
  

 

خامنه.سخنگويان مافياهاي شركت كننده در كودتا، به نوبت، تهديد مي كنند و وعده سهل گيري و ارفاق مي دهند:انقالب اسالمي
ند رويه اي كه كودتاچيان در پيش گرفته ا. »تا آخر برود«نه مي تواند عقب نشيند و نه مي تواند . اي خود درمانده است كه چه كند

كنند و بعد به سراغ موسوي و كروبي » مطيع رهبر«اينست كه نخست هاشمي رفسنجاني را از موسوي و كروبي و خاتمي جدا كنند و 
فرزند آن احضار جديد ترين . در آنچه به اين دو مربوط مي شود، غير از نزديكان، منسوبان اين دو را نيز دستگير كرده اند. بروند
در فصل اول، گزارشها در باره آرايش سياسي حاصل جنبش و عقب . وزنامه اعتماد ملي استه دنبال توقيف ربه دادگاه است ب كروبي

  .را گرد آورده ايم... نشيني هاي نامحسوس خامنه اي و ويژگي هاي هيأت وزيران و داليل سفر بشار اسد به ايران و
در معرفي دو سازمان، يكي هيأت مؤتلفه و ديگري جامعه » يانتبارشناسي كودتاچ«درفصل دوم، قسمت دوم مطالعه در باره       

در ايران، از » نهادينه شدن شكنجه«در فصل سوم،  تاريخچه كوچكي در باره . اسالمي مهندسين را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
  .انقالب بدين سو و نقش خميني و دستياران او را در نهادينه شدن شكنجه مي آوريم

تقلب با اجازه خميني به رهبران حزب جمهوري اسالمي . را گزارش مي كنيم» نهادينه شدن تقلب در انتخابات«م، در فصل چهار
دو تقلب، يكي وقتي رجائي را رئيس جمهوري گرداندند و ديگري تقلب بزرگي . آغاز شد) شما سعي كنيد مجلس را در اختيار بگيريد(

   . لي او بود، بزرگ ترين تقلب ها هستندما –كه كودتاي خامنه اي و مافياهاي نظامي 
 4در صفحه 

  الف  –محمد رضا 
  لي سبزجنبش م

  
ساله اي كه از نظام  30اينكه مردم ايران  با توجه به تجربيات 

واليت مطلقه فقيه بدست آورده اند چگونه عليرغم جنبش تحريم 
لين سياسي كشور اكه خصوصاً قشر وسيعتري از روشنفكران و فع

ب شركت فعال داشته اند حداقل دراين دوره انتخابات اينگونه فري
در صد در انتخابات شركت  50تبليغات نظام را خورده باز بيش از 

مي كنند و تجربه تلخ ديگري برتجربيات گذشته خود مي افزايند 
  .درك آن چندان مشكل نيست

با بررسي افكارو اعتقادات مردم از نزديك و در درون  كشور 
واضح مي گردد كه اكثريت مردم با توجه به نارضايتي شديدي كه 

وضع موجود خود دارند اصوال هرگز حاضر نيستند در هيچ  از
انتخاباتي شركت كنند و اين مسئله در تماس با اقشار مختلف مردم 
در روزهاي قبل از شروع تبليغات انتخابات بنحوي مشهود است 

رضايتي اعالم مي كنند حاضر به شركت درخيمه ناوهمه با اظهار 
  .خابات نيستندانت شب بازي رژيم بنام 

  15در صفحه                                                                   

 علي  آرا          

  ....دولت ازجدايي دين 
  
در هفته  ها و  ،جاري در وطنمان ايران وقايع  اتفاقيه      

ماههاي اخير،  دوباره  نام  اسالم  و  ايران را در افكار عمومي 
از سويي  و  مخالفين و غرضمندان. كرده است مطرحدنيا 

ايرانيان در   از سويي ديگر،  روشنفكران مسلمان و غير مسلمان
ايران و در تمام دنيا از طرفي  و غير ايرانيان از جهتي ديگر، 

  .  هر كدام نظري و گفتاري دارند
و افكار و  ،بعد از مشاهده عملكرد حكومت آقاي احمدي نژاد

سياستها و ايدئوژي او و آقاي مصباح يزدي را در معرض 
شان و به و جايگاه اي آزمون زمان چهار سال اخير  قرار دادن،

م از  اسالم و مسلمين را در آراء  و  افكار اتبع آن استنباط ع
نتايج عملي و باليني تعبير ايشان  عمومي با تاثر نگريستن و نيز 

را از اسالم در قلمروهاي اقتصادي، فرهنگي، سياست  داخلي 
ت كه ل مطرحه اينسأبا ديده اسف ديدن سو...... و خارجي، 

  قايان ميگويند؟ آه اين آيا اسالم همين است ك
  14در  صفحه   

  مجيد محمدي محقق
  شجاعت آزاد بودن

  
در . انسان در انبوه خبرها غرق مي شوددر لحظه هاي كه   

خبرهائي غرق مي شود  كه در نفس خود تاريخ مصرف بسيار 
مشكل مي . كوتاه دارند، مشكل بتواند به آينده دور فكر كند

. تواند طرحي نو، ولو بر پايه خبرها و اطالعات تهيه و ارائه كند
اي حتي اگر كسي يا گروهي به اين مهم بپردازد،  در همه همه 

كه خبرها بوجود مي آورند،  سخن گوينده و يا نوشته نويسنده 
بسا خواننده ها نوشته اي را مي طلبند كه جوابي .  گم مي شود

سرنوشت او و وطنش و : ساده و كوتاه  باشد به سئوال او
  تاريخش چه مي شود؟

دليل نگارش اين نوشته كوتاه، نگراني است كه نويسنده از     
نكند اينبار هم مثل سه بار : ه خود مي گويمب.  آينده دارم

گذشته كه براي آزادي و استقالل قيام كرديم، يكبار ديگر، به 
  .بيراهه استبداد و وابستگي  بيفتيم

   
  16در صفحه                                             

 روزها بر ملت چگونه مي گذرد

  
  1388شهريور ماه  ۵تا و  2 از ● 

  
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني در راه تفاهم با * 

  يكديگر؟
  
مده بود كه هاشمي رفسنجاني در جلسه آدر اخبار ديروز   ◄

اين   .مجمع تشخيص مصلحت قدري مصلحت گرايي كرده است
  :عمل وي مي تواند داليل مختلفي داشته باشد از جمله 

هاشمي رفسنجاني    :عسگراوالدي گفته بود آن،  روزهاي قبل - 1
اين نتيجه بود زيرا به  تملق او را گفتهاز بزرگان است و قدري 

نمي توانند جامعه را رسيده بودند كه بدون هاشمي رفسنجاني 
 .فريب دهند 

  16در صفحه       
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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

خشونت و عدم خشونت و خشونت زدائي 
  در جنبش همگاني؟

  
  :پرسشها* 
  
 "مبارزه ي بدون خشونت"جنبش كنوني، بايد هميشه به  آيا -  1

  نگاه كند؟ غير قابل تغيري تابويك بعنوان 
جنبش تنها در فاز   "مبارزه بدون خشونت "آيا تا اين مرحله از - 2 
  "تعرضي "دليلي براي گذار به فاز و باقي مانده است ؟ "تراضي عا"

  ندارد؟چرا؟
  معقول است؟ به اين مشي مبارزه گونه وچشم بسته آيا باورمذهبي - 3 
يا  چه جرياني ميتواند مهر تاييد براي تداوم آن ،در تحليل نهايي -  4 

  رد آن بزند؟ نفي و
  

  : آن پاسخ پرسش اول و
  
 "مبارزه ي بدون خشونت"جنبش كنوني، بايد هميشه به  آيا  - 1

  غير قابل تغيرنگاه كند؟ بعنوان يك تابوي
هرگاه هدف : د از هدف خواستپاسخ پرسش را نخست مي باي 

اصول «را جانشين » اصالح طلبان«جنبش اين باشد و بماند كه 
زيرا . ، مبارزه از آغاز تا پايان خشونت آميز مي شود»گرايان كند

. وقتي قدرت هدف مي گردد، زور تنها روش سازگار با آنست
بديهي است طرفين نزاع،  بنابر توان و اسباب در اختيار، خشونت 

بدين سان كه با . خشونت نيز به نزاع پايان مي بخشد. ر مي برندبكا
  . زور بي زور را از پا در مي آورد

و هرگاه استقالل و آزادي هدف بگردد، روش نيز استقالل و      
بازيافت حق تصميم (هر انسان، نخست استقالل . آزادي مي شود

ادي و آز) در باره خود و شركت در تصميم در باره جامعه خود
، در »اكراه زدائي«رها كردن خود از كره و اجبار و شركت در (

خويش را باز مي يابد و آنگاه به خشونت زدائي مي ) جامعه خود
از اطالع هاي بس شادي بخش كه اين ايام دريافت  . پردازد

در . كردم، يكي اين بود كه مصرف مواد مخدر نصف شده است
ت زدائي مهمي انجام صورت صحت اطالع، به يمن جنبش، خشون

هرگاه در محيط هاي خانوادگي و در بنا بر اين، . گرفته است
بيرون از اين محيط ها، با اعتياد به زور مبارزه شود، جنبش مي 
تواند سرتاسر ايران را فراگيرد بي آنكه رژيم بتواند يك تن از 

   .قواي خود را وارد عمل كند
  2صفحه در                                              

Nr. 731      31  Aug.  -  13 Sep.  2009 

1388شهريور   22تا  9 ا ز    731شماره 

  4ص:  ...سه ويژگي هيأت وزيران و  ،عقب نشيني آرايش سياسي فرآورده جنبش،◄
   6ص:  2 –تبار شناسي كودتاچيان ◄
   8ص:  رش يافتاز انقالب به بعد، شكنجه گري چگونه آغاز و گست ◄
  بنا گذاشت و خامنه اي ادامه داد و جنبش براي تقلب در انتخابات را خميني ◄

   10ص:  واليت جمهور مردم را برانگيخت 
  وضعيت اقتصاد كشور به وخامت مي گرايد اما مافياها همچنان بكار سلطه بر بخش نفت ◄

   12ص:  و بازرگاني كشورندو نظام بانكي  
  13 ص :هستند حاصل واليت فقيه ،محاكمه هاي استاليني ،جمعيگورستان  ،تجاوزهاي جنسي ◄

   تهديد و ترديد ؟
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اما در قلمرو سياست و بطور      
مشخص در روياروئي با رژيم جنايت 
كار، وقتي آزادي هدف مي شود، 
خشونت زدائي تحقق مي يابد با بكار 

  :بردن روشهاي زير
وقتي آزادي هدف مي شود،  1/ 1

پندارها و گفتارها و كردارهاي يكايك 
ر جنبش مي بايد از شركت كنندگان د

شعارهاي گوياي . خشونت خالي شوند
زندگي در استقالل و آزادي مي بايد 

مرگ (جانشين شعارهاي گوياي مرگ 
نه تنها به اين دليل كه . ها شوند...) بر
خشونت و بيانگر ادامه نظام » مرگ بر«

سياسي مبتني بر ميراندن است بلكه به 
و  اين دليل نيز كه مرگ بر ابراز انزجار

خشم و كينه است و زنده باد آزادي و 
استقالل و واليت جمهور مردم، اظهار 
عزم به بناي جامعه باز و تحول پذير، 
 .جامعه انسانهاي مستقل و آزاد است

بدين قرار، شعارها مي بايد بيانگر 
حقوقي باشند كه تمامي مردم ايران از 

براي مثال، . آنها بر خور مي شوند
آري، واليت  واليت جمهور مردم«

استقالل، آزادي، «و يا » فقيه نه
رشد بر ميزان « و يا » جمهوري ايران

عدالت اجتماعي آري و ويرانگري بر 
و يا عدالت » ميزان ستم گستري نه

برخورداري زنان از (اجتماعي آري 
منزلت و كارگران و ديگر اقشار، هم 
حقوق خود بعنوان انسان و هم از 

كار و حاصل  منزلت و امكان برابر بر
آن و هر قوم از حقوق فرهنگي و غير 

  » و ستم گستري نه) آن 
غني و شفاف كردن هرچه بيشتر  2/ 1

خالي كردن شعور ( وجدان  علمي 
همگاني از غير عقالني ها و سرشار 
كردن آن از دانش ها و فنون كه 
) كاري كه در عهده انديشمندان است
 و وجدان همگاني با بيان آزادي بمثابه

انديشه راهنما از راه  قابل فهم كردن  
غني  و شفاف (اين بيان براي همگان 

كردن وجدان عمومي كه كار 
به ) دانشگاهيان و دانشجويان است

ترتيبي كه جمهور مردم شركت خود 
را در اداره امور جامعه و كشور خود، 
حق يكايك خود شناسند و در جنبش 
همگاني تا بازيافت استقالل و آزادي، 

  .شركت كنند
غنا بخشيدن به وجدان اخالقي با   1/3

تبليغ سامانه ارزشهاي بيانگر استقالل و 
آزادي و عمل كردن به اين ارزشها و 
برانگيختن همگان به عمل به آنها و 
حساس كردن وجدان اخالقي به 
ترتيبي كه هر اقدام سركوبگرانه رژيم، 

  .تمامي ملت را در برابر آن قرار دهد
زدائي  بقصد از كار  خشونت 1/4

  : انداختن قواي سركوب رژيم  از راه
افشاي جنايتها و فسادهاي رژيم و  ●

  مالي، –مافياهاي نظامي 
سلب مشروعيت ديني و اخالقي از  ●

  روشهاي سركوبگرانه،
شركت دادن جهانيان در مبارزه با  ●

خشونتهاي رژيم، مانند اعدام و شكنجه 
  ...و شكستن شخصيت انسان و

تبعيض به ( شناسائي تبعيض ها  1/۵
و تبعيض ها ... زيان زنان و كارگران و

بسود روحانيان دولتي و سركوبگران و 
و مبارزه با اين تبعيض ها به ) مافياها

ترتيبي كه موانع شركت در جنبش 
همگاني، در سطح جامعه، از ميان 

  .برداشته شوند
برقرار كردن سامانه امداد،  به  6/ 1

بانيان سركوبها، تا جائي ترتيبي كه قر
احراز . كه ممكن است ياري شوند

هويت قربانيان سركوب و در اختيار 
سازمانهاي مدافع حقوق بشر گذاشتنش 

  .نيز، كارسامانه امداد است
مبارزه با ضد اطالعات رژيم  1/7
كه ) دروغ سازيها و دروغ پراكني ها(

. با موفقيت نسبي در حال انجام است
موفقيت كامل پيدا  اين مبارزه وقتي

مي كند كه مبارزان، خود به ضد 
يعني حقيقت را با . اطالعات نپردازند

دروغ در نياميزند و خالف حقيقت را 
  .نسازند و انتشار ندهند

مبارزه با سانسورها  كه هم اكنون  1/8
اين مبارزه . با موفقيت انجام مي گيرد

نيز وقتي  پيروزي جنبش همگاني را 
ه حقيقت در باره تضمين مي كند ك

و  .هيچ كس، قرباني مصلحت نشود
جريان آزاد انديشه ها و اطالعات 

به ترتيبي كه جامعه هم  برقرار شوند
انديشه را بشنود و بخواند و همه اطالع 

  .ها را در دسترس خود بيابد
تشكيل پرونده جنائي براي آمران  1/9

با توجه به . و مأموران سركوب گري ها
جامعه جهاني و افكار اهميتي كه نقش 

عمومي جهاني بدست آورده است، 
تشكيل پرونده جنائي قابل ارائه به 
دادگاه جنائي بين المللي، كاري بسيار 

در . بزرگ و سخت تعيين كننده است
حال حاضر، دولتهاي خارجي در پي 
جستن و بكار بردن اين و آن دست 

اما وقتي . آويز فشار و تهديد هستند
ستار تعقيب جنائي مردم ايران خوا

  استبداديان مي شوند،  
اين رژيم است كه از حاميان  -الف 

  .خود محروم مي شود
مردم ايران هستند كه از تحريم  –ب  

هاي اقتصادي و تهديد به جنگ و 
ديگر فشارها كه متوجه زندگي روزمره 

  . آنها است، مي رهند
با توجه به نقشي كه كاركنان  1/10

و جنبش بعد از  »انتخابات«دولت در 
توجه به اهميت  آن داشته اند و با

تعيين كننده كادرها در مديريت امور 
كشور، بسط جنبش به دستگاه اداري 
كشور، از توان سركوبگري رژيم بسيار 

حمايت از كارمندان درست . مي كاهد
كار  و نيز افراد نيروهاي مسلح كه تن 
به سركوبگري نمي دهند و بسا مورد 

ي شوند، در وضعيت غضب رژيم م
كنوني، خشونت زدائي سخت 

  .كارآمدي است
برانگيختن كادرهاي اداري و  1/11

بسا نظامي به ايستادگي در برابر 
سركوبگري، با تضمين آينده آنها، از 
جمله با باز كردن راه ابراز پشيماني و 

در انقالب . عفو شدن، انجام مي گيرد
ايران، اين تضمين داده شد اما صد 

س كه آقاي خميني تضمين كتبي افسو
و شفاهي خود ) خطاب به سران ارتش(

را رعايت نكرد و سركوبگري را با 
در افريقاي جنوبي . اعدام ها آغاز كرد

  .اين روش با موفقيت بكار رفت
مبارزه با نابساماني ها و آسيبهاي  1/12

انواع اعتيادها، انواع جرمها (اجتماعي 
يب و جنايت ها و خود و ديگر تخر

در سطح جامعه و با ). كردن ها
مشاركت مردم، اين مبارزه موفق مي 

زيرا جامعه وقتي مصمم مي شود . شود
و تحول  خود را باز  اجتماعي نظام
به خود نقش كند، همزمان، پذير

هگاه را پزشك و پرستار و درمانگاه و پنا
را بمثابه نيروي جوان  ،قدرت. ميدهد

ند و يا محركه يا مأمور ويرانگري مي ك
اكثريت . خود آن را ويران مي كند

بزرگي به مخدرها و يا بكار گرفتن زور 
روي مي آورند زيرا اين نوع كارها را 
نوعي دهن كجي و حتي مبارزه با 

از اين .  قدرتمدارها گمان مي برند
  رو،

» فكرهاي جمعيي جبار«مبارزه با  1/13
كه خود و ديگر تخريبي بمثابه مبارزه، 

ونه ها آنها است، ضرورت بدترين نم
به همان اندازه كه ميزان . تمام دارد

تخريب در جامعه كاهش مي پذيرد، از 
بسا به . عمر رژيم نيز كاسته مي شود
زيرا از . نسبت بيشتري كاسته مي شود
  . توان سركوبش كم  مي شود

رها شدن و رها كردن از ترسها  1/14
كه مي بايد با بيرون آمدن از مدارهاي 

ه بد و بدتر همراه باشد مهمترين بست
خشونت زدائي و كارآمد ترين روش 
همگاني كردن جنبش و ادامه آن تا 

