر خوانندگان محترم يادشان      

باشد در جريان حمله به كوي دانشگاه 
نيروهاي دخيل همين نيروهاي نوپو و 
نيروهاي انصار حزب اهللا مسلحي بودند 
كه در كنار نيروهاي مسلح نيروي 
انتظامي دانشجويان را به گلوله بستند و 
مجروح ساختند و قتل عزت ابراهيم 

ار حزب اهللا صورت نژاد نيز توسط انص
گرفت اناه در جريان اعتراضات اخير 
نيز به خوابگاه دانشگاه حمله كردند و 

 .برخي ها را به قتل رساندند 
الزم به اشاره است كه اكثر دستگيري 
هاي انجام شده سياسيون و خبرنگاران 
توسط نيروي معين اطالعات سپاه و به 
دستور اطالعات بيت رهبري  صورت 

و اكثر انها در زندانها تحت گرفته شده 
فشار نيروهاي سپاهي هستند زيرا اين 
نيرو معتقد است كه بر اساس منويات 
رهبري دست به هر كاري خواهد زد 
و در اين كودتا نيز رهبري مايل به بر 
سر كار اوردن احمدي نژاد جهت 
ادامه حاكميت خود و فرزند ارشد 
خود بوده است و در نتيجه سپاه نيز بر 

اس دستور تحت نظر اطالعات بيت اس
رهبري اقدام به دستگيري هاي اخير 
نموده و انها را به شدت تحت فشار 
قرار داده تا بتواند سناريوي مورد نظر 
رهبري را كه همانا دخالت نيروهاي 
بيگانه در اين اعتراضات بوده است را 
به نمايش در اورد كه گويا اين بار 

هنوز تيرشان به سنگ خورده است و 
 .نتوانسته اند اين سناريو را تكميل كنند

در درگيري هاي اخير ميان مردم و     
نيروهاي سالخ،  مأموراني ديده مي 
شدند كه مجهز به كاله كاسكت و 

اين . روپوش و دسته كلنگ بودند
نيروهاي بسيج چند «افراد همان 

بودند كه رژيم توانسته بود از » ميليوني
در . فراخواندسراسر كشور به تهران 

كنار آنها، مأموراني نيز مجهز به باتون 
اينها از نيروهاي انتظامي بودند . بودند

و تنها جهت پراكنده كردن مردم وارد  
عمل مي شدند و مردم را مورد ضرب 

اما مأموراني .  و شتم قرار مي دادند
كه مردم را به شدت مورد ضرب و شتم 
 قرار مي دادند،  نيروهاي وابسته به
سپاه بودند كه بنا بر دستور، ميبايست 
چنان وحشيانه مردم را كتك مي زدند 

كشتن به  . كه موجب ترس  مردم شود
مأموران  معتقد تر به واليت مطلقه  

 .واگذار بود 
همانگونه كه ديده وگزارش شده     

است اكثر مقتولين، بر اثر اصابت گلوله 
ال گلوله به با.  به باال تنه كشته شده اند

تنه،  از جمله قلب و سينه و گلو و سر 
هدف . كشته شده ها خورده است

گرفتن جوانان بقصد كشتن، نهايت 
بيرحمي و ترس مأموران خامنه اي را 
نمايان كرد و سبب برانگيختن حس 

چون سبعيت . انزجار جهانيان شد
و مأمورانش او و مأمورانش را » رهبر«

اره بر جهانيان شناسانده است، به فكر چ
افتاده اند و تقال مي كنند دستهاي خود 

  .را از خونهاي بيگناه بشويند
ناگفته نماند كه براي  سركوب و      

سالخي مردم تهران،  به دليل كنترل 
شديد بر مردم در شهرستانها و شهرهاي 

تا  60كوچك،  رژيم توانست حدود 
درصد از  قواي سركوب  خود را  70

ده نيروي فرمان.  به تهران بياورد
انتظامي مدعي شد كه از تنها با يك 
سوم از نيروهاي خود توانستيم 

بديهي است . اغتشاشات را كنترل كنيم
 . دروغي بزرگ مي گفت

بحران داخلي همچنان : انقالب اسالمي
شديد است و دولت كودتا مي كوشد 

  :بحران خارجي نيز شدت بخشد
  

با حمله بشرطي غرب 
اسرائيل به ايران 

 مي كند   موافقت
چترحمايت  –..كه 

  ...امريكا؟ و
  
غرب از حمله اسرائيل به ايران *

حمايت مي كند اگر اسرائيل 
صلح با فلسطيني ها را به نتيجه 

  :برساند
  
ژوئيه، تايمز لندن از قول  16در  ◄

ديپلماتهاي غربي كه نامشان را نبرده است، 
اطالع داده است كه معامله غرب با اسرائيل بر 

فقت اسرائيل با تشكيل دولت فلسطيني، سر موا
غرب به اسرائيل پيشنهاد .  دارد شكل مي گيرد

كرده است از حمله اش به ايران حمايت كند 
و در برابر، اسرائيل امتيازهائي را، از جمله 

  . خواست  فلسطيني ها در باره زمين، برآورد
بتازگي، قواي اسرائيل آماده حمله به ايران      
ا توجه به اظهار تمايل غرب به رسيدن اما ب. بود

به تفاهم با ايران از راه ديپلماتيك،  بنظر نمي 
رسد كه، در زير، قبول كرده باشند بر حمله 
اسرائيل به ايران چشم بپوشند چه رسد به اين 

  .كه در علن، از چنين حمله اي حمايت كنند
، اسرائيل ايران را تهديد به حمله  اخيرا      

به اين بهانه كه ايران در حال . دنظامي كر
اما ايران . بمب اتمي است ساختن

تكذيب مي كند و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نيز مي گويد مدركي دال 
بر اين كه ايران مشغول توليد بمب 

  . اتمي است، بدست نياورده است
حمله : اما روبرت گيت مي گويد     

نظامي به تأسيسات اتمي ايران 
ضد امريكائي را سخت  احساسات

برخواهد انگيخت خواه امريكا مسئول 
  .آن باشد و چه نباشد

  
در صورت : كلينتون مي گويد*

مجهز شدن ايران به بمب اتمي، 
امريكا كشورهاي منطقه را زير 
چتر دفاعي خود قرار مي دهد و 

  :اين كشورها را مسلح مي كند
  
، آسوشيتدپرس 2009ژوئيه  25در  ◄

ت كه كلينتون، وزير گزارش كرده اس
خارجه امريكا، وقتي گفت هرگاه 
ايران به سالح اتمي مجهز شود، امريكا 
كشورهاي منطقه را زير چتر دفاعي 
خود قرار مي دهد، در منطقه زمين 

زيرا سخنان او را . لرزه بوجود آورد
بروز سياستي شمردند كه واشنگتن، در 

سخنان او را . نهان، اتخاذ كرده است
ن سياست پنهان تلقي كردند آشكار شد

زيرا موضع علني اوباما و حكومت او 
موضع . در باره ايران جز اين است

اينست كه بهيچرو نبايد اجازه داد 
  .ايران به سالح اتمي مجهز شود

خانم كلينتون اين سخن را در       
پس از آن،  از . تلويزيون تايلند گفت

من تنها : گفته خود بازگشت و گفت
مريكا را در مخالفت با مجهز سياست ا

و . شدن ايران به بمب اتمي بازگفته ام
رجوعي به تضمين هاي رسمي امريكا 
بر دفاع از كشورهاي منطقه و قرار 

  .دادن آنها زير چتر دفاعي نكرد
و چون مقامات اسرائيل زنگ خطر      

را به صدا درآوردند كه معني سخن او 
ن اينست كه امريكا به مجهز شدن ايرا

به سالح اتمي تن داده است،  خانم 
كلينتون و مقامات ارشد وزارت 
خارجه، با لحني قاطع، اين برداشت را 
نادرست خواندند و تأكيد كردند 
تغييري در سياست امريكا بوجود نيامده 

  . است
، »چتر دفاعي«اما سخن او در باره     

همان ايده ايست كه خانم كلينتون و 
ما، در جريان چند مشاور ارشد اوبا

انتخابات رياست جمهوري مطرح 
قرار دادن اسرائيل و .  كرده بودند

كشورهاي عرب خاورميانه زير چتر 
دفاعي امريكا، بخاطر تهديدي كه از 
ايران متوجه اين كشورها است، ايده 

وجود داشته  1990ايست كه از سالهاي 
  .است

خانم كلينتون، در مناظره اش با      
ما «: گفته بود 2008ريل اوباما، در آو

مي بايد چتر دفاعي ايجاد كنيم كه نه 
تنها اسرائيل، بلكه كشورهاي ديگر 

البته . منطقه نيز تحت آن قرار گيرند
من بايد براي ايرانيان روشن كنم كه 
حمله به اسرائيل، سبب واكنش وسيع و 

حمله ايران به . پرحجم امريكا مي شود
را بر كشورهاي ديگر نيز همين واكنش 

در آن مناظره، .  »خواهد انگيخت
اوباما گفت مي بايد از اسرائيل دفاع 
شود اما در باره حمايت كشورهاي 

  . ديگر سخني نگفت
برخي از  كارشناسان سياسي بر اين    

نظر هستند كه كلينتون از روي بي 
برخي . دقتي آن سخن را گفته است

ديگر بر اين نظر هستند كه سخنان او را 
آن مي دانند كه سياست خارجي دليل 

امريكا، در انديشه و عمل، تحت نظم و 
  . قاعده نيامده است

آرون داويد ميلر، مذاكره كننده     
پيشين در باره صلح خاورميانه كه اينك 

كار » وودرو ويلسون سنتر«در مؤسسه 
هرگاه وزير : مي كند، مي گويد

خارجه در دانشگاهي سخن مي گفت و 
قعي سخن مي گفت كه يا در جا و مو

سخنش ثبت و ضبط نمي شد، سخن او 
اما وقتي در راه و در . قابل اغماض بود

برابر دستگاه ضبط و ثبت كننده چنين 
سخني را مي گويد، با امر ديگري 

. سخنان او مسئله ساخته است. روبروئيم
حاكي از نبود يك استراتژي همĤهنگ 
و وجود ابهام و نا همĤهنگي در حوزه 

  .     خارجي است سياست
كاخ سفيد حاضر نشد در اين باره     

اظهار نظر كند كه، در باره ايران، 
با اين . كدام گزينش مورد توجه است

حال، تومي ويتور سخنگوي كاخ سفيد 
همانطور كه رئيس جمهوري : گفت

بارها گفته است، ما تمامي گزينه هائي  
راكه قدرت امريكا در اختيار دارد، از 

زينه ديپلماسي، بكار مي گيريم جمله گ
تا اين كه اطمينان حاصل كنيم ايران 

  .سالح اتمي نمي سازد
با آنكه خانم كلينتون اصرار مي      

ورزد سخن او، جنبه عمومي داشته 
براي » چتر دفاعي امريكا«است، اما 

حمايت از كشورهاي خاورميانه در 
برابر ايران، چندين سال است مورد 

در » نندگان ايدهتوليد ك«توجه 
اين مفهوم بر اساس .  واشنگتن است

تجربه جنگ سرد ميان غرب و 
، به انديشه آمده »اردوگاه سوسياليسم«

در آن دوران، چتر دفاعي بكار . است
آن مي آمد كه روسيه صاحب اسلحه 

را » كشورهاي آزاد«اتمي نتواند 
  . تهديد به جنگ كند

دوني روس كه نخست براي خانم      
ينتون كار مي كرد و اينك رئيس كل

قسمت خاورميانه در شوراي امنيت 
ملي است و روبرت اين هورن كه 
مشاور وزير خارجه در امر جلوگيري از 

گسترش سالح هسته اي است، هر دو،  
با فكر ايجاد چتر دفاعي موافق بوده 

  . اند
اما ميلر، رئيس ستاد ارتش امريكا       

ايد در چنين نظري را نب: مي گويد
علن اظهار كرد پيش از آنكه از هر 
جهت مطالعه و نقد شود و سياست 

زيرا هر آنچه . خارجي امريكا بگردد
شما مي گوئيد زير ذره بين گذاشته 
مي شود و فهميده مي شود ما چه مي 

  .خواهيم بكنيم
  

كلينتون به اسرائيل اطمينان * 
مي دهد كه امريكا قصد ندارد 

سالح  به مجهز شدن ايران به
  :اتمي تن دهد

  
ژوئيه، خبر گزاري فرانسه  22در  ◄

گزارش كرده است كه كلينتون به 
اسرائيل اطمينان داده است كه امريكا 
قصد ندارد بنا را بر مجهز شده ايران 
به سالح اتمي بگذارد و اين فكر را 

  .بپذيرد
خانم كلينتون تأكيد كرده است ما     

را در مي خواهيم باب گفتگو با ايران 
. باره برنامه اتمي اين كشور باز بگذاريم

اما براي ايران اين امر را نيز روشن 
كرده ايم كه در صورت لزوم وارد 

ايران بايد بداند .  عمل نيز خواهيم شد
كه خطا مي انديشد اگر فكر مي كند با 
مجهز شدن به بمب اتمي، مي تواند 

ما . كشورهاي منطقه را مرعوب كند
شورهاي منطقه را قواي نظامي ك

تقويت و از آنها حمايت خواهيم كرد 
و ايران خواهد ديد كه توان نظاميش 
بيشتر از آنچه اكنون هست نخواهد 

  .شد
در اسرائيل، دان مريدور، وزير     

سازمانهاي اطالعاتي اسرائيل سخنان 
هيالري كلينتون را مورد انتقاد قرار 

بدون هيجان سخنان : او گفت. داد
ر باره دفاع امريكا از متحدان امريكا د

خود را، در صورت بكار بردن سالم 
پنداري . اتمي از سوي ايران، شنيدم

امريكا به امكان برخوردار شدن ايران 
اين . از سالح اتم تن داده است

ما نبايد بنا را بر اين . سياست خطا است
بگذاريم كه ايران به سالح اتمي مجهز 

ايران به  ما مي بايد نگذاريم. مي شود
  .سالح اتمي مجهز شود

  
اوباما چهار مقام ارشد را روانه * 

اسرائيل مي كند تا اسرائيل را از 
ساختمان سازي در كرانه 
باختري رود اردن و حمله 

  :نظامي به ايران باز دارد
  
، خبرگزاري 2009ژوئيه  25در  ◄

آسوشيتدپرس گزارش كرده است كه 
جي امريكا چهار مقام ارشد سياست خار

و امنيت ملي خود را روانه اسرائيل مي 
اين چهار مقام  يك پيام را شامل . كند

دو موضوع به حكومت نتان ياهو ابالغ 
  : مي كند

حكومت اوباما از اسرائيل مي  ●
خواهد خانه سازي در ساحل غربي 
رود اردن را متوقف كند زيرا اين كار 
اميدي را از ميان مي برد كه براي 

  گفتگوهاي 
  . بوجود آمده است صلح
امريكا از اسرائيل مي خواهد كه  ●

فكر حمله نظامي به تأسيسات اتمي 
ايران را كنار بگذارد زيرا مانع از آن 
مي شود كه پيشنهاد گفتگو كه اوباما به 
ايران داده است، ميوه خود را ببار 

  . نياورد
كرولي، سخنگوي وزارت . جي.پ    

ه ژوئي 24خارجه امريكا روز جمعه 
ما مي خواهيم اين امر باشد كه : گفت

از هر سو مي بايد شرائط مساعد شوند 
براي اين كه وقتي گفتگوهاي رسمي 
آغاز مي شوند، ما در بهترين وضعيت 
براي دست يافتن به نتيجه موفقيت 

  . آميز باشيم
: معاون نخست وزير اسرائيل گفت    

امريكا از ما مي خواهد ساختمان سازي 
ختري رود اردن را متوقف دركرانه با

اين خواست مخالف توافق هاي . كنيم
پيشين ميان دو كشور است و از اعتبار 

  .امريكا مي كاهد
سخنان مريدور حاكي از شكاف رو      

.  به ازدياد ميان امريكا و اسرائيل است
مريدور ميانه روترين كس در حكومت 

  . كنوني اسرائيل است
ژوئيه به  27وزير دفاع امريكا در       

: دستياران او مي گويند. اسرائيل رفت
سفر او عادي است و ايران موضوع 

در ديدار او با اهود . گفتگو است
  باراك، وزير دفاع اسرائيل، وزير دفاع 

در مورد ايران، گزينه : اسرائيل گفت
نظامي بايد روي ميز همه كشورهائي 

  باشد كه نمي خواهند ايران به سالح 
در پاسخ، روبرت . وداتمي مجهز ش

گيت از ديپلماسي گفتگو با ايران، 
مقامات وزارت دفاع . سخن گفت

گيت به اسرائيلي ها : امريكا  مي گويند
توضيح خواهد داد كه حكومت 
امريكا ساده انديش نيست و باب 
مذاكره را نيز براي هميشه باز نگاه نمي 

اوباما گفته است ايران مي بايد تا . دارد
ر موافقت درخوري با گفتگو ماه سپتامب

بعمل بياورد و تا پايان سال جاري 
مسيحي، گفتگوها مي بايد به نتيجه 

  .مطلوبي برسند
مشاور امنيتي اوباما، جيمس جونس      

و دنيس روس، مسئول امور ايران و 
مقامات وزارت خزانه داري نيز، در 
.  اواخر هفته ، به اسرائيل مي روند

: مي گويندمقامات حكومت اوباما 
همزماني سفر مقامات امريكا به اسرائيل 

  . اتفاقي است
درياساالر ميلر، رئيس ستاد ارتش      

ايران يك تا سه سال : امريكا گفته است
زمان الزم دارد براي اين كه بمب 

  .اتمي خود را بسازد
  

امريكا بر اينست كه ايران * 
ذخاير اورانيوم خود را بمصرف 
رسانده است و از كشورهاي 
داراي اورانيوم مي خواهد به 

  :ايران اورانيوم نفروشند
  
، ها آرتص 2009ژوئيه  24در  ◄

 داراي كشور 10 از امريكا: نوشته است
 است خواسته اورانيوم غني منابع

 اين اورانيوم از كسي باشند مواظب
 اساس بر.  نفروشد ايران به ها كشور
 رسيده روزنامه اين دست به كه سندي
 به توجه با درخواست اين است،

 منابع اتمام از متحده اياالت تخمين
 صورت 2010 سال در ايران اورانيوم
 .است گرفته

 كه كشوري 10 گزارش اين بر بنا   
 شده ارسال آنان براي درخواست اين
   كانادا، ه،روسي از؛ عبارتند است

  
  10صفحه در 

  

  كودتاچي در تله
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1388مرداد      25تا    12 ا ز     729شماره  2009اوت     16تا   3   ز  ا  

 

 بريتانيا، آلمان، فرانسه، استراليا،
 اين در كه ديگر كشور سه و قزاقستان
. است نشده برده آنها از نامي گزارش
 همچنين گزارش اين در اين بر عالوه
 به ايران عالقه دليل به است شده ذكر
 پس ايران اورانيوم، سازي غني ادامه

 براي قطعاً دخو اورانيوم منابع اتمام از
 روي كشور از خارج به آن تهيه

 نظارت مساله اين و آورد خواهد
 صاحب هاي كشور سوي از بيشتري
  . طلبد مي را اورانيوم

  
تمام : » فرمانده سپاه«جعفري، * 

خاك اسرائيل زير پوشش 
موشكي ما است او نادانسته يا 
دانسته مي گويد كه به بحران 
خارجي براي تحميل دولت 

  :به مردم كشور نياز استكودتا 
  
، محمد علي 88مرداد  3در  ◄

 پاسداران سپاه »كل فرمانده«جعفري، 
 عليه تهديد ترين مهم: گفته است

 جمهوري نظام و اسالمي انقالب
 و دانيم مي داخل از را ايران اسالمي

) ره( امام حضرت كه است مطلبي اين
 .اند كرده اشاره آن به خود وصاياي در

 هاي حركت و ها انقالب پذيري آسيب
 داخل از بيشتر ارزشي و ايدئولوژيك

 و انقالب  خارجي، تهديدهاي .است
 به كشور، يك دروني وحدت و انسجام
 .كند مي بيشتر را اسالمي ايران ويژه

 تهديدات راستاي در دشمنان    
 انتخابات فرصت از استفاده  داخلي،

 و غرب كه اقداماتي از الگوگيري براي
 كشورهاي از بسياري در جهاني استكبار
 يعني - بود داده انجام ميانه آسياي
 را – مخملي كودتاي يا مخملي انقالب

 و دانستند مي مناسب خود زعم به
 معتقد آنها از بسياري كه اين رغم علي

 جواب ايران در مساله اين بودند
 را الگو اين هم باز ولي دهد، نمي

 داخل در متاسفانه و كردند دنبال
 را آنها فريب اي عده هم شورك

 تغييرات شود مي كردند  فكر و خوردند
 نظام هاي گيري جهت در اي عمده
 .كرد ايجاد

 راستين مسير مخالفان فشارها اين با   
 و بوده اين دنبال به اسالمي انقالب
 نظام كنوني هاي سياست در كه هستند
 اعالم هم را اين و كنند ايجاد تغيير

 اطالعاتي و گذشته اطالعات .كردند
 آمد دست به حوادث از پس كه

 اخير حوادث هدف كرد مشخص
 بود، كردم عنوان كه  اي مساله همين
 معظم رهبر و مردم هوشياري با ولي

 گرچه .شد خنثي ها توطئه اين انقالب
 وارد زيادي معنوي و مادي خسارات

 بايد آنها محركان و مسببان كه شد
 .ندباش منفي تبعات اين پاسخگوي

 اهداف برابر در داخلي تهديدات     
 .است جدي تهديد يك اسالمي انقالب

 چيزي تهديدات گونه اين معتقديم ما
 در را خود بايد و شود تمام كه نيست
 تهديد نوع اين با مقابله در نيز آينده
 .كنيم آماده متفاوت سناريوهاي با ولي
 هاي پيشرفت توانند نمي ما دشمنان     

 تحمل را يي هسته بعد در ويژه به ايران
 براي اقدامي هر به بنابراين .كنند

 .زنند مي دست ايران اقتدار از ممانعت
 دو ايران عليه نظامي اقدام و تهديد    

 نظامي تهديد . است جداگانه مساله
 هاي استفاده ها آن و است محتمل
 زيرا . برند مي تهديدات اين از زيادي

 تواند مي تتهديدا بيان كنند مي فكر
 ولي وادارد، نشيني عقب به را ايران
 عملي را تهديد اين آنها كه اين
 پاسخ كه است سئوالي نه يا كنند مي

 .نيست ساده آن به دادن
 ي درباره زيادي ي تجربه آنها    

 برابر در ايران ي بازدارنده هاي واكنش
 نظامي اقدام .دارند نظامي تهديدات

 ما  .است حماقت يك ايران عليه
 اين و نيستيم دشمن حماقت مسوول
 اقدام. نيست بيني پيش قابل مساله

 عقالني و منطقي ايران عليه نظامي
 باشد همراه حماقت با وقتي ولي نيست
 را حماقتي هرگونه كه نيست بعيد
 .دهند انجام

 در پاسخ به اين پرسش كه در     
 عليه نظامي ي حمله وقوع صورت
 خواهيد صورت اقدامي چه ، ايران
 رژيم يي هسته تسليحات آيا و داد

  داد؟ خواهيد قرار هدف را صهيونيستي
 از يكي: جعفري گفته است

 تمام كه است اين ما هاي ي توانمند
 موشكي پوشش زير اسراييل خاك
 نداريم، نظر اين از محدوديتي و ماست

 نيز ايران هاي موشك دقت چنين هم
 .ستا رفته باال بسيار اخير هاي سال در

 پرسش اين برابر در چنين هم جعفري
 دارد احتمال صورتي چه در كه

 را ايران عليه نظامي تهديدات دشمنان
 كه صورتي در: داد پاسخ كنند، عملي

 كشور داخل در انسجام و وحدت
 كنند احساس ها آن و باشيم نداشته
 شده كم نظام از مردمي هاي حمايت
 در ولي است، شدني اقدام ،اين است

 دادند نشان مردم اخير خاباتانت
  .دارند نظام به را وابستگي بيشترين

خط كشي ها زير جمله : انقالب اسالمي
طي سه دهه، از راه جنگ .  ها از ما است

و محاصره اقتصادي و بحرانهاي خارجي 
سخت، نخست مالتاريا و اينك مافياهاي 

مالي خود را به مردم ايران  –نظامي 
دم ايرانست كه به بر مر. تحميل كرده اند

جنبش خود تا استقرار دولت مردم ساالر 
وگرنه، رژيم . و حقوقمدار ادامه دهند

كودتا بحران مي سازد، بر شدت سركوب 
مي افزايد و وضعيت اقتصاد را از آنهم كه 

  :هست بدتر مي كند
  

تورم و بيكاري و دست 
گذاشتن سپاه بر اقتصاد 
و انحصار واردات توليد 

انو داخلي را به ز
  :درآورده اند

  
  

تصويب و اجراي طرح تحول * 
 60تا  30اقتصادي تورم 

 :درصدي ببار مي آورد
  
تير، جوان فردا در باره  23در  ◄

گزارش توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي 
  :مجلس، آورده است

 گزارش در توجه جالب نكات از ●
 همـه كـه بـود آن توكلي

 زايي تورم بر كارشناسي هاي گـزارش
 تأكيد دولت پيشنهادي طرح شديد
 ميزان كه هستند ها دولتي تنها و دارد
 طرح اين براي شده بيني پيش تورم

 به. نمايند مي انكار را) درصد 60 تا 30(
 دادن تن صورت در ديگر عبارت
 كه - دولت پيشنهاد به مجلس انفعالي
 مردم -است زياد بسيار آن احتمال
 و تورم از جديدي موج منتظر بايستي

 از يك هيچ آنكه بدون باشند رانيگ
 را آن مسئوليت حكومتي، اصلي قواي

 .بپذيرند
 امروز تا :توكلي در اين باره گفت ●

 تحول طرح اجراي مورد در هركس
 انتظارات به كرده صحبت اقتصادي
 اين اجراي. است زده دامن تورمي
 درصد 60 حدود را تورم طرح،

 به طرح اين اجراي و دهد مي افزايش
 اگر دولت و نيست جامعه حصال

 اقتصادي نظام در تحولي خواهد مي
 قانون سه بيايد كند، ايجاد كشور

 قانون كشوري، خدمات مديريت
 قانون و 44 اصل كلي سياست اجراي
 مديريت و عمومي نقل و حمل جامع
 با كه چرا كند، اجرا را سوخت مصرف
 عايد كه منافعي قوانين، اين اجراي
 طرح اجراي از ربيشت شود، مي مردم
  .بود خواهد اقتصادي تحول

 
تشديد بحران خارجي و * 

دست گذاشتن سپاه بر اقتصاد و 
سركوب داخلي و افزايش حجم 
غارتي كه در صد سال اخير بي 
سابقه بوده است، مي گويند چرا 
و چگونه دولت به تصرف 

مالي درآمده  –مافياهاي نظامي 
  :اند

  
 20گفتگوئي كه مي خوانيد در  ◄

، يك ماه پيش از 88ارديبهشت 
انتخابات رياست جمهوري انجام شده 
است و توضيح مي دهد چرائي تقلب 

 :بزرگ را از ديدگاه اقتصاد
 مقام ابالغيه در آنچه :سعيد ليالز ●

 كوتاه در طبيعتاً بود رهبري معظم
 زيرا شود اجرايي تواند نمي مدت

 يكصد بر بالغ دولتي هاي دارايي
 حال در اصال و ستا دالر ميليارد
 همه اين جذب براي ظرفيتي حاضر
 وجود كوتاه مدت يك در دارايي
 از استفاده بدون معتقدم من. ندارد
 سرمايه و خارجي گذاري سرمايه
 آينده در اصالً كشور از خارج ايرانيان

 ابالغيه اين شدن اجرايي امكان هم
 .ندارد وجود

 اخير روزهاي در: مهدي الياسي* 
 صدرا شركت سهام ريواگذا شاهد
 خاتم سازندگي قرارگاه كه بوديم
 خريداري آن را سهام درصد 51 االنبيا
 اختيار در آن را مديريت و كرد

 در كه نيست آن نشانه اين آيا. گرفت
 به دولتي اقتصادي از اخير سالهاي
 حال در نظامي اقتصاد يك سوي

 دولتي ايران در اگر. هستيم حركت
 مي آيا يايدب كار برسر طلب اصالح
 گرداند باز گذشته به را روند اين تواند

 از را نظامي هاي نهاد قبيل اين و
 سازد؟ دور اقتصادي كالن هاي فعاليت

 بحث دو با اينجا در ما :سعيد ليالز ●
 سازي خصوصي بحث يكي ، مواجهيم

 و نبوده گذشته در معتقدم من كه است
 آينده در و نيست هم فعلي شرايط در
 يك جز چيزي اين. بود دنخواه هم
 در اما. نيست محتوا بي بحث و شعار
 شدن درگير بر مبني شما پرسش مورد
 پروژه در نظامي نهادهاي و ها نظامي
 مالكيت تصاحب يا و اقتصادي هاي

 واقع در اين ، دولتي هاي شركت
 84 سال در ما كه است اتفاقي همان
 .داديم مي هشدار آن وقوع به نسبت

 عوامل و ها زمينه از يكي ممعتقد من    
 ، نژاد احمدي آقاي دولت گيري شكل
 و حضور به ها نظامي ميل همين
. است اقتصادي مسائل در بيشتر فعاليت

 در نظاميان حضور داشت توجه بايد اما
 تكنولوژي انتقال به منجر اوالً اقتصاد

 افزايي هم به منجر ثانياً شد، نخواهد
 ثالثاً . شد نخواهد گذاري سرمايه در

 نخواهد نوين مديريت ورود به منجر
 بازارهاي به ورود به منجر رابعاً. شد

 .شد نخواهد جديد
 و سازي خصوصي از اصلي هدف    

 چهار خارجي گذاري سرمايه جذب
 سرمايه جذب. 1: باشد تواند مي مورد

 تكنولوژي جذب. 3 مديريت جذب. 2
 اين كه صادراتي بازارهاي جذب. 4

 وقتي. است مهم ليخي اخير مورد
 شود مي ايران وارد خارجي شركتي

 جهاني بازارهاي در هم خودش
 .فروشد مي را محصولش

 هاي شركت سهام واگذاري با     
 از يك هيچ نظامي نهادهاي به دولتي
. كند نمي پيدا تحقق هدف چهار اين

 سر بر كه آيد مي اقتصاد سر بر باليي
 ارچه در عسلويه در. است آمده عسلويه
 فوق هدف چهار از يك هيچ اخير سال

 پژمرده كامالً ها پروژه و نشده محقق
 اين بر بنا.  اند افتاده نفس از و شده
 با ايران گاز توليد ادامه كه بينيد مي
 به ايران نفت توليد و شده مواجه وقفه
 .است رسيده بشكه ميليون چهار زير

 به نظاميان ورود خطر ترين مهم اما   
 بازخواست امكان كه است ينا اقتصاد

 كارفرما. ندارد وجود عمالً نهادها اين
 توضيح نظامي پيمانكاران از تواند نمي

 داشته تاًخير چرا المثل في كه بخواهد
 پس حساب كسي به نهادها اين. اند
 .دهند نمي
 اينكه به توجه با : مهدي الياسي* 

 به احتياج اقتصاد در نظاميان حضور
 از يكي آيا ، دارد امنيتي توجيهات

 و تهاجمي رويكرد اتخاذ داليل
 توسط خارجي سياست در ميليتاريستي

 حضور ساختن موجه نهم دولت
 نيست؟ اقتصاد در نظاميان

 سياست كلي طور به : سعيد ليالز  ●
 در تراشي دشمن بر مبتني خارجي
 ترديد بي نژاد احمدي آقاي دولت

 يكي. كند مي دنبال را پنهاني مقاصدي
 كه است چيزي همين مقاصد اين از

 پيشبرد ديگر يكي. گوييد مي شما
 راديكال شرايط در اي هسته پرونده
 سياست بر سلطه ايجاد ديگري و. است

 و سركوب فضاي ايجاد و داخلي
 در.است داخلي سياست كردن امنيتي
 به آگاهانه كامالً راديكاليسم واقع
 تزريق ايران خارجي سياست فضاي
 .شود مي دنبال نيز وناكن هم و شده
 تفريغ گزارش در: مهدي الياسي* 

 سه به نزديك محاسبات ديوان بودجه
 از بودجه اجراي در تخلف مورد هزار
 واقع در كه شد گزارش دولت سوي
 كه حالي در. است قانون از تخلف
 اين تخلفات از مورد چند با افرادي
 آيا ، اند شده محكوم زندان به چنيني

 را قضايي برخورد ، لفتخ از حجم اين
 كانديداتوري توجه با و طلبد؟ نمي
 انتخابات براي نژاد احمدي آقاي

 نگهبان شوراي آيا جمهوري رياست
 ايشان صالحيت رد به ملزم قانوناً

 نيست؟
 ناشي معايب ، موارد اين: سعيد ليالز ●
 در و است حاكميت شدن يكدست از

 منتظر بايد ما ، وضع اين تداوم صورت
 طور به .باشيم هم اين از بدتر قاتياتفا
 غارتي حجم گذشته سال چهار در كلي
 در شده عمومي منابع و اموال از كه

 دوره در حتي ، اخير سال يكصد
 من. است نداشته سابقه ، هم پهلوي

 غارت سابقه. گويم مي علم با را اين
 اتفاق اخير سال چهار در كه منابعي
   در ، افتاده
 اين و نشده ديده ايران معاصر تاريخ

 شدن يكدست تبعات از يكي واقع در
  .است حاكميت

 
اغلب واحدهاي توليدي زير * 
درصد ظرفيت خود كار مي  40

كنند و توان رقابت با توليد 
  :كننده خارجي را ندارند

 
: سايت آفتاب گزارش كرده است ◄

 بازرگاني اتاق رئيس نهاونديان، محمد
 پولي، هاي سياست«: گفت ايران

 هم با بايد تجاري و مالي رزي،ا
 هماهنگي، اين احراز و باشند هماهنگ
 يكسان مدل ايجاد و واحد نگاه مستلزم
 با جز امر اين. است كشور اداره براي

 اهداف ترسيم و علمي كارشناسي
 عدالت و پيشرفت با رابطه در روشن

 لذا .نيست پذير امكان اقتصادي
 هـاي سـيـاسـت در هماهنگي
 امروز اقتصاد ضرورت ي،اقـتـصـاد

 .است ايران
 توليدي واحدهاي اغلب اكنون هم     

 ظرفيت درصد  40 از كمتر با كشور
 عدم.  كنند مي كار خود اسمي

 و توانمند انساني نيروي مديريت
 رغم علي انرژي و وقت از استفاده
 جهت كالن هاي هزينه صرف
 توليدي، واحدهاي اندازي راه

 كه زماني تا .است اسراف بزرگترين
 است، درصد 20 كشور در مالي هزينه
 با تواند نمي داخلي توليدي واحد
 هزينه كه خارجي كننده توليد
 درصد چهار تا سه از بيش به اش مالي
  .»كند رقابت رسد، نمي هم

  
سرمايه داري تجاري * 

اجازه نفس كشيدن به ) واردات(
توليد را نمي دهد و واحدهاي 

تگي توليدي در معرض ورشكس
  :هستند

  
 اشاره با خانگي صنايع انجمن دبير◄
 اين در نفر هزار 20 از بيش اشتغال به

 بحران ابتداي از: افزايد مي بخش
 بيكار نفر هزار 3 به نزديك تاكنون

 روند اين ادامه صورت در كه اند شده
 .يابند مي افزايش تعداد اين
 كه آموزاند مي ما به بنيادين اصل يك
 قطعاً كشور، به كاال تواردا افزايش با
. شد خواهد كاسته داخل در توليد از

 با كه است بديهي قدري به اصل اين
 توان نمي آماري و استدالل هيچ

 اين اصوالً. كرد اثبات را آن خالف
 داخل در وقتي كه ندارد وجود امكان
 و داريم مصرف) الف( اندازه به كشور
   ميزان اين
) ج( و داخلي توليد ماحصل) ب( با را

 و كنيم مي تامين واردات از حاصله
 نيز توجهي قابل صادرات متاسفانه
 افزايش) ج( كه زماني نداريم،

 و حتماً بايد كند، مي پيدا چشمگيري
 .شود كاسته) ب( از ناگزير

 مصداق كامال مساله اين نيز ايران در
 و كاال واردات اخير هاي سال در. دارد

 به مصرفي كاالهاي خصوص به
 كه است يافته افزايش اي هانداز

 روز به روز شدن كوچك جز حاصلي
 حتي. است نداشته كشور در توليد
 كه دارند اعتقاد اقتصاددانان از برخي

 دالر ميليارد يك هر واردات با
 در شغل هزار يكصد مصرفي، كاالهاي

 .رود مي بين از كشور
 :دفاع بي توليد و واردات سيل ●
 از كاال داتوار ميزان ايلنا، گزارش به

 سال چهار در دالر ميليون 99676 رقم
 183144 رقم به هشتم دولت پاياني
 نهم دولت سال چهار در دالر ميليون
 رشد درصد 74/83 و يافته افزايش
 نشريه آمارهاي گزارش به. است كرده
 و ريزي برنامه معاونت ارگان برنامه
 جمهوري، رياست راهبردي نظارت
 از نيز مصرفي وارداتي كاالهاي ميزان
 چهار دوره در دالر ميليون 12578 رقم
 ميليون 26362 رقم به 1380-83 ساله
 1383-87 ساله چهار دوره در دالر

 رشد درصد 5/109 و يافته افزايش
 واردات سهم همچنين. است داشته

 رقم از واردات كل از مصرفي كاالهاي
 دولت دوم سال چهار در درصد 6/12

 سال چهار رد درصد 4/14 به هشتم
 درصد 8/1 و يافته افزايش نهم دولت
 ارزش حال همين در. است شده بيشتر

 87 سال در مصرفي كاالهاي واردات
 7/88 افزايش 83 سال به نسبت

 اين به بايد البته. است داشته درصدي
   و ميوه واردات برابري 6 افزايش ارقام

  
  11صفحه در 

  كودتاچي در تله
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 به نسبت گذشته سال چهار در خشكبار
 .كرد اضافه نيز را آن از قبل سال چهار
 مجلس هاي پژوهش مركز همچنين ●
 رشد نرخ سقوط درباره گزارشي در

 با كشور در صنعتي گذاري سرمايه
 به نهايتاً ،86 تا 78 هاي سال آمار مقايسه
 رشد نرخ كه است رسيده نتيجه اين

 ،86 سال در صنعتي گذاري سرمايه
 مورد هاي سال طي رقم بدترين
  . است بوده بررسي

  
شركت بزرگ ايراني در  150* 

 :سراشيب سقوط 
  
 ، به گزارش گروه88مرداد  5در  ◄

 اميرهادي اميرزاده، سعيد (اقتصاد،
 ركود،: روزنامه اعتماد ملي ) انواري
 دادن دست از نقدينگي، بحران

 خارجي، رقباي به داخلي بازارهاي
 ناتواني و ريسك افزايش بانكي، تحريم

 فقط اينها. بانكي سهيالتت پرداخت در
 روزها اين كه هستند كوچكي تيرهاي

 ايران توليدي هاي بنگاه پيكر بر
 هاي سياست اما را تيرخالصي. اند نشسته
 ها بنگاه پيشاني به دولتي كالن اقتصاد
 از هفته يك تنها كه است كرده شليك
 صدها كه دولتي. مانده باقي عمرش
 اسرپ و سود ده را وكالن خرد بنگاه

 و جان نيمه واكنون گرفت تحويل
 .است كرده رها روح بي

 اي كننده اخبارنگران مردم، روزها اين 
 بزرگ هاي شركت ورشكستگي از

 مالي بحران. شنوند مي ايران
 اقتصادي محافل نقل خودرو ايران
 ورشكستگي از گوناگوني اخبار. است

 و شود مي شنيده صدرا شركت
– اناير ساز آلومينيوم ترين بزرگ
 افتاده زياندهي ورطه به - ايرالكو
شمار شركتهاي بزرگ كه در . است

رسيده  150سراشيب سقوط هستند، به 
 كه تهران بورس سهامداران. است
 تاالر به پا سود، كسب روياي با روزي
 اين گذاشتند، تهران بورس اي شيشه
 به خالي دست مجامع، از نااميد روزها
 ها كتشر مديران و گردند بازمي خانه
 تنها كارگري هاي بحران با را
  .گذارند مي

  
به گزارش رسمي انجمن * 

شركت  97مديران صنايع، 
شهرستاني در معرض ورشكستگي 

 :هستند
  
مرداد  5(به گزارش اعتماد ملي  ◄
 در ورشكستگي خطر ، زنگ)88

 از ها شهرستان توليدي هاي بنگاه
 دوري اما درآمده صدا به پيش ها مدت

 اصلي مراكز از دوري و مطبوعات از
 اخبار كه است شده باعث گيري تصميم
 ها بنگاه اين روز و حال به مربوط
 آخرين حال اين با. نكند پيدا انعكاس
 قرمز وضعيت اعالم از حاكي ها گزارش

 دو از هم آن توليدي بنگاه 97 در
 دو و فارس و رضوي خراسان استان

 .است مراغه و ساوه شهرستان
 مديران انجمن شگزار براساس   

 زيادي انعكاس شود مي گفته كه صنايع
 كشور گيري تصميم مهم مراجع در

 واحد 97 مجموع در«. است داشته
 تعطيلي شرف در يا تعطيل توليدي

 از كه اند داشته توليد كاهش يا بوده
 40 معادل توليدي واحد 39 تعداد اين

 بقيه و شده تعطيل كامل طور به درصد،
 مواجه نيرو تعديل و يدتول كاهش با نيز

 كه صنايع مديران انجمن »اند شده
 اقتصادي معتبر هاي تشكل از يكي
 گذشته سال اسفندماه اواخر در. است