مدار بسته بد و بدتر، : پيروزي است
و ...) رژيم و ترس از بدتر از رژيم و(

اگر نكشم كشته ( مدار بسته خشونت 
مي شوم، پس بهتر كه وارد ميدان 

و مدار بسته روابط قوا در ) نشوم
اگر دست باال را (دگي روزمره زن

...  و) نگيرم، زبون و زير دست مي شوم
مدارهائي هستند كه مي بايد از آنها 

  .بيرون آمد تا جنبش همگاني بگردد
در روياروئي با قواي سركوب كه   -  2

از هيچ جنايتي روي گردان نيستند، 
خشونت زدائي هاي زير در ايران و در 

را شده با موفقيت اجكشورهاي ديگر، 
  :و پيشنهاد مي كنم اند

انتقال حق رهبري به ديگري،  2/1
برده كردن خويش و خود را تسليم  
. ويرانگر ترين خشونت ها كردن است

در حقيقت، برده كسي است كه 
او از . او است» ولي مطلق«ديگري 

حتي اگر . استقالل رأي محروم است
صاحب با او خشونت بكار نبرد، 

، زور ويرانگري محروميت از استقالل
. است كه او را از درون ويران مي كند

از اين رو، شكوفائي انسان در گرو 
بدين .  استقالل رأي و آزادي او است

قرار، كارآمدترين روشهاي خشونت 
كه بي (زدائي، نه گفتن به واليت فقيه 

و ) كم و كاست نظام برده داري است
آري گفتن به واليت جمهور مردم 

ي مي بايد بداند كه تا هر ايران. است
وقتي استقالل رأي نجويد، ممكن 
نيست رشد كند و تا جامعه ايراني از 
واليت جمهور مردم برخوردار نشود، 
جامعه مستقل و آزاد  و در رشد بر 

  .ميزان عدالت اجتماعي نمي گردد
بر هر ايراني است كه از آزادي و  2/2

حقوق ديگر خود بطور كامل 
كه از حق كار كسي . برخوردار شود

خود بطور كامل برخوردار نيست، نياز 
به رژيم ندارد، خود خويشتن را 

براي مثال، كسي كه . تخريب مي كند
بيكار است و يا در روز، به يكي دو 
ساعتي كار با مزدي ناچيز تن مي دهد، 

كسي كه  نمي تواند . تخريب مي شود
نظر خود را اظهار كند، تخريب مي 

  ... شود و
خورداري از همه حقوق، نيازمند بر     

بسا از . خالصي از رژيم سركوبگر نيست
ميان برخاستن اين رژيم، نتيجه 
. برخورداري كامل از حقوق است

توضيح اين كه در خانواده، وقتي 
رابطه ها بر ميزان حقوق برقرار مي 
شوند، بخش بزرگي از خشونت 
ويرانگري از ميان مي رود كه جامعه 

تنها اين . ر ساخته استايراني را رنجو

يك خشونت زدائي از قلمرو مداخله 
رژيم و بنا بر اين از توانائي سركوبش 

  .  بسيار مي كاهد
بقصد برانگيختن ايرانيان به      

برخوداري از حقوق و تن ندادن به 
جزئي از حقوق، اين واقعيت را به آنها 

شما مردم از :  خاطر نشان مي كنم
اما الزم . يده ايدجامعه مدني بسيار شن

است بدانيد اين جامعه را دولت 
بوجود نمي آورد بلكه اين ملت است 
كه با عمل به حقوق و تصدي امور 
خويش، قلمرو دولت را محدود و توان 

يك .  سركوب را از آن مي ستاند
جامعه مدني كامل جامعه ايست كه 
امكانات الزم را براي برخوداري 

جاد اعضاي خود از حقوق خويش اي
بنا بر اين، در خانه، در . مي كند

مدرسه، در دانشگاه، در بازار،  در محله، 
سنديكاهها و اتحاديه ها (در روستا، 

مي  ،حتي در سازمانهاي اداري...) و
توان دست بكار بناي جامعه مدني و بنا 

در دراز . بر اين، خشونت زدائي شد
مدت، جامعه مستقل و آزاد ساخته مي 

وق مدار و تابع ملت شود و دولت حق
اما در كوتاه مدت نيز، سبب . مي گردد

تقابل روز مره رژيم زورمدار با مردم 
حقوق مدار مي شود و هر روز، بيشتر 
 از روز پيش، توان سركوبگري را از

    .دولت زورمدار مي ستاند
 ،)امام الكفر( مقام اول امر دهنده 2/3

مي بايد بعنوان مجرم اصلي معرفي و 
ر باره مجرميت او و مدارك د

  . دستيارانش جمع آوري شوند
اما از آنجا كه مأموران جنايت  2/4

 شانپيشه هستند كه سبب ميشوند آمران
جنايت را  روش حكومت گري كنند، 
شناسائي و تعيين هويت آنها نيز كاري 

با توجه به تحول قوانين و . ضرور است
رفتارهاي قضائي در جهان،  اين 

ن مي دهند كه آمران شناسائي ها امكا
 و مأموران جنايت در هيچ كجاي
جهان نتوانند خود را  پنهان كنند و از 

  .تعقيب قضائي بگريزند
بديهي است با هر يك از آنها كه از       

كرده خود پشيمان شد و اعتراف به 
جرم و جنايت خود كرد،  به ترتيبي 

پيشنهاد شد، رفتار خواهد  1كه در بند 
  .شد

كنندگان مي بايد از قاعده جنبش  2/۵
مسئوليت گروه در برابر اعضاي خود 

  يعني . پيروي كنند
  هيچ فردي از گروه دور نشود و –الف 

نسبت گروه به قواي سركوب تا  –ب  
  .ممكن است بزرگ باشد

بهنگام حمله گروههاي سركوب،  –ج  
هرگاه خنثي كردن حمله بدون بكار 
 بردن خشونت ممكن باشد، مي بايد از

تا . بكار بردن خشونت اجتناب كرد
ممكن است سركوب گران را مي بايد 

  . به ترك خشونت فراخواند
اما وقتي يك عضو گروه در چنگ  –د 

قواي سركوب افتاد، اصل اينست كه 
.  مي بايد او را از چنگ آنها رها كرد

در جنبش كنوني، در مواردي، اين 
  . روش با موفقيت بكار رفته است

نندگان همواره مي بايد جنبش ك 2/6
عمل باشند و هيچگاه نبايد واكنش 

نه . آمران و مأموران سركوب شوند
وقتي  رژيم خشونت تمام عيار مي شود 
و نه زماني كه در باغ سبز نشان مي 

چنان كه احتمال بسيار است كه . (دهد
يك چند از دستياران آقاي خامنه اي 
را در تقلب بزرگ و سركوبهاي سبعانه، 

اين مأموران سركوب ). ر بگذارندكنا
در خيابانها هستند كه همواره مي بايد 
. عكس العمل جنبش كنندگان شوند

جنبش كنندگاني كه ابتكار عمل را از 
با زورگو فصل مشترك دست دهند و 

، رژيم سركوبگر را برخود دنپيدا كن
  . مسلط كرده اند

اما چگونه بتوان با زورگو مقابله  2/7
ر بردن نيرو، زور او را كرد و با بكا

خنثي كرد و بكاربردن نيرو را خشونت 
سركوبگر زور را : نخواند؟  بدين گونه

وقتي آزادي . در تخريب بكار مي برد
هدف مي شود، بكار بردن نيرو مي بايد 
ناممكن كردن تخريب باشد و اگر 
ممكن نشد، كاستن تخريب به حد اقل 

  . بگردد 
كي فصل بدين ترتيب، سه كار، ي     

مشترك پيدا نكردن با قدرت سركوبگر 
و دومي همواره كنش بودن و هيچگاه 
واكنش نشدن و سومي، تخريب را به 
حداقل رساندن، وقتي همراه با يكديگر 
انجام گيرند،  قدرت سركوبگر را به 
زانو در مي آورند اگر با كار چهارم و 

  :بسا كارهاي ديگر همراه شوند
در برابر تمام  بايد تمام حق شد و 2/8

ستم قرار گرفت و به نيرو، جهت 
 وقتىتوضيح اين كه  . ويرانگري نداد

از چهار سو در جنبش كنندگان 
، هدف قرار مي گيرندمحاصره زور 

بيرون بردن از  بايد بيرون رفتن وآنها 
  : حلقه محاصره باشد

كه  كنندمي بايد از روشي پيروي 
ر بنا ب:  بكار بردتش آابراهيم در حلقه

تش قرار آدر حلقه ) ع ( ن، ابراهيم آقر
براي . تش بر او سرد شدآگرفت و 

خشونت رژيم سركوبگر بر تش آنكه آ
هدف مي  ،سرد شود جنبش كنندگان

 از راه تش باشد آبايد بي اثر كردن 
  ئي تمام حق با تمام زور رويارو

در خنثى كردن زور  نيرو، تنها.  ب
  :مي بايد بكار رود متجاوز

جنبش د آور مي شود كه يا 2/9
استقالل قوه كنندگان هيچگاه نبايد 

. خود را از دست بدهند رهبرى
وقتى در محاصره  هاى آزاد،  انسان

هريك بايد نفس آتش زور هستند، 
بر حق اگر . دخويش را مكلف بدان

استوار بمانند و عقل آزاد خويش را به 
ابتكار برانگيزند، راه بيرون رفتن از 

هيزم  اگرنه، .  مي يابندحصار آتش را 
و خاكستر  شده  آتش زور مدارى

در مقام مقابله با بدين قرار، . شوند مى
استقالل قوه قواي سركوب رژيم، 

 ييها همه صفت»  آزادى از«رهبرى، 
است كه زور را، در شكلى از اشكال 

عالمت . كند آن، در آدمى مؤثر مى
بارز استقالل رهبرى، يكى جهت 

 . به نيرو استويرانگر ندادن 
ابهام زدائي كار ديگري است كه  2/10

هر شركت كننده در جنبش مي بايد 
در حال حاضر، خامنه اي . انجام دهد

و دستياران او، به شيوه استالين و 
دستيارانش، سه گروه را در دادگاه 
هاي فرمايشي و نمايشي محاكمه مي 

بجاي دفاع از خود، » متهمان«. كنند
نبايد گفت كسي . ندمي كن» اعترافات«

اين نمايش خشونت سخت ضد انساني 
چرا كه از ابهام در . را باور نمي كند

گفتارها و كردارها است كه شكنجه 
گران و اعتراف ستانان، در كار خود 

  همان ابهامها، سبب . سود مي جويند
  

  3صفحه در  
  

 خشونت و عدم خشونت و خشونت زدائي
  در جنبش همگاني؟
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مي شوند كه در ذهن بينندگان و 
شنوندگان ترديد پديد آيد و عزم 

براي . شودشركت در جنبش سست 
نمونه، از ميزان واقعي آراي ريخته 
شده به صندوق هاي رأي، در درون 

حتي . كشور، ابهام زدائي نشده است
اصالح طلباني به خود باليده اند، كه 

ميليون ايراني را به پاي  40توانسته اند 
  بدين سان، . صندوقهاي رأي بياورند

بخشي از تقلب بزرگ پذيرفته شده 
تأمل » اعترافات«حال اگر در .  است

شود، مشاهده مي شود كه مبناي اصلي 
. همين دروغ پوشيده در ابهام است

ابهام در هدف بازهم بزرگ تر و مانع 
اجراي «: همگاني تر شدن جنبش است

يعني چه؟ و ربط آن با » قانون اساسي
» استقالل، آزادي، جمهوري ايران«

چيست؟ تكليف حقوق ملي و حقوق 
ن و كرامت و منزلت زن و عدالت انسا

اجتماعي و حقوق قشرهاي مختلف و 
بر هر ايراني  چه مي شود؟ ...  اقوام و

است كه بداند كاهنده ترين خشونتها، 
بدترين . خشونت نامرئي ابهام است

نوع ابهام نيز ابهامي است كه آدمي 
خود را «مي داند حق چيست، اما 

مجبور مي بيند به صراحت آن را بر 
  .» بان نياوردز
عمل به حق و دفاع از حق به   2/11

ترتيبي كه اين دفاع شامل متجاوز 
وقتي به حقوقش تجاوز مي شود، نيز 

بهوش بايد بود كه هر سخن . بگردد
دروغي در باره زورگو، او را به اين 
نتيجه مي رساند كه جنبش كنندگان 
نيز از قماش او هستند و مي خواهند به 

دفاع . ر قدرت شوندزور جانشين او د
از حق  مي بايد عام باشد و فرهنگ 
آزادي را بنا بنهد كه در آن،  
برخورداري هر انساني از حقوق خود، 
پذيرفته همگان در پندار و گفتار و 

  . كردار است
جنبش كنندگان گرفتار خشونت  2/12

اگر  نمي شوند» ولي جائر«مأموران 
 .اختيار زمان و مكان را از دست ندهند

اگر آدمى خود اين  در حقيقت، 
اختيار را از دست ندهد، هيچ قدرتى 

. از دست او بستاندآن را تواند  نمى
(= توضيح اينكه مكان و زمان قدرت 

اما . ، هم اينجا و هم اكنون، است)زور
انساني كه آزادي را هدف مي زمان 
بى  او، زمان بى نهايت و مكان كند

با  هر جاى جهان كه(= كران الاكراه 
قرارگرفتن در آن بتوان خشونت 
) زدائى را تا انحالل قدرت ادامه داد

شرط پيروزى روش آزادى بر . است
روش قدرت، يكى اينست كه انسان 
آزاد، زمان و مكان روش زور پرستان 

ادن به زمان و تن د! زنهار .پذيردرا ن
بر . روزى نداردپمكان زورپرستان، پ

، با فرض كه كسى بتواند از حصار زور
غلبه بر زور پرستان، بيرون آيد، شكست 

زيرا به قدرت اصالت . است خورده
بخشيده و روش او راپذيرفته و بكار 

  . است برده
رابطه مستقيم برقرار كردن با  2/13

واقعيتها و استفاده از آنها در بي اثر 
استفاده : كردن خشونت سركوبگران

بهينه از زمان و مكان، منوط به اينست 
قعيت هاي موجود در هر مكان و كه وا

زمان شناسائي و پيشاپيش، روشهاي 
استفاده از آنها براي بي اثر كردن 
. خشونت سركوبگران، سنجيده شوند

اسالم «براي  مثال، با توجه به ادعاي 
رژيم، سنجيدن پندار و گفتار » مداري

و كردار سخنگويان و آمران و 

مأمورانش به واقعيت ها كاري واجب و 
در . نت زدائي كارسازي استخشو

همان حال، روزهاي مذهبي و ملي و 
بكار ...  نيز روزهاي كارگران و زنان و 

آن مي آيند كه واقعيت هاي پديد 
آورنده آن روزها و نيز درسهاي 
رويدادها، با مردم در ميان گذاشته 
شوند تا اراده تغيير كردن و تغيير دادن 

 شناسائي واقعيت. در آنها پديد آيد
هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و 
فرهنگي جامعه و آگاه كردن مردم از 
آنها، هم وجدان هاي علمي و عمومي 
را غني مي كند و هم انتظار مردم از 
تغيير را معلوم مي كند و هم شركت 
آنها را در جنبش تا پيروزي تضمين مي 

تلفيق واقعيت ها با درس تاريخ . كند
وزها و، در استفاده از مناسب ترين ر

هر روز، در خور ترين ساعت ها و 
اع را بهترين محلها  براي تشكيل اجتم

بزرگ  به ترتيبي كه. ميسر مي كند
ترين اجتماع ها، با كمترين خشونت ها 

  . ميسر مي گردند
و هرگاه وجدان همگاني غناي     

بايسته را بجويد، تمامي جامعه را به 
آن زمان، همه . جنبش بر مي انگيزد

وز، روز جنبش و همه جا، جاي ر
  .جنبش مي شوند

جنبش كنندگان نمي بايد از  2/14
قدرت از . عالئم مرگ رژيم غافل شوند

تخريب پديد مي آيد و به ويرانگري 
خود، بيمن استقامت استقامت 

عالئم . كنندگان، از پاي در مي آيد
مالي  –مرگ رژيم مافياهاي نظامي 

ن عالئم اي. آشكار و قابل مشاهده هستند
انتخابات رياست «را، ماهي پيش از 

، در تحقيقي، گرد آوردم و »جمهوري
مشاهده كردني تر كردم و در شهر 
هامبورگ و سپس در مصاحبه با راديو 
آزادگان و انتشار در نشريه انقالب 
اسالمي و ديگر رسانه ها، به اطالع 

يادآور مي شوم كه . ايرانيان رساندم
از ) فقه (ا خالي شدن انديشه راهنم

محتوا و پر شدنش از زور، آشكار ترين 
از جمله، خالي شدن . عالمت ها است

فقه دولتي از حقوق انسان و حقوق 
جمعي مردم،  عالمت مرگ رژيم 

پس هرگاه ايرانيان، از زن و . است
مرد،  پير و جوان كارگر و دهقان، 
بازاري و اداري،  حقوق خويش را 

ن حقوق به بشناسند و براي بازيافت اي
جنبش درآيند، تقابل رژيم با مردم، 

توانائي بكار . تقابل زور با حق مي شود
بردن قواي سركوبش بازهم كمتر مي 
شود و با شتاب بيشتري به تحليل مي 

بدين سان، هر رژيمي را به  .  رود
مرامش مي بايد سنجيد و با نشان دادن 
خالي شدن مرامش از محتواي اوليه و 

مي بايد نزديك ور، پر شدنش از ز
شدنش را به مرگ معلوم  به اطالع 

هم جامعه اطمينان پيدا تا . مردم رساند
مي كند كه رژيم مردني است و هم 

قواي سركوب رژيم در بكار بردن 
  . خشونت با مردم، سست شوند

از اين ديد كه بنگري، مي بيني       
سال  30ناتواني نسبي رژيم حاصل 

يتها و فسادهاي افشاي خيانت ها و جنا
رژيم و بكار بردن عالمتهاي مرگ رژيم 
در شتاب بخشيدن به انحطاط و انحالل 

  .آنست
بيرون بردن خود و رژيم از مدار  2/1۵

اين امر كه رژيم مافياها . بسته خشونت
تقلب بزرگ را سازمان داده و خود را 

خشونت  ↔در مدار بسته خشونت 
بيشتر، زنداني كرده است، بر همگان 

: دو روش تجربه شده اند.  يان استع
يكي روياروئي در مدار بسته خشونت و 
خشونت متقابل و ديگري، آشتي در 

روش اول راه .  فضاي باز آزادي
هر طرف برنده شود، . بجائي نمي برد

مردم، در استقالل و آزادي و حقوق 
زيرا قدرت . خود، بازنده مي شوند

خشونت گستر برجا مي ماند و تنها 
روش . اي قدرت عوض مي شوندآلته

دوم استقامت برسر حقوق و شكيبائي 
اين روش پيروز مي . بسيار مي خواهد

شود زيرا سركوبگران در مي يابند كه 
ترك بندگي زور و بازيافتن آزادي، به 
آنها امكان زندگي در جامعه آزاد را 