 خود، شعب تمامي به نامه ارسال با
 هاي بنگاه وضعيت اعالم خواستار
 ارائه آمارهاي كه است شده توليدي

 درصد40 حداقل دهد مي نشان شده

 تعطيل شده ياد زهحو چهار هاي بنگاه
 تعديل و تعطيلي آستانه در بقيه و شده
 .دارند قرار نيرو

  
احمدي  –حكومت خامنه اي * 

  :نژاد فقر را گسترش داده است
  
مرداد  4(داود سوري، در سرمايه  ◄
 خط داشتن با: توضيح داده است) 88
 را فقير خانوارهاي توان مي فقر

 هاي شاخص محاسبه به و مشخص
 زير جدول. پرداخت فقر متداول
 را يك هر تغييرات و فقر هاي شاخص

 :دهد مي نشان نظر مورد هاي سال در
 گزارش فوق جدول در شاخص سه ●

 به متفاوت نگاهي يك هر كه شده
 ساده نگاهي فقر نرخ. دارند فقر مفهوم

 اين. دارد فقر گيري اندازه مفهوم به
 تعداد نسبت از است عبارت شاخص

 كل تعداد به فقير خانوارهاي
 توجه با. روستايي و شهري خانوارهاي

 39 به قريب 1386 سال در معيار اين به
 ماهانه شهري خانوارهاي از درصد

 هزار 407( فقر خط از كمتر مخارجي
 براي نسبت اين. اند داشته) تومان

. است درصد 36 روستايي خانوارهاي
 شهر در هم فقر شاخص، اين به استناد با
 1383 سال به نسبت روستا در هم و

 اين چند هر. است داشته افزايش
 بيشتر بسيار روستايي جوامع در افزايش

 درصد چهار. است شهري جوامع از
 معادل شهرنشينان فقر نرخ در افزايش

 دوره يك در نفر ميليون دو فقيرشدن
 تعداد. است ساله چهار زماني

 دوره اين در نيز روستايي فقيرشدگان
 نفر هزار 900 و ميليون يك معادل
 .است
 مالي منابع بر فقر شكاف شاخص ●

. دارد تمركز فقر حذف براي نياز مورد
 افزايش بيانگر شاخص اين افزايش
 مي نشان شاخص اين. است فقر عمق
 به 1386 سال در فقر حذف براي دهد
 معادل رقمي شهري فقير فرد هر ازاي

 نياز مورد يارانه فقر خط درصد 3/13
 فرض با كميت اين تهالب. است بوده

. است يارانه پرداخت نظام كارايي
 بر عالوه فقر شكاف مجذور شاخص
 نيز فقرا ميان در نابرابري به فقر عمق
 شاخص اين مبناي بر. دارد توجه

 را فقر شدت فقرا ميان در نابرابري
 نامطلوب اي چهره و دهد مي افزايش

 افزايش. كند مي نمايان را فقر از تر
 به نسبت 1386 سال در شاخص اين
 نامتوازن افزايش از حاكي 1383 سال
 فقيرتر فقرا كه اي گونه به دارد فقر
 كه داد نشان توان مي. اند شده

 از مستقل 1386 سال در فقر افزايش
 صورت در و است فقر خط انتخاب
 اين نيز ديگري فقر خط هر انتخاب
 در فقر افزايش. شود مي ديده افزايش

 در 1383 سال به نسبت 1386 سال
 اما افتاده اتفاق سني هاي گروه تمامي
 بيشتر بسيار جوانان ميان در آن شدت
 فقر كه داشت توجه بايد. است بوده
 كه ايست پديده جوانان ميان در بيشتر

 چرا كند مي كمك فقر شدن مزمن به
 گذاري سرمايه توانايي فقير جوان كه
 در يا خود بهداشت و آموزش در

 خانواده در ودنب سرپرست صورت
 نيز آينده در بنابراين و ندارد را خود
 همچنان و نداشته درآمد كسب توان
  .ماند مي باقي فقير

بازار «وقتي سپاه تنها در : انقالب اسالمي
ميليارد دالر معامالت  12ساالنه » سياه

دارد و بزرگ ترين قاچاقچي بشمار است، 
البته مافياها از راه فشار به حكومت 

انده خود، دروازه ها را به روي دست نش
واردات مي گشايند و سودهاي عظيم را 

گروه بنديهائي كه . به جيب مي زنند
شبكه تارعنكبوتي بوجود آورده و بر 
دولت و اقتصاد ايران سلطه انحصاري 
جسته اند، البته تقلب بزرگ را سازمان 
مي دهند و مأمور خود را به رياست 

وب، از جمهوري مي رسانند و در سرك
  :هيچ درنده خوئي خودداري نمي كنند

  

وقتي شهيدان نيروي 
محركه جنبش همگاني 

 :مي شوند
  

  
فهرست اسام شهيدان : انقالب اسالمی

جنبش همگاني مردم ايران، پيش از اين، 
در سايت انقالب اسالمي، درج شده 

  .است
نامه آقای بنی صدر به آقای جالل  ◄

  طالبانی
جمهوری محترم  آقای جالل طالبانی رئيس

  عراق
همانطور که اطالع داريد، چند نوبت        

از شما خواسته ام اقدام فرمائيد تا که 
حقوق انسانی اعضای سازمان مجاهدين 

به . خلق مقيم کمپ اشرف، رعايت شوند
رئيس صليب سرخ جهانی نيز مکرر نامه 

امروز، نيروهای انتظامی . نوشته ام
و  عراق به کمپ اشرف حمله کرده

اعضای اين سازمان را مورد  ضرب و 
از امروز ببعد نيز .  جرح  قرار داده اند

معلوم نيست سرنوشت اعضای سازمان 
  . چه خواهد شد

شما از نظر اين جانب در باره اين       
بنا بر اين نيک می دانيد . سازمان آگاهيد

که هيچ انگيزه ای جز دفاع از حقوق 
توانم  انسانی اعضای اين سازمان نمی

لذا انتظار دارم اقدام عاجل . داشته باشم
بعمل آوريد که اين افراد از حقوق انسانی 
خويش برخوردار شوند و خود آزادانه 
  .شيوه و محل زندگی خود را انتخاب کنند

  ابوالحسن بنی صدر -با احترام     
  ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٨برابر  ١٣٨٨مرداد  ۶
ژوئيه پليس عراق پذيرفت که  ٣٠در  ◄
ر اثر هجوم قوای عراق به اردوگاه ب

سازمان . تن کشته شده اند ۶اشرف، 
مجاهدين شمار کشته ها را بيشتر و 

 .تن می گويد  ۴٠٠زخمی ها را 
تير اطالع رسيد که دولت  ٢٧در  ◄

تصميم به اخراج آخرين استادان  کودتا، 
منتقد باقی مانده در دانشگاهها 

و همچنين به حراست ادارات . است گرفته
های دولتی نيز اعالم شده که  سازمان

مشخصات کارمندان غيرهمسو با رئيس 
را استخراج کنند تا به تدريج  حکومت

 .اخراج شوند
بر اساس اين گزارش، اولين دانشگاهی 
که فاز جديد اخراج اساتيد را آغاز کرده، 

همچنين  . دانشگاه الزهرای تهران است
 رسد از وزارت امور خارجه نيز خبر می

نفره از کارمندانی که  ٢٠٠که فهرستی 
بايد اخراج شوند، تهيه شده و روی ميز 
مديران درجه اول اين وزارتخانه قرار 

 .  دارد
 واصل،  بنابه گزارش ، ٨٨تير  ٢٧در  ◄

دادگاه  در برابرتعداد زيادی از خانواده ها 
و  ١۴٨ی رزندان اوين،کالنت انقالب،

ار آگاهی شاپور تجمع کردند و خواست
و  فرزندان خوداز محل زندان اطالع 

  .شدند آزادی آنها 
نفر از  ۴٠آگاهي شاپور حدود  برابردر    

 خانواده ها تجمع آرده بودند اما هيچ آس
آنها را به دادگاه   .جوابگو نبود به آنها 

در  . انقالب و زندان اوين پاس مي دادند
با لحن بسيار تندي به  ١۴٨آالنتري 

آه مراجعه مي آردند مي خانواده هايي 
در داخل و .فرزند شما اينجا نيست :گفتند

نفر از ٢٠٠ بيرون  دادگاه انقالب بيش از
خانواده ها حضور داشتند عده اي در 
داخل وتعدادي در بيرون به انتظار اعالم 

هنوز . اسامي بازداشت شده ها بودند
دادگاه انقالب اسامي تعدادي از بازداشت 

است و  ا اعالم نکردهر تير ١٨شده هاي 
همچنان خانواده ها در بالتكليفي بسر مي 

اعالم می اسامي آساني هم آه . برند 

شوند، در زير فهرست اسامی، قيد می 
 ١۵پرونده در دست بررسي است  :شود

از  بسياریاما . روز ديگر مراجعه آنيد
اسامي اعتماد ندارند  به اعالم خانواده ها 

  . مثال مي زنند  و دائم سهراب اعرابي را
 ٢۶اسامي تعدادي از بازداشت شدگان    

تيرماه و روزهای اخير برای ارسال به 
سازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم 

 .انتشار می يابد
ساله ليسانس  ٢٧سعيد جهانشير  - ١

انقالب  ١۴٨علوم اجتماعي به آالنتري 
منتقل شده اما جوابي از طرف مسووالن 

و .وي داده نشد آالنتري به خانواده
خانواده وي به ناچار به دادگاه انقالب 

 مراجعه آردند
ساله ليسانس  ٢۵حميد قرباني  - ٢

تير در انقالب بازداشت و به  ١٨پنجشنبه 
 اوين منتقل شده

 ١٨ساله پنجشنبه  ٢٣آوروش خراساني 
تير در انقالب بازداشت و به اوين منتقل 

 شده
اد ساله ديپلم شغل آز ٢١علي آقايي  - ٣

تير در انقالب بازداشت و مكان  ٢۶جمعه 
 نگهداري وي نامشخص

ساله فوق ديپلم  ٢۴نازنين اآبر پور  - ۴
تير در انقالب  ٢۶آامپيوتر جمعه 

منتقل اما  ١۴٨بازداشت و به آالنتري 
 اآنون مكان نگهداري وي نامشخص

ساله فوق  ٢۵محمد علي عاشوري  - ۵
  تير در انقالب  ١٨ديپلم پنجشنبه 

  داشت و به اوين منتقل شدهباز
ساله ديپلم شغل آزاد  ٢٩بهداد آياني  - ۶

تير در انقالب بازداشت و مكان  ٢۶جمعه 
 نگهداري وي نامشخص 

ساله  ٢٠معين شمس الديني  - ٧
تير در  ٢۶دانشجوي رياضي جمعه 

خيابان فلسطين بازداشت و مكان 
 نگهداري وي نامشخص 

ساله ليسانس  ٣۶روح اهللا باقري  - ٨
تير بازداشت و به  ١٨حسابداري پنجشنبه 

 اوين منتقل شده
  ساله ديپلم جمعه  ١٩محسن محمدي  - ٩
تير در ضلع جنوبي دانشگاه تهران  ٢۶

 بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 
ساله زير ديپلم  ٣١مرتضي ايالتي  -١٠

تير در انقالب  ٢۶شغل آزاد جمعه 
 بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 

تير  ١٨ساله پنجشنبه  ٢٧قاسم ملكي -١١
 بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله ليسانس  ٢۶نويد ابراهيم پور  -١٢
تير بازداشت و  ١٨زبان خارجه پنجشنبه 

 به اوين منتقل شده
ساله ديپلم شغل  ٢٣ناصر تقوي  -- ١٣

تير بازداشت و مكان  ١٨آزاد پنجشنبه 
 نگهداري وي نامشخص 

ساله متاهل ديپلم  ٣۴طاهره بيات  -١۴
تير در امير آباد بازداشت و  ١٨پنجشنبه 

 به اوين منتقل شده
ساله فوق ديپلم  ٢۵آذر ناييني  -١۵

تير بازداشت و  ١٨صنايع دستي پنجشنبه 
 به اوين منتقل شده

ساله ديپلم  ٢٢سميرا بهمني  -١۶
تير در انقالب بازداشت و به  ١٨پنجشنبه 

 اوين منتقل شده
ساله ديپلم  ٢٨ني فراهاني سينا قائ -١٧

تير  ٣حسابداري و آارمند چهارشنبه 
 بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله ديپلم  ٣١علي موسوي  -١٨
تير در صادقيه  ١جوشكاري دوشنبه 

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله دانشجوي  ٢۶حسام شمس -١٩

تير در انقالب  ٢۶نقشه برداري جمعه 
 ي وي نامشخص بازداشت و مكان نگهدار

ساله ليسانس  ٢۵آسري حاجيان  -٢٠
( تير در فروردين  ١٨عمران پنجشنبه 

بازداشت و مكان نگهداري وي ) انقالب 
 نامشخص

ساله فوق  ٢٨امين شاهمحمدي  -٢١
تير در امير آباد  ١٨ديپلم پنجشنبه 

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ليسانس ساله ٢٧رضا هاشمي يزدي  -٢٢

تير در انقالب  ١٨شنبه آارمند پنج
 بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله فوق ديپلم  ٢۴مهران سبحاني  -٢۴
تير در مطهري بازداشت  ٢۶صنايع جمعه 

 و مكان نگهداري وي نامشخص 
ساله دانشجوي  ٢٢محسن قره قلعه  -٢۵

خرداد در آزادي  ٣٠جامعه شناسي شنبه 
 بازداشت و به اوين منتقل شده

  
خرداد در هفت تير  ٢٧نبه مديريت چهارش

 بازداشت و به اوين منتقل شده
 ساله  ٣٢محمد رضا ناصرخاني  -٢٣
ساله ديپلم  ٣١محمد صادق تيموري -٢۶

خرداد در  ٣٠رياضي شغل آزاد شنبه 
 انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله مهندس  ٢۶عرفان آهنگر  -٢٧
خرداد در آزادي  ٣٠عمران شنبه 

 اوين منتقل شدهبازداشت و به 
ساله ديپلم  ٣٠محمد جاللي  -٢٨

تير در نواب بازداشت و به  ٣چهارشنبه 
 اوين منتقل شده

ساله دانشجوي  ٢٣مزدك منصوري  -٢٩
تير در امير آباد  ١٨حقوق پنجشنبه 

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله  ٢٨وحيد پور معصومي  -٣٠

تير در آارگر  ١٨ليسانس پنجشنبه 
 به اوين منتقل شده بازداشت و

 ٢٩علي اآبر آشاورز نجف آبادي  -٣١
خرداد در خيابان  ٣٠ساله شغل آزاد شنبه 

  بوستان بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله  ٢٠محمد سعيد دال آوهي  -٣٢

تير در خيابان آارگر  ١٨ديپلم پنجشنبه 
 بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله فوق  ٣١مهرداد آفاش زاده  -٣٣
تير در انقالب بازداشت  ١٨پلم پنجشنبه دي

 و مكان نگهداري وي نامشخص 
ساله جمعه  ٢۵عليرضا آالنتري  -٣۴
تير در بلوار آشاورز بازداشت و  ٢۶

 مكان نگهداري وي نامشخص
ساله ديپلم شغل  ٣٣امير محرمي  -٣۵

تير بازداشت و مكان  ١٨آزاد پنجشنبه 
 نگهداري وي نامشخص 

ساله دانشجو  ٢٣پويا بيك زاده  -٣۶
تير در انقالب بازداشت و به  ١٨پنجشنبه 

 اوين منتقل شده
گزارشهايی حاکی از آن است که     

بازداشت شدگان در مرحلۀ اول به 
کهريزک معروف به اردوگاه مرگ ،آگاهی 

، ستاد پيگيری  ١۴٨شاپور،کالنتری 
وزارت اطالعات و بازداشتگاه لشکر 

در . می شوند ثاراهللا سپاه پاسداران منتقل
آنجا دستگير شدگان زير شکنجه های 

تا . وحشيانه و غير انسانی قرار می گيرند
به حال گزارشهای متعددی از مرگ زير 
شکنجۀ  بازداشت شدگان در 

و بازداشتگاه  ١۴٨کهريزک،کالنتری 
جان .ثاراهللا سپاه رسيده است

دستگيرشدگان در اين مراکز در معرض 
 . خطر جدی است

، به گزارش موج ٨٨تير  ٢٧در ◄ 
آزادی،  پيکر  محمد کامرانی که پنجشنبه 

های وارد شده در  گذشته بر اثر جراحت
زندان اوين، در بيمارستان مهر تهران از 
دنيا رفت، در بهشت زهرا تشييع و به 

محمد کامرانی که تنها . خاک سپرده شد
سال داشت و جمعه گذشته قرار بود  ١٨

ه آزاد شرکت در کنکور پزشکی دانشگا
کند، روز هجدهم تير در حوالی ميدان 
وليعصر تهران دستگير و به بازداشتگاه 

  . کهريزک منتقل شده بود
،  اطالع رسيد که طی ٨٨تير  ٢٨در ◄ 

دانشجوی دانشگاه  ١٨هفته پيش از آن،  
عالمه طباطبائی که تعداد قابل توجهی از 
آنان، دانشجويان دانشگده علوم اجتماعی 

نشگاه هستند از طريق اداره اين دا
آموزش دانشکده ها احضاريه های خود 

 ١۶هم چنين پيشتراز  . را دريافت کردند
دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل به کميته 
انضباطی فرا خوانده شدند که با پيگيری 
های دانشجويان دانشگاه بابل اين 

 . احضارهای موقتا لغو شدند
 دانشجوی دانشگاه ١٠به تازگی    

دانشجوی دانشگاه تبريز و  ١۵سمنان، 
دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد  ٢٠بيش از 

به کميته انضباطی اين دانشگاه ها احضار 
  . شده اند

، به گزارش روزنامه ٨٨تير  ٢٩در ◄ 
روز  ٣٣اعتماد ملی، محمد توسلی پس از 
  اش مالقات  بازداشت صبح شنبه با خانواده

  
  13در صفحه 

 كودتاچي در تله
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مردم  جنبش آزاديخواهانه
 ...پيروز ميشود اگر

  
  

و نشان داد مردمی که يک قرن است برای 
کسب آزادی های سياسی ، اجتماعی و 
دمکراسی مبارزه پيگير می کنند هنوز 

  .بيدار و زنده اند
جنبش همگانی که بعد از کودتا شروع شد 
همچنان ادامه دارد و تضادهای درونی 
قدرت حاکمه که مدتها قبل از اين جنبش 

ع شده بود روزبروز عريان تر و شرو
اما هدف جنبش عمومی . شديد تر ميشود

مردم تا بحال نه توسط مردم و نه توسط 
آيا . نيروهای سياسی معين نشده است

هدف برگزاری انتخابات ديگری است؟ آيا 
هدف محو نظام جمهوری اسالمی و 
جايگزينی آن با يک نظام دمکراتيک است 

جزئی درقانون ؟ آيا هدف فقط  تغييرات 
اساسی است؟ آيا هدف محدود کردن 
جنبش آزاديخواهانه مردم در چارچوب 
نظام حاکم به نفع و بر له اين يا آن جناح 

  است ؟ 
قبل از پرداختن به اين پرسشها الزم است 
بر آنچه در ايران می گذرد نگاهی کوتاهی 

 .داشته باشيم
ازآنجائيکه برای مردم کشورمان احمدی 

برش خامنه ای سمبل ويرانی و نژاد و ره
نابودی وضعيت سياسی، اجتماعی و 
اقتصادی ايران هستند، مردم فکر می 
کردند با شرکت در انتخابات و جانشين 
کردن موسوی بجای احمدی نژاد باعث 
سستی خامنه ای و نظامش ميشوند و 
هرچند کم به حقوق پايمال شده خويش می 

 .  رسند
باور نکردنی در  اما بعد از تقلب گسترده و

انتخابات دوره دهم شاهد شروع جنبش 
همگانی مردمی  سر خورده و تحقير شده 
ای هستيم که خيال داشتند تا با شرکت در 
رای گيری در نظام جمهوری اسالمی از 

آنان . حداقل حقوق خود برخوردار شوند
به همين قانع بودند که احمدی نژاد برود 

نان کمی و موسوی بيايد تا شايد وضع آ
بهبود يابد و به حداقل ها در درون رژيم 

رای . جمهوری اسالمی راضی بودند
دهندگان فرصت بزرگی به رژيم جمهوری 
اسالمی و رهبرش دادند و با اين عمل به 
حاکمين حالی کردند که حاضرند با کسب 
اندک امتيازی آنان را تحمل نمايند و به 

 اما کودتای خامنه. آنان مشروعيت بخشند
ای و باندش بر عليه رای مردم ضربه 
سختی به مردم وارد ساخت و عمل خامنه 
ای باعث شد مردم بر عليه نظام به پا 
خيزند و جنبش همگانی خود را در 

آقای خامنه . سراسر ايران گسترش دهند
ای با حمايت بيدريغ از احمدی نژاد و 
تقلبات انجام شده و ايراد سخن رانی در 

داد و ديگر سخنرانی خر ٢٩نماز جمعه 
های بعد از انتخابات از جنبش غير 
منتظره مردم به وحشت افتاد عمًال و 
رسمًا به مردم اعالن جنگ نموده و 
جنبش آزاديخواهانه آنان را زير سر 
آمريکا و انگليس دانست و حتی احمدی 
نژاد از گوردن براون نخست وزير 
انگليس بعنوان يکی از معماران اين 

برد و ميليونها ايرانی را که حرکت نام 
بصورت مسالمت آميز به کودتا مافيای 

مالی حاکم اعتراض نمودند، چهار  -نظامی
اکنون ديگر بر . تا خس و خاشاک خواند

کسی پوشيده نيست که خامنه ای و مافيای 
مالی اش نه برای حفظ  نظام که  -نظامی

برای منافع خودشان حاضرند به هر 
بزنند و حتی   جنايت و خيانتی دست

کشورمان را ارزان بفروشند تا پايه های 
سست نظام اشان استحکام يابد و سقوط 
آنرا چند صبائی به عقب بياندازند و بقول 
آقای رمضانزاده آنان تقلب کردند تا کشور 

  . را راحتر بفروشند

دو جبهه در  ١٣٨٨خرداد  ٢٣قبل از 
ايران مقابل هم قرار داشتند يکطرف نظام 

ی با دو بالش اصالح طلبان و والئ
اصولگرايان بود و طرف ديگر مردم قرار 

بال اصالح طلبی توسط بال . داشتند
اصولگرايان از هئيت حاکمه کنار گذاشته 
شد و جناح احمدی نژاد به رهبری خامنه 
ای با انجام کودتائی فعًال اصالح طلبان را 
از گردونه قدرت بزير کشيده اند و مرگ 

بعلت . را اعالم کرده اندسياسی آنان 
وجود شکاف جدی در هيئت حاکمه چندين 
جبهه و فرقه در درون رژيم سر بلند کرده 

دو جبهه اصلی و متخاصم رژيم يکی . اند
به رهبری خامنه ای و ديگر به رهبری 
رفسنجانی که در نبرد قدرت بسر می برند 
عبارتند از اصواگرايان و اصالح طلبان 

نچه دو جبهه را بهم حکومتی که البته آ
ربط ميدهد تصميم آنان برای حفظ نظام 
جمهوری اسالمی است زيرا هر دو جبهه 
جمهوری اسالمی می دانند نظام در خطر 
است ولی هر جبهه برای حفط نظام برنامه 

بنا براين اکنون . ای جداگانه و متضاد دارد
در ايران سه جبهه مهم پيدا شده است که 

گشت ناپذيردر پيش هر سه جبهه راهی بر
  .رو دارند

اصواگرايان که خود را ذوب شدگان در 
واليت می دانند اکنون به چند فرقه تبديل 

نمونه بارز آن حمله حسين . شده اند
شريعتمداری اعتراف گير به احمدی نژاد 
« است که اخيرًا به احمدی نژاد گفت

و  خط نشان کشيدنهای محمد رضا » نادان
برای احمدی نژاد  باهنر و احمد توکلی

سياست های « طوری بود که توکلی گفت 
احمدی نژاد امنيت کشور را در خطر 

و يا جامعه مهندسين » انداخته است
ما جدَا «خطاب به احمدی نژاد  نوشت 

خواهيم حضرتعالي خداي نكرده از   نمي
هاي آراء خود غافل شده و ماجراي  ريشه

آقاي مصدق در رويارويي با روحانيت، 
هم استظهار به راي ملت آه در اوان تو

صدر تكرار شد براي  انقالب نيز توسط بني
عالوه بر اين بحث » .شما هم پيش آيد

های جنجال برانگيز روزهای اخير در 
هيئت دولت و در گيرهای و دعواهای 
لفظی بين محسن اژه ای و صفار هرندی 
با احمدی نژاد و متعاقب آن استعفای اين 

ت خود آشکار کننده هرج دو وزير از دول
و مرج وجنگ همه جانبه ای است که در 

  .درون  نظام حاکم جريان دارد 
مالی حاکم به رهبری  –مافيای نظامی    

خامنه ای که به نيروهای نظامی و شبه 
نظامی تکيه دارد تالش می کند با سرکوب 
جنبش حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم 

را ادامه  سياستهای مملکت بر بادده خود
خامنه ای پس از تائيد عجوالنه . دهد

احمدی نژاد يکروز بعد از انتخابات و  
دفاع علنی اش از احمدی نژاد در نماز 

خرداد و گفتن اينکه در نظام  ٢٩جمعه 
مقدس جمهوری اسالمی تقلبی صورت 
نمی گيرد و نگرفته است و همچنين پس 
از سخنان مکررش در مورد اينکه زير 

می رود و هشدارهايش به مردم بار زور ن
و اصالح طلبان اوًال نشان داد ديگر رهبر 
کل نظام نيست و فقط حامی يک جناح از 
کل نظام است  و در ثانی با گسيل و بسيج 
قوای قهريه برعليه جان و ناموس مردم 
چنان چهره واقعی خود  و رژيمش را به 
ايرانيان و حهانيان نشان داد که ديگر 

ای سئوالی باقی نگذاشته برای احدی ج
است و سر انجام موجب بی آبروئی و 

بدنبال کودتای . رسوائی او و رژيمش شد
مافيای خامنه ای برعليه رای مردم رهبر 
معظم انقالب که خود را مافوق قانون و 
فصل الخطاب دانسته و همچون محمد 
رضا پهلوی به هيچ کس پاسخگو نبود در 

ليه پی مقاومت و خيزش مردم بر ع
کودتای او چنان سيلی از مردم خورد که 
در خواب هم نمی ديد اين چنان بی آبرو 
شود، ايشان آنقدر بی آبرو شده است که 

به ) چماقدار معروف( حتی هادی غفاری 
آقای خامنه ای « او تاخت و به او گفت 

و » شما روحانيت را بی حيثيت کرديد
بقول شيخ عبدالکريم حائری « ادامه داد 

عاتت خوب بود، مرده شور ترکيبت را مقط
عالوه بر اين روحانيون محافطه »  ببره

کاری چون جوادی آملی و مکارم شيرازی 
حاضر نشدند علنًا از خامنه ای و رئيس 
جمهورش دفاع نمايند و محسن کديوردر 
مقاله خود چرا علی تنهاست اظهار می 

اخيرًا تعداد حاميانش در ميان علما « دارد 
به زحمت به تعداد انگشتان ی شاخص 

در ميان مراجع تنها . يک دست می رسد
يک نفر به رئيس جمهور نور چشمی 
معظم له تبريک گفت و اتفاقًا آن يک نفر 
هم از ديدگاه جامعه محترم مدرسين حوزه 

" مراجع جائز التقليد " علميه در زمره 
پس از مراجع در ميان . به حساب نمی آيد

قم اصطالحًا آيت اهللا علمائی که در حوزه 
محسوب ميشوند کسانی که پس از نماز 

خرداد، ايشان را فصل  ٢٩جمعه تاريخی 
الخطاب دانستند عبارتند از حضرات آيات 
شيخ محمد يزدی، شيخ محمد تقی مصباح 

حتی ائمه . يزدی و شيخ مرتضی مقتدائی 
حضرات آيات امينی ، جوادی ( جمعه قم 

فت خود را هم با ظرا) آملی و استادی 
کنار کشيدند و بر تفکيک قوا تاکيد کردند 
و از راهپيمائی هتاکانه برخی طالب در قم 

آيت اهللا منتظری چندی » .گاليه کردند
بيش واليت مطلقه فقيه را از مصاديق 
شرک دانسته بود، نتيجه منطقی اين نظر 
اين خواهد بود که ولی مطلقه فقيه مشرک 

مشرکين  است و وظيفه مسلمين نسبت به
اخيرًا آيت اهللا . روشن و مبرهن است

منتظری در پاسخ به سئواالت محسن 
( کديور شخص خامنه ای را  ولی جائر

خوانده ) مستبد و غاصب –حاکم ستمگر 
است و می افزايد اگر اين حاکم ستمگر 
خود از کار کناره نگرفت وظيفه مردم 

ديگر . است که او را برکنار نمايند
ت زنجانی و صانعی در مراجعی مثل بيا

اين ايام مرتبًا به خامنه ای و دستگاه نا 
خامنه ای در نماز . مشروع اش تاخته اند

جمعه تاريخی خود ضمن فرمان سرکوب 
مردم و حمايت از احمدی نژاد از دوست 

ساله خود آقای هاشمی تبری جست و  ۵٠
من با نظرات آقای احمدی نژاد « گفت 

حرف اينست  معنی اين» نزديک تر هستم 
شما را ديگر الزم نداريم، برو گوشه ای 
. بنشين که ساره بان را سياستی دگر است

چنين است که علی مانده و حوض اش و 
علی خامنه ای با تکيه بر سپاه که ضامن 
قدرت مطلقه او هستند به ياران چندين 
چند ساله خود پشت می کند و به قوه 

اد شده با شرايط ايج. قهريه تکيه می نمايد
فوق و دفاع بی قيد و شرط سيد علی 
خامنه ای از کودتا  و دولت کودتاچيان هر 
گامی که ايشان به عقب بردارد مساوی با 
مرگ حتمی نظامش می باشد زيرا عقب 
نشينی ايشان بمعنای شنيدن صدای انقالب 

انقالبی که خواهان تعيين و . مردم است
 تکليف کردن نهائی با نظام واليت مطلقه

  .فقيه است
اصالح طلبان که خود بالی از دو بال نظام 

پس از انتخاب   ١٣٨۴بوده اند از سال 
احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهور از 
قدرت بيرون انداخته شده اند و بعد از 
رانده شدن از قدرت همواره سعی نموده 
اند در پشت پرده و ريش سفيدانه دعوا را 

قدرت با  حل کنند و طی اين سالها در نبرد
رقيب خود بسرمی برده اند و درست در 
ادامه اين نبرد بود که احمدی نژاد در 
مناظره تلويزيونی با اذن رهبر به 
رفسنجانی پريد  و رفسنجانی دو روز قبل 
از انتخابات به خامنه ای نامه نوشت و 
ازاو خواست تا آتش فشان را خاموش کند 
. و گرنه دودش به چشم همه می رود

ای بدون وقع گذاشتن به رفسنجانی  خامنه
با انجام کودتا به اصالح طلبان رودست زد 
و اصالح طلبان زخم ديده که مرگ سياسی 
خود را شاهد بودند يکروز بعد از 
انتخابات با شکل گيری جنبش عمومی 
خود جوش مردم به آن پيوستند و قوت 

قلبی گرفتند و آنرا به رخ خامنه ای 
د ما مردم را در کنار کشيدند و به او گفتن

اگر مردم شجاعانه در خيابانها . خود داريم
حضورنداشتند چه بسا اصالح طلبان مرگ 
سياسی خود را قبول می نمودند و در 
مقابل خامنه ای و کودتايش سکوت اختيار 

  .می کردند
در پی جنبش عمومی مردم، اصالح طلبان 
تالش نموده اند ضمن مهار کردن جنبش 

خويش از آن برگ برنده ای  مردم به نفع
در مقابل خامنه ای بسازند بطوريکه 

من «  رفسنجانی در نماز جمعه گفت 
و » لحظه به لحظه همراه انقالب بوده ام 

مردم اگر « از قول آقای خمينی گفت 
و بر اين » همراه ما باشند همه چيز داريم 

اگر مردم راضی « نقل و قول اقزود 
مکن خواهد نباشند حکومت کردن غير م

اکنون اصالح طلبان همچون .  »بود
اصولگرايان خود به چند دسته تقسيم شده 
اند برخی از آنان بکلی از اصالخ طلبی 
بريده اند و امروز جزء نيروهای محرکه 
انقالب مسالمت آميز مردم ايران هستند 
نمونه بارز و افتخارآفرين آن آقای عيسی 

در  سحرخيز و ديگرانی می باشند که چون
بند نيستند از نام بردن آنان صرف نظر 

دسته ديگر را آقايان رفسنجانی . می کنم
وخاتمی نمايندگی می کنند اين دسته 
همواره از پايوران هميشه در صحنه و 
يک پای جدی قدرت در نظام جمهوری 
اسالمی بوده اند و دارای امکاناتی در باال 
می باشند که نمی خواهند آنرا به آسانی از 

خواست آنان حفظ نظام است . دست بدهند
و می خواهند به نفع خود اصالحاتی در 

رفسنجانی و خاتمی که . نظام صورت گيرد
در بطن قضايا هستند، خوب می دانند که 
کودتا چيان کوتاه آمدنی نيستند و تن به 
ابطال انتخابات نمی دهند و بر اين باورند 
که از جنبش همگانی و خود جوش مردم 

نفع خود استفاده نمايند و دم از داوری به 
مردم می زنند و بهمين دليل آقای 

تير ماه  ٢۶رفسنجانی در نماز جمعه 
بارها از مردم و اهميت حضور آنان در 
صحنه و اعتماد سازی مردم سخن می 
گويد و درست صبح روز بعد يعنی شنبه 

تيرماه آقای خاتمی در هماهنگی با  ٢٧
از همه پرسی و سخنان آقای رفسنجانی 

رفراندم صحبت به ميان می آورد تا هم 
بار ديگر مخالفت خود را با رانده شدنشان 
از قدرت اعالم دارند و هم به خامنه ای 
بگويند  تا وضع وخيم تر نشده است و 
مردم ما را محو نکرده اند به صالح نظام 
است با يک همه پرسی مسئله را فيضله 

نپذيرفتن  در صورت« خاتمی گفت . دهيم
اين پيشنهاد عمًال ديگر راهکارهای 
قانونی هم به روی مردم بسته شده و 
شرايطی بوجود می آيد که به صالح نظام 

آنان به خوبی می دانند » .نيست
سياستهای خامنه ای شکست خورده است 
و مردم ايران سر فرازانه جنبش حق 
طلبانه و آزاديخواهانه خود را تا نيل به 

. راسی ادامه خواهند دادآزادی و دمک
برای صحت اين گفتار از سخنان 
رفسنجانی نمونه می آوريم ايشان در نماز 
جمعه خود چند مطلب را بيان نمود و 

حکومت دچار بحران : اذعان داشت که 
است؛ اعتماد مردم از نظام سلب شده 
است و مردم به نظام پشت کرده اند؛ 
زندانی سياسی در نظام وجود دارد و 

ادی رسانه ها در ايران وجود ندارد؛ آز
خانواده ها عزادارند؛ مردم بوسيله نظام 

سپس به ناگهان می گويد . آسيب ديده اند
راه حل اين مسائل سياسی است ، آنچه 
مسلم است روی سخنش به خامنه ای 

: در واقع او به خامنه ای می گويد. است
مملکت را به بحران کشاندی، سانسور 

زندانی کردی ، فرزندان  کردی ،مردم را
ايران را قتل و عام و مردم را 
عزادارکردی ولی با تمام اين سرکوبها 
پيروز نشدی، زيرا مردم تسليم نشده اند و 
مقاومت آنان ادامه دارد اين مقاومت نشان 
می دهد شما باخته ای و مردم پيروزند 

پس سياستت را عوض کن که شکست 
نابود  خورده ای در غير اينصورت همگی

اين سخن خامنه ای را گران آمد . ميشويم
و طولی نکشيد که خامنه ای در سخنان 
خود بمناسبت روز مبعث بروال آخوندی 
ولی روشن خطاب به رفسنجانی می گويد 

خامنه ای . هرکه باشی سقوط ات می دهم
در واکنش به سخنان رفسنجانی در نماز 

هرکس امروز جامعه را به « جمعه گفت 
تشاش و ناامنی سوق بدهد، از سمت اغ

نظر ملت ايران انسان منفوری است هر 
و در جائی به » .کس که ميخواهد باشد

« رفسنجانی گفت سقوط ات ميدهم 
نخبگان مرحله امتحانند، امتحان عظيمی 

در اين امتحان ، مردود شدن، . است
رفوزه شدن، فقط اين نيست که ما يکسال 

انی و رفسنج»  .عقب بيفتيم سقوط است
خاتمی بهر وسيله ای که شده می خواهند 
در نبرد قدرت جلو يکه تازی خامنه ای را 
سد نمايند و مردم را وجه المصالحه 
گردانند لذا به نفع آنان است جنبش 
عمومی فعًال ادامه يابد زيرا سکوت و 
تسليم شان به معنی خودکشی سياسی آنان 
می باشد، پس آنان هم راه بر گشت 

  .دارندناپذيری 
دسته ديگر اصالح طلبان آقايان موسوی 
و کروبی هستند اينان بعد از کودتای 
مافيای خامنه ای عليه رای مردم و 
خيزش شجاعانه و دليرانه مردم برعليه 
کودتا بدور از باورشان و ناخواسته وارد 
معرکه ای شدند که جنبش همگانی مردم 

بعد از . جلو پايشان گذاشته است
موسوی سکوت « می گفتند  شعارمردم که

موسوی و » تو خيانت است به مردم 
کروبی عليرغم اينکه يک پا در نظام و دل 
در گرو امام خمينی دارند هنوز به خيال 
خود می خواهند در چارچوب قانون و 
قانون اساسی رژيمی که حتی رهبرش 
آنرا قبول ندارد فعاليت نمايند، يک پاهم 

با شروع جنبش آنان . در ميان مردم دارند
« همگانی مردم  و برافراشتن پرچم 

نا خواسته به » استيفای حقوق مردم 
جنبش مردم پيوستند و حتی موسوی گفت 

. در دفاع از حق مردم حاضرم شهيد شوم 
از اين لحظه هرگونه عقب نشينی موسوی 
و کروبی معنای ديگری جز زير پا گذاشتن 

 آنان در ابتدا. حقوق مردم نخواهد داشت
تالش داشتند برای حفظ نظام به يک 
توافق با کودتا چيان برسند ولی از 
آنجائيکه  نشانی از عقب نشينی نديدند و 
در درون رژيم آن پايگاه و امکانات 
رفسنجانی و خاتمی را ندارند چاره ای 
نداشتند و ندارند بجز اينکه آهسته ولی 
پيوسته خود را راديکاليزه کنند و از 

. رفته مردم حمايت نمايندحقوق از دست 
آقای کروبی در اين راه تحولی شايان و 
قابل تحسينی نموده اند و کافيست به نامه 
ها و بيانيه های اخير آقايان موسوی و 
کروبی رجوع کنيم تا شاهد راديکاليزه تر 
شدن آنان شويم که از جمله نامه 
شديدالحن کروبی  خطاب به وزير 

در اين نامه  ايشان. اطالعات ايران است
اين روزها اخبار ناگواري «  می نويسند 

از تعداد آشته شدگان حوادث اخير به 
آساني آه هنوز  رسد،  گوش مي

هايشان از سرنوشتشان بي خبر  خانواده
هستند هرچند آه هيچ گاه از سوي 
مسووالن مربوطه آمار واقعي آشته 
شدگان حوادث اخير منتشر نشده است، 

به عنوان وزير اطالعات ولي آيا شما نيز 
آمار دقيقي از آساني آه مفقود شده و 

اند در اختيار نداريد؟ به نظر  آشته شده
خواهند همواره  رسد آه مسووالن مي مي

به آتمان آمار واقعي آشته شدگان حوادث 
اخير بپردازنند ولي در هر صورت حداقل 

هايشان تحويل  اجساد آنها را به خانواده
باز بگويم از آنچه طي  من متاسفم. دهيد
هاي اخير بر مردم آگاه و فهيم ايران  ماه

  اينك آنچه بر مردم ايران به ويژه . گذشت
  

  13در صفحه 
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جنبش آزاديخواهانه مردم 
 ...پيروز ميشود اگر

  
گذرد بسيار تاسف بار است،  زنان مي

چنانچه همه شاهد آن بودند آه چگونه با 
را آتك باتوم به زنان حمله آرده و آنها 

آنند، و  ها پرت مي زده و يا به داخل جوي
انگيز تر از آنچه است   واالسفا آه اين غم

آه جنايتكاران صهيونيست با مردم مظلوم 
دهند چرا آه بنابر انچه  فلسطين انجام مي

آنيم حداقل  ها مشاهده مي آه در رسانه
هاي غاصب در برخورد با   صهيونيست

هم به علت زنان مالحظاتي دارند و اين 
انعكاس بيروني رفتاشان است ولي 

  متاسفانه ماموران جمهوري اسالمي 
ايران زنان را در مقابل چشم ديگران آتك 

زنند و گويي خود را نائبان بر حق خدا  مي
آنند  دانند آه گناهكاري را مجازات مي مي

واز انعكاس رفتارشان در دنيا و تاثيرش 
شما . ندبر افكار عمومي جهاني ابايي ندار

در جايگاه مهم ترين وزير دولت هستيد و 
بايد پاسخگوي آنچه به ناحق بر مردم 
گذشت باشيد ولي متاسفم از اينکه هيچ 

هاي امنيتي و  گونه مرکزي از سوي نهاد
اطالعاتي پاسخگوي مردم نيست و اين 
همان رفتاري است که از سوي قوه 

بنا بر اين »  .قضائيه نيز شاهد آن هستيم
ان موسوی و کروبی به خوبی می آقاي

دانند هر گونه عقب نشينی و دوری از 
جنبش آزاديخواهانه مردم بمعنای نابودی 
سياسی و چه بسا فيزيکی آنان خواهد 