اگر آقاي خميني نقض عهد . مي بخشد
انست نمي كرد، انقالب ايران نيز مي تو

يكي از تازه ترين نمونه هاي موفقيت 
اين روش را . آميز اين روش بگردد

با موفقيت بكار برد، در ) ص(پيامبر 
قرن بيستم، گاندي در هند آن را بكار 

در ايران، مصدق و سپس اين . برد
بكار بريم اما ساخت  جانب كوشيديم
كانون قدرت اصلي،   قدرت و وجود

امكان بار،  اين. تجربه را ناكام كردند
پيروزي اين روش وجود دارد، بشرط 
آنكه جنبش محل خود را بيرون از 
رژيم و درون ايران قرار دهد و 
بخواهد كه اصل واليت جمهور مردم 
جانشين اصل واليت فقيه و شاه و حزب 

  .بگردد... و رهبر و
» حر«امكان (بازكردن درب  2/16

 13دو روش . آشتي بر روي همه) شدن
با هم كه بكار بريم، توانائي را   14و 

. خشونت زدائيمان بازهم بيشتر مي شود
در حال حاضر، بسياري از كساني كه به 
آقايان موسوي و كروبي رأي داده 
اند، در پاسخ به اين پرسش كه گذشته 

انسانها : آنها چه مي شود؟، مي گويند
بديهي است كه  در . تغيير مي كنند

ا در آن مدار بسته اي  كه مردم خود ر
وگرنه . مي انگارند، با گذشت مي شوند

يا مي دانند و يا مي بايد بدانند كه 
درب را بر روي هركس كه بخواهد 
آزادي خود را بازجويد، مي بايد 

  اما كسي كه آزاد مي شود،. بازگذاشت
. با انتقاد از خود شروع مي كند - الف  
  و
استقالل و آزادي انسان را هدف  –ب  

  مي كند و
پيوندهاي خود را با قدرت  –ج  

  ستمگستر مي گسلد و
خدمتگزاري مردمي را رويه مي  –د  

كند كه دركار بازيافت استقالل و 
  و.آزادي خود هستند

تمام توان خود را بكار مي برد تا  –ه  
و نيز خود او،  » ولي جائر«كارگزاران 

به بازيافتن كرامت و استقالل و آزادي 
چون هم  –و . خويش بر انگيخته شوند

در استبداد رئيس بودن و هم در 
آزادي، رئيس شدن، آسان ترين كار 
ها و در همان حال، مانع استقرار 
دولت حقوق مدار مي شود،  آنها كه 
مي خواهند حر شوند مي بايد  خود را 
وقف استقالل و آزادي مردم كنند و 

  .به گرد قدرت و قدرتمداري نگردند
ر حساس كردن هرچه بيشت 2/17

وجدان هاي همگاني و اخالقي  از 
راه  يادآوري بي وقفه كرامت و 
حقوق انسان به  ايرانيان و نيز به 

ايرانيان هنوز از اين . استبداديان
حقوق را غفلت بدر نيامده اند كه 

د از آدمى بستاند توان هيچ زورى نمى
زيرا كرامت و . و كرامت را نيز

استقالل و آزادي و ديگر حقوق 
بنا بر اين، . ذاتي حيات اويندانساني 

  وقتي هم آدمي 
ره آتش زور است،  در محاص  - الف 

، از حقوق و كرامت نبايد از آزادي
  خويش غافل بماند و

بي آنكه خسته شود، مي بايد  –ب  
  آزادي، كرامت و حقوق زورمدار را

در اين پهنا است . به او يادآور شود
كه خشونت بي محل مي شود و 

كه خشونت را روش كرده زورپرستي 
اين امكان را مي يابد كه  است، 

 .يابدآزادي و كرامت خويش را باز 
اگر هم قدرت او را يكسره از استقالل 
و آزادي و حقوق و كرامتش غافل 
كرده باشد، وقتي جمهور مردم اين 
حقوق را بشناسند و بكار برند، زور بي 
محل مي شود و دستگاه ستم چون 

  .برف آب مي شود
بدين ترتيب، مجموعه اي از     

روشهاي خشونت زدائي در اختيار 
بكار . نسل امروز ايران، قرار مي گيرد

بردن اين روشها جنبش همگاني را 
ممكن مي كند و مداومت اين جنبش 

  .تا پيروزي را تضمين مي كند
  

  :و پاسخ آن پرسش دوم* 
  
مبارزه ي بدون  "آيا تا اين مرحله از-2

تراضي عا"نها در فاز جنبش ت "خشونت
باقي مانده است ؟ودليلي براي گذار  "

  ندارد؟چرا؟ "تعرضي "به فاز
هرگاه جنبش  : پاسخ به پرسش دوم   

همگاني با تحريم شروع مي شد، از 
اما شركت .  مي گشت"تعرضي"آغاز 

بخش بزرگي از جامعه در دادن رأي 
و بي اثر شدن آراي رأي دهندگان 

توسط آقاي بر اثر تقلب بزرگ كه 
خامنه اي و دستياران او انجام گرفت، 
سبب شد كه جنبش، در آغاز خود، 

آقاي  هرگاه. صفت اعتراضي بجويد
خامنه اي و دستياران او فرياد 
اعتراض را مي شنيدند و انتخابات 
پرتقلب باطل مي شد، تجديد 
انتخابات سبب تغيير در تناسب قوا در 

 اما دموكراسي استقرار. رژيم مي شد
نمي جست و تضميني وجود نداشت 
كه با گذشت زمان، محور قدرت 

موقعيت خويشتن ) واليت مطلقه فقيه(
به سخن ديگر، استقرار .  را باز نيابد

دموكراسي و تضمين دوام آن در 

گرو جنبش همگاني است كه خواستار 
  . تغيير رژيم استبدادي بگردد

هاي پي در پي آقاي » اشتباه«     
ستياران او و تصدي خامنه اي و د

خشونت كور و سبعانه توسط آنها، 
جنبش اعتراضي را وارد مرحله 

) به تعبير پرسش كننده(» تعرضي«
در اين مرحله، جامعه به . كرده است

واليت فقيه و مطلقه فقيه نه و به 
واليت جمهور مردم آري مي گويد و 

استقالل، آزادي، جمهوري «شعار 
مردم ترجمان واليت جمهور » ايران
هرگاه جنبش ادامه بيابد و . است

ايران را فراگيرد، تمامي تمايلهاي 
سياسي كه مي توانند در مردم 

مرحله ساالري، فعاليت كنند، وارد 
محل جنبش . مي شوند» تعرضي«

همگاني با هدف استقرار واليت 
جمهور مردم،  بيرون از رژيم و درون 

 در سطح جامعه ما، قشر. ايران است
، در اين محل، قرار مي جوان دارد

هرگاه اين قشر بتواند به جنبش . گيرد
تداوم بخشد و آن را گسترش دهد، 
قشرهاي ديگر جامعه نيز در اين محل 

  .قرار مي گيرند
  

پاسخ ها به پرسشهاي سوم و * 
  :چهارم

  
آيا باورمذهبي گونه وچشم بسته به  - 3

  معقول است؟ اين مشي مبارزه
ياني ميتواند در تحليل نهايي چه جر -4

يا نفي ورد آن  مهر تاييد براي تداوم آن
  بزند؟
پاسخ پرسش  :پاسخ به پرسش سوم ●

سوم را بهنگام پاسخ به پرسش دوم 
با وجود اين، در پاسخ به اين . داده ام

پرسش و پرسش چهارم خاطر نشان مي 
  :كنم

: اصل در برابر اصل قرار مي گيرد – 1
ور در برابر واليت فقيه، واليت جمه

زنهار جنبش . مردم قرار مي گيرد
همگاني نمي شود و ره به پيروزي نمي 
برد هرگاه جمهور مردم شركت در 
رهبري جامعه خود را حق فرد فرد 

ندانند و ) واليت جمهور مردم(ايرانيان 
  .در پي بازيافتن اين حق بر نيايند

در قانون اساسي، محور صاحب   - 2
بر اين، بنا . است» رهبر«اختيار مطلق، 

هرگاه نخواهند با مردم زبان فريب 
بكار برند، مي بايد با صراحت به مردم 

اصول قانون اساسي كه با : بگويند
واليت مطلقه فقيه سازگاري ندارند، در 
اين رژيم، هرگز قابليت اجرا پيدا نمي 

چنانكه اصول بيانگر انتخاب . كنند
رئيس جمهوري، با وجود تصويب 

شوراي «سوي صالحيت نامزدها از 
در  .، قابليت اجرا پيدا نكردند»هباننگ

آغاز، بنا بر نظارت فقيه بود، اما 
، درسي است براي 60كودتاي خرداد 

نسل امروز كه به واليت فقيه از مطلقه و 
غير مطلقه نه بگويد و خواستار واليت 

  . بدون اما و اگر جمهور مردم شود
بنا بر اين، بديل كه فرآورده    - 3

جنبش مي شود، بيانگر واليت  تداوم
جمهور مردم و توانا به استقرار دولت 

بنا . مردم ساالر و حقوق مدار مي شود
بر اين، معرف بيان آزادي و مركب از 
صاحبان طرزفكرهاي سازگار با مردم 
ساالري و حقوق ملي و حقوق انسان و 

  .قشرها و اقوام است
  
  

 ت و عدم خشونت و خشونت زدائيخشون
  در جنبش همگاني؟
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در فصل پنجم داده هاي       
ا جمع مي آوريم تا اقتصادي ر

وضعيت اقتصاد كشور را گزارش 
اين داده ها فساد و ركود و . كنند

بيكاري و گراني و فقر را گزارش مي 
  .كنند
و در فصل ششم، خبرهاي       

اين . تجاوزها به حقوق انسان مي آيند
يادآوري درخور است كه خبرهاي اين 
تجاوزها روزمره، در سايت انقالب 

س خوانندگان قرار اسالمي، در دستر
  :مي گيرند

  

آرايش سياسي فرآورده 
 - عقب نشيني؟   - جنبش 

سه ويژگي هيأت 
  ...وزيران و

  
  

تمايلهاي سياسي بعد از 
  :جنبش همگاني

  
بعد از جنبش همگاني مردم ايران،     

گروه بندي هاي سياسي دچار تغيير 
  :شده اند

 –بندي مافياهاي نظامي  گروه – 1
. بر آنها تكيه دارد مالي كه خامنه اي

اين گروه بندي در درون رژيم و 
هرچند . صاحب حاكميت است

حاكميت از آن او است، اما در رژيم، 
   .اقليت شده است

درون  دوم همچنان در بنديگروه  - 2
رژيم است اما در حاكميت نيست و 

برخي  . صاحب قدرت بشمار نمي رود
از نمايندگان مجلس و برخي مقامات 

 ماننددتا را تاييد نكرده اند وكه هنوز ك
تا حدي  وتا حدي الريجاني  وقاليباف 

گرچه اين اشخاص . محسن رضايي
هريك بر گروهي رهبري مي كنند اما  

 .سهم آنها از قدرت حاكم كم است
بندي سوم از كساني پديد گروه  - 3

اما . آمده است كه در رژيم هستند
انتخابات آنها را در برابر گروه اول 

سران اين گروه بندي  . داده است قرار
و افراد رفسنجاني شمي ها. نفوذ دارند

روحانيون از نزديك به وي و برخي 
  . سران اين گروه بندي هستند

مجمع روحانيون چون ي ئگروهها      
قم  مبارز و مجمع مدرسين حوزه علميه 

هم در اين گروه بندي و هم در گروه 
  . دبندي چهارم مي توانند قرار بگيرن

رژيم درون گروه بندي چهارم در  -  4
ت قرار بيرون از حاكمياما . محل دارد

گروههايي . استفاقد قدرت  دارد و 
چون سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 

و افرادي چون ... مشاركت  و حزب و 
كروبي و برخي  وموسوي خاتمي و 

در اين گروه ديگر از شخصيت ها 
 .بندي هستند

جم متشكل از گروه بندي پن - ۵
گروهها و شخصيت هائي است كه در 
بيرون از نظام و بيرون از حاكميت 

داراي توانائي . محل گزيده اند
 يمراجع و روحانيون. هستند» مردمي«

، كه خود را به سوي مردم كشيده اند
و  صانعي و ت اهللا منتظري ايآاز جمله 

در مجموع، روحانيان  وشبيري خاقاني 
فقيه و بسا واليت  مخالف واليت مطلقه

روحانياني كه در خط آيت اهللا (فقيه 
اهل برخي از  و نيز )  سيستاني هستند

 كه از رژيم بريده مطبوعاتسياست و 

اند، در اين گروه بندي قرار مي 
  .گيرند

ه بندي ششم از گروه هاي گرو  -  6
رژيم  و بيرون از تشكيل مي شوند كه 
برخي  و حاكميتمنتقد و بسا مخالف 

. ز آنها مخالف  واليت فقيه هستندا
دولتي ت قدربديهي است كه فاقد 

گروه هاي سياسي چون .  هستند
مذهبي ها و  –نهضت آزادي و ملي 

و گروه دانشجوئي ...  جاما و امت و
تحكيم وحدت در اين گروه بندي مي 

 . توانند باشند
بندي هفتم گروه بندي  گروه - 7

بر  جانبداران استقالل و آزادي و رشد
اين : ميزان عدالت اجتماعي است

گروه بندي بيرون از رژيم و درون 
ايران، محل عمل سياسي خود را معين 

داراي توانائي مردمي و . كرده است
با اين حال، . سخت تحت سانسور است

شعارهاي مردم در جنبش گوياي آنند 
كه جنبش بهمان نسبت كه همگاني و از 

محل رها مي شود، » رعايت نظام«بند 
مستقل (عمل خويش را بيرون از رژيم 

مستقل از (ران و درون اي) از رژيم
تمامي . مي كند نمعي) قدرت خارجي 

گروههاي سياسي در داخل و خارج 
) گرايشهاي ملي و چپ مستقل (كشور 

 .در اين گروه بندي قرار مي گيرند
ه بندي هشتم  بيرون از رژيم و گرو - 8

درت وابسته به ق(بيرون از ايران 
را محل عمل سياسي خود ) خارجي

دو گروه پهلوي طلب و .  قرار داده اند
تابع رجوي  در اين گروه بندي قرار 

  .مي گيرند
 بشرط انتقاد(گروه بنديهاي چهارم     

جدي از خود و محل عمل سياسي را 
بيرون از رژيم و درون ايران انتخاب 

بشرط اتخاذ (و پنجم  و ششم ) كردن 
قرار گرفتن در بيرون  موضوع روشن و

، مي توانند با )از نظام و درون ايران
جبهه اي را پديد  هفتمگروه بندي 

آورند كه قادر به استقرار مردم ساالري 
. و اداره كشور در مردم ساالري باشد

بديهي است حقوق جمعي و حقوق 
انسان و نيز حقوق قشرها و اقوام 
مختلف مباني اتحاد را پديد مي 

ش همگاني امكان جنب. آورند
برخورداري آرا و عقايد مختلف را از 

  . حق تبليغ پديد مي آورد
  

شيخ صادق  ازجنتي 
الريجاني مي خواهد 

را »  تشاشات اخيرغسران ا«
خامنه اي، اما دستگير كند، 

سركرده جنايتكاران، در 
هم از عقب . تنگنا است

نشيني وحشت دارد و هم 
  : نمي تواند عقب ننشيند

  
، شيخ 88مرداد  30ز جمعه در نما ●

محمد جنتي از شيخ صادق الريجاني 
رئيس جديد قوه قضائيه خواست سران 

را دستگير و محاكمه » اغتشاشات اخير«
بديهي است جنايتكاري چون او . كند

را بخاطر  ييدانشجو كه در اهواز، –
پرتاب سنگ بسوي پاسدارها، محارب 
خوانده و به مرگ محكوم كرده بود و 

بسيار او  مونه اي از جنايتهاياين ن
از جنايتها در زندان هاي رژيم  –است 

سخنان او، گوياي . كلمه اي نگفت

زيرا او و . شدت ترس است
همانندهايش از سوئي از آن بيم دارند 
كه خامنه اي ناچار از عقب نشيني شود 
و از سوي ديگر، از ادامه جنبش 

از اين رو، راه حل . همگاني مي ترسند
ديد فشار به دستگير شده ها و را تش

گمان . دستگير نشده ها گمان برده اند
مي برند اگر اينها تسليم شوند، ولي 

  . فقيه و رژيم از تنگنا بدر مي آيد
» رئيس«در برابر، علي الريجاني،   

مجلس مافياها مي گويد بنا بر تفاهم 
سخنان آقاي كروبي را هم . است

بدين ترتيب، يكي . خواهيم شنيد
هديد مي كند و ديگري، باب آشتي را ت

اما بنا بر خبر زير، مشكل . مي گشايد
  : جاي ديگر است

نامه كروبي  جنايتهاي مندرج در ●
شكنجه : خامنه اي را  آمر آنها مي كند

تجاوز به مرد، لوات، آنهم . حرام است
به زور است و مجازات مرتكب، بنا بر 

اين جنايتها را . فقه، اعدام است
با . كرده اند» ولي فقيه«ن مأمورا

وجود فرماندهي كل قوا، خامنه اي 
. شته استنمي تواند بگويد خبر ندا

هنوز  بخصوص كه با وجود افشاء
بنا بر اين، از . اقدامي نكرده است

لحاظ شرعي، خامنه اي بالدفاع شده 
چرا كه دفاع از او، دفاع از . است

  بخصوص كه.  مجرم است
معلوم كرد مرگ پسر روح االميني  ●

كه رژيم شكنجه و مرگ با شكنجه، 
 . خودي و غير خودي نمي شناسد

و افشاي دروغ پر نامه كروبي انتشار 
افتضاح صدا و سيما در باره ترانه 
موسوي، موجب بركناري هيچ كس در 
صدا و سيما و حتي توبيخ طائب، 