  .بود
در مورد جبهه مردم و اهداف مبارزاتی 
آنان در قسمت دوم بحث خواهم کرد ولی 
خالصه بگويم راه مردم هم برگشت ناپذير 

م پل های پشت سر آنان است زيرا تما
ويران شده است و مردم ره به جلو دارند 
  ولی ره پس ندارند زيرا عقب نشينی آنان 

بمعنای قبول سياه روزی و سرکوب روز 
سال است که  ٣٠مردم ايران . افزون است

استبداد دينی را با پوست و گوشت لمس 
کرده اند و چهار سال شاهد رياست 

ند و بخوبی جمهوری احمدی نژاد بوده ا
می دانند بعد از اين هم هيچ آينده آرام 
  .   بخش و درخشانی منتظر آنان نخواهد بود

ايرانيان بخوبی می دانند که با حضور 
قدرتمندشان در صحنه مبارزاتی است که 
می توانند شکاف درون رژيم را هر چه 
بيشترحدت بخشند و حکومت کردن را 

سران . برای حاکمين دشوارتر سازند
مافيای حاکم برخالف ادعای دروغين قوی 
بودن شان از بدو تاسيس رژيم جمهوری 
اسالمی هيچگاه پايه های حکومت آنان به 
اين اندازه لرزان وسست نبوده است که 
اين خود نويديست به مردم ايران که تا 
سقوط رژيم راهی نمانده است به شرطی 

که ايرانيان چه در داخل و چه در خارج  
گانی خود را تا رهائی از يوغ جنبش هم

در غير اينصورت هر . استبداد ادامه دهند
گونه عقب نشينی بمعنای قبول سرکوب 
بی امان و تن دادن به استبداد و ذلت و 

  .خواری خواهد بود
ما می بايد با حضور مداوم در تظاهرات و 
اعتراضات سعی نمائيم جنبش 
آزاديخواهانه خود را بارور و غنی سازيم 

هر کس بايد در حد توان خود در اين و 
امر کوشا باشد تا شعله های جنبش 
آزاديخواهانه مردم روز بروز شعله ور 

  .شوند
در بخش دوم به اهميت چرائی تعيين هدف 
جنبش آزاديخواهانه مردم و تيتر مقاله 

  .  خواهم پرداخت
  سرقراز و پيروز باشيد 

Fa_rastgou@yahoo.com    

  

أت مي مسئوليت از حق نش
  گيرد و نه از قدرت

  
اين كه هرگاه جمهور مردم ايران 
استقالل راحاكميت از جمله بر منابع 
نفت خويش مي دانستند و روش 

را استقالل جستن در رسيدن به استقالل
سياست و اقتصاد و روابط اجتماعي و 

 –فرهنگ مي شناختند و مي كردند 
همان روش كه در دوران مرجع 

ته شد و با كودتا انقالب در پيش گرف
. ، كودتا ممكن نمي گشت- متوقف شد 

بدين سان، تميز توانائي از قدرت و 
پروراندن توانائي ها از راه رابطه 
برقرار كردن ميان حق و روش كه 
عمل به حق است، سبب قطع رابطه 
كامل ميان حق و قدرت مي شود  و 
آزادي انسان و جامعه هاي انساني را 

ب قرار دادن مخاط. در پي مي آورد
وجدان تمامي انسانها، دوگانگي ميان 

  :روش و هدف را از ميان بر مي دارد
حق و «در باره دو گانگي هاي  – 3

هدف «و » حق و تكليف«و » مصلحت
اصل راهنما و روش و «و  » و روش
و،  بطور عام،  ثنويت بمثابه »  هدف

اصل راهنما، به تفصيل و بطور مستمر 
آنجا كه بندگي  از. نوشته و گفته ام

قدرت و اعتياد به اطاعت از قدرت، از 
قدرت محور (ثنويت تك محوري 

پديد مي ) مطاع و انسان محور مطيع
آيد و، بنوبه خود، فرآورده بندگي 
قدرت است،  كوشش براي آنكه 
ايرانيان و همه انسانها ها نخست به 
اهميت اصل راهنما پي برند و سپس به 

وازنه عدمي، جانشين كردن ثنويت با م
بپردازند، كوششي سخت گرانقدر 

  .است
بيرون آمدن انسانها از مدارهاي   -  4

يكي از آنها است،  » بد و بدتر«بسته كه 
كوششي است كه مي بايد صفت دوام 

خواه در سطح نظر و چه در . بجويد
براي مثال، از عامل هايي  . سطح عمل

كه جنبش مردم ايران را تهديد مي 
ترينشان، سركوب سخت  كنند، كم اثر

پر اثر ترين . ددمنشانه رژيم كودتا است
آنها، زنداني ماندن در مدار بسته ايست 
كه محدوده رژيم و يا حتي ايجاد مدار 
و بسا مدارهاي بسته در بيرون رژيم و 
درون ايران و يا بيرون از ايران، در 

از اين رو .  قلمرو قدرت خارجي، است
بايسته را در انديشمند مي بايد شجاعت 

هشدار دادن به مردم داشته باشد و هر 
بار كه جمع مدار بسته را محل عمل 
خود كرد، بر او است كه، به جمع، پي 
آمدهاي عمل در مداربسته را خاطر 
  . نشان و مدار باز درخور را پيشنهاد كند

هرچند در همين متن نيز به   - 5
آزادي جريان انديشه ها و اطالعات 

و در طول نيم قرن، با پايه  پرداخته ام
گذاري بحث آزاد و روشهاي ديگر، 
بدين دو كار پرداخته ام، ضرور مي 
بينم كه به بر قراري اين دو جريان، 

بخصوص كه در غرب، پس . تأكيد كنم
از سه دهه گريز از مباحث 

و القيدي نسبت به » ايدئولوژيك«
جريان آزاد اطالعات، بارديگر، جوانان 

ادي جريان اطالعات و جنبش براي آز
آزادي جريان انديشه ها را  پديد 

در كشوري كه هم گرايشها .  آورده اند
كه در رژيم هستند و هم گروههائي 
كه در بيرون رژيم هستند، سدهاي 
فراوان بر سر راه جريانهاي انديشه ها و 
اطالعات پديد آورده اند، كوشش 
براي برقرار كردن اين دو جريان، در 

به . نقدر ترين كوششها استشمار گرا
تجربه، مي دانم كه اقبال به بحث آزاد 
. كم و اصرار بر گريز از آن، زياد است

با وجود اين، دو كار را مي توان با 
  :موفقيت به انجام رساند

به جريان انداختن اطالع ها بدون  ●
  . كاست و افزود

انتشار بيان آزادي و تحقيق و پيشنهاد  ●
  .زندگي انسانكاربردهاي آن در 

در نوبتي ديگر، به رابطه اصل و      
فرع مي پردازم و توضيح مي دهم چرا 
اصالح طلبي بمعناي تحقق اصل از راه 

  .اصالح فروع ناممكن است

  كودتاچي در تله
  
  

روز گذشته را در بند  ٣٣توسلی . آرد
و در انفرادی به سر برده بود و  ٢٠٩

ده اش گفته ش چنانكه به او و خانواده
بازداشت موقت وی به مدت يك ماه ديگر 

توسلی از ناحيه فك دچار . تمديد شده است
مشكل شده است و بنا به گفته دخترش آه 
خود نيز دندانپزشك است، در حال حاضر 
نياز به معاينات تخصصی فك و 

رئيس دفتر سياسی . عكسبرداری دارد
سال سن دارد، در  ٧١نهضت آزادی آه 
اش گفته است  خانواده ديدار يك ساعته با

آه در تمام مدت بازداشتش تنها يك جلد 
قرآن در اختيار داشته و به احتمال زياد 

 ٢٠٩قرار است همچنان در انفرادی 
همچنين محمد عطريانفر عضو .     بماند

شورای مرآزی حزب آارگزاران سازندگی 
با گذشت يك ماه از بازداشت برای اولين 

همچنين . گرفت بار با خانواده خود تماس
روشنك سياسی عضو حزب آارگزاران 

از .  روز پنجشنبه گذشته بازداشت شد
سوی ديگر دختر حسينعلی عرب از 
وضعيت پدرش آه حدود يك ماه است 
. بازداشت شده،ابراز نگرانی آرده است

علی اصغر خداياری، استاديار گروه معدن 
دانشکده فنی، داوود سليمانی استاديار 

يات نيز از ديگر استادان دانشکده اله
دانشگاه تهران هستند آه در بازداشت 

 .برند سر می به
، دانشجويان دانشکده ٨٨تير  ٢٩در ◄ 

معدن دانشگاه تهران در اعتراض به 
ادامه بازداشت دکتر علی اصغر خداياری، 
استاديار گروه معدن دانشگاه تهران دست 

 .به تحصن زدند
اساتيد در تجمع دانشجويان برخی از    

دانشگاه تهران نيز حضور داشته و 
خواستار آزادی هر چه سريعتر دکتر 

دانشجويان همچنين . خداياری شدند
خواستار تشريح داليل بازداشت اساتيد 
دانشگاه تهران شده و نسبت به عدم 
مشخص کردن عاملين حمله به کوی 

  .دانشگاه معترض بودند
، به دنبال احضار دست ٨٨تير  ٣٠در ◄ 
شانزده دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل کم 

به کميته انضباطی اين دانشگاه و 
دستگيری تعدادی ديگردر هفته قبل، طی 
دو روز گذشته هم منابع خبری از احضار 

دانشجوی ديگر در تهران،   ۶٣دست کم 
دستگيری  ٣سمنان، تبريز و مشهد و 

  . تازه خبر دادند
، اطالع حاصل شد که ٨٨تير  ٣١در ◄ 
ساله دانشجوی رشتۀ  ١٩نادری  مهسا

اقتصاد دانشگاه مفيد شهرستان قم، روز 
دادگاه  ٢٨تير ماه به شعبۀ  ٢٣سه شنبه 

فردی  ٢٨رئيس شعبۀ . انقالب برده شد
بنام محمد مقيسه معروف به ناصريان از 
اعضای هيئت مرگ قتل عام زندانيان 

او حکم . می باشد  ١٣۶٧سياسی سال 
سال زندان را به  ١سنگين و غير انسانی  

  . او ابالغ کرد 
، اطالع حاصل شد که ٨٨تير  ٣١در ◄ 

، مديريت ٢٠٩واواک، عالوه بر بند 
را که پيش تر در   ٢۴١و  ٢۴٠بندهای 

اختيار حفاظت قوه قضائيه بود و همچنين 
که بندی جديد التاسيس در  ٧قرنطينه 

 ١٠٠با ظرفيت  ٧طبقه زيرين اندرزگاه 
،  ) نفر ۴٠٠زون بر جمعيت حاضر اف(نفر 

سيطره واواک اماکنی . بعهده گرفته است
الف که در اختيار اطالعات  ٢چون بند 

سپاه پاسداران در زندان اوين است را در 
  .بر نمی گيرد

، مادر مسعود هاشم ٨٨تير  ٣١در ◄ 
پسرم خيلی به زندگی : زاده گفته است

اميدوار شده بود ، هيچ وقت مسعود را تا 
مسعود . شاداب نديده بودم اين اندازه 

پسرآرام و صبوری بود بيشتر اهل هنر 
بود تا سياست ولی نمی دانم چرا در اين 

.  دوره انتخابات اينقدر دگرگون شده بود 
اين جمالت را خانم فاطمه محسنی مادر 
مسعود هاشم زاده که در راهپيمايی 

خرداد در خيابان ٣٠مسالمت آميز شنبه
ه ضرب گلوله آزادی تقاطع شادمان ب

دژخيمان رژيم از پای در آمده است چندين 
بار، همراه با  آه های طوالنی، تکرار می 

 .کرد

مادر می گويد چسان فرزند او را کشته     
. من رشت بودم که اين اتفاق افتاد : اند

مسعود به پدرش گفته بود می روم منزل 
دوستم ، شايد برای اينکه پدرش نگران 

ر ديگرم تصادفا می بيند نشود ، ميالد پس
که يک نفر تير خورده و روی دست مردم 
است از ساعت اش می شناسد که مسعود 
است و همرا مردم مسعود را می برند به 

  .اولين درمانگاه و همانجا تمام می کند 
، پنج تن از دراويش ٨٨مرداد  ١◄ 

سلسله نعمت اللهی گنابادی به نامهای 
ـ سعيد  ٢ ـ رامين سلطانخواه١آقايان 

سعيد   -  ۴ظفر مقيمی  -  ٣کاشانی  
نواب در مقابل دادستانی  - ۵شمسائی   

 . گناباد دستگير و بازداشت شدند
نامبردگان جهت پی گيری و اعتراض به 
دستگيری خانواده مرحوم پاياب که در 
بازداشت به سر می برند به دادسرای 
گناباد مراجعه نموده و درخواست آزادی 

  .شته اندآنها را دا
  ، در پی حمله٨٨مرداد  ١در ◄ 

نيروهای انتظامی و سپاه پاسداران رژيم 
منزل مسکونی يک شهروند کرد   به

  گفته  ، که درشهرک ولی عصر اروميه
شماری از اعضای يکی از گروههای   شده

بودند،   اپوزيسيون کرد در آن پناه گرفته
  مذکور و دخترخردسالش که  صاحب خانه
منزلشان دست بر سر   اصرهدر پی مح

و از   تسليم شده  و در حالی که  گذاشته
  و به  اند، تيرباران شده  بيرون آمده  خانه
هريک از پدر و   به  شاهدان حادثه  گفته

شليک   گلوله ٢٠دختر خردسالش بيش از 
جانسپردن آندو منجر   به  بالفاصله  که  شده
و پس از آن درگيريهای شديدی در   شده
که   يان مردم و نيروهای امنيتی درگرفتهم

و   طول انجاميده  ساعت به ٧بيش از 
شدن يک شهروند ديگر   بر کشته  عالوه

ماشين  ۴کرد، در اثر اعتراضات مردمی  
  نيروهای سرکوبگررژيم در آتش سوخته

تن از نيروهای اطالعات و سپاه  ۶و 
و تعدادی نيز   پاسداران حکومت کشته

 .دان  زخمی شده
، براساس گزارش ٨٨مرداد  ١در ◄ 

های رسيده به سرويس حقوق بشر 
آژانس خبری موکريان، در ادامه بازداشت 
شهروندان مهابادی روز گذشته احمد 
بحری صاحب امتياز ماهنامه مهاباد نيز 

 .بازداشت گشت
، پسر سحر خيز ٨٨مرداد  ١در ◄ 
بعد از ظهر به وقت  ۴ساعت :. گفت

دان با خانه تماس گرفت ايران، پدرم از زن
و در گفتگويی کوتاه به مادرم اطالع داد 
که در هنگام دستگيری چند دنده ی او را 
شکستند و االن در زندان انفرادی زير 

پدرم همچنين خواست . نظر پزشک است
که منتظر آزادی او نباشيم چرا که برای 

  .مدتها در زندان خواهد بود
، به گزارش ٨٨مرداد  ٢در ◄ 
زادنيوز، در نهمين سالگرد درگذشت شهر

شاملو، با دستگيری فريبرز رئيس دانا، 
عضو هيات دبيران کانون نويسندگان و 
تعدادی ديگر، مانع از برگزاری مراسم 

  .گذشت
، پدر محسن روح ٨٨مرداد  ٣در ◄ 

االمينی، در باره چگونگی کشته شدن 
داللی پيدا شد و گفت : فرزندش گفته است

تومان به من بپردازيد، ميليون  ۴اگر 
ترتيب مالقات شما را با فرزندتان می 

در روز مبعث در حسينيه امام . دهم
و در ديدار مسؤولين کشور با ) ره(خمينی

رهبری، اين موضوع را با وزير اطالعات 
که در مالقات حضور داشت، مطرح کردم 
. تا در مورد آن فرد دالل تحقيق کنند

زير اطالعات شماره های خود را نير به و
دادم تا اگر نياز به اطالعات بيشتری 

از وزير . داشت، بتواند با من تماس بگيرد
اطالعات خبری نشد تا آنکه دو روز بعد 
يعنی چهارشنبه بعد از ظهر، فردی به 
دفتر کار من زنگ زد و به من گفت، شما 
که از مسؤولين هستيد و دارای پاسپورت 

سرتان را سبز نيز می باشيد، چرا سراغ پ
گفتم من دو هفته است که به . نمی گيريد

دنبال اويم و هيچ کس از وی خبری نمی 
او به من گفت به شما تسليت عرض . دهد

  ...فرزند شما کشته شده است.  می کنم
، به گزارش نوروز، ٨٨مرداد  ۴در ◄ 

کيانوش آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد 
رشته مهندسی شيمی دانشگاه علم و 

ران، اهل کرمانشاه، در روز صنعت ته

خرداد در ميدان آزادی تهران  ٢۵دوشنبه 
ناپديد شد و در روز سوم تير، درست 
ی  چهار سال پس از آغاز فاجعه

اش در  نژاد در ايران، جنازه احمدی
ی پزشکی قانونی توسط  سردخانه
ی وی شناسايی شد، يعنی درست  خانواده

بل او احتماال حدود ده روز ق. يک ماه قبل
پيکر پاک وی در . به شهادت رسيده بود

روز هفتم تير ماه در باغ فردوس 
کرمانشاه به خاک سپرده شد و مراسمی 
نيز به مناسبت يادبود وی در روزهای 
هفتم و نهم تير در تهران و کرمانشاه 
برگزار شد، با شديدترين تدابير امنيتی و 

  .ی مداحی حتی بدون اجازه
شهادت يک ، جزئيات ٨٨در مرداد ◄ 

رامين قهرمانی، توسط زندانی ديگر،  
او مدتی طوالنی از پا : نوروز انتشار يافت
 ١۵رامين قهرمانی .  آويزان شده بود 

روز بعد از اينکه با پای خود برای دفاع 
از بيگناهيش رفته بود، با بدنی که آثار 
شکنجه بر آن نمايان بود، از زندان آزاد و 

احات وارده در پس از دو روز بر اثر جر
  .آغوش مادر به شهادت رسيد

، اطالع رسيد که ٨٨مرداد  ۵در ◄ 
سرخی  نبوی، تاج زاده، حجاريان و عرب 

 .سپاه انتقال يافته اند ۶۶به زندان 
بازجويی از آنها به يک تيم جديد زير نظر 
نماينده رهبری در حفاظت اطالعات سپاه 

مصطفی تاج زاده نيز پس از  .دهد خبر می
ه به علت شدت برخورد ضربات کابل آنک

هايش دچار مشکل شده و  بر پشتش، کليه
در بيمارستان شهيد مدرس تهران مورد 
مداوا قرار گرفته است، از بيمارستان 
مدرس به زندان شصت و شش سپاه 

پيش از اين هم خبر . منتقل شده است
رسيده بود که مصطفی تاج زاده ديسک 

    .استگردن و کمرش مشکل پيدا کرده 
سرخی نيز که پيش از اين  اهللا عرب  فيض

در بازداشتگاهی در خيابان فرشته تهران 
که اطالعات سپاه پاسداران به تازگی آن (

شده، به  نگهداری می) را تاسيس کرده
  .منتقل شده است ۶۶بازداشتگاه 

  ، اطالع رسيد که ٨٨مرداد  ۵در ◄ 
عضو فعال پايگاه بسيج مقاومت در 

دشت به نام محمد افشين با شهرستان ده
 ٢٠٠همكاری يك گروه شش نفره به 

آودك تجاوز آرده است آه در ميان اين 
آودك، فرزندان مقامات رسمی شهر  ٢٠٠

اين خبر را خبرگزاری .نيز وجود داشته اند
مهر با سانسور آامل منتشر آرد و در 
خبری آه از محمد افشين با عنوان 

ی بودن نام برده است به بسيج» الف.م«
وی اشاره نكرد و همچنين تعداد آودآان 

آودك  ٨٠مورد تجاوز قرار گرفته را 
محمد افشين به عنوان عضو فعال .نوشت

بسيج شهرستان دهدشت جزو آسانی بود 
امر به «آه در اين شهرستان به عنوان 

با بسياری از » معروف و نهی از منكر
جوانان اين شهر برخورد می آرد و حتی 

 ۶تا  ۵روف و نهی از منكر او امر به مع
  .درگيری ميان او و مردم را رقم زد

، شهرزاد نيوز ٨٨مرداد  ۵در ◄ 
دو زندانی در اثر : گزارش کرده است

شيوع بيماری های عفونی در زندان ها 
سخنگوی قوه قضاييه،   به گفته. مرده اند

شاهرودی در جلسه مسووالن عالی 
ت قضايی دستور داد، ظرف يک هفته نسب

به تعيين تکليف زندانيان حوادث اخير و 
شان در حدی نيست  آزادی افرادی که جرم

وی در . که در زندان بمانند، اقدام شود
عين حال تاييد کرد که در حال حاضر 

نفر در ارتباط با اعتراضات اخير در  ٣٠٠
جراحات وارده   .برند بازداشت به سر می

به زندانيان به حد عفونی و خطرناکی 
يده و جان بسياری از آنان مورد تهديد رس
وزير بهداشت در روز شنبه از . است

سيلين بسيار  هزار آمپول پنی ٢ارسال 
های ضد مننژيت به  قوی و آمپول

تاکنون تنی چند . های تهران خبر داد زندان
االمينی  از زندانيان از جمله محسن روح

ی پدرش، به دليل عفونت خونی  به گفته
ات و مننژيت، جان خود را ناشی از جراح
در اين ميان به     .اند از دست داده

فر، دانشجوی  ی امير جوادی خانواده
تير  ١٨دانشگاه آزاد قزوين، نيز که در 

شان  دستگير شده بود، خبر مرگ فرزند
  .در زندان داده شد
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 اسباب استقالل
  

و مقام امريکا را در ديده و قلوب مردم 
  .  شد دنيا بر اسفل رسانيده

از پيش نيازهای اوليهء آزادی و 
مردمساالری، زاللی در گفتار  و در 

بدين معنی که برای ساالر . شنيدار است
شدن و ساالر ماندِن مردم، بايد شفاف 
گفت و نوشت و همچنين شفاف شنيد و 

در ميدان مبارزه برای آزادی،  . خواند
مسئوليت  گوينده و نويسنده، بار سنگينی 

نونده و خواننده بايد به او است که  ش
تحميل کند و با طلبکاری و مصرانه، بيانی 

زبان .   واضح را خواهان باشد
مردمساالری زبانی واضح و زبان استبداد 
. و خفقان، زبانی گنگ و دوگانه است

مستبد، صغرائی ميسازد و کبرائی، و بدين 
وسيله، صورتی قلب ميکند که از معنی 

تی از باب شفافی مقوال.  تهی است
استقالل و آزادی، الاقل در اين برهات، از 

با تأملی . اولويت وااليی برخوردار است
در استقالل، بخوبی ميتوان مالحظه نمود 
که اين يکی از ارکان استقرار و استمرار 
حاکميت مردم، از رکن ديگر آن جدائی 

  .ناپذير است
استقالل به معنی داشتن سامانهء دفاعی 

است که، در ... و کارآيیمؤثر، قاطع 
وهلهء اول،  دشمن را از تجاوز به 
ميهنمان منصرف کند و اگر هم قشونی 

جرأت به چنين کاری کرد او را از  
مرزهای کشور رانده تماميت ارضی ميهن 

ببينيم يک ملت استقالل . را ضامن شود
طلب، برای پوشانيدن پيراهن عمل به اين 

لوازمی  بيان، عمال چه اسباب و شرايط و
و پيش از اين بايد پرسيد که آيا . نياز دارد

در يک مملکت مستقل، استقالل در کجا 
فقط شاخه (بايد قرار بگيرد  و چه چيز 

مجريه، يا فقط قضا، يا فقط تقنين و يا فقط 
رسانه های جمعی  ويا مجموعه ای از 
چند شاخه از شاخه های آن ويا اينکه کل 

ای استقالل بايد دار)  مجموعهء  دولت؟
باشد؟ آيا ملت هم در اين باب دخيلند؟  
ميبينيم نفِس طرح سوأالتی از اين گونه، 

با کمی تأمل، . خود تفکر برانگيز است
مييابيم که در يک کشور مردمساالر، 
حاکميت مردم و آزاديها وحقوقمنديهای 
فردی است که شالوهء بايستهء اين چنين 

تک کشوری را بنيادگذاری ميکند، اين 
تک احاد مردم هستند که بايد مستقل، به 
معنای متکی بر خويش، وآزاد باشند تا 

بتوانند دولتی داخلی و جوابگو به مردم  
داشته و اين مجموعه، از استقاللی واقعی 

در نتيجه، استقالل چيزی . برخوردار باشد
جز آزادی جمعی نيست و بالطبع، يکی را 
، نميشود از ديگری جدا کرد ويا حتی

هرچند بطور موقتی، به يکی نسبت به 
، ....، وتقدم....، برتری....ديگری اولويت

  .  بخشيد
تماميت ارضی، تنها يکی از تعاريف و 

در دنيای پيچيدهء . اسباِب استقالل است
قرن بيست ويکم با سامانه های سياسی، 
فرهنگی، فکری، اقتصادی ، نظامِی، 

يچيده،  تو در تو و پر پيچ وخم  و پ....... 
استقالل، فقط به عدم وجود قشون خارجی 

، و دست نخورده ماندن  ...در کشور
مرزهای فيزيکی و جغرافيائی يک کشور،  

استقالل به معنی داشتن . خالصه نميشود
.....  سامانهء  دفاعی مؤثر، قاطع و کارآ

را ، از جمله، ميتوان در مقوالت ذيل 
قدم نهادن و طی طريق و . بررسی نمود

سعی و کوشش در اين راه و به هر مقدار 
از آن رسيدن از جمله اسباب استقالل 

  .مملکت است
  :مقولهء نظامی -الف 

قوای نظامی و انتظامی يک مملکِت  
مستقل و آزاد، سربازانی آزاده،  عقيده 
مند به حقوق بشر چه در سطح ملی  و 
چه در سطح بين المللی بوده، و مملو از 

تند که در بازيهای غرور وطنپرستی هس
سياسی داخل نشده، و فلسفهء وجودی 
خويش را نه حفظ رژيم در مقابل مردم و 

از راه سرکوب مردم، و بلکه دفاع از ملت 
عدم توانايی ارتش در .  و مملکت ميدانند

دفع  شِر قشون خارجی و دفاع از تماميت 
ارضی و استقالل مملکت، نسبت مستقيم 

ی انتظامی و دارد با ميزان دفاِع قوا
نظامی از شخص و اشخاص خاص و يا 
دولت از يک سو، در برابر ملت از سوئی 

در نتيجه، جهت داشتن کشوری . ديگر
مستقل،  تک تک ارتشيان نيز همسان 

  .بقيهء ملت، بايد آزاد و مستقل باشند
ارتشيان، با ابداع و ابتکار و خالقيت، در 
 تحقيقات علمی و فنی پيشرفته فعال بوده، 

با اعتماد به نفس فردی و جمعیِ  کامل،  
ِ  اسحله  تالش خود را درتوليدات داخلی
هايی با حد اکثر توان دفاعی و حداقل 

  .تلفات انسانی، پيوسته افزون ميکنند
نيروهای نظامی و انتظامی، با مشاوره و 
کمک به دولت،  کشور را در خارج شدن 
از مسابقات تسليحاتی و سامانهء نظامی 

تصادیِ  مخرِب فعلیِ  حاکم بر دنيا، که  اق –
موسسات و کمپانيهای اسلحه سازی چند 
مليتی بر آن واليت مطلقه دارند، ياری 

مثل هر صنعت ديگری در نظام .  ميدهد
سرمايه داری ليبرالِ  غالب بر بازارهای 
جهان،  در صنعت  اسلحه سازی نيز 
اصالت،  به سرمايه داده ميشود،  و 

ديکتاتوری . ليد انبوه استوظيفه اش تو
که  واليت مطلقه سرمايه  باشد،  به او 
ديکته ميکند که، در کوتاه ترين زمان، به 
هر وسيلهء ممکن و از هر راه و روشی، 

بدون توجه به از بين بردن محيط زيست،  
سرمايه و منفعت و پول را، هر چه ممکن 

البته در اين . است بيشتر و بيشتر کند
توليد و مصرف انبوهی الجرم سامانه، هر 

به تخريب ميانجامد، ولی ميتوان قياس 
کرد و ديد که در مقايسه با مثال صنعت 
غذا، ابعاد تخريب درتوليد، و به زور و 

مثل فراهم کردن عوامل حملهء (مصنوعا 
) عراق به ايران و ادامهء اين جنگ

مصرف انبوه  صنعت اسلحه چه عواقبی 
  .در پيش خواهد داشت

وهای انتظامی و نظامی يک کشور نير
مستقل، تمام استعدادهای خود را بکار 
ميبرد که وطنش به اسلحهء کشتار جمعی 

محتاج نباشد و با استفاده ) از جمله اتم(
از تسليحات تدافعی،  خالقيت خود را در 
دفع دشمن با حداقل صدمات و تلفات 

  .جانی، بکار  ميبرد
دارهای از ايجابات ارتش، ايجاد نکردن م

بسته با قدرت خارجی و شرکت نکردن در 
از جمله، (کودتا بر عليه مردمساالری، 

و نيز  جويا نشدن .) مرداد ٢٨مانند 
جايگاهی برتر در جامعه به صرف نظامی 
بودن،  وبر عکس، خود را از مردم ديدن 

  . و در مردم خواستن
همانطور که ديديم، سربازان حماسه  

ل امکانات باقی آفرين وطنمان، با حداق
مانده از يک نظام وابسته و غير مستقل،با 
وجود شکنجه در زندانها و اعدامها و قلع 
و قمع های هر روزه توسط مالتاريا، با 
قهرمانی، قشون مهاخم را زمين گير کرده 
و صدام، ظرف مدت چند هفته، ديگر چون 

قدم نميزد، و ظرف مدت چند " طاووس"
ی و قبول ماه حاضر به صلح وعقب رو

پيشنهاد کشورهای کنفرانس غير متعهد 
اين به قول دولتمردان خارجی، يک . شد
بود که سربازان ميهن، با " معجزه"

  .توجه به فوق در خلق آن موفق بودند
  

  : مقوله اقتصادی - ب 
در يک نظام اقليمیِ  آميخته در   

سامانهء اقتصادی جهانی، ودر عصر يکه 
ِ  تازی  واليت مطلقهء ديکتات وری

سرمايه، عوامل اقتصادی در استقالل يک 
گر چه .  کشور نميتوانند کم تأثير باشند

عدهء قليلی توانستند  بحرانها و حوادثی 
را که دنيا در سال و ماههای اخير شاهد 
آن بوده است را پيش بينی کنند، ولی ابعاد 
اين فاجعه، در تصور بقيهء کثيری 

اول امريکا گرچه در مقام .  نميگنجد
سلطه گر دنيا قرار دارد ولی اين مقام 

اصالتِ  اصل را . برايش استقالل نميخرد
به سرمايه   دادن، نتيجه اش محکوم 
بودن به جبر محتومی است که کشور 
بزرگی چون امريکا مقروضترين  مردم  و 

در اين .  مقروضترين دولتها را دارد
سامانه، هر فردی، از درجهء انسانی 

دازهء يک پيچ يا مهره در حبوط،  به ان
ماشين عظيم توليد و مصرف انبوه، ناچيز 

ميشود، و ناخواسته و ندانسته، به تخريب 
خود و ديگران و طبيعت، در حال و آينده، 
مشغول و از بقيه سبقت ميگيرد و در 
يپشخور کردن و تعيين آينده حد 

  .نميشناسد
در بحران سامانه اقتصادی بين   

ا که به قسمی در المللی، همهء کشوره
روابط قوای اقتصاد بين المللی داخل 
... بودند، از توليد کننده و مصرف کننده،

از مسلط  ... از وارد کننده و صادر کننده،
..... از نفت خيز و غيره.... تا زير سلطه،

همه و همه به شکلی  و اندازه ای متضرر 
در منزلگاه و مادرشهر نظام .  شدند

رمايه،  يعنی امريکا ديکتاتوری واليت س
، تصميمات متخذه  برای !)بيت امام(
جلو گيری از انفجار و ازهم !) حفظ نظام(

پاشيدگی سامانهء اقتصادی،   سرمايه 
، ...، و پول مردم و ماليات دهنده ها...ها

خصوصی "،  جملگی  ...و منفعتها
شده  و با گشاده دستی در اختيار " سازی

ضرر و زيان  بزرگان نظام قرار گرفت، و 
گرديده و   نصيب "  ملی"اين ماجرا، 
اقتصاددانان  و متخصيصن و . مردم شد

دانشگاهيان،  در  رسانه های جمعی 
امريکا،  برغم  اکثرا  تهی بودن از محتوا 
وبيشتر به برنامه های سرگرم کنندهء 

پايان  "تخريبی پرداختن، به  
".... سوسياليزه کردن"و ".... کپيتاليسم

  .ختندپردا
با اين توجه، امروزه در مورد   

سازوکارهائی که با بينش موازنهء عدمی، 
ميتواند  کشور را به سمت استقالل سوق 

گوشه . دهد، راحت تر ميتوان سخن گفت
  :ای از آن را در اين مختصر ميآورم

اجتناب از ساختن و يا از   
شرکت در مدار بسته،  و بر اساس 

در روابط   موازنهء وجودی ويا التقاطی،
،  عدم وروود ...و توازن قوا شرکت کردن

به زدوبندها و فسادهای بين المللی و 
پورسانت و کميسيون گيری در معامالت 

و کمک ...  نفت و کارخانه ها و غيره
گرفتن از رسانه های جمعی،   شاخهء 
مقننه،  شاخهء قضائيه،  و شاخهء 
مجريه، در افشا گری شرکتهای خارجی 

ن کار مبادرت ميورزند، و سياست که به اي
مداران  و مسئولين مستعد را به فساد 
ميکشانند و کشور را به وابستگی سوق 

؛  پيشروی در جهت ساختن ...ميدهند
اقتصادی که بر اساس توليد و مصرف 
انبوه و تخريب و پيش خور کردن و 

استوار ...پيشاپيش متعيين کردن آينده
ام اقتصادی ؛  تالش در ساختن نظ...نباشد

بخصوص مايحتاج (ای که نه در واردات 
محتاج و وابسته به بقيهء کشورها ) اوليه

)... بخصوص نفت(باشد و نه در صادرات 
و با کاربری استعدادها و خالقيت نيروهای 
سازنده، در درون جامعه، هر روز خود 

؛ خودداری ...کفاتر و غير وابسته تر شود
و پيشخور ِ حتی االمکان از گرفتن وام 

کردن اينده و از پيش متعيين کردن 
که  هر چه ميزان پيشخور کردن ... آينده

هر فرد ويا کل (آينده بيشتر، ان سامانه 
؛ سرمايه گذاری در ...نامستقل تر) جامعه

اقتصاد آينده نگر، وبيادآوری فرهنگی 
..... ايرانیِ  ديگران کاشتند و ما خورديم

که هرچه  ...ما بکاريم وديگران بخودند
دغدغهء  سالمت و رفاه آينده وسرمايه 

فرد (گذاری برای آينده بيشتر، آن سامانه 
؛ اجتناب از ...مستقل تر)  ويا جامعه

تخريب محيط زيست و سالمسازی زيست 
؛ ضد ....و محيطش برای نسلهای آينده

و به ... ، اسراف....ارزش شناختن تکاثر
 و... لحاظ اقتصادی به آن جايزه ندادن

و صرفه ... ارزش ساختن قناعت
 ؛  ....جوئی

در بحران اقتصادی اخير، ديديم که چگونه 
بعضی کشورها که در جهت عکس فوق 

) ايسلند(رفتند متضرر و حتی ورشکسته 
شدند، و چگونه بعضی کشورها  که از 

بعضی (اين گونه سياستها را پيش گرفتند 
از اين طوفان ) کشورهای اروپای شمالی

  .دندايمن مان
  

  :مقوله فرهنگی –ج 
استقالل و عدم آن، ريشه در فرهنگ هر 

در تاريخ .  شخص و هر ملتی دارد
معاصر، اسطورهء غرب  وفرهنگ غرب 
پرستی، توسط افکار وابسته، ترويج 

ايرانی از فرق سر "ميشد و ميگفتند که  

در کوچه و ".  تا نوک بايد خارجی شود
 بازار، توليد کننده و مصرف کنندهء

اجناس به سادگی،  جنس خارجی را برتر 
نسل گذشته بيشتر .  و مرغوب تر ميدانند

و نسل فعلی کمتر، از دخالت داشتن 
و خارجی در هر اموری  " انگيسها"

" دانشجويانی"و باالخره  .  سخن ميراند
از لزوم هجوم قشون بيگانه به ايران به 
( تبع حمله به همسايه هايمان حکم صادر

!  ميکنند!) ايندگی از احاد ملتالبد به نم
. الزمهء استقالل، اعتماد به نفس است

شادی و . اميد است. باور به خويش است
افرادی که اين .  ذوقِ  حرکت و رشد است

احکام را صادر ميفرمايند، مطمئنا در 
زندگی  شخصی و داخلی خود نيز  وابسته 
به اين و آن و بدون غرور و تشخص 

روزه به مدد اينترنت و ام.  فردی ميباشند
کامپيتر و مسافرتها و مهاجرتها، از 

تصوير " خارجی"و "  خارجه"
واضحتری در افکار ايرانيان نقش بسته 

امروزه ايرانيها در تمام نقاط دنيا . است
پراکنده اند، ولی نه مثل سابق که  حتی 
قبل از خشک شدن  مهر ديپلم  به ايران 

ضاع باز ميگشتند، حاال به دليل او
کشورمان در خارج از کشور زندگی 
ميکنند  و چهرهء واقعی  و  کم و زياد 

با گذشت .  را تجربه ميکنند" خارجه"
چند سال از تجربهء عراق و افغانستان 
هم، به روشنتر شدن آخر و عاقبت نقش 
دادن به خارجی در کشور کمک شده 

  .  است
پرداختن به امور فرهنگی که برای 

وری است را ميتوان استقالل کشور ضر
  .اينطور خالصه نمود

از سر بيرون کردن  روانشناسیِ  برتری 
و "  خارجه"و "  جنس خارجی"
ِ  "...خارجی" ؛  ترويج  و ارزش کردن

ِ  به چالش کشيدن  شهامت و جسارت
از جنسی و فنی " خارجی"فراوردههای  

و  ...و فکری... گرفته  تا  هنری... و
؛ آشنا ....اخالقیو ... و  فرهنگی....علمی

کردن اذهان به اين واقعيت  که  غرب 
... نظری... بدنبال چارهء فکری

ايدئولژيکی در شرق است؛  ... فرهنگی
.... بکار بردن و فعال کردن قوه ابتکار

و اعتماد به نفس جمعی .... ابداع.... خلق
و فردی؛  آموزش و ترويج اعتماد به 

قعيت ، و مو...، و تاريخی....نفس فرهنگی
ايران در  حوزه تمدن اسالمی و نقش 
ايران در تمدن فعلی جهانی؛  اجتناب از 

هنر نزد ايرانيان (آموزش نژادپرستی 
و نژادستيزی؛  درک و ...) است و بس

ترويج درک موقعيت  بالقوهء  ايران در 
، در ....، در کشورهای اسالمی....منطقه

، که ....، در دنيا....کشورهای جنوب
ران در شخصی مثل کيسينجر، از چطور اي

ظهور ژاپن ديگری در قلب خاور ميانه "
.  ايجاد نگرانی کرده" و کشورهای اسالمی

مسأله اصلی نفت نبود؛ مهم  ٣٢در سال 
الگو نشدن مبارزات ايران بر اساس 

و الگو نشدن  سياست ...  موازنه عدمی
خارجی ايران بر اساس  عدم  ورود در 

.   ی جهان سوم بودروابط قوا در کشورها
هم    ۵٧همانطور که در انقالب سال 

ديديم، از عمده ترسهای قدرتها و 
کشورهای منطقه صدور انقالب بود به 

ِ  استقالل بخش،   مثابه بيان آزادی
مفهومی که از معنی تهی و در عمل تبديل 
به صدور خشونت و جنگ شد؛ عرفان به 
روند جهانی در خارج شدن از  وجود 

زع  يک  ابر قدرت، وچند قطبی بالمنا
شدن جهان؛ ارزش کردن مراِم صلح و 
دوستی و احترام متقابل ،  ضد ارزش 

، نه تنها دست نزدن به ....کردن خشونت
، بلکه خشونت ...خشونت و تخريب

؛  دست دوستی، ...و ترويج آن....زدايی
ونه دست گدايی، دراز کردن به سوی 
ِگ  کشورهای خارجی؛ و شناساندن فرهن

توسط ..... ايرانیِ  بنی آدم اعضا يکديگرند

اول ابرقدرت "رسانه های جمعی به  
يعنی افکار عمومی؛ بهره گيری از " دنيا

رسانه های جمعی برای دسترسی و تماس 
با اول ابرقدرت دنيا و استمداد از ان برای 
کسترش صلح و ارامش و دوستی و 

در دنيا؛  حساس کردن .... مردمساالری
ر عمومی  در دفاع از وطنمان، به افکا

قسمی که هيچ قدرت خارجی از همسايه و 
، از اسرائيل و امريکا و روسيه ....غير آن
با و يا بدون داشتن سالح .... و غيره

جرأت .... کشتار جمعی، از اتم و غيره
حمله و تجاوز به ايران را به خود ندهد؛  
پيشرو کردن ايران و الگو کردن ايرانی 