فشار اما .سرپرست جنايتكار بسيج نشد
ك اين. خامنه اي را تشديد كردبر 

روحانيت در برابر جناياتي قرار گرفته 
است كه تحت امر خامنه اي و بنام 

بهاي سكوت در . اسالم انجام مي گيرد
. برابر اين جنايت بسيار سنگين است

اينست كه خامنه اي به يك رشته عقب 
  :نشيني هاي نامحسوس تن داده است

زندان كهريزك اده است دستور د -  1
  . تعطيل شود

خبر ابتدا  .تگير شده اندگروهي دس – 2
و سپس  دادند دو نفراز دستگيري 

نفر از  12نفر و حاال مي گويند  ۵گفتند 
مسئوالن زندان كهريزك دستگير شده 

  . اند
قرار است مقدم و رادان با كسان  – 3

  . ديگري جانشين شوند
بررسي در مورد حمله چماقداران  -  4 

به خوابگاه دانشگاه تهران و خوابگاه 
 نيروهاي لباس شخصي دران نيز سبح

خامنه اي هم . ترس ايجاد كرده است
. نها را نداردآت حمايت از أجر

احتمال اينكه پرونده برخي از لباس 
به دادگاه فرستاده شود، شخصي ها 

، »مقام معظم رهبري«زيرا  . زياد است
ن آبراي خروج از وضعيتي كه در 

ناچار است برخي از  ،گرفتار شده است
   .كند ها را قربانيخودي 

كشته به  69با تسليم فهرست  – ۵
تحت فشار قرار گرفته مجلس، سپاه نيز 

تركيب هيأت وزيران از اين  . است
خامنه اي و احمدي : نظر گويا است

نژاد مي خواهند در برابر، بخشي از 
سپاه كه ممكن است از مهار خارج 

نصب . شود، توازن قوا برقرار كنند
ه رياست قوه قضائي صادق الريجاني ب

كوشش ديگري از سوي خامنه اي 
براي ايجاد توازن قوا، اين بار، با قوه 

اما اين مهره چيني ها بي .  مجريه است

پايه و لرزان شدن رژيم واليت فقيه را 
  .گزارش مي كنند

برخي از نمايندگان مجلس ضرب  - 6
تنها به پاي  شديد مردم را  جرحو 

آنها مي . نمي نويسندانتظامي قواي 
سين طائب دانند و مي گويند كه ح

جنايتهائي كه . داريجز چماقكاري 
قتل ندا (برخي از افراد بسيج كرده اند 

، )يك مورد از بسياري موارد است
موجب نفرت همگان از بسيج شده 

از اين رو، كميته تحقيق مجلس . است
خود را ناگزير ديده است جنايت بسيج 

   .دهدرا نيز مورد بررسي قرار 
نمايشي نه  – دادگاههاي فرمايشي -  7

تنها دردي از خامنه اي و دستياران او 
در سركوبگري دوا نكرد، بلكه بخاطر 
وصل كردن محاكمه شوندگان به 
دولتهاي خارجي، بجاي ايجاد بحران، 
رسوائي بيش از اندازه رژيم را در 

به ترتيبي كه . جهان ببار آورد
انه هاي جنايتهاي رژيم موضوع روز رس

  . گروهي شد
در داخل كشور، اين امر كه با     

وجود بارها تمرين، متهمان اعترافات 
القائي را از ياد مي بردند و سخنان بي 
ربط و ضد و نقيض مي گفتند، دست 
رژيم را حتي نزد مأموران خود نيز باز 

  . كرد
اگر : افزون بر اين، مردم مي گويند    

دست داشته انگليس و فرانسه در كودتا 
به جلسه  نانآچرا اوال سفراي اند، 

چرا ؟ ده اندشتحليف دعوت رسمي 
؟ حاال !نها هنوز باز استآسفارت 

درمانده است كه چگونه خود » رهبر«
را از اين وضعيتي كه بوجود آورده 

  .است، رها كند
زادي سعيد آبا جلوگيري از  - 8

حجاريان كه بنا به درخواست دادستان 
آبادي، مي بايد نجف  دري، كل كشور

قبل از انجام مي گرفت، بخصوص كه 
زادي آرييس قوه قضاييه نيز دستور  و،ا

و صدا و  كرده بودرا صادر حجاريان 
سيماي جمهوري اسالمي نيز در بخش 

، زاد خواهد شدكرد او آخبري اعالم 
ه رييس قوه قضاييه و روشن شد ك

دادستان كل كشور هيچ جايگاهي در 
بخش مأمور سركوب . نداين قوه ندار

سيد علي  اين قوه، توسط شخص
به دليل  وو ا .مي شود ادارهكودتاچي 

كينه اي كه از سعيد حجاريان دارد 
آزاد . مانع از آزادي او شده است

نشدن حجاريان بازهم موقعيت خامنه 
زيرا حاال . اي را متزلزل تر كرده است

ديگر همگان مي دانند كه خامنه اي 
. ي كينه كور استگرفتار بيمار

حجاريان را يك نوبت ترور كرد و 
حاال هم برغم بي اعتبار شدن قوه 
قضائيه رژيم، مانع از آزاد شدن يك 

  . بيمار است
اينست كه گفته مي شود شيخ      

صادق الريجاني بعد از آن قبول سمت 
كرده است كه قاضي مرتضوي بركنار 
شود و دستگاه قضائي تحت امر رئيس 

هرگاه اين امر . يه قرار گيردقوه قضائ
واقعيت پيدا كند، مهمترين عقب نشيني 

  .خامنه اي محسوب خواهد شد
  

هاشمي رفسنجاني از نامه * 
سرگشاده تا  حاال همه بايد 

  :؟!از رهبر پيروي كنند
  
مرداد، به گزارش ايلنا، در  31در  ◄

 نظام،  هاشمي مصلحت تشخيص مجمع
  :رفسنجاني گفته است

 رهنمودهاي و وراتدست رعايت
 شرايط ايجاد  انقالب، معظم رهبري
 پايبندي و عمل براي مناسب

 قوانين و اساسي قانون به فراجناحي
 تلقي ضدارزش و همه توسط موضوعه

 با برخورد و قانون از تخلف شدن
 جايگزين طرف، هر از شكنان قانون
 فضاي جاي به عقاليي فضاي كردن

 فضاي ايجاد و احساسي و هيجاني
 پاسخگويي و استدالل و آزاد نقادي
 را منصفانه نقدهاي به قانوني و مناسب

 دانست كنوني شرايط هاي ضروريت از
 موارد، اين تحقق صورت در: افزود و

 هاي رسانه هاي رساني اطالع به توجه
 اهداف و اغراض با عمدتا كه خارجي

 به توجه و كم است آلوده استعماري
 واهدخ افزايش داخلي خبري منابع
 و جامعه سطح از تعارضات و يافت
 خبري منابع و ها رسانه به ها جناح

 .شد خواهد منتقل داخلي
 رهنمودهاي و دستورات رعايت
 هاي بازداشت مورد در انقالب رهبري
 فضاي كردن جايگزين اخير، حوادث
 و هيجاني فضاي جاي به عقاليي

 .موجود است مسائل راهگشاي احساسي
بر رعايت دستورات و  اما هرگاه بنا    

» رهنمودهاي رهبري معظم انقالب«
بود، او نمي بايد به خامنه اي نامه 
سرگشاده مي نوشت و نيز نمي بايد در 

آنچه را «نماز جمعه، به قول خامنه اي 
آنچه را بايد «مي گفت و » نبايد گفت

  .، نمي گفت»گفت
  

ــد  *  ــي نويس ــان م ــي كيه : وقت
هاشمي با زرنگي پـاي خـود را   «
ــرون   از ــران بي ــر اي ــه اخي معرك

، طرح بـه انـزوا و تسـليم    »كشيد
وادار كردن موسـوي و كروبـي   

  : را لو مي دهد
شهريور، كيهان سخنان  1در  ◄

هاشمي رفسنجاني را مورد ارزيابي 
اين ارزيابي روشن مي كند . قرار داد

كه قصد رژيم كودتا تنها كردن 
موسوي و كروبي است تا بعد نوبت به 

اين دو و واداركردنشان مقابل كردن 
  :به تسليم برسد

هاشمي با زرنگي پاي خود را از «   
. معركه وقايع اخير ايران بيرون كشيد

بي دليل نبود كه هاشمي پيش از بقيه 
با وجود مسائل منحصر  -پاي از ماجرا 

طراحان اصلي . بيرون كشيد - به فردش
فتنه مي خواستند اين طيف را در 

رئيس جمهور پوشش مخالفت با شخص 
گردهم آورند اما به تدريج معلوم شد 
كه آنها اصل نظام را هدف گرفته اند 
درحالي كه با بهانه ها و مستمسك هاي 
آنان حتي نمي توان يك بقالي را هم 

هاشمي باهوش تر از آن بود ! گرفت
كه به خاطر دلخوري هايش با احمدي 
نژاد، از ياد ببرد چه كساني قباي 

عاليجناب «و» وشعاليجناب سرخپ«
را بر تن وي پوشاندند تا از » خاكستري

اين طريق انتقامشان را از نظام هم 
خاتمي هم اگر گاه تك . گرفته باشند

مضرابي مي زند، از سر رودربايستي 
است وگرنه صابون اين جماعت به تن 

برخالف آنچه القا . او هم خورده است
  مي شود نه كروبي با موسوي همدل 

  
  5 در  صفحه

 تهديد و ترديد؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
5 
 

 
 

2009سپتامبر   13اوت  تا     31ز  ا 1388شهريور      22تا    9  ا ز     731شماره   ش   

 

سوي با خاتمي و نه است و نه مو
  ».نفر3هاشمي رفسنجاني با آن 

: و خامنه اي در مراسم تنفيذ گفت     
آيا هاشمي . بعضي خواص مردود شدند

  رفسنجاني با گفتن اين سخنان امتحان 
تجديدي را  گذراند و نمره قبولي 
گرفت؟ رويه رژيم نبوده است كه به 

  :مردود نمره قبولي بدهد
  

مام جمعه پـنجم بـراي   تعيين ا* 
  :؟!تهران

  
مامت نماز جمعه تهران توسط ا ◄

هاشمي رفسنجاني مي تواند گوياي 
هرچند خبر از . قبول شدن او باشد

تعيين امام جمعه ديگري براي تهران 
  :انتشار يافته است

بـه گـزارش سـالم    ،  88مرداد  31در    
خبر داده اسـت  »  شبكه ايران«  ،سايت

ته نماز جمعـه  خطيب جمعه اين هفكه 
ريـبس   ،كاظم صـديقي  المسالحجت ا

اسـت كـه بـه     ،دادگاه انتظامي قضـات 
تازگي از سوي رهبري به امامت نمـاز  

شـده   جمعه براي شهر تهـران منصـوب  
 .است

ــه      ــته ب ــايت وابس ــن س ــت   اي حكوم
در حالي خبر انتصـاب   احمدي نژاد، و 

را به امامت جمعـه شـهر   كاظم صديقي 
كـه در پايگـاه    ه اسـت  داد تهران خبر

خبـري از ايـن انتصـاب     »رهبـر «دفتر 
نظـارت   با توجه به ابالغيه هيات. نيست

بر مطبوعـات كليـه اخبـار مربـوط بـه      
رهبــري بايــد پــس از تائيــد دفتــر وي 

، از چه رو اين سايت چنـين  منتشر شود
خبــري را انتشــار داده اســت؟ ســايت  
احتمال مي دهد كه هاشمي رفسنجاني 

مچـون طـاهري   را نيز مي خواهنـد ه 
. خرم آبادي، بي سر و صدا حذف كنند

او جرأت كـرده بـود هجـوم بـه بيـت      
منتظري و زنـداني كـردن او در خانـه    

 .   خود را مورد انتقاد قرار دهد
 كه درسالم سايت توضيح داده است    

دو نماز جمعه گذشته شهر تهـران هـم   
امامت هاشمي رفسنجاني را  هاي نوبت

و احمـد   خـاتمي  احمد ، به به ترتيب، 
و اين سومين هفتـه   . داده شدندجنتي 

اي است كه نوبت هاشـمي رفسـنجاني   
 .شخص ديگري واگذار شده است به

كه ايـن خبـر از    جالب توجه است     
در شرايطي » شبكه ايران«سوي سايت 

منتشر مي شود كـه سـه هفتـه پـيش از     
از اقدام سـايت  » ايران«روزنامه  ، اين

ني در اعالم نـام  رسمي هاشمي رفسنجا
نماز جمعـه، شـش    او به عنوان خطيب

روز قبل از برگزاري نماز جمعه انتقـاد  
خوانده  را بدعتي تازه كرده بود و آن

  .بود
  

ــاره  *  ــبز در ب ــبش س ــبكه جن ش
موضعگيري هاشـمي رفسـنجاني   
بيــانگر نگرانــي از وقــوع امــري 
ــد روي   ــه نمــي خواه اســت ك

  :دهد
  
)  88شهريور  1(شبكه جنبش سبز  ◄

بدين دلخوش است كه هاشمي 
رفسنجاني در باره  بازداشتهاي حوادث 
اخير و احقاق حقوق افراد، گفته است 
كه بايد از رهنمودهاي رهبري پيروي 

اما آنچه از سايت هاشمي . شود
  :رفسنجاني نقل مي كند، جز اين است

رعايت دستورات «هاشمي رفسنجاني    
و رهنمودهاي رهبري معظم 

شرايط مناسب براي عمل  ايجاد انقالب،
و پايبندي فراجناحي به قانون اساسي 
و قوانين موضوعه توسط همه و 
ضدارزش تلقي شدن تخلف از قانون و 

شكنان از هر طرف،  با قانون برخورد
جايگزين كردن فضاي عقاليي به جاي 
فضاي هيجاني و احساسي و ايجاد 
فضاي نقادي آزاد و استدالل و 

نوني به نقدهاي پاسخگويي مناسب و قا
هاي شرايط  منصفانه را از ضروريت
در صورت : كنوني دانست و افزود

تحقق اين موارد، توجه به 
هاي خارجي  هاي رسانه رساني اطالع

كه عمدتا با اغراض و اهداف 
استعماري آلوده است كم و توجه به 
منابع خبري داخلي افزايش خواهد 
يافت و تعارضات از سطح جامعه و 

ها و منابع خبري  به رسانه ها جناح
 .داخلي منتقل خواهد شد

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام    
در بخش پاياني سخنان خود، پايبندي 
به رهنمودهاي رهبري معظم انقالب 

هاي حوادث اخير و  در مورد بازداشت
احقاق حقوق افرادي كه حقشان ضايع 
شده و برخورد با متخلفان را راهگشاي 

  »نست مسائل موجود دا
بنا بر اين متن، دو نوبت، يك نوبت     

رعايت دستورات و «در باره 
و » رهنمودهاي رهبري معظم انقالب

پايبندي به «نوبت ديگر در باره 
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در 

» ...مورد بازداشت هاي حوادث اخير و
در نوبت اول، . سخن گفته است

رعايت دستورات و رهنمودهاي «
عام و شامل » م انقالبرهبري معظ

بايد شهامت داشت و واقعيت را  .است
آن سان كه هست ديد و بجاي نگراني، 
خود را آماده روياروئي با واقعيت 

  .كرد
  

سه ويژگي هيأت وزيران و 
عسگر اوالدي و نگراني 

 تقابل گروههاي اصول گرا
  :با يكديگر

  
حبيب اهللا عسگراوالدي از اعضاي    

و از  88و  60 برجسته كودتاهاي سال
كه  خامنه اي   نزديك ترين كسان به

سالها در حمايت از ولي فقيه مطلقه 
تالش نموده و به همراه هيات موتلفه 
اسالمي و ديگر گروههاي اصولگرا 

 وردهآشرايط تثبيت استبداد را فراهم 
است، اينك نگران است و در نامه اي 
.  به احمدي نژاد، به او هشدار مي دهد

روز از انجام  ۵۵ذشت بعد از گ
است متوجه شده   ، اوانتخابات تقلبي

 60خرداد كه اينبار وضعيت با كودتاي 
آن هنگام كشور در . متفاوت است

و . جنگ و محاصره اقتصادي بود
امروز، خطري از خارج تهديدش نمي 

   . كند
است كه هيأت مؤتلفه و عسگر سالها       

و  در مقامات امنيتي و اطالعاتي اوالدي
زندانها و شكنجه و كشتار جوانان مبارز 

اين بار نيز، بر . اندايران دست داشته 
اين گمان بودند كه با سركوب سريع و 

جنبش  . وسيع، كودتا موفقيت مي يابد
خودسري هاي ادامه يافته است و 

خطري گشته است و اين احمدي نژاد 
را دوستان نزديك به وي يعني خطر 

و تا حدي  الريجاني و ناطق نوري
مشاهده كرده و هاشمي رفسنجاني 

هيأت وزيراني كه . مي كنندگوشزد 
احمدي نژاد به مجلس مافياهاي نظامي 

مالي معرفي كرد، از جمله اين سه  –
حضور بازهم بيشتر : ويژگي را دارد

سپاه در قوه مجريه و مطيع بودن 
نتيجه سوم از . وزيران از احمدي نژاد

فاقد : شود دو نتيجه پيشين حاصل مي
  . صالحيت و كفايت

  
واقعيتهائي كه عسگراوالدي  * 

نمي تواند آنها را نبيند و سبب 
نگراني او و بخش بزرگي از 

  :اصول گرايان شده اند
قواي سركوب در  عدم موفقيت  -  1

 مهار جنبش مردم، برغم ددمنشانه ترين 
 30و 2۵كشتار روزهاي  ها وسركوب 

ازگشائي ترس از ب .88خرداد ماه سال 
دانشگاه ها و مدارس رژيم را فراگرفته 

شنيده شد كه قصد تعطيل يك . است
ترم دانشگاهها را دست كم در تهران 

به دنبال اين شنيده، حداد . دارند
عادل، در سخنان خود اين نگراني را 

، 60كودتاي سال  .آشكار كرد
انقالب «كودتاچيان زير عنوان 

ل دانشگاهها را تعطينخست » فرهنگي
به قول حسن آيت، رئيس كردند تا 

. جمهوري دستش از مردم كوتاه شود
يعني دانشجويان موتور حركت نشوند 
و جنبش همگاني مردم كودتا را گرفتار 

  .شكست نكند
وحشت از افشاي جنايات انجام  - 2

نيمه مخفي  وشده در زندانهاي مخفي 
مساجد و قرارگاههاي نيروي  وعلني  و

. ي سپاه پاسداران انتظامي و پادگانها
نها دهها نفر به جرم شركت در آدر 

تظاهرات به قتل رسيده اند و دهها نفر 
از جوانان توسط ارازل و اوباش بسيج 
و نيروي انتظامي و سپاه مورد تجاوز 

 .قرار گرفته اند 
رژيم و  ازبين رفتن مشروعيت - 3

اين امر، حتي در مراسم . خامنه اي
يعني . ه شدتنفيذ و تحليف نيز مشاهد

بخشي از رژيم خامنه اي را بي كفايت 
و احمدي نژاد را رئيس جمهوري 

مراسم تنفيذ، در چنانكه . قالبي دانست
ناگزير شدند بخشي كوچكي از محل 

  نظيرچهره هاي ورزشي از برخي را  با 
 –مايلي كهن  –رضا زاده  –كفاشيان 

چهره هاي از رخي ب ساكت و –قطبي 
ني مانند جهانگير سينمايي و تلويزيو

... شريفي نيا و  –احمد نجفي  –الماسي 
باقي محل را با افراد عادي پر . پر كنند

كردند كه وظيفه داشتند به اشاره يكي 
از مأموران خامنه اي، در مقاطعي كه 

  .او تعيين مي كرد، شعار بدهند
عدم شركت برخي از چهره هاي  - 4

اصولگرا در مراسم تنفيذ و ارسال پيام 
ها و نامه هاي سرگشاده در مخالفت با 

اين رويه اعتراض . رفتار احمدي نژاد 
آميز در حقيقت، اعتراض به خامنه 
ايست كه رژيم را خرج احمدي نژاد 