د اجتماعی  عادالنه و بر اساس در رش
  ....موازنه عدمی

  
  : مقوله علمی و فن آوری –د 

مرزهای جغرافيائی و غير آن   
غير قابل نفوذ خواهد بود اگر ملک و ملت 

در علم و دانش و فن آوری، پيشرفته  و  
برای زيستن در استقالل،  .پيشرو  باشد

در قرن بيست و يکم، داشتن تمام اسلحهء 
مام چاه های نفت و ساير منابع اتمی و ت

طبيعی کم ارزشتر از داشتن مهمترين 
منابع طبيعی يعنی انسانِ  عاِلم و فن آور 

جهت  ايجاد امکانات برای جذب . است
دانشمندان و محققين و مغزهای متفکر 

که در سراسر دنيا پراکنده ... ايرانی
و حتی جذب دانشمندان غير ايرانی ..... اند
....) ه بروند غرب و امريکابه جای اينک(

، قابل ...، پيشرو...با ارائه جامعه ای آزاد
توانايی جذب و بکارگيری و فعال سازی 

همه گونه فعاليتی ..... نيروهای محرکه
 . الزم است

تحقيق در، و شناساندن و ترويج علوم 
، بر اساس انديشه راهنما بر ...انسانی

رد پايهء موازنه منفی و توحيد،  و طرد و 
.... در محافل روشتفکری غربی..... تضاد

وبدين طريق بسط خشونت زدايی و ترويج 
جايگاه بايسته را به .... تخريب گريزی

ايران به عنوان کشوری مستقل، در 
  . منطقه و در دنيا ميدهد

  
  :مقوله اجتماعی –ه 

در روزی و روزگار فردی   
مستقل،  نقش تدبير تا آنجايی است که 

جايی برای در انفعال به  برای آن فرد،
هرآينه هر .  انتظار تقدير نشستن نيست

چه  بيشتر از احاد يک  ملت به اين سمت 
و سو بيشتر و تحرک داشته باشند، آن 
ملت و آن کشور از استقالل بيشتری 

استقالل يعنی شرکت در . برخوردار است
جامعه و معماری سرنوشت خويش بدست 

ردی برای خويشتن و دنبال راه حلهای ف
مشکالت جمعی نرفتن وماندن و جنگيدن 
  .و آزاد شدن و آزاد کردن و استقالل يافتن

کشوری مستقل، اجتماعی دارد   
که  تواناست در ايجاد امکانات جديد رشد 
و سازندگی و بکارگيری و فعال کردن 
تواناييها در داخل جامعه  و از بين بردن 
احتياج به دراز کردن دست گدايی و يا 

استقالل .  ست تجاوز به ساير کشورهاد
کشور منوط به ارائه جامعه ای با نشاط و 
جذاب برای جوان و امکان رشد ديدن وی 
در جامعه،  و در نتيجه عالقه مند شدن 
قوای فعال اجتماع  در  جهد و جهاد در 

  .راه بی نيازی و مستقل زيستن است
اجتماعات غربی بيشتر رقابتی و معموال 

اد به رقابتهای کور و تضاد و دچار اعتي
فرهنگ  دوستی و  توحيدی .  جبر هستند

شرق،  بخصوص ايران،  و حتی ايران 
قبل از اسالم،  جامعه ای هميارتر و 
همکارتر  را  به ارمغان ميآورد که در 
چنين فرهنگی، و با اشائه هر چه بيشر 
آن،  اجتماع،  در استقالل زيستن را هدف 

ادن اجتماعی شاد و با بنا نه. مينمايد
اميدوار و پيشرو، با ترويج ايمان به خود 
  و اعتماد به نفس به صفت فردی و نيز به  
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 اسباب استقالل
  

،  ميل به کار و ...صفت  جمعی و ملی
ساختن و فعاليت و ابتکار بيشتر، و 
احتياج به خارجی کمتر و درجهء استقالل 

  .بيشتر ميشود
  :داخلی و خارجی مقوله سياست  –و 

سياستمداران مستقل، برای   
پيشرفت کشور در استقالل،  خالقيت خود 
را بکار برده و با زدن ابتکاری پس از 
ابتکار، تمام امکانات خود را بسيج 

  .ميکنند
ترويج صلح و خشونت زدايی و خالی 
نگذاشتن عرصه برای افزايش دامنه عمل 
زورمداران و آنها که نان بحران و 

را ميخورند؛  ...... امی و جنگناآر
استفاده از بزرگترين ابر قدرت جهان، 
افکار عمومی، و گرفتن امکان ابتکار از 
دولتهای زورمدار در  در پرورش و پخش 
خشونت؛ ابتکار و رهبری روندی که 
درايران، و در جوامع ديگر هم،  سعی در 
بکار بردن نيروهای محرکه در خود آن 

قش سياست جوامع  باشد و از ن
کشورهای سلطه گر  و نيز نقش موسسات 
فرامليتی مسلط بر کشورهای سلطه 

و جلو گيری ... بکاهد؛ اجازه ندادن...گر
  از  قدرت خارجی برای نقش يافتن به 

عنوان محوری در سياست داخلی و 
خارجی؛  شناساندن و عريان نمودن 
سازوکارهای سلطه به اول ابرقدرت دنيا و 

ولتهای مسلط و زير سلطه، اينکه رابطه د
مثل ظروِف مرتبط بوده و نياز اين دولتها 

به قول (به يکديگر  دو طرفه است 
پنداری بوش و احمدی نژاد : چامسکی

چون هرچه اين ميکند به ! پسر خاله اند
و بدين !) نفع آن يکی است و بالعکس

 ترتيب هر دو  دولت استقالل ندارند؛  
  
  :مقوله رسانه های جمعی  -ز

ميزان آزادی و استقالل رسانه های جمعی 
هر کشور نسبتی کامال مستقيم با ميزان 

  . آزادی و استقالل آن مملکت دارد
نقش افکار عمومی دنيا در استقالل و يا 
بر عکس آن، در مسلط و يا زير سلطه 

  .بودن، هر کشوری انکار پذير نيست
با توجه به  وظيفهء ارتباطگيری و تسری  

عت  به ابرقدرت واقعی جهان، سريع اطال
رسانه های جمعی نقش بسيار مهی در 
مقوالت فوق دارند، و بدون وجود رسانه 
های عمومی مستقل، نقش مقوالت فوق 
در ايجاد کشوری مستقل ناممکن به نظر 

  .ميرسد
شفاف سازی تعاريف مقوالتی چون  

آزادی؛ استقالل؛  سلطه؛  سرمايه داری 
ور کردن فردا؛ ليبرال؛  تبيين و پيشخ

توليد و مصرف انبوه و تخريب؛  حقوق 
فردی و بين المللی و ملی و تضاد آنها با  

و آن هم در آن سوی دنيا و " منافع ملی"
؛   !هزاران فرسنگ دورتر از آن ملت

برای اول ابر ... لزوم حفظ محيط زيست؛ 
قدرت دنيا  و خالی کردن توان دولتهای 

رای سؤ سلطه گر و ايضا زير سلطه ب
استفاده  از امکان پخش سؤاطالعات و 
ضداطالعات توسط رسانه های وابسته و 
غير مستقل، و جوسازی برای ايجاد 

و به واسطهء آن نقض حقوق ..... بحران
و آزادی های فردی و جمعی و به تبع آن 
خدشه دار کردن استقالل، از جمله اسباب 

  . آزاد زيستن در مملکتی مستقل است
يست ايرانی آزاد در ايرانی به اميد ز

  مستقل
  علی   آرا

Ara1357@gmail.com 
  ١٣٨٨تيرماه 

 

جنون استبداد و 
 )2( انقالب مردم

  
كه در طول هشتاد سال، سه بار به 

در حال . جنبش و انقالب برخيزد
حاضر نيز مردم ايران با جنبش همگاني 

ار عمومي جهان را از خويش نه تنها افك
اينهمه توان اجتماعي آزادي خواهي 
شگفت زده و به تحسين واداشته اند، 
بلكه آغاز سقوط و مرگ نظام جنون 

  .آميز واليت مطلقه را بشارت ميدهند
هدف اصلي و اوليه اين مطالعه، تحقيق 
و تفحص پيرامون روانشناسي اجتماعي 
چهار انقالب پيوسته به يكديگر در 

در اينصورت . اخير ايران استتاريخ 
طرح  سئواالت ذيل و دادن پاسخهاي 

هر كدام از آنها در طول  در خور به
اين مطالعه، مطلب مورد پژوهش را 

  :خواهد كرد تر روشن
چگونه ممكن گرديد، ايرانيان در 
انقالب مشروطه، رژيم قاجار را بستوه 
آورده و مجبور به قبول سلطنت 

نفت، عذر مشروطه كنند؟ در جنبش 
امپراطوري كبير بريتانيا را بخواهند و 
نفت كشور خويش را ملي كنند؟ سپس 
رژيم شاه را سرنگون كرده و ريشة چند 
هزار سالة شاه و شاهنشاهي را از جامعه 
ايران بركنند؟ با وجوديكه سانسور و 
خفقان سياسي و فرهنگي در هر دوره 
. اي بشدت در جامعه جريان داشت

سركوب مخالفين سياسي  عالوه بر آن،
از ابتدا تا انتها  -شبيه امروز در ايران  - 

 بطور كامل سازماندهي شده بود؟
چه رابطه و پيوندي ميان سه انقالب 
ذكر شده در باال وجود دارد؟ بخصوص 
ربط آن سه انقالب با انقالب كنوني در 
ايران چيست؟ كدام تحوالت فرهنگي، 
ه سياسي و اجتماعي مشتركي را آن س

انقالب با هم تعقيب ميكردند؟ آيا 
انقالب كنوني مردم ايران در تالش 
جهت تحقق همان تحوالت مشترك 

 است؟
آيا سه انقالب گذشته در طي زمان 
يكديگر را كامل ميكردند و انقالب 
كنوني تكميل كنندة آن سه انقالب 
است؟ يا اينكه نه تكاملي در اين روند 

م از وجود نداشته و ندارد و هر كدا
اين انقالب ها از جنبه روانشناسي 
اجتماعي تاريخي به عصر و زمان خود 

 تعلق دارند؟
اگر فرض كنيم آن سه انقالب و انقالب 

 -فعلي  داراي عناصر مشترك فرهنگي 
سياسي هستند، اين عناصر مشترك 
چگونه در طي زمان از نسلي به نسل 
ديگر انتقال يافته اند؟ بزباني ديگر، آيا 

ها و مظاهر، تصورات ارزشي، سمبل 
سنتهاي مبارزه با استبداد، همراه با 
اهدافي مشخص و معين از نسلي به 

 نسل ديگر منتقل و واگذار شده اند؟
چگونه ميتوان از نظر جامعه شناسي، 
خاصه جامعه شناسي سنتهاي اجتماعي، 

سه نسل انقالبي كه هر : توضيح داد
كدام در عصر و زمان خاص خودشان 

بي را تجربه كرده اند، تجارب و انقال
دستاوردهاي فكري و عملي خود را 
تحويل نسل بعد از خود، يعني فرزندان 

 خويش داده اند؟
چگونه ميشود از جنبه روانشناسي 
اجتماعي روشن نمود كه اميال و 

اجتماعي هر نسلي،   - آرزوهاي سياسي
يعني آرمانهاي انقالبي او، از نسل قديم 

عدي انتقال يافته اند؟ به نسل جديد و ب
آيا ميتوان اين ادعاء را كرد كه نسل 

از نسلهاي  "نمايندگي"بعدي به 
گذشته، تحقق همان آرمانها را پيگيري 

 ميكند؟

آيا در طي گذشت يك قرن، با سه 
انقالب كه دستاورد سه نسل انقالبي پي 
در پي بوده اند، دانش و آگاهي نسبت 

جواب به انقالب تغير كرده است؟ اگر 
مثبت است، چگونه ميتوان اين تغير را 

اجتماعي  -از جنبه ساز و كار رواني
 توضيح داد؟

در رابطه با ) مبارزه(نقش سنت 
اجتماعي چيست؟ و  - تحوالت سياسي 

چگونه ميتوان نوع انتقال اين سنت را 
از نسلي به نسل ديگر چه در وجه 
روانشناسي فردي و خواه از جنبه 

 روشن نمود؟ روانشناسي اجتماعي
آيا نزد جوان ايراني، چه در گذشته و 
خواه در حال حاضر، انگيزة ايجاد 
تعيرات اساسي در مناسبات و تناسبات 
 سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

امري آگاهانه و از روي  ميهنش
شناخت است؟ يعني هر نسلي ميداند 
چه چيزهائي را ميخواهد و چه چيزها 

نكه نه، جوش و را نمي خواهد؟ يا اي
خروش انقالبي او نا خود آگاه بوده و 

 "هوي و هوس جواني"از روي 
 است؟

 بحث قبل از اينكه واردو باالخره  
سئوال اساسي و  آخرينشويم،  ياصل

روانشناسي  نظراز  ي را كهمهم ديگر
طرح  ،با اهميت است بسياراجتماعي 

  : كنيم
  اصالً انقالب ميكنند؟ چرا مردم - 10

  الب؟چرا انق
جهت درك اين امر كه چرا مردم در 

تاريخ نوين ايران  ازهر دوره اي 
دست به انقالب ميزنند، يعني براي 
بدست آوردن دالئل و علتهاي اصلي 
 ،عزم ملت ايران به جنبش و انقالب

دو وجه كلّي و مختلف مورد  ستيباي
  . توجه و شناسائي قرار گيرند

وجه عيني و واقعي جامعه : وجه اول
بدين معني كه وضعيت . يران استا

سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
كه در هر دوره از جنبش و انقالب در 
ايران موجود بوده و هم اكنون نيز 
موجود است، بايد مورد بررسي و 

از در اين وجه . تحقيق قرار گيرد
وضعيت اقتصادي عموم  ميتوان جمله

مردم را در زمان وقوع انقالب مطالعه 
نيروهاي تشكيل دهندة حاكميت . دكر

مورد  هاسياسي را در شكل و محتوي آن
رفتار نوع بخصوص . بررسي قرار داد

بايد با مردم ايران  ي سياسينيروها
 عالوه بر اين دو مؤلفه. دشونشناسائي 

، اجزاء تشكيل دهنده فرهنگ باال
رسمي جامعه را نيز بايستي مطالعه 

ف يعني آن فرهنگي كه از طر. نمود
رژيم حاكم نه تنها سانسور نميشود، بلكه 

در حقيقت عناصر . تبليغ نيز ميشود
استبداد بايد جنون فرهنگ ضد اصلي 

چرا كه اين عناصر . شوندشناسائي 
مردم ايران ديگر تحمل  فرهنگي را

در اينصورت انقالبي ضرورت . نميكنند
ميابد تا اين عناصر فرهنگي از جامعة 

رور زمان محو و ده، بمگرديايران ترد 
و باالخره شناخت وضعيت .  شوندنابود 

اجتماعي و يا جامعه شناسي ايران در 
باين . زمان وقوع انقالب اهميت دارد

معني كه شكل گيري طبقات و اقشار 
خاصي در حاكميت استبدادي و نفوذ 
و فشار آنها بر ديگر طبقات و اقشار 

، يكي ديگر از علتهاي مردم ايران
فشارهاي  چرا كه .است وقوع انقالب

طاقت فرسا بر طبقه و  قشر و يا حتي 
دليلي گروه اجتماعي  خاصي، ميتواند 

. انقالب باشد براي دست زدن به
طوريكه تنها انقالب قادر خواهد شد، از 

يا اصالً  آن فشار طاقت فرسا بكاهد و
بطور كلّي وجه اول . آنرا از ميان ببرد

  را ميتوان وضعيت عيني و واقعي
objektiv عموم مردم ايران ناميد.  
اگر بخواهيم بطور خيلي  ،براي مثال

كوتاه وضعيت واقعي عموم مردم 
در رژيم   در حال حاضر ايران را

واليت مطلقه فقيه بررسي كنيم، از زبان 
فصيح ابوالحسن بني صدر ياري 

ايشان وضعيت واقعي عموم . ميگريم

مردم را در رژيم كنوني اينطور تشريح 
  :يكندم
از عوامل دوام هر رژيم، يكي  "

توانائيش در بهتر كردن زندگي اعضاي 
جامعه در هر چهار بعد سياسي، 
. اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است

اين واقعيت كه وضعيت مردم كشور 
بطور مستمر بدتر شده است، به جاي 
خود، در مناظره هاي تلويزوني، 
نامزدها اعتراف مي كردند كه در طول 

سال، وضعيت مردم همچنان بدتر  28
دليل بدتر شدن مستمر . شده است

وضعيت اينست كه رژيم، زمان به 
زمان، استعداد از دست داده و از 
لحاظ ايدئولوژي و سازماندهي دستگاه 
اداري و نيز نقش فزاينده اي كه به 
سپاه در اقتصاد و قلمروهاي سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي داده است، با رشد 

نياز روز افزون . گارتر گشته استناساز
رژيم به خشونت، ميان حقوق مردم و 

تضاد » مالي -منافع مافياهاي نظامي «
به ترتيبي كه . را قطعي تر كرده است

جامعه امروز ايران، روز به روز متقاعد 
تر مي شود كه رژيم حاكم با حيات 

بديهي است كه . ملي او در تضاد است
پر مي كند  خالء مديريت رشد را، زور

و بطور مستمر بر نقش آن افزوده مي 
  .شود

مشكل تنها ناتواني رژيم در مديريت  
رشد نيست، مشكل اصلي اينست كه 
رژيم نيروهاي محركه را تخريب مي 

استعدادها از كشور مي گريزند : كند
). هزار تحصيل كرده در سال 150(

جامعه از . جامعه جوان كار نمي يابد
رأي دادن به يكي از حداقل اختيار كه 

نامزدهاي برگزيده رژيم باشد، محروم 
. بطور مستمر، سركوب مي شود. است

نابساماني هاي اجتماعي چون سرطان 
سال،  4جامعه را فرا مي گيرند، ظرف 

ميليارد دالر درآمد نفت، نه تنها به  270
سرمايه بدل نشده است، بلكه بكار 
تخريب اقتصاد ايران از راه بازكردن 

وازه ها به روي واردات و نيز انواع در
نقش دانش و . بورس بازيها رفته است

نه . فن، زمان به زمان، كمتر شده است
تنها در دستگاه اداري، بلكه در اقتصاد 

دانستني است كه . كشور نيز
 1000دانشگاههاي ايران در ميان 

  .دانشگاه دنيا نيز نيستند
بدين قرار، مردم ايران تنها با خشونت 

... ) ترور و دستگيري و شكنجه و(ريان ع
خشونت در اشكال . رويارو نيستند

سياسي و اقتصادي و فرهنگي و 
اجتماعي زندگي ايرانيان، زندگي 
فردي و زندگي جمعي آنها را، فرا 

جهانيان روز مره سركوب .  گرفته است
بس وحشيانه جنبش مردم ايران را 
مشاهده مي كنند، اين سركوب تحت 

آقاي خامنه اي انجام مي  فرماندهي
هم بدين خاطر كه فرماندهي . گيرد

قواي نظامي و انتظامي و نيروي شبه 
با او است و هم بدين ) بسيج(نظامي 

خاطر كه او اينك دست بكار سركوب 
بخشي از تمايلهاي موجود در رژيم و 

اوبا قيافه واقعي . نيز مردم ايران است
(  ". خود در عرصه حاضر شده است

از سخنراني ابوالحسن بني  بخشي
صدردردانشگاه وين، بمناسبت بيستمين 
سالروز ترور قاسملو و فاضل رسول و 

  ) 2009قادري بتاريخ شش ژوئيه 
در حقيقت و بطور خالصه ميتوان 

وضعيت عيني و واقعي عموم : گفت
مردم در زمان وقوع انقالب طوري 
ميشود كه مؤلفه هاي سياسي، 

ماعي كارائي اقتصادي، فرهنگي و اجت
. بايستة خويش را از دست ميدهند

جنون استتبداد با تسلط و حاكميت 
مطلق خود بر اين چهار مؤلفه، آنها را 

بدينصورت كه اين . عقيم و نازا ميكند
چهار مؤلفه ديگرتوانائي بر آوردن 
نيازهاي رشد، ويك زندگي عادي و 
معمولي، براي جوان ايراني را از 

يل فرار مغزها بهمين دل. دست ميدهد
 "هزار تحصيل كرده در سال 150 "

حال آن جوان . امري عادي ميشود
ايراني كه بخواهد در ايران، خانه و 
كاشانه و ميهن خود زندگي و رشد 
كند، راهي بجز انقالب، جهت باز 

كردن جامعة بسته استبداد زدة را 
  .ندارد

وجه ذهني يا وجه  :ه دومجو -ب
هان فردي و دروني و جا گرفته در اذ

وقتي ملتي مصمم  به . جمعي است
انقالب ميشود، وقتي مليونها نفر انسان 

مرگ "ايراني  با فريادي رسا ميگويند 
از نظر روانشناسي .  "بر ديكتاتور

اجتماعي، اشتراك عظيمي را كه در 
اذهان فردي خويش دارند، بشكل 

اين اشتراك عظيم . جمعي ابراز ميكنند
زدن به انقالب  چيزي جز انگيزه دست

و عزم ملتي مصمم به دفع و مهار جنون 
  . استبداد حاكم نيست

در  - بدون شك هر واقعيت اجتماعي 
ايران امروز، آنچه در باال از زبان بني 

تأثيري خاص و  -صدر بيان گرديد 
ويژه بر روان تك تك مردم ايران 

شناخت اين تأثير، شناخت . دارد
ن و يا روانشناسي اجتماعي مردم ايرا

اجتماعي آنها،  -درك واقعيتهاي رواني
بهنگام دست زدن به جنبش و انقالب 

  . است
روان تحليلگر سرشناس آمريكائي، 
اريك هومبورگ اريكسون، در كتاب 

، امر "هويت و ادوار زندگي"خود 
  : فوق را اينگونه بيان ميكند

انسانهائي كه به گروههاي اجتماعي "
ر و زمان يك ملت تعلق دارند و در عص

مشتركي زندگي ميكنند يا به نوعي 
شبيه يكديگر نان خود بكف آورده و 
ارتزاق ميكنند، از تصورات و تفكرات 
همگوني از امور خوب و بد يا زشت و 