  .كرده است
بروز شكاف بزرگ در ميان  -  ۵

عسگر اوالدي حبيب اهللا  .اصولگرايان
زيرا . نگران اين شكاف است بخصوص 

نيروهاي هرگاه سبب متالشي شدن 
هوادار دولت كودتا شود، ديگر سقوط 

 .رژيم قطعي است
از دست دادن حمايت مراجع  -  6

به دنبال . تقليد و روحانيان بلند پايه
مواضع آيت اهللا منتظري كه خامنه اي 
را جائر توصيف كرد و سخنراني صانعي 

ناميد، ... كه احمدي نژاد را دروغگو و
ديگر خبرها در باره ديدار مراجع با يك

و ) شبيري خاقاني با منتظري و صافي(
سفر عبداهللا نوري و كرباسچي به قم و 
ديدار با مراجع و مخالفت آيت اهللا 
سيستاني با محاكمات نمايشي و 
سركوبگري ها، گوياي اين واقعيت 
هستند كه مراجع و روحانيان بلند پايه 

 –در جبهه مخالف دولت خامنه اي 
  . احمدي نژاد قرار گرفته اند

فضاحت بار  مراسم تحليف  - 7
احمدي نژاد كه از ترس مردم با هلي 
كوپتر به مجلس رفت و باز گشت و 

نماينده به خود اين جرات  100حدود 
در را داده بودند كه با عدم شركت 

اين مراسم، بگويند رياست جمهوري 
احمدي نژاد را قانوني و مشروع نمي 

 .دانند
توجه خود رايي احمدي نژاد و  - 8

نكردن او و يارانش حتي به ساير كودتا 
 از جمله  . چيان در مسائل مهم كشوري

بعنوان معاون اول و  مشايي در گزينش 
مشائي چنان . وزيران مطيع خود

نفوذي در حكومت احمدي نژاد پيدا 
كرده است كه وزيران مخالف او، 

 .همگي كنار گذاشته شدند
 از» رهبر«عدم اطاعت بموقع امر   - 9

ژاد كه عسگر اوالدي سوي احمدي ن
آن را نگراني آور  در نامه خود،

 . توصيف كرده است
فرمايشي  –دادگاه هاي نمايشي   - 10

كه سبب بي آبروئي بازهم بيشتر رژيم 
در اين دادگاه، .  در ايران و جهان شد

حق دفاع از خود را » متهمان«
تنها مي بايد اعتراف مي . نداشتند
آنها، با وجود بارها برخي از . كردند

هائي را كه مي بايد » اعتراف«تمرين، 
 . مي كردند، از ياد مي بردند

تغيير شعارهاي مردم شركت   - 11
طول جنبش در : كننده در جنبش

نچنان با آتغيير شعارها مردم ، 
كه  استهوشياري صورت گرفته 

دست و پاي نظام را در پوست گردو 
  :قرار داده است 

احمدي نژاد به شعار شعار مرگ بر  ●
مرگ بر خامنه اي تبديل شده است و 
شعار مرگ بر خامنه اي، شعار مرگ بر 

   .واليت فقيه را به دنبال آورده است
واره گردي به آشعار محمود خائن  ●

واره گردي تبديل آشعار رهبر فاسد 
  ...شده است و

زادي استقالل جمهوري آشعار  ●
 ،ديزاآ«شعار  جاي خود را به اسالمي 
  . داده است» جمهوري ايراني ،استقالل

  
نكات موجـود در نامـه حبيـب    *

  : اهللا عسگراوالدي
  

نامه عسگر اوالدي حاكي است كه او     
نتيجه اي رسيده است كه  به همان

البته  .هاشمي رفسنجاني رسيده بود
برخي از ياران و نزديكان  او، قبل از 

رسيده به اين نتيجه به جمعيت وي 
ه در بيانيه باهنر و نامه علي كنانچ .بودند

گيري مشاهده مطهري نيز همان نتيجه 
  .مي شود 

معتقد بنا بر نامه، عسگر اوالدي       
با بازگشت هاشمي رفسنجاني كه است 

قابل اوضاع  ، اصولگرايان جماعت به 
اگر در روزهاي اول،  . مهار مي شوند

خامنه اي به هشدار هاشمي رفسنجاني 
بود، جنبش پديد نمي آمد  اعتناء كرده

  .و از مهار خارج نمي شد
رسيده است كه  مرحله ايجنبش به     

ترور يا يا به نظر نمي رسد با حذف 
احمدي  اعالم عدم كفايت سياسي

قبلي موقعيت بتواند  خامنه اي ، نژاد
بسياري، از جمله  .باز يابدخود را 

بخشي از اصول گرايان دارند به اين 
ند كه بسا استعفاي خامنه نتيجه رسيده ا

اي و جانشين شدن او با شوراي 
  . رهبري، رژيم را از سقوط حفظ كند

به اين نتيجه رسيده عسگراوالدي      
، »رهبر«كه برخي ها در كنار است 

هستند كه به او اطالعات غلط مي 
دهند و نظر هاي مشورتي خطا به او 

خبر ديدار روحانيان بلند . مي دهند
آيت اهللا اميني و پسر جوادي پايه قم ، 
با خامنه اي و اعتراض آنها ... آملي و

به مداخله هاي مجتبي خامنه اي در 
امور، حاكي از اينست كه تنها عسگر 

  .اوالدي نيست كه نگران شده است
هاشمي  عسگر اوالدي مي كوشد      

با وجود  رفسنجاني را متقاعد سازد كه 
بقاي  او، بخاطر يحانصتوجه نكردن به 

او همان نامه  در. نظام وارد عمل شود
نكاتي مشاهده مي شود كه در نامه 
سرگشاده هاشمي به خامنه اي، پيش از 

، با عسگر اوالدي. انتخابات آمده اند
،  به احمدي وخامت اوضاعتوجه به 

وضعيت امروز ايران ...«: نژاد مي نويسد
اسالمي را در داخل و خارج و 

جم و گسترده هاي پرح مجموعه توطئه
اين . »دانيد را بهتر از ما مي عليه آن

اعتراف عسگر اوالدي خيلي مهم است 
همواره مدعي  خامنه ايو او زيرا 

بودند كه ايران در بهترين شرايط قرار 
است و  هگشتمنطقه  ابر قدرتودارد 

قدرتهاي جهاني ناگزيرند به اراده اش 
  ...تمكين كنند و

قاضي » نامهادعا «اين ادعا ها در     
هر انسان ...«: مرتضوي نيز آمده اند 

منصفي به راحتي مي تواند 
آوردهاي بزرگ اين حماسه  دست

هاي گوناگون  سترگ را در عرصه
سياسي، فرهنگي، اجتماعي واقتصادي 

بين المللي مشاهده  در سطح داخلي و
  .نمايد

اوالً اين انتخابات به نمايش غرور انگيز 
براي  يل شد ومردمساالري حقيقي تبد

جهانيان اين پيام را در بر داشت كه 
جمهوري اسالمي ايران يكي از 

ترين كشورهاي  ترين و با ثبات امن
جهان براي سرمايه گذاري و پيشبرد 

  . هاي اقتصادي است طرح
ثانياً در عرصه روابط بين الملل اين 

زني و  پشتوانه عظيم ملي قدرت چانه
مدار  استيفاي حقوق حقه مردم واليت

ايران اسالمي را در سطح عالي افزايش 
داده و موقعيت كشورمان را در منطقه 

اي كه  گونه به. و جهان ارتقاء بخشيد
زبان مدعيان دروغين آزادي، 

مكراسي وحقوق بشر را كوتاه د
  »...نمود

عسگر اوالدي درابتداي نامه علت     
حمايت از احمدي نژاد را  تكيه بر 

مي داند و ادامه  او مواضع اصولگرايي 
  :مي دهد

پس از جريانات تاسف باري ...«        
كه توسط عده اي از اصالح طلبان 

بذر پاشيدن كه خواهان  ساختار شكن
نيروهاي وفادار به  ...، بودند... ترديد  
در يك حركت مقتدرانه نقشه نظام، 

اغتشاشگران را براي برهم زدن اوضاع 
سي و نخبگان سيا. نقش بر آب نمودند

ز اكه ولگراي كشور در فكربودنداص
طريق رفتارهاي سياسي مدبرانه، 
دلجويي از آسيب ديدگاني كه در اين 

اند و تشريح و  اغتشاشات ضربه خورده
تبيين انحرافات ضد ملي مراكز اصلي 

  .»بوديم... اين توطئه شوم
اين امر به پس از گوشزد كردن      

ما به تو كمك كرديم احمدي نژاد كه 
: ادامه مي دهد ، اورييس جمهور شوي

كه  ...بعضي از عملكردهاي جنابعالي...«
 .ها گذاشته شد بار مضاعفي بر گرفتاري

مقاومت ...انتخاب معاون اول .. 
رغم  حضرتعالي در عزل ايشان علي

دستور مكتوب مقام معظم رهبري اين 
حيرت را به ترديد در مواضع اعالم 

خابات شده جنابعالي در قبل از انت
  » .مودنتبديل 

  6در  صفحه 

 تهديد و ترديد؟
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عسگر اوالدي در اين بدين ترتيب،       
، هم به احمدي نژاد بخش از نامه

هشدار مي دهد كه هرگاه محوري 
است شكسته شود، رژيم » رهبر«كه 

را محكوم به سقوط مي شود و هم او 
مبادا از فرمان تهديد مي كند كه 

  .سر بپيچد» رهبر«
ادامه نامه ضربه  عسگر اوالدي  در    

: مي كندوارد احمدي نژاد اي ديگر به 
ها و عدم مشورت  دقتي بعضي بي ... «

مبادا سبب (و با ياران صديق انقالب، 
روشي غير از آهنگ واليت ) اتخاذ
و يا خداي نكرده با غره شدن به  شود

راي صادقانه و هوشيارانه مردم به 
خودتان، موجب ريزش اعتماد مردم 

اصولي و خداجويانه به مواضع 
تان شويد خوف آن را داريم كه  قبلي

در ادامه حركت هماهنگ دولت، 
هاي  مجلس، قوه قضاييه و ديگر ظرفيت

مثبت نظام خلل جبران ناپذيري وارد 
گردد كه به هيچ وجه راضي به آن 
نيستيم و از جنابعالي هم مصرانه تقاضا 
مي كنيم به ايجاد اين معضل بزرگ 

  » .راضي نباشيد
عسگر اوالدي  بدين ترتيب،    

عبارت مي خطاهاي رييس جمهور را 
  : داند از

  برخي بي دقتي ها  - 
عدم مشورت با ياران صديق انقالب  - 

او خودش و ياران و  كه قطعا منظور
  .همفكرانش است

اگر . احتمال ريزش اعتماد مردم - 
بناي عسگر اوالدي بر اظهار صريح 

با : ي گفتاو م هحقيقت بود، مي بايد ب
وجود ريزش عظيم اعتماد مردم كه در 

  .مشاهده كرديد» انتخابات«
يي ل كه خوف بجاخوف از بروز معض - 

هم است و به نظر مي رسد كه او 
  .داراي خوف شده است

  .يندهآبروز معضلي بزرگ در - 
در گذشته ..«بنظر عسگر اوالدي،     

تاريخ ايران بودند كساني كه حتي 
فكر مي كردند با  شايد با نيت سالم

استظهار به راي مردم و به تنهايي 
منهاي روحانيت، مراجع، مجلس و 
ديگر نهادهاي حكومتي و مدني كه 
قوام بخش نظام و حكومت هستند 

ها مقابله  ها و دسيسه توانند با توطئه مي
نمايند، اما ديديم كه با كوچكترين 
تندباد ياراي چند ساعت مقاومت را 

مملكت و مردم آن آمد نداشته و بر سر 
  » .كه آمد

هاشمي عسگراوالدي به نوعي سخن      
مصدق و :  رفسنجاني را تكرار مي كند

اين عدم همراهي  بني صدر به دليل 
با دسيسه ها دو با روحانيون، نتوانستند 

حال آنكه  .دنو توطئه ها مقابله كن
دسيسه گران و توطئه چينان از جمله 

در . دندقدرت طلب بو» روحانيان«
، دستيار سيا و 32مرداد  28كودتاي 

انتليجنت سرويس شدند و در كودتاي 
اكتبر (، با ريگان و بوش 60خرداد 
معامله پنهاني كردند و با ) سورپرايز

جنگ . استفاده از جنگ، كودتا كردند
را در سود امريكا و انگلستان و اسرائيل 

بنا بر قول آلن كالرك، وزير دفاع (
و نيز ) حكومت تاچرانگلستان در 

استقرار دولت استبدادي خود، ادامه 
  .دادند

  
موقعيت خود را  خامنه اي * 

نيروئي با نام متزلزل مي يابد و 
  :تشكيل مي دهد» حيدريان«
  
خبر ) 2009اوت  17(استراتفور  ◄

نيروي امنيتي جديدي كه : داده است
به رهبر، آيت اهللا علي خامنه اي 

اي تشكيل وفادار است، توسط خامنه 
» حيدريان«نام اين نيرو، . شده است

اين : منابع استراتفور مي گويند. است
نيرو، از افراد بسيج برگزيده شده اند و 
كساني هستند كه در سركوب جنبش 

. به خرج داده اند» قاطعيت«مردم، 
صفت افراد اين نيرو، وفاداري به رهبر 

  . است
تشكيل اين نيرو توسط خامنه اي،      
وضعيت سياسي كنوني ايران، گويا در 

برغم اين كه خامنه اي فرمانده : است
كل قوا است و فرماندهان قواي ارتش 
و سپاه پاسداران و قواي انتظامي و 
بسيج را منصوب مي كند، اما اين 
نيروها را در مقابله با جنبش مردم، 

 12از انتخابات . ناپايدار يافته است
كاف ها بدين سو، ش) خرداد 22(ژوئيه 

در رژيم بزرگ شده اند و خامنه اي 
مي بيند كه موضع او ضعيف شده 

  . است
در اين نزاع، به احتمال زياد، برنده      

ح، بخصوص سپاه پاسداران، قواي مسل
ي وفادار اگرچه سپاه به خامنه . هستند

است اما ناظر نزاع تمايل هاي سياسي 
سپاه اين نزاع را هم . با يكديگر است

براي نظام و هم فرصت براي تهديد 
خامنه اي .  قبضه قطعي قدرت مي داند

نيز از اين واقعيت آگاه است از اين رو 
واي امنيتي و مي خواهد كنترلش بر ق

اما ايجاد سازمان  .انتظامي كامل باشد
زيرا . جديد سپاه را خوش نمي آيد

نيروي جديد را سدي در برابر خود 
ايد خامنه اي مي ب. ارزيابي مي كند

ميان سپاه : يك رشته تعادلها برقرار كند
با ارتش از طريق ايجاد ستاد مشترك و 

ميان سپاه با نيروهاي سياسي، از جمله،  
گرچه . از راه ايجاد نيروي جديد

دانسته نيست اين نيرو چگونه مي تواند 
سپاه را محدود كند اما تشكيل آن 
گوياي اين واقعيت است كه خامنه اي 

  .را متزلزل مي يابدموقعيت خود 
  

احمدي  يراتركيب هيأت وز* 
  :نژاد از ديد استراتفور

  
در باره )  2009اوت  18(استراتفور  ◄

هيأت وزيران احمدي نژاد اين 
  :ارزيابي را به عمل آورده است

شمار بزرگي از آنان اعضاي سپاه  ●
اوت، گفته  20در . (پاسداران هستند

 تن از آنها از اعضاي سپاه 7شد كه 
اين هيأت وزيران قدرت سپاه ). هستند

را در قوه اجرائي بازهم افزايش مي 
  .دهد
جاي صادق محصولي، وزير كشوري  ●

كه انتخابات را انجام داد، به مصطفي 
داده شده ) وزير دفاع(محمد نجار 

  . است
بيشترين انتقادها متوجه وزاري  ●

  . كشور و دفاع و واواك هستند
دي نژاد محصولي يار ديرين احم ●

ت مورد مناقشه را او انتخابا. است
اينك كه انتخابات پايان  .برگزار كرد

يافته است، احمدي نژاد مي خواهد 
از .  محصولي را از حمله ها حفظ كند

او را به وزارت كشور منصوب اين رو، 
نجار روابط تنگاتنگ با احمدي  .نكرد

اهللا و البته سخت به آيت . نژاد دارد
قصد احمدي  .ار استخامنه اي وفاد

نژاد از نصب او به وزارت كشور، 
نگرانيش بابت امنيت داخلي و امنيت 

با وجود شكافي كه .  شخص خود است
در رژيم ايجاد شده است، احمدي 
نژاد مي خواهد مانع از پيدايش يك 
رهبر قوي مخالفان در درون رژيم 

نجار و محصولي مي بايد مانع از . شود

ر درون رژيم پيدايش اپوزيسيون د
  . شوند

احمدي نژاد كسي را وزير واواك  ●
عضو سپاه بوده  كرده است كه اوال 

در بسيج » رهبر«نماينده  است و ثانيا 
و بسيج نقش مهمي در . بوده است

سركوب جنبش مردم بعد از انتخابات 
محصولي .  مورد مناقشه ايفا كرده است

، مشاور مذهبي احمدي 200۵از سال 
   .نژاد است

در دوران حكومت احمدي نژاد،  ●
سپاه هم در داخل و هم در خارج از 
كشور، قلمرو نفوذ خود را گسترش 

 22(ژوئن  12با انتخابات . داده است
، سپاه موقعيت روحانيت را )خرداد

ضعيف تر و موقعيت خود را قوي تر 
، بنا 2007پيش از آن، در .  كرده است

ر بر تصميمي، بسيج تحت امر سپاه قرا
بدين سان، سپاه در قلمروهاي .  گرفت

اقتصادي و سياسي مرتب بر قلمرو 
  . تحت كنترل خود افزود

نده تمامي قواي خامنه اي بمثابه فرما ●
گرچه از احمدي  نظامي و انتظامي،

نژاد حمايت كرده است، اما نگران 
برهم خوردن تعادل قوا به زيان خود 

احمدي نژاد با برخورداري از .  است
يت رهبر نظام، از سپردن وزارت حما

خانه هاي مهم به اعضاي وفادار سپاه، 
سود استراتژيك خود را منظور مي 

مخالفان احمدي نژاد مي گويند .  دارد
با اين تركيب هيأت وزيران، مانع از 
آن مي شوند كه او از محدوده رژيم 

  . بيرون رود
  
  

داليل سفر يك روزه بشار 
  :اسد به ايران

  
، )88مرداد  28(  2009وت ا 19در  ◄

بشار اسد سفر يك روزه اي به ايران 
عنوان دروغ سفر اين بود كه . كرد

احمدي » انتخاب مجدد «براي تبريك 
احمدي نژاد . نژاد به تهران رفته است

اي خامنه اي، خرداد، با كودت 22در 
تنفيذ و تحليف  .رياست جمهوري يافت

 .مرداد انجام شدند 14و  12هم در 
 23ن رفتن به تهران براي تبريك،  زما

تراشيدن . مرداد بود 1۵خرداد و يا 
اين دليل دروغ، در همان حال كه نياز 

تبريك «شديد رژيم كودتا را به 
احمدي نژاد مي رساند، » انتخاب

  :را نيز نمي پوشاندسفرداليل واقعي 
كاهش توليد نفت سوريه و افزايش  ◄

نيازش به نفت، يكي از داليل اصلي 
اوت، روز سفر  19در : اين سفر است

اسد به ايران، خبر كاهش توليد نفت 
بشكه در روز در  ۵٩٠٠٠٠٠سوريه از 

بشكه در حال  300000به  1996سال 
بدين قرار، نياز . حاضر، انتشار يافت

سوريه به نفت، يكي از داليل اصلي 
  .اين سفر مي تواند باشد

مطبوعات فرانسه خبر دادند كه  ◄
رئيس جمهوري فرانسه، از  ساركوزي،

بشار اسد خواسته است براي آزاد 
 Clotilde Reissيس اكردن كلوتيلد ر

معلم زبان در دانشگاه اصفهان كه (
دستگير و در دادگاه دوم محاكمه 

در . اقدام كند) شدگان، محاكمه شد
اوت، كوشنر، وزير خارجه فرانسه،  20

از قرار، مي :  به روزنامه لوموند گفت
چند هفته اي معطل شد تا دادگاه بايد 

وسائل ارتباط . رأي خود را بدهد
ته بودند جمعي اين انتظار را بر انگيخ

يس، الوتيلد ركه بشار اسد، همراه با ك

اما اين . از تهران به پاريس خواهد آمد
  . انتظار بر نيامد

، گاردين خبر 2009اوت  26در  ◄
داده است كه نتان ياهو با چشم 

انه سازي در ساحل غربي پوشيدن از خ
رود اردن موافقت كرده است به شرط 
آنكه امريكا بنا را بر تشديد فشار بر 

بنا بر اين خبر، قرار بوده . ايران بگذارد
است پيش از ماه رمضان، اوباما با 
حضور نتان ياهو و محمود عباس، 
توقف ساختمان سازي در سرزمين 
هاي فلسطيني و گفتگوهاي دو طرف 

يدن به صلح در طول دو سال براي رس
اوباما بر آنست كه ميان . را اعالن كند

كشورهاي عرب و اسرائيل صلح 
بديهي است كه . عمومي برقرار كند

چنين صلحي نيازمند صلح ميان سوريه 
و اسرائيل با پس دادن بلندي هاي 

  . جوالن به سوريه است
بدين سان، سرويه در موقعيت     

ممكن است جديدي است و ايران نيز 
وجه المصالحه طي شدن دعوا ميان 

اين وضعيت، .  اسرائيل شوداعراب و 
 پيشنهاد جبهه از سوي خامنههم معني 

را معلوم مي كند و هم معني جمله  اي
جمله اي كه او بر . احمدي نژاد را

زبان آورد كه معلوم مي كند در همان 
نياز دارد، مي  حال كه رژيم به بحران

شديد فشار اقتصادي خواهد مانع از ت
بخصوص كه دو . غرب  به ايران شود

كشور فرانسه و آلمان با تشديد فشار 
: احمدي نژاد گفت. موافقت كرده اند
ه بن بست انجاميد و تئوري هاي غرب ب

غرب پيش از پيش، به ايران و سوريه 
  .نياز دارد

در ديدار بشار اسد با خامنه اي،  ◄
ه اي خامنه اي پيشنهاد كرده است جبه

از ايران و تركيه و عراق و سوريه و 
هرگاه توجه كنيم . لبنان بوجود آيد

كه تركيه واسطه گفتگو ميان سوريه با 
اسرائيل است و سوريه واسطه فرانسه با 
ايران و عراق همچنان در اشغال قواي 
امريكا است، در مي يابيم كه پيشنهاد او 
اين معني را نمي دهد كه او مي 

را از نقش خود باز دارد خواهد تركيه 
و يا سوريه گفتگو با اسرائيل و واسطه 
شدن براي فرانسه را رها كند و يا عراق 
رويه خصومت با امريكا را در پيش 

بلكه مي خواهد تحصيل . بگيرد
اعتباري كند و بحران سازي را با 

  :آمادگي براي سازش همراه كند
در همان حال كه رژيم به مفتشان  ◄

لمللي انرژي اتمي اجازه آژانس بين ا
داد تأسيسات توليد آب سنگين اراك 

كنند، احمد وحيدي را  را تفتيش
نصب او كه زماني . دفاع كرد» وزير«

فرمانده سپاه قدس بوده و از سوي 
بخاطر انفجار مركز (پليس بين المللي 

) ان در بوينس آيرسفرهنگي يهودي
به مقام وزارت  تحت تعقيب است
رژيم كودتا براي دفاع، تالش دوم 

بحران سازي در مقياس منطقه و جهان 
  .است
دانستني است كه غرب خود را  ◄

يكي  : براي دو احتمال آماده مي كند
بحراني و سخت شدن رابطه با ايران و 
ديگري همراه كردن نمايش ضد غربي 
و متهم كردن اصالح طلبان به ارتباط با 

انقالب «غرب و عامل غرب در ايجاد 
وتاه آمدن و معامله كردن ، ك »مخملي
بر غرب پوشيده نيست كه  .با غرب

مالي سخت  –رژيم مافياهاي نظامي 
بحران اقتصاديش . ضعيف شده است

  . نيز حاد است
،  88كودتاي خرداد : انقالب اسالمي

شبكه هاي روابط  از كار مجموعه اي

شبكه تار . شخصي قدرت است
عنكبوتي كه خانواده خامنه اي بوجود 

ورده است وصل است به شبكه هاي آ
  :  تارعنكبوتي ديگر

  

تبار شناسي كودتاچيان 
– 2   

  
  

جمعيت هيات موتلفه 
   :اسالمي

    
از جمله اسالمی  هيات موتلفه     

 گروههايي است كه در سه كودتا
كودتا بر ضد : شركت كرده است

و دكتر محمد مصدق  حكومت ملي 
كودتا بر ضد مردم ساالري و منتخب 

ابوالحسن بني صدر و  دم ايرانمر
،  هم بر 88اينك در كودتاي خرداد 

بخشي از رژيم و هم بر ضد رأي  ضد 
حق اينست كه  مجبور كردن .  مردم

منتظري به استعفاء و تصرف دولت 
تصرف ايران گيتي ها و تغيير قانون 

بنا بر اين هيأت . اساسي نيز كودتا بود
. كودتا شركت كرده است 4مؤتلفه در 

كساني هستند كه گروه اغلب اعضاي 
همواره در خدمت قدرت متجاوز بوده 

از  در خيانتها و جنايتها و فسادها، .اند
شركت داشته اند و  بدين سو، انقالب

در خدمت استبداد هم اكنون نيز 
  . مالي هستند –مافياهاي نظامي 

از  پيشهيات موتلفه اسالمي كه    
 وشت انقالب تنها چند نفر زنداني دا

نها از جمله عسگراوالدي و آبرخي از 
با گفتن سپاس .. .محي الدين انواري و 

بعد از  ،زاد شده بودندآشاه از زندان 
زندانهاي كشور اداره انقالب مدعي 

و مسئوليت زندانهاي كشور را بر شدند 
تا زمان بركناري  . عهده گرفتند

اسداهللا الجوردي به دليل خوي 
دهي زار آخشونت طلبي و بيماري 

بر دادستاني هاي زندانهاي  ،زندانيان
ن نيز آبعد از .  اكم بودندكشور ح

تا  وسازمان زندانها را بر عهده گرفتند 
 .نها است آهم اينك در اختيار 

بخشي  ،جنايات اين جمعيت در باره     
را مي  از نامه منتظري به خميني

اين نامه باز مي گويد جنايت . آوريم
ي اين جمعيت بر ها را كه اعضا

جنايتهاي آن    . زندانيان روا ديده اند
امروز روز  همان ها هستند كه  

البته با شناعت و . زندانيان قربانيان آنند
 :قساوتي بسيار بيشتر

نامه ايت اهللا منتظري در هفدهم مهر 
  .در پاسخ نامه اقاي خميني  136۵ماه 

دانيد در زندانهاي جمهوري  آيا مي...«
ه نام اسالم جناياتي شده كه اسالمي ب

هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه 
  ! نشده است ؟

دانيد عده زيادي زير شكنجه  آيا مي
  بازجوها مردند؟ 

دانيد در زندان مشهد در اثر  آيا مي
نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاي 
دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود 
بيست و پنج نفر دختر را با اخراج 

  ! و يا رحم ناقص كنند؟ تخمدان
دانيد در زندان شيراز دختري  آيا مي

روزه دار را با جرمي مختصر بالفاصله 
  پس از افطار اعدام كردند؟ 

دانيد در بعضي زندانهاي  آيا مي
جمهوري اسالمي دختران جوان را به 

  زور تصرف كردند؟
  

  7در  صفحه 
  

 تهديد و ترديد؟
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دانيد هنگام بازجوئي دختران  آيا مي
رائج استعمال الفاظ ركيك ناموسي 

  است ؟ 
دانيد چه بسيارند زندانياني كه  آيا مي

در اثر شكنجه هاي بي رويه كور يا كر 
يا فلج يا مبتال به دردهاي مزمن شده 

  اند و كسي به داد آنان نمي رسد؟ 
دانيد در بعضي از زندانها حتي  آيا مي

از غسل و نماز زنداني جلوگيري 
  كردند؟ 
ز زندانها حتي از دانيد دربعضي ا آيا مي

نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند 
اين هم نه يك روز و دو روز بلكه 

  ماهها؟ 
دانيد برخورد با زنداني حتي  آيا مي

پس از محكوميت فقط با فحش و كتك 
بوده ؟ قطعا به حضرتعالي خواهند 

نها دروغ است و فالني ساده گفت اي
  ».انديش

، مورد هرگاه خوانندگان در اين نامه  
به مورد، تأمل كند، نيك در مي يابد 
كه رژيم همچنان خشونت را روش 
حكومت مي شناسد و ضد انساني ترين 
خشونت را بطور مداوم بكار برده است 

دوره خامنه اي دنباله . و بكار مي برد
دوره خميني است و تنها ابعاد جنايت 
و فساد و خيانت هستند كه بزرگ مي 

ي جنايتكارانه، با استمرار روشها. شوند
وجود اطالع دادن به خميني و خامنه 
اي، ترديد باقي نمي گذارد كه 
روشهاي جنايت كارانه با علم و اطالع 

 . بكار رفته اند و بكار مي روند» رهبر«
كشتار جوانان مبارز در سال  بهنگام     
اداره زندان ها با افراد اين  ، 60

نيز  67در كشتار سال . جمعيت بود
اره زندانها با اعضاي اين جمعيت اد
 رمسئوليت سازمان زندانها بنا ب. بود

اعضاي اين در اختيار  »ولي فقيه«حكم 
جمعيت هيات موتلفه . جمعيت است

 ولي مطلق«رابطه بسيار نزديكي با 
به گونه اي كه انتخاب  . دارد » العنان

دبيركل و رهبر اين جمعيت از سوي 
ير به در ز. انجام مي گيرد» رهبر«

معرفي برخي از اعضاي اين جمعيت 
كه در كودتاي اخير دخالت داشته اند 

 :مي شود ، پرداخته 
  مسلمان حبيب اهللا عسگر اوالدي - 1

از  ونماينده مجلس  ووزير بازرگاني 
 –اعضاي ارشد باند هاي سياسي 

از   واز ياران سازمان زندانها  وقضايي 
ات از اعضاي هي وتوابين قبل از انقالب 

   .عضو بنياد نهج البالغه. موتلفه اسالمي 
حبيب اهللا عسگر اوالدي مسلمان از     

و از اعضاي رهبران هيات موتلفه 
هيئت انصار الحسين در مسجد امين 

و تهران   در محله بازار دروازه الدوله
كه سالها شغل تحصيل داري در بازار

سپاس «قبل از انقالب با گفتن سه بار 
ان خارج شد و بعد از از زند ،»شاه

انقالب در كنار خميني قرار گرفت و به 
همراه جمعيت خود وارد حزب 

زندانهاي  ، اداره جمهوري اسالمي شد
كشور و بنيادهاي مالي را در اختيار 

عسگر . اعضاي هيأت مؤتلفه قرار داد
اوالدي زماني به وزارت بازرگاني 
رسيد و سالها نماينده مجلس و عضو 

ات بود و در دوراني نيز از ارشد اين هي
اعضاي دادگاه ويژه مطبوعات وزارت 

اكثر ياران اين جمعيت در  .ارشاد بود
  .بودند  مقام يافتهن وزارتخانه آ

عسگر اوالدي از چهره هاي بسيار     
برادر وي  . مشكوك در ايران مي باشد

اسداهللا نيز از بزرگترين سرمايه داران 
هان كشور است و به سلطان زيره ج

هم اكنون نيز در اتاق  .معروف است
. دارد عضويت ن و امريكا ابازرگاني اير

وي چندين سال است كه مسئوليت 
محمد نبي حبيبي  دبيري جمعيت را به
اين جمعيت در . واگذار كرده است

مي دانند  مختاركليه امور ولي فقيه را 
  .و از وي تبعيت كامل مي كنند 

 : ي گويد او در مورد ولي فقيه م     
واسطه ملكه راسخه در  ولي فقيه  به«

عدالت و علم و تقوي داراي نوعي 
و لذا . مصونيت از گناه و انحراف است

اسالم، او را حاكم و ناظر برافراد 
حاال چه كسي و كدام نهادي ... نموده

تواند بر فراز ولي فقيه قرار گيرد و  مي
دوهفته نامه عصر  ( »...براو نظارت كند

  )]75اسفند  16ما، 
كه  هرحكومتي...«: باز او مي گويد   

حاكم آن از طرف خداوند منصوب و 
دانيم،  منصوص شده باشد قانوني مي

هرچند تمام مردم آن را نپذيرند و 
برعكس هرحكومتي كه ازسوي 
خداوند مجاز و منصوب نباشد، 

دانيم و غاصبانه است،  غيرقانوني مي
» ندهرچند مردم او را پذيرفته باش

   )76فروردين ماه  27رسالت، (
قائم مقام  ، اسداهللا بادمچيان  - 2

جمعيت موتلفه اسالمي از كودكي در 
 . كنار فداييان اسالم مشغول به كار بود

امنيتي در مقامهاي  ، وي بعد از انقالب
در كنار ديگر  ،و اطالعاتي و قضايي

. اعضاي اين گروه، مشغول بكار بود
ن هيات موتلفه ديگر يارا همدست با
در كليه اعدام ها و ترورها اي خود، 

همواره از  بادامچيان . شركت داشت
. بوده است گران ياران امين كودتا 

وقتي مؤتلفه در حزب جمهوري 
  60در كودتاي سال اسالمي بود، 

ت و اينك كه مؤتلفه اششركت د
برجاست و حزب جمهوري اسالمي 
منحل شده است، او در كودتاي 

او  . شركت كرده است  88 خرداد
كه (نفره بود  99يكي از اعضاي گروه 

بدستور خميني مبني بر رأي اعتماد 
دادن به مير حسين موسوي بعنوان 
نخست وزير اعتناء نكردند و به او رأي 

دليل بي خدشه بر . عدم اعتماد دادند
دروغ بودن ادعاي مطيع بودن از 

و سالها در مجلس حضور ) »رهبر«
اكنون نيز در مجلس  داشت و هم

  . عضويت داردهشتم 
وي در جريان بسياري از قتل هاي    

سياسي بوده و از جمله تاييد كنندگان 
ارتباط  .استترورها و سركوب ها 

نزديك با باند حسين شريعتمداري و 
باره نقش در  . انصار حزب اهللا نيز دارد

قتل سيد احمد خميني بادامچيان در 
  : استگفته سعيد امامي مي 

وقتي باخبر شديم كه حاج  "مثال... «    
احمد آقا در جلسات خصوصي به 
مسئوالن نظام و حتي به واليت امر 

را ارجاع داديم و  آن. كند اهانت مي
بالفاصله دستور آمد كه همه رفت و 
آمدهاي ايشان را زير نظر بگيريد و از 
مكالمات و مالقاتهاي ايشان نوار تهيه 

ت يكسال همين كار را ما هم بمد. كنيد
متأسفانه حاج احمد آقا به راه . كرديم

يك طرفه بدي وارد شده بود كه 
وقتي دستور حذف . برگشت نداشت

حاج احمد آقا را آقاي فالحيان به من 
مضطرب شدم و حتي به  ،ابالغ كرد

دو روز بعد همراه با . ترديد فرو رفتم
اهللا مصباح  آقاي فالحيان به ديدار آيت

اي و  آقايان محسني اژه رفتيم،
 "بادامچيان هم آنجا بودند البته بعدا

حاج آقا خوشبخت هم از بيت آمدند 
آنجا و نظر جمع بر اين بود كه نبايد به 
كساني كه با ولي امر مسلمين خصومت 

  »...كنند، رحم كرد  مي
سداهللا بادمچيان همسر خواهر ا      
اماني ها بود كه در جريان  زاده

در گروه فداييان  يه مصدقكودتاي عل
برادران اماني عبارتند   . اسالم بودند

  :از

صادق اماني از اعضاي هيات موتلفه   ●
 او . بودو عضو گروه مسجد شيخ علي 

مچيان بود و دايي همسر اسداهللا باد
در صادق اماني . گروه شيعيان را داشت

شوهر خواهر اسداهللا عين حال 
ندان الجوردي بود كه او نيز رييس ز

بود كه ماشين اعدام ي ئاوين در سالها
 . يك روز از كار نمي افتاد

وابسته به  افراد اماني از محمد علي   ●
دادستاني الجوردي و از اعضاي 

او پسر سعيد  . است موتلفه اسالمي
برادر سعيد اماني شوهر  اماني بود كه

خواهر اسداهللا الجوردي بود و با 
گي فاميلي اسداهللا بادمچيان نيز وابست

خواهر زاده اسداهللا او  .داشت 
  .الجوردي محسوب مي شد 

هاشم اماني  از اعضاي هيات موتلفه   ●
 و عضو گروه مسجد شيخ علي 

سعيد اماني از بزرگان هيات موتلفه   ●
برادر وي  داماد اسداهللا  . است اسالمي

الجوردي بود و پسر وي محمد علي 
روه گ و از نماينده مجلس .اماني است 

 . بود نفره 99
در زير برخي از وابستگان ديگر 
بادامچيان را نام مي بريم تا 
خوانندگان توجه كنند مافياهاي حاكم 
بر كشور، تارعنكبوت هائي از روابط 
شخصي با يكديگر بوجود آورده اند و 