اين تصورات در . زيبا نيز برخوردارند
اشكال و جلوه هاي بينهايت گوناگون، 
آئينه وار سير تحول ناملموس تاريخ 

ولي با . س ميكندكشورشان را منعك
اينوجود تك تك افراد اين ملت 
جهت رشد من خويش در هيئت نمونه 
هاي جامعه شناسي حاكم و الگوهاي 
موجود رشد، هر كدام شكلي كامالً 

  "....مشخص بخود خواهند گرفت
و يا غير ( در حقيقت هر انسان ايراني 

، در عين حال كه يك موجود )ايراني
ي، فرهنگي است، يك موجود سياس

يعني . اجتماعي و اقتصادي نيز هست
هر چهار مؤلفه سياست، فرهنگ، 
اجتماع و اقتصاد در وجود اين انسان 

ساده ترين دليل . زنده و فعال هستند
اين امر اينكه يك انسان نياز سياسي، 
بمعناي مشاركت در تصميم گيريهاي 

اين انسان . امور جامعه خويش دارد
ود نياز فرهنگي جهت رشد شخصيت خ

دارد، نياز اجتماعي جهت معاشرت با 
ديگر انسانها دارد و باالخره از همه 
عيان تر نياز اقتصادي او براي گذران 

حال چنانچه اين . حيات مادي است
چهار مؤلفه در زندان حاكميت جنون 
استبداد واليت مطلقه فقيه قرار داشت، 

ميتوان حدس زد كه تأثيرات . كه دارد
انسان ايراني  مخرب آن در درون هر

تا چه اندازه مشكالت حلّ ناشدني، 
بحران و يا عوامل حركت گيرديگري 

در اينصورت . بوجود خواهد آورد
انقالب ضرورتي ميشود مشترك براي 
همه افراد، خاصه جوانان ميهن، تا 
درون و روان تك تك آنها از اينهمه 
مشكالت بيروني دست ساخت استبداد، 

يعي خود را رها و آزاد شده، رشد طب
  .از سر گيرد

بطور خالصه ميتوان گفت كه در وجه 
دوم، وجه اذهان فردي و جمعي يا 
روانشناسي اجتماعي انقالب، ما افكار و 

احساسات و باورهاي مشترك ملتي  
رشد ياب را مي بينيم كه هدف اصلي 
شان انقالب و دگرگون كردن اين 

يعني ما با . وضعيت ناهنجار است
ارزيابيها و ارزشهاي  مواضع مشترك،

اجتماعي همگون ملتي روبرو هستيم 
كه انگيزة دست زدن به عملي مشترك 

اين عمل . را از خود نشان ميدهند
  .مشترك انقالب در نظام حاكم است

درنوشته بعدي به سئواالت ديگر 
  .  خواهم پرداخت
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درآن دوهفته چه آن
  گذشت

  
درتصميم شان راسخ اند ومي خواهند 

را خويش به دست  سرنوشت خود
گيرند و به عمر دولت استبدادي خاتمه 

معلوم شد نظام برخالف آن چه . دهند
ادعا مي كرد اشراف كاملي بر نيروهاي 
نظامي و بسيج ندارد و گروههائي از 
آنها براي نجات استبداد حاضربه تجاوز 

  .به حقوق مردم نمي شوند
ديديم كه مردم با شعارهاي خود      

، بيان استبداد از اسالمي درخيابان ها
كه ساخته و پرداختة خرافات و شرك 
است را نمي پذيرند واسالم را بيان 
آزادي و عدالت ومردم ساالري و نه 

ابراز . وسيله دين ساالري مي دانند
همين بيان درخيابان ها بود كه خواب 
را از چشمان برخي از روحانيان 
ومراجع زدود و مجبورشان كرد تا 

اين جنايات عكس العمل دربرابر 
درپي . هرچند ناچيزي را نشان دهند

آن، ولي فقيه درروز مبعث درجمع 
سران نظام و درغياب اصالح طلبان 
دولتي درصدد برآمد با توصيه به 

آنان را ساكت  "بردباري"و "تعقل"
گرداند، غافل از اينكه اوال ازراه همين 
تعقل است كه انسان به حقوق، ازجمله 

واقف مي شود وثانيا حق آزادي 
بردباري وتحمل دربرابر ظلم وظالم 

منظور او  ازتعقل و تدبر . گناه مي باشد
بسا اين بود كه نظام درحال فروپاشي 
است وبا فروپاشي آن همة ما رفتني 

شاهد بوديم كه چندي بعد، . هستيم
سخنان او هاشمي رفسنجاني را وادار 
به ابراز حمايت كامل از رهبري 

  .ساخت
جهت نمايش خالصة آن چه درنيمة     

دوم خردادماه گذشت مي توان 
نوشت كه درپي انتخابات و نتيجة آن 
كه كنارگذاشته شدن اصالح طلبان 
بود، اينان، با شناخت وشراكتي  كه در 
كاركرد متقلبانة سامانة انتخابات طي 
بيست و هشت سال گذشته داشتند، پا 
از چهارچوبة مقررات عرفي نظام 

ن نهادند وانجام تقلب را علت بيرو
شكست خود اعالم كردند و خواهان 

آنان با اطالعات . ابطال انتخابات شدند
دقيق ازوضعيت بحراني نظام و 
همچنين خطري كه موقعيت آنان را 
در درون هيئت حاكمه تهديد مي كند 
براين باور بودند كه با وارد آوردن 
فشاري مختصر، رهبر را به تمكين 

ان وادارخواهند ساخت خواسته ش
. وحكومت را به دست خواهند گرفت

سيدعلي خامنه اي زيربار فشارهاي 
آنان نرفت و درخطبة مشهور خود 
درنماز جمعه اعالم كرد كه براجراي 
برنامه هايش مصر مي باشد،  تاآخر 
ايستاده است و احمدي نژاد را بهترين 

  .گزينه دانست
درآن دوهفته، ضعف تشكيالتي و     
ديريتي اصالح طلبان كامال آشكار م

آنان نتوانستند از حضور بيش از . شد
سه ميليون نفر درخيابان هاي تهران 
كم ترين استفاده را بكنند درحاليكه 
خود، جزئي ازنظام حاكم هستند و 
درسازمان هاي مختلف دولتي حضور 

دراين فرصت بنا براين نيست . دارند

ئه تحليلي از وضعيت اصالح طلبان ارا
دهيم، اما به اين بسنده مي كنيم كه 
علت اصلي ضعف آنان، وابستگي به 
نظامي است كه با اصالحات، يعني شعار 

به اين دليل . آنان در تعارض است
آنان با دردست داشتن دو قوه، هيچ 
گاه درصدد انجام اصالحات اساسي 
برنيامده اند وهمواره مشغول چانه زني 

خود از بر سر چگونگي و مقدار سهم 
  .قدرت بوده اند

آن چه درآن دوهفته اتفاق افتاد     
مورد انتظار اصالح طلبان نبود زيرا 
:  آنان را بين دوسنگ آسياب قرارداد

مردم كه خواستار تحول ساختاري 
بوده وهستند و نظام كه خواستار يك 
پارچه شدن قدرت برمحور جناح 

به اين جهت آنان از . رهبري است
استقامت و حضوركم سوئي خواستار 

رنگ مردم، آنهم درمحدودة قوانين 
نظامي هستندكه آنان را به گلوله مي 
بندد، تا ازسوي ديگربتوانند موقعيت 
خود را در نظام تحكيم و رهبر ناگزير 

  . از قبول اين موقعيت كنند
باتوجه به ضعف هاي آشكاراصالح     

طلبان ازطرفي، و عدم توجه به نيروي 
ز سوي ديگر بود كه سيد عظيم مردم  ا

علي خامنه اي باقاطعيتي غيرقابل 
انتظاردرنماز جمعه، آب پاكي به 
دستان اصالح طلبان ريخت، آنان و 
نظام را دربن بستي سرنوشت 

ازاين به بعد، چشمهاي . سازقرارداد
اصالح طلبان به لبهاي  هاشمي 

تا مگر او .  رفسنجاني دوخته شدند
ايجاد  سخني بگويد و سخنش گشايشي

اما همان طور كه در نوشتة قبلي . كند
هم پيش بيني شده بود، او ازموضع 
ضعف معامله اي را براي نجات خود و 

كه . نظام به رهبرپيشنهاد كرد
درصورتي قراربود مورد موافقت 
خامنه اي كه درموقعيت متفوق است 
قرارگيرد، از اول دست به اين كارها 

نهادي او نمي زد، به عالوه،  معامله پيش
وقتي مي توانست پذيرفته شود كه او 

امااگر او . در موقعيت متفوق مي بود
در اين موقعيت بود، مجبور نمي شد 
پيشنهاد خود را درنماز جمعه و درمأل 

  . عام بيان كند
چندي بعد، براي رهائي ازاين بن      

بست، سيد محمد خاتمي پيشنهاد 
رفراندمي را داد كه درصورت قبول 

ومتقاعد كردن مردم به شركت  رهبر
جستن درآن، مي تواند تااندازه اي 
براي نظام و اصالح طلبان راه گشا 

اما درصورت انجام رفراندم و . باشد
عدم تمكين مردم وتحريم آن، 

مشاهده مي . كارنظام به پايان مي رسد
كنيم كه اكنون اصالح طلبان براي 
حل بحران جز رجوع به رهبر 

نتخابات وعفو ورهائي وتقاضاي ابطال ا
. زندانيان مجرائي ديگر پيش روندارند

درچنين شرائطي كه كلية قواي كشور 
در دستان يك نفر قرار دارد و  انجام 
پذير شدن اصالحات منوط به موافقت 
او است، آيا ادعاي اصالحات مي تواند 

  پايه اي جز فريب داشته باشد؟ 
واقعيت اين است كه موقعيت       

متزلزل اصالح طلبان نتيجة ضعيف و 
مكان ناحقي است كه خود رادرآن 

آن چه را به عنوان يك . قرارداده اند

ناظر بي طرف مي توان مشاهده نمود 
اين است كه نمي توان درعين حال 
هم اعتقاد به نظام واليت مطلقة فقيه 
داشت و به آن ملتزم بود وهم ازولي 

اطاعت نكردن از . مطلقه اطاعت نكرد
امر درمحدودة چنين نظامي از ولي 

لحاظ مدني به معناي احترام نگذاشتن 
به قوانين آن نظام مي باشد، وازلحاظ 
نظري به معناي عقيده نداشتن به اصل 

بنابراين، رشته هاي . واليت فقيه است
ارتباطي اصالح طلبان با نظام، نه 
قانوني اند و نه عقيدتي، آن چه به 

وندي عنوان رابطه و پيوند وخويشا
ميان اصالح طلبان و جبهة ) خودي(

است ) حكومت(مقابل مي ماند، قدرت 
طرحي كه ). بيت المال(و ثروت 

جناحي ازاصول گرايان درشرف انجام 
به . آن مي باشد، قطع اين رابطه است

اين معنا كه دست اصالح طلبان از 
قدرت و به تبع آن از درآمدهاي 
. سرشار ازمنابع ملي را كوتاه گردانند

درحال حاضر اين طرح بدون مانع و 
مقاومت درحال به اجرادرآمدن است 
زيرا برخالف عقيدة اصالح طلبان، 
جناح مذكوربراين باوراست كه براي 
سركوب مردم احتياجي به  جلب 

آنها و . همكاري اصالح طلبان ندارد
  .مردم را با هم سركوب مي كند

مردم ازخود مي پرسند دلبستگي     
طلبان به اين نظام ازچه رو  شما اصالح

است؟ نظامي كه به دنبال انقالبي 
باشكوه با  هدف استقرارآزادي مردم و 
استقالل كشور،  با خيانت به اين اصول 
و از راه كودتا، برقرار شد و ازهمان 
روزهاي نخست مسيرضد انقالب وضد 
مردم را برگزيد چه مقبوليتي دارد؟ 

بنا نظامي كه براي تداوم حيات خود 
براظهارات رهبر وديگر دست 
اندركاران آن مدام محتاج خون 
ريزي و آبرودادن است بدتراز رژيم 
ضحاك ماردوش نيست؟ اكنون 
اشتهاي آن به خون و آبرو چنان شديد 

حالتي كه (شده كه به مرض جوع البقر
معده سير و ديگر اعضاء احساس 

دچار گشته و به قرباني ) گرسنگي كنند
خود مشغول شده كردن نزديكان 

چنين نظامي كه نه مسئولي دارد . است
و نه پاسخگوئي و هرج ومرج 
درحدعالي حكم فرما است چه جاي 

  ماندن ودفاع از آن مي باشد؟
اكنون كه اقتداربه دستان عالوه     

بروارد كردن اتهام افتخار آميز ضد 
واليت فقيه بودن به اصالح طلبان، 

را نيز به اتهام زشت وابستگي به اجانب 
آنان وارد كرده اند، وبا اين كار عمال 
زمينة حذف كامل آنان از صحنة 
سياسي درداخل نظام را آماده مي 
سازند، كاري را كه اصالح طلبان 
دراين پارة حساس ازتاريخ كشورمان 
مي توانند انجام دهند اين است كه به 
حقوق مردم واقف شوند، به آزادي و 

اازمردم و استقالل عمل كنند وخودر
مردم رااز خود تلقي كنند و به سوي 

مردم را نه براي رسيدن به . آنان بيايند
اهداف خويش به خيابان ها دعوت 

كنند، كه اهداف خويش را هم سو با 
حقوق مردم كنند وخود، دركنار مردم 

  . به خيابان ها بيايند
همان طور كه خود مي دانيد و      

يگران، دردرون همين نظام، نسبت به د
تجربه كرده ايد، ازاين پس  نظام 
احدي از شما را آسوده نخواهد 

شما كه اكنون قادر نيستيد به . گذاشت
بي عدالتي ها و بگيرو به بندهاي 
هواداران و بستگان خود پايان بدهيد، 
درصورت پيروزي چگونه مي خواستيد 
بادردست گرفتن حكومت كشوررا 

دم را اداره كنيد؟ آيا درنظر داشتيد مر
فريب داده وهمانند گذشته باامر و نهي 

» مقام مقدس واليت امر«هاي 
حكومت كنيد؟ هاشمي درنماز جمعه 
با ترس وشرم پيشنهاد مي كند بي 
گناهان را از زندان آزاد كنند، گوئي 
دراين كشور نه قانوني وجود دارد و نه 
دادرسي، واين درحالي است كه هم 
رئيس مجلس خبرگان است و هم 

. ئيس مجمع تشخيص مصلحت نظامر
اين مسائل معلوم مي كنند كه شما اگر 
هم براين عقيده باشيد كه بايد دربرابر 
ظلم ايستاد كه نيستيد، نخواهيد 
توانست كم ترين اصالحاتي دراين 
نظام صورت دهيد وهمواره تحت 
. اوامر اقتدارگرايان خواهيد ماند

بنابراين بيائيد و دروغ گفتن به مردم 
ترك كنيد و پشت سر آنان قرار  را

گيريد و تا انهدام تمام و كامل استبداد 
و خودكامگي بايستيد و  باوربياوريد كه 

  . حق حاكميت بامردم است
اصالح طلبان عزيز، بيائيد شعار     

اصالح طلبي را كناري بگذاريد و به 
اصول استقالل و آزادي و حقوق بشر 

يد و به اين اصول  معتقد شو. بگرائيد
. عمل كنيد تا موسم اصالحات سر برسد

در فضاي آزادي و استقالل و حقوق 
مردم است كه اصالح كردن معني مي 

با اين انتخابات براي چندمين بار . دهد
تجربه كرديد و ديديد كه دراين نظام 

اكنون . اصالحات دروغي بيش نيست
كه مردم هم به اين امر مهم واقف شده 

نده كنيد و آن را اند به اين تجربه بس
آخرين تجربة خود دراين مورد تلقي 

خود را ازمحيط ناشفاف و ابهام . نمائيد
آلودي كه براي خود ساخته ايد رها 
سازيد وروشن اعالم كنيد درون نظام 
استبدادي هستيد يا دربيرون آن 

وضعيت اين . قرارداريد وبامردم هستيد
نظام روشن است، نه شما را مي خواهد 

دمي كه حقوق خود را طلب و نه مر
شما هم تاوقت باقي است . مي كنند

وضع خود را روشن كنيد، به مردم 
بپيونديد و نظامي  را رها كنيد كه شما 

مرگ اين نظام . را از خود نمي داند
فرا رسيده است، تالش هاي مذبوحانه 
راه به جائي نخواهند برد زيرا به 
فرمودة پيامبر و شهادت تاريخ، ظلم 

  . جا نمي ماندپابر
بدانيد در همين وقت تنگ است     

كه شما مجال داريد آينده و سرنوشت 
از ابهام و زيستن . خود را رقم زنيد

دردوگانگي بيرون درآئيد و دركنار 
مردم آشكارا خواستار تغيير قانون 

  .اساسي شويد
Mizan57@gmail.com 

  
  
  

  
  كامبيز روستا در گذشت

  
پس  يدش،تبع يدوره  يندر دوم يو

 ينبرضد اول60خرداد  ياز كودتا
و   يرانمنتخب مردم ا يجمهور يسرئ

 ياستقرار استبداد بنام مذهب، از اعضا
بود و »  متحد چپ  يشورا «يرهبر

 يمقاومت ايران همكار يمل يبا شورا
   .داشت
تريبونال بين المللى   يناز مؤسس روستا

براى رسيده گى به پرونده ى جنايت  
.   آن بود يعليه بشريت و سخنگو  يمرژ

  توضيح ينگونها  يتدر باره  موارد شكا
ما با مشاوره خيلى «  :دهد يم

مورد جنايت  5رفتيم؛   كارشناسانه پيش
 _1عليه بشريت را انتخاب كرديم 

كشتاردسته جمعى زندانيان سياسى 
كرديم دراطراف    و كوشش 67سال 

همه مدارك مربوط   اين مورد خاص
كشتاردسته جمعى  _2راآماده كنيم 

كردهاى ايرانى ومبارزان كرد 
 _3وبمباران دهات بى دفاع كردستان 

تروريسم دولتى درخارج ،  ترور 
بختيار، تروركاظم رجوى ، ترورغالم 
كشاورز كه مى دانيد هركدام پرونده 

  ى وهمه ى كوششاى دارد دركشور
ما اين بود كه در مورد ترورهاى 
خارج از كشوردر واقع شامل همه ى 
طيف هاى مقاومت وبا مقابله با رژيم 
جمهورى اسالمى بشود كه بما انگ 
نزنيد كه اينها مى خواهند فقط قربانيان 
چپ يا راست يا ميانه را بعنوان مثال 
انتخاب كنند و چون كارما حقوق بين 

بايد فراى مرزبندى   پس المللى بود
  ي،نكته بعد. قرار مى گرفت

تجاوزدسته جمعى به زنان وكودكان 
درزندانها و درمحل كميته ها و درمالء 
عام از شالق زدن با جرايم مختلف تا 
تجاوز به دختران باكره درزندانها 

را كه  ياين پنج مورد حقوق.  وغيره
انتخاب كرديم براى همه آنها سعى 

ى انتخاب كنيم ، اين كرديم شهود
شهود مسائلشان را بروى كاغذ آوردند،  
ما آنها را تنظيم كرديم درپاره اى از 
  اين مسائل مثل دهات كردستان عكس
هايى داشتيم در پاره اى ازمسائل مثل 
ترورهاى خارج از كشور پرونده هاى 
دادگاهى آنها موجود بود وبنابراين 
موفق شديم از نظرحقوقى مستدل 

اينها .  شكايت هاى خودمان را كنيم
مثال هايى بود درچگونگى تدوين 

 » !پرونده هاى تريبونال بين المللى 
روستا ازبنيانگذاران واعضائ  ياد زنده

هاي چپ  شوراي موقت سوسياليست«
 1384بود كه دراواسط سال   »ايران
سلطنت  يروهايبان يهمكار يلبدل

خود  ياسيراه س« طلب  يطلب وپهلو
 .جداكرد» واضع شورارا ازم

مبارزه  يسالها يندرواپس كامبيزروستا،
و  يوهو مستمرش دراتخاذ ش يگيرپ

 يهفق يتوال يمرژمبارزه بر ضد يروشها
 يمال – ينظام ياهايماف يمرژ ينككه ا

گشته است، مصون از اشتباه نبوده 
 .  است
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