  :بكار گرفتن حيات از ايران هستند
سردار سپاه  احمد قديريان  ●

اوين ي زندان پاسداران  رييس دادستان
داماد او . و از مسئوالن زندانهاي كشور

اسداهللا بادمچيان و رييس هيات مديره 
بنياد هفت تير است كه مديرعامل اين 

  .بنياد خود بادمچيان است
عزت اهللا شاهي از مسئوالن كميته  ●

قبل از انقالب   .هاي انقالب اسالمي بود
از بطه با فعاليتهاي زير زميني ودر را
رتباط با مجاهدين خلق دستگير ا جمله

بعد از  او. و شكنجه و زنداني شد
 .گرديدداماد اسداهللا بادمچيان  انقالب

زماني مسئول شكنجه مبارزان در دهه 
شاهي در زماني كه اهللا عزت . بود 60

در كميته هاي انقالب اسالمي در كنار 
بهزاد نبوي و علي فالحيان مشغول به 

از  د بسياريافرابازجويي مبارزان بود 
مبارزان سياسي از جمله مجاهدين 

 دستگيري و با كه مي شناخت، را خلق
به سوي ده پرونده هاي ساخته ش
  .ميدانهاي اعدام فرستاد

فر  سه تن  پيروي و نظيفي و رخ  ●
 ديگر از دامادهاي بادمچيان هستند كه

  .هر كدام در مقامي مسئوليت دارند
صادق اسالمي يكي ديگر از  ●

 او. بودهاي اسداهللا بادمچيان داماد
بود نماينده  بازار در وزارت بازرگاني 

انفجار ساختمان حزب جمهوري در  و 
كشته   80سال  هفت تيراسالمي در 

  .شد
و شوراي رهبري عض عليرضا اسالمي ●

به  منسوباناز  حزب موتلفه اسالمي
  .استاسداهللا بادامچيان 

حسين بادامچيان عضو شوراي   ●
 .استب موتلفه اسالمي رهبري حز

عضو كميته امداد    حسين انواري - ٣
دبير معاون امور او  . است امام خميني

اسفند سال  13الملل و سرانجام در  بين
اهللا عسكراوالدي و  با پيشنهاد حبيب 8۵

سرپرستي كميته امداد به  خميني،تاييد 
قبل از كميته امداد در  وي  .رسيد

هم  هاي كشور و مسكن وزارتخانه
شوراي عضو  .تجربه فعاليت داشته است

نجساله و در حال عالي تدوين برنامه پ
رييس  ،حاضر عالوه بر مشاغل ديگر

مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب 
  .مي باشد  موتلفه 

از اعضاي برجسته  مرتضي بختياري - 4
 سالها مسئوليتاو . استهيات موتلفه 

. سازمان زندانها را بر عهده داشت
ات موتلفه اسالمي از بعد از انقالب هي

همواره بخش مهمي از زندانها را در 
 طي سالها،. اختيار خود داشته است

بخش دادستاني و دادسراي زندانها را 
در اختيار خود داشت و به سركوب و 
اعدام و شكنجه مبارزان اقدام مي 

اسداهللا الجوردي و  ،ن سالهاآنمود در 
ز جمله ديگر اعضاي هيات موتلفه ا

در .. بادمچيان و  و اماني ها  وجواليي 
 ،نآاين بخش ها فعال بودند و بعد از 

عالوه بر دادستاني زندانها بخش 
 . سازمان زندانها را نيز بر عهده داشتند

در زمان رياست جمهوري احمدي 
نژاد برخي از اعضاي سازمان زندان ها  
. به مقامات استانداري دولت رسيدند

ذكر  ها در جاي خود، نام نشان آن
  .خواهند شد

از اعضاي كادر  مصطفي مير سليم - 5
رهبري هيات موتلفه كه از بدو انقالب 
برخي از مقامات رده اول من جمله 

وي سالها  .وزارت را در اختيار داشت
بعد از سوي خامنه اي به عنوان رييس 

سالهاي . دشهيات موتلفه انتخاب 
حكومت وي بر وزارت فرهنگ و 

اد اسالمي از سالهاي سياه فرهنگ ارش
 اين كشور با حضور افرادي مانند شعر

 .بوده است... دوست و الريجاني و 
. است  1338متولد  الله افتخاري - 6

 16در . مدرس حوزه علميه بود او مادر
سالگي درحوزه علميه خواهران سمنان 

در علم وي . كرد وشاهرود تدريس مي
است و در تحصيل كرده حديث 

سمينارها و ميزگردهاي تلويزيوني 
برون مرزي  شبكه هاي داخلي و
 ،درحال حاضر .مشغول به كار است

الله افتخاري عضو گروه مبلغان امور 
ت و عضو رايزبين المللي سازمان حج و

جمعيت زنان انقالب اسالمي وعضو 
دائم مركز دانش پژوهان شاهد مي 

عضو مشاغل،  نيعالوه بر ا . باشد
و  استزي هيات موتلفه شوراي مرك

به عنوان زن نمونه انتخاب  82در سال 
  .شده است 

 او. است 1343فاطمه رهبر  متولد - 7
فوق ليسانس ارتباط تصويري 

و عضو بسيج دانشجويي  »گرافيك«
دانشگاه هنر و معماري و عضو جامعه 

دوره عضو شوراي  4. استزينب 
دبير . مركزي حزب مؤتلفه اسالمي

ياستگذاري اينترنت شوراي عالي س
سازمان صداوسيما، همچنين مدير 

مديرتوليد . استباشگاه اينترنتي جوان 
  .است بين شبكه جهان

از نظرات مهم او در باره اينترنت      
باتوجه به هزينه باالي « :ستيكي اين

استفاده از اينترنت در كشور ما، كه 
درصد . همگان امكان استفاده را ندارند

امكان استفاده   محدودي هم كه
دارند،آن را يك وسيله تفريحي ويا 

دانند و وجود چنين  تشريفاتي مي
نگرشي در ميان كاربران اينترنتي در 

نيز امكان دسترسي به  ايران و
هاي غيراخالقي، بدون تاثير  سايت

با توجه به اينكه  .منفي نخواهد بود
 بسياري از كشورهاي اروپايي،آسيايي و

فيلترگذاري در عربي داراي قانون 
 باشند، مي ها مبادي ورودي سايت

به  جامعه بايد پذيراي اين موضوع،
ها به صورت قانونمند  نحوي كه سايت

درغير  .باشد وشفاف كنترل شوند،
صورت قادر به كنترل نخواهيم  اين
  !!دمدير نمونه ش 82در سال  وا. ».بود

مرتضي انبارلويي از اعضاي وابسته  -  8
و دخيل در امور  به هيات موتلفه

رييس جديد اقتصادي و امنيتي و  
او در  . است مركز سياسي هيات موتلفه 

 .روزنامه رسالت نيز مسئوليت دارد
جواد ايرانمنش  نماينده مشهد در  -  9

و از اعضاي برجسته مافياها مجلس 
   .است هيات موتلفه در قوه مقننه

ايالمي  رييس جديد مطالعات و  - 10
 .است هيات موتلفهبرنامه ريزي 

و شوراي رهبري اعتماديان عض - 11
 .حزب موتلفه اسالمي

عضو  محمد كاظم انبارلويي - 12
 .شوراي رهبري حزب موتلفه اسالمي
 .او سردبير  روزنامه رسالت نيز مي باشد

و شوراي عض فرزاد اكبري - 13
  .رهبري حزب موتلفه اسالمي

عضو شوراي رهبري  بهاروند  - 14
 .اسالمي حزب موتلفه

و شوراي رهبري زمانيان عض  - 1۵
 .حزب موتلفه اسالمي

علي اكبر پرورش عضو شوراي  -  16
در . رهبري حزب موتلفه اسالمي

دوران جنگ وزير آموزش و پرورش 
شد و از افتخاراتش يكي اينست كه 

هزار دانش آموز را به جبهه هاي  ١۵0
فرمانده سپاه اين . جنگ فرستاده است

ميدانهاي مين عبور مي  كودكان را از
  .دادند

و شوراي رهبري سخن سنج عض - 17
  .حزب موتلفه اسالمي

امامي راد  عضو هيات موتلفه  از  - 18
 .اعضاي باند سياسي و امنيتي 

عضو شوراي رهبري  پزشكيان – 19
 .حزب موتلفه اسالمي 

و شوراي رهبري عنايت عض -  20
 .حزب موتلفه اسالمي

و شوراي ضحميد رضا ترقي ع -  21
  .رهبري حزب موتلفه اسالمي

عضو شوراي رهبري حزب  فرخ – 22
 .موتلفه اسالمي 

و عض محمد علي غفوري فرد  -  23
  .شوراي رهبري حزب موتلفه اسالمي

 اختري  عضو هيات موتلفه حسن – 24
  نماينده مجلس  و

حاجي حيدري عضو شوراي  -  2۵
 .رهبري حزب موتلفه اسالمي 

راي رهبري خرسند عضو شو - 26
 .حزب موتلفه اسالمي 

عضو شوراي رهبري  زاده نبي – 27
 .حزب موتلفه اسالمي 

عضو شوراي رهبري  مقصودي – 28
 .حزب موتلفه اسالمي 

امير واعظ اشتياني عضو شوراي   -  29
رهبري حزب موتلفه اسالمي  رييس 
فدراسيون دوچرخه سواري و هم 

 .اكنون مدير باشگاه استقالل 
يزدي  عضو شوراي رهبري  خانم -  30

 حزب موتلفه اسالمي 
اق طاموشي عضو اعلينقي خ - 31

از اعضاي هيات موتلفه و   بازرگاني
.  مديرعامل كارخانجات پوشاك جامعه

او سالها رئيس اطاق بازرگاني و صنعت 
  . كشور بود

از روساي  خاموشيمحمد  - 32
  . زندانهاي ايران و عضو مافياي قضايي 

دي خاموشي رييس سيد مه - 33
عضو شوراي  وسازمان تبليغات اسالمي 

 جوانان 
اتاق  عضول اسحاق آ يحي – 34

او نيز زماني  هيات موتلفه  و بازرگاني
  .وزير بازرگاني بود

ذر وابسته به هيات آاصغر كرمي  - 3۵
  موتلفه 

سردار سپاه از  محسن رفيقدوست  - 36
قديمي ترين فرماندهان سپاه پاسداران 

مله اعضاي باندهاي ترورهاي و از ج
سركوب هاي خياباني و  وسياسي 

  سالها  او. رژيم استنظامي و اقتصادي 
  8در  صفحه 

  

 تهديد و ترديد؟
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در مقام رياست بنياد مستضعفان 
رساند و در  ثروتوابستگان خود را به 

حال حاضر مسئول بنياد نور و وارد 
  او  . كننده داروهاي گرانقيمت است

در  در پيروزي انقالب«: مي گويد 
لبنان و در خيلي از جاهاي دنيا 
آمريكا ضرب شست ما را بر پيكر 

كند و  منحوس خودش احساس مي
اي كه با آن  داند آن مواد منفجره مي

ايدئولوژي تركيب شد و در مقر 
تفنگدارهاي دريايي چهارصد افسر و 
درجه دار و سرباز را يك مرتبه به 

هم تي ان تي آن مال . جهنم فرستاد
د و هم ايدئولوژيش از ايران ايران بو

اين براي آمريكا بسيار . رفته بود
 29روزنامه رسالت (» ...محسوس است

آيا آمريكايي ها اين سخنان را ) 70تير 
  اند؟  نشنيده و يا نخوانده

جواد رفيقدوست  عضو هيات  – ٣٧
موسس هيات موتلفه برادر محسن 

  .رفيقدوست 
مرتضي رفيقدوست از اعضاي  – ٣٨
كه ي ئدر سالها. استاقتصادي  يمافيا

محسن رفيق دوست رئيس بنياد 
ميليارد تومان  126 مستضعفان بود، او 

و به  كرداز بانك صادرات اختالس 
اما به تدريج  . حبس ابد محكوم شد

و بعدها  شتمسئول خريد زندان گ
زاد شد و به جاي وي فاضل خداداد آ

  ..و اعدام شد  گشتمتهم رديف يك 
از نيروهاي وابسته به باند  اكرمي -  39

رسانه اي نظام واليت و دبير كل جامعه 
وابسته به و البته . استوعاظ تهران 

  .هيات موتلفه اسالمي است 
جواهريان   معاون اداري و مالي  - 40

  هيات موتلفه 
رييس جواليي   سيد مهدي -  41

جوانان هيات موتلفه از اعضاي 
ي سركوب هاي خيابان مافياهاي مأمور

از وابستگان به جواليي  وو دانشجويي 
  . است معاون اسداهللا الجوردي

روزي طلب  رييس حسين  - 42
موزش و پرورش فارس  و مسئول آ

هيات موتلفه فارس عموي محمد 
جوانان  حسين روزي طلب مشاور 

استانداري فارس وابسته به رايحه 
خوش خدمت و عضو گروه فداييان 

مجيد  شوهر خواهر او حاج. رهبر 
روزي طلب است كه نماينده مجلس 

  .بوده و پسر عموي او است 
  
بسته و زير جا گروه وا ايندر ◄

  :ورده مي شود آمجموعه فداييان رهبر
محمد رضا مشفقيان   عضو جمعيت  -  1

  فداييان رهبر 
عضو جمعيت  نعمت اهللا تقاء -  2

  فداييان رهبر 
عضو جمعيت  عباس حلوباتي - 3

  فداييان رهبر 
محمد حسين روزي طلب  عضو  -  4

اده برادر ز  ،جمعيت فداييان رهبر
  .حاج حسين روزي طلب موتلفه اي

مافياهاي سولي  از اعضاي رمهدي  -  5
سركوب هاي خياباني و قائم  مأمور 

هيات موتلفه  موزشآمقام كميته 
  .اسالمي 

فاري نژاد معاون تبليغات هيات   - 6
  موتلفه 

ضو صدا و سيما اشعري  ععلي اكبر  - 7
عضو باند رسانه  و سازمان اسناد ملي و

 ،مدير موسسه همشهري. اي مافياها
رييس مركز اسناد و عضو سابق وزارت 
ارشاد نزديك به هيات موتلفه اسالمي و 

 رايحه خوش خدمت
 ...و
  

جامعه اسالمي مهندسين و 
   :جامعه هاي ديگر وابسته

  
بعد از انقالب هنگامي كه حزب     

ي اسالمي به عنوان تنها حزب جمهور
مورد تاييد خميني براي  مقابله با كليه 

تشكيل و تصرف دولت  احزاب و افراد 
شد همه گروهها و احزاب و جمعيت 
هاي وابسته به فقاهت خود را به اين 
حزب وارد ساختند از جمله هيات 

 ،بعد از مدتي .موتلفه و ديگر تشكل ها 
ههاي به دليل همان مطلق انديشي گرو

تصرف انجام پروژه  ، به دنبال افراطي
رييس  ،مجلس و حذف بني صدر

گروهها و  مردم، منتخب يجمهور
مده در حزب از آگرد جمعيت هاي 

به جز  ،ن روزهاآدر  . خارج شدند آن
جوانان وابسته به اين  ،هيات موتلفه

حزب تحت عنوان تشكل هاي همسو 
ينده ايجاد آگروههايي را براي 

امعه اسالمي مهندسين ج . كردند
جامعه اسالمي  و جامعه زينب و

 ومعلمان و كارگران  ودانشجويان 
همه . از آن گروهها هستند... جوانان و

همان فداييان اسالم  فرآورده هاينها آ
اوليه يا هيات موتلفه بعدي بودند كه از 

مالي و فكري ن هيات تغذيه آسوي 
  .مي شدند

ا بر ادعا، جامعه اسالمي مهندسين، بن    
از جمع شدن تعدادي مهندس تشكيل 

در عين بر اين بود كه  بنازيرا  .دش
اقتدارگرايان فراري دادن  متخصصان، 

و متخصصان  تخصص دشمني بامتهم به 
به همين دليل جامعه اسالمي  . نشوند

مهندسين يا متخصصان وابسته به نظام 
اعضاي اصلي و تشكيل . را تشكيل دادند

 وندس محمد رضا باهنر مه ،نآدهنده 
مهندس و مهندس مرتضي نبوي 

  .بودند... بادمچيان و 
اين گروه نيز تابع واليت و وابسته به   

شركت  سركوبگري هارانت واليت در 
مستقيم داشته و در انجام هر امري تنها 

  . مي دهدتاييد واليت را مد نظر قرار 
باند بازي و فاميل بازي و استفاده از     

مكانات رانتي براي خود و كليه ا
خانواده در اين تشكل به شدت مورد 

به ترتيبي كه . استفاده قرار گرفته است
نها به محلي، با ورود هر كدام ازآ

مي ن محل هجوم آبه  او نيز وابستگان
 :برند

محمد رضا باهنر  برادر دكتر باهنر  -  1
ائي بعد از كودتاي رجنخست وزير 

ي ان برادربه دليل هم .است 60خرداد 
در و فاميل وي محمد رضا بود كه  با او

. رژيم واليت فقيه، مقام ها يي جستند
متمادي مجلس  ايه دورهاو نماينده 

بوده است و از نمايندگان وابسته به 
هم اكنون نيز  .نفره مي باشد  99گروه 

  .نماينده مجلس است
محمد رضا باهنر عضو ارشد جامعه    

اونين مجلس اسالمي مهندسين و از مع
وردن آدر به صحنه . مافياها است

خود و كل  حمود احمدي نژادم
است با ري . موثر داشتندفاميلش نقشي 

خانواده  ي يافتن احمدي نژاد، جمهور
مقامهاي بسياري را صاحب محمد رضا 

اين تارعنكبوت روابط  زير در .شدند
  :شخصي قدرت نيز معرفي مي شود

ي حجت االسالم محمد حسين موس ●
پور معاون وزير كشور و از مسئوالن 

شوهر خواهر محمد  او. است انتخابات
در زمان پور محمدي . استرضا باهنر 

مسئوليت نظارت بر كل انتخابات را 
داشت در همان زمان همسر يكي از 

برادر زاده هاي باهنر نيز در همان 
  .وزارتخانه با وي همكار بود 

مجتبي هاشمي ثمره معاون ارشد  ●
سابق گزينش و  معاون ومدي نژاد اح

نماينده  وحراست وزارت امور خارجه 
تام االختيار احمدي نژاد و مسئول 
ستاد انتخاباتي او در جريان انتخابات 

و  هشتمين دوره نمايندگي مجلس
او  . بود دهمين دوره رياست جمهوري

  . خواهر زاده محمد رضا باهنر مي باشد
قام مجتبي هاشمي ثمره سالها در م

نمايندگي رهبري در صدا و سيما 
او از جمله  .مشغول به كار بوده است

يت اهللا مصباح آافرادي است كه تنها 
را به عنوان مرجع مي شناسد و فكر مي 
كند كه امام زمان به زودي ظهور 

دو باجناق دارد به نام   او. خواهد كرد 
 .هاي مددي و زريبافان 

يه رييس سازمان سرما  داوود مددي ●
سرپرست  وگذاري شهرداري تهران 

در از مديران بلند پايه  وسازمان تعاون 
 او . استاحمدي نژاد  حكومت 

مجتبي هاشمي ثمره و باجناق دوطرفه 
 .زريبافان است

مديركل وزارتي  عليرضا مددي ●
مددي  داوود برادرزاده  ،وزارت تعاون

و  هاشمي ثمره باجناق معروف
  .زريبافان

 معاون احمدي نژاد فانمسعود زريبا ●
در رياست جمهوري و مسئول سفرهاي 
استاني وي همواره در كنار احمدي 
نژاد با پول ها و تراول چك هاي 

به هر  او، فراوان قرار دارد و به دستور 
فردي كه الزم باشد پول پرداخت مي 

 وا ،خر دور اولآدر سفرهاي  . كند
مسئول پرداخت پول هاي بيت المال 

ي انتخاباتي در شهرستانها دهابه ستا
  .بود
مسعود زريبافان و برخي از ياران     

اد بعد از شكست در ژاحمدي ن
انتخابات شوراها  ديگر وارد صحنه 

از افراد رده باالي  وا . انتخابات نشدند
گروه رايحه خوش خدمت ميباشد كه 
در كنار مجتبي هاشمي ثمره و 
محصولي اين گروه را راهبري مي 

سعود زريبافان از باجناق هاي م. كنند 
هاشمي ثمره و داوود مددي مجتبي 
 .مي باشد

محمود زريبافان برادر مسعود  ●
زريبافان از وابستگان به باندهاي 
اقتصادي و سياسي احمدي نژاد و پدر 
زن سيد محسن نبوي فرزند سيد 
مرتضي نبوي از اعضاي شوراي 

  .است مركزي جامعه اسالمي مهندسين
عضو هيات مديره  ن نبوي سيد محس ●

. استشركت سرمايه گذاري خارجي 
پسر مرتضي  وداماد محمود زريبافان او 

از مشاوران جوان احمدي نژاد  نبوي 
و نزديكان به رايحه خوش خدمت 

گروه  پسر عزت اهللا ضرغامياو و . است
  .ل داده اندكوچكي را تشكي

محمود هاشمي ثمره  برادر مجتبي  ●
اهر زاده محمد هاشمي ثمره و خو

احمدي رضا باهنر نماينده تام االختيار 
از اعضاي  نژاد در كاروان راهيان نور

  .است وابسته به سپاه پاسداران
برادر  عبدالحميد هاشمي ثمره  ●

مجتبي هاشمي ثمره و خواهر زاده 
محمد رضا باهنر معاون وزير صنايع 

 وزارت خانه، نيوزير ااما . است
محرابيان  ، ادخواهر زاده احمدي نژ

  .است
مهدي هاشمي ثمره برادر مجتبي  ●

هاشمي ثمره و خواهر زاده محمد 
 ،رضا باهنر مدير كل وزارتي وزير نيرو

  . است فتاح

قند فروش مشاور خانواده وزير  ●
  .است زن برادر هاشمي ثمره و كشور

، شوهر خواهر علي خيرانديش ●
هاشمي ثمره كه از اعضاي باند 

وي در كار  . مافياها بود رژيماقتصادي 
بنا بر تصميم قرار شد  .برج سازي بود

كه طرف قرار داد بزرگترين معامله 
گازي و نفتي ايران با چين به مبلغ 

اين قرارداد كه . باشد دالرميليارد  100
"NIOC LNG"  نام دارد بزرگترين

   .قرارداد صنعت نفت و گاز كشور است
از اعضاي اصلي  مرتضي نبوي - 2

راي مركزي جامعه اسالمي شو
مهندسين مي باشد كه از ابتداي انقالب 
در كليه امور مربوط به سركوب و امور 
امنيتي و رسانه اي  بوده  و سالها در 
دادستاني ها و دادسراها در كنار 

ي هيات موتلفه مشغول به كار اعضا
از  را رسالت پس، روزنامهن آاز  . بود

دست مؤسس آن، آذري قمي در 
 . دند و او مدير مسئول آن شدآور

 راوزارت مخابرات   مقامزماني نيز 
د نمايندگي مسن ديگر و زماني داشت

 وخواهر ا. مجلس را بر عهده داشت
  .همسر ناظمي اردكاني مي باشد

از اعضاي  ناظمي اردكاني محمد – ٣
وابسته به سپاه پاسداران و رابط اين 
نيرو  با حكام شرع در غرب كشور بود 

از دوستان احمدي نژاد و داماد وي 
مرتضي نبوي و شوهر عمه محسن نبوي 

كه او نيز داماد محمود زريبافان است 
  . است

در زير اسامي برخي ديگر ازاعضاي    
  :ورده مي شود آوابسته به اين گروه 

راي مركزي علي عباسپور عضو شو  - 4
از مسئولين جامعه اسالمي مهندسين 
رضا باهنر  و مجله جام و دوست محمد 

مرتضي نبوي و غفوري فرد  نماينده 
   .مجلس شوراي اسالمي

قاجان پور از اعضاي جامعه آعلي   -  ۵
   .اسالمي مهندسين

از اعضاي جامعه اسالمي  بهفر - 6
 .مهندسين 

بي آزار از اعضاي جامعه اسالمي  -  7
  .مهندسين 

قايي از اعضاي وابسته به آجان  -  8
   .جامعه اسالمي مهندسين

كمال شهرياري عضو برجسته جامعه  - 9
   .اسالمي مهندسين

امير مقدم مسئول روابط عمومي  - 10
   .جامعه اسالمي مهندسين

اميري عضو گروه  غالمحسين – 11
  .جامعه اسالمي مهندسين 

قائم مقام  محمد مهدي مظاهري  - 12
 و دبيركل جامعه اسالمي دانشگاهيان

 ملي و انسجام مناديان اتحادعضو 
  .اسالمي

 از جامعه سيد ابوالقاسم رئوفيان  - 13
 مناديان اتحادعضو  و اسالمي فرهنگيان

  .ملي و انسجام اسالمي
ر پژمان شيخ االسالم ، مدير دفت -  14

وي سياسي جامعه اسالمي دانشجويان 
فردي بود كه پاليزدار را براي 

  .همدان دعوت كرد سخنراني به
 مسئول سياسي سلطاني مجتبي  - 1۵

از اعضاي جامعه اسالمي دانشجويان و 
  .باند سركوب هاي خياباني

اسبق جامعه  دبيركل يليميثم ن - 16
دانشجويان از وابستگان به باند  اسالمي

و جامعه اسالمي  سركوب هاي خياباني 
  .مهندسان 

  ادامه دارد    
بدين سان، باز سازي : انقالب اسالمي

 استبداد از راه جنگ و ترور و معامله
پنهاني با قدرتهاي خارجي و تقلب در 
انتخابات و شكنجه و اعدام و 

فسادهاي مالي عظيم كار شبكه بندي 
هاي عنكبوتي روابط شخصي قدرت 

  :بوده اند
  

  
از انقالب به بعد، شكنجه 

گري چگونه آغاز و 
  ؟گسترش يافت

  
  
اگر «: گفته استمصباح يزدي  ●

تحقق اهداف اسالمي بجز از راه 
ان پذير نباشد اين كار خشونت امك
  )17/3/78صبح امروز، (".ضروري است

با پيروزي انقالب و شروع دستيگري  ●
دو : ها، شكنجه ها نيز در كار آمدند

ماهي از پيروزي انقالب نگذشته بود 
كه به شوراي انقالب گزارش شد در 
زندان قصر، زندانيان را شكنجه مي 

كه مشغول باز سازي ي ئگروهها. كنند
اد بودند، مي بايد بساط دادگاه استبد

هاي انقالب را پهن مي كردند و اين 
دادگاه ها شكنجه را روش اعتراف 

دادگاه هاي انقالب  . گيري مي كردند
كار خود را با شكنجه برخي از سران 

مخالفت با . غاز كردندآم پهلوي رژي
شكنجه ها و محاكمات برق آسا و 

بني صدر و بازرگان اعدام ها از سوي 
شوراي انقالب  .آغاز شد ... طالقاني وو 

ناگزير هيأتي مركب از طالقاني و 
مهندس سحابي و بني صدر مأمور 

. اين هيأت به زندان رفتند. تحقيق كرد
بازجويان كه تحت سرپرستي محمدي 
گيالني بودند، شكنجه ها و انواع آنها 

بني صدر، گريان، خطاب . را باز گفتند
به خود روا  چگونه: به بازجويان گفت

ديديد كه از انساني كه بوديد، شكنجه 
گر بسازيد و دولتي را كه قرار است 
دولت عدل بگردد، دولت شكنجه گر 

  !؟بگردانيد
شوراي انقالب آئين نامه اي را       

تصويب و دادگاه هاي انقالب را ملزم 
بنا بر اين آئين .  به رعايت آن كرد

 نامه، شكنجه ممنوع مي شد و محاكمه
ها مي بايد با حضور وكيل مدافع و به 
ترتيبي تشكيل مي شدند كه متهمان از 
تمام امكانات براي  دفاع از خود 

اما شكنجه گران به  . برخوردار شوند
شكنجه و  بعد از  .كار خود ادامه دادند

اعدام مأموران و مقامات رژيم پهلوي،  
نوبت به  دستگيري و شكنجه و اعدام 

ر انقالب شركت كساني رسيد كه د
پس از آنها، نوبت به .  كرده بودند

  .رسيد خودي ها 
با انتخاب بني صدر به رياست  ●

جمهوري، او به برچيدن بساط دادگاه 
همت » نهادهاي انقالب«انقالب و ديگر 

در دومين سال روز انقالب، در . گمارد
نوع زندن و  6ميدان آزادي، از وجود 

ن رواج شكنجه در اين زندانها سخ
قانون اساسي مگر : او مي گفت. گفت

را ممنوع نكرده است پس چرا شكنجه 
در اين زندانها، وحشيانه ترين شكنجه 

ولي گوش حاميان  ها بكار مي روند؟ 
خميني و به خصوص مسئوالن زندانها و 
دادستاني ها كه عموما از افراد هيات 

حزب جمهوري  –موتلفه اسالمي 
قالب سازمان مجاهدين ان –اسالمي 

 بودند، اسالمي و جامعه روحانيت مبارز 
در مقام . به اين حرفها بدهكار نبود

  ! تعزير نام نهادند ، شكنجه را توجيه
اما چون رئيس جمهوري به وجود      

نوع زندان و رواج شكنجه در اين  6
  زندانها اعتراض كرده و مدارك را هم 

  9در  صفحه 

 تهديد و ترديد؟
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 به عفو بين المللي داده بود، خميني
شايعه «هيأتي را معين كرد تا در باره 

شكنجه شده . رسيدگي كنند» شكنجه
ها نزد اين هيأت  شكنجه ها را كه 

عكسهاي . ديده بودند، شرح دادند
شكنجه شده و ديگر مدارك به اين 

بشارتي كه عضو اين . هيأت داده شد
. هيأت بود، نزد رئيس جمهوري رفت

در باره اين ديدار و قول بشارتي به 
ك ي«: بني صدر، بني صدر گفته است

شايعه «رسيدگى به  عضو همين هيأت
من  ، آقاى بشارتى به»وجود شكنجه

ها رواجى دارند كه  شكنجه: گفت
اند،  آنچه به شما گزارش كرده. مپرس

در مقايسه با آنچه هست، مشت در برابر 
پس گزارش كنيد  گفتم. خروار است

 بتوان آن ،شودبلكه پيش از آنكه دير 
: فتگاما او . ريشه كن كرد را

شكنجه  ما مأموريم بگوئيم. توانم نمى
كتاب ايستاده بر  (» .وجود ندارد 

  ).رمان آ
اين شد كه . كشيدبني صدر دست ن      

به توجيه جنايتي  دستياران خميني،
   :پرداختند كه شكنجه بود

اگر «: شهري االسالم ري حجت - 
مهور از شكنجه، همان جمقصود رئيس 

تنبيهاتي است كه اسالم به عنوان 
كند، ما  حدود و تعزيرات مطرح مي

منكر آن نيستيم، زيرا دستور اسالم 
مصاحبه با راديو و تلويزيون، (» .است

  ) 332ص ،59اسفند 14غائله كتاب 
تعزير مي كنيم و تعزير « :الجوردي  - 

عبور از  (» .با اجازه حكام شرع است
 ) 440ص   بحران،

محارب « :حمدي گيالنياهللا م آيت- 
اش پذيرفته  بعد از دستگير شدن، توبه

شود و كيفرش همان است كه  نمي
. ترين وجه كشتن به شديد. قرآن گفته

بارترين  حلق آويز كردن به فضاحت
تعزير بايد پوست را . حالت ممكن

بدرد، از گوشت عبور كند و استخوان 
 شهريور  28كيهان، ( » .را درهم شكند

60 ( 
ها  در زندان« :اهللا قدوسي آيت - 

گيرد، اما  جه صورت نميشكن
شرعي اسالمي اعمال  يها مجازات

بهمن  23مصاحبه مورخه ( ».گردند مي
59 ( 

دادستان  اهللا موسوي تبريزي آيت - 
انقالب در زمان خميني و اصالح طلب 

يكي از احكام جمهوري  « :امروزي
اسالمي اين است كه هركس در برابر 

ام عادل بايستد، كشتن او اين نظام ام
اش را بايد  زخمي. واجب است

اين حكم .تر كرد تا كشته شود زخمي
چيزي نيست كه تازه . اسالم است
  ».آورده باشم

انقالب كه خميني  اولدر سالهاي      
براي حفظ حاكميت استبدادي خود 
دستور دستگيري و شكنجه و اعدام 

مي كرد و در يك مبارزان را صادر 
از اين كه در همان روز اول،  سخنراني

همه را از ميان برنداشته است، ابراز 
هادي خامنه اي با بردن ندامت كرد، 

وسيله تعزير را  وانواع شالق ها نزد ا
  .مشخص نمود

كه به قول تعزير اين شد كه      
بايد پوست را بدرد، «محمدي گيالني 

از گوشت عبور كند و استخوان را 
واليت فقيه،  رژيمدر ، »درهم شكند

بكار وادار كردن دستگير شدگان به 
  . اعتراف رفت

شكنجه  وسايل ،در دوران خميني    
و مشت و لگد  واز شالق ند عبارت بود

ناخن  وسوزاندن  و ويزان كردنآ
تجاوز كردن به دختران و كشيدن 

و بستن آودويدن بر روي شكم زنان 
ب دهان انداختن به صورت زندانيان آ

بي  وكردن زندانيان نوعي و اعدام مص
خوابي دادن به زنداني و عقرب 

با سودابه (انداختن به سلول زنداني 

سديفي اين روش را هم بكار برده 
از وجود  خميني هم كامال ...   و) بودند

  .. اين شكنجه ها آگاه بود
كه از اختيارات در دوران خامنه اي  ●
بر برخوردار شد، » ولي فقيه مطلقه«

 خود و مفتيان نزديك » ايفتو«اساس 
 . ندتغيير كرد شكنجهوسايل و ابزار  او

عالوه بر استفاده از وسايل ذكر شده 
در باال براي وادار كردن متهم به 
اعتراف از وسايل ديگري مانند باتوم بر 

برق زدن به بدن زنداني  وسر شكستن 
لت تناسلي زندانيان با آضربه زدن به  و

ه داشتن در بيدار نگاو باتوم برقي 
استفاده از شيشه  وساعت هاي متوالي 

استفاده از و نوشابه و تخم مرغ 
و روش  .... داروهاي روانگردان  و

جديدي كه اين روزها از سوي ولي 
فقيه مطلقه و حاميان وي به اجرا در 

در سالهاي سياه بسا كه  اندامده 
 . بكار نرفته بودند استبداد پهلوي ها

تجاوز  وحشيانه  و تجاوز به مردان است
  .بس به رواج هستندبه دختران 

بيرحمانه جرح صحنه هاي ضرب و      
جوانان اين مرز و بوم در دو ماه 
گذشته كه فيلم ان از سوي كانالهاي 
تلويزيوني خارج از كشور به نمايش در 

دهد كه حيواناتي  امده است نشان مي
در لباس انسان آنچنان بر مردم هجوم 

ه انسان را از انسان بودن وردند كمي آ
  .كنند بيزار مي خود
بني  كوششهاي پي گير به هر حال       

صدر در سالهاي ابتداي انقالب در 
افشاي شكنجه سبب مخالفت با شكنجه 

تصوير از  400حدود او . شددر زندانها 
در زندانهاي ايران را شده ها شكنجه 

هاي مدافع حقوق انسان به سازمان 
به استناد اين : ا گفتنهآداد و به 

بگوييد در زندانها شكنجه  مدارك 
يك مبارزه بين  وجود دارد شايد

المللي سبب برچيده شدن بساط 
  . شكنجه بگردد

در سالهاي بعد از كودتا شكنجه  ●
صداي اين بار، .  وسعت بيشتري يافت

در نامه  او. به اعتراض بلند شدمنتظري 
اي به خميني به وجود شكنجه در 

نهم به صورت آنهاي ايران زندا
وحشيانه و حتي تجاوز به دختران 

   . بيگناه اعتراض كرد
قتل  ،توجيه شرعي سركوب جوانان    
تجاوز به دختران و  ،نها در زير شكنجهآ

پسران توسط بازجويان و اعدام 
جوانان همه اعمالي است كه مفتيان 

در جمالتي فقيه، واليت  در خدمت 
كرده  تصريحن آد به نكه در زير مياي

  :اند 
ولي فقيه نسبت به جان و « :جنتي - 

همان  .مال و ناموس مردم اختيار دارد
. داشت) ص(اختياري كه پيغمبر اكرم 

فقيه اين مقام و واليت را به منظور 
سمينار  (» .حفظ مصلحت امت دارد

واليت فقيه در ساري، راديو تهران، 
ارديبهشت  29روز  20اخبار ساعت 

1361 (  
ازبزرگان  - جنتي قول  بنابر     

مال و  -  88و  60كودتاي سالهاي 
ولي  در اختيارجان و ناموس مردم 

مصلحت بداند   او اگر  پس. فقيه است
نظام، مي تواند جان به منظور حفظ 

  .افرادي را با شكنجه بستاند
خميني براي حفظ نظام استبدادي   - 

كه بر كشور حاكم كرده بود از خدا و 
و قران مايه گذاشت تا بتواند بر  پيامبر

و مي ا .مردم به زور حكومت كند
قيام كردن بر خالف حكومت « :گفت

 است يبزرگ ياسالمى، جزايش جزا

در حكم  يقيام بر ضد حكومت اسالم
است،  يكفر است، باالتر از همه معاص

كرد،  ي م معاويه قيام همان بود كه
حضرت امير قتلش را واجب 

اني مورخه سخنر( »دانست يم
، صفحه 10، صحيفه نور، جلد 29/7/58
بته بكار توجيه قتل الخميني قول ) . 15

  . اد فقيه مي آيددستبمخالفان ا
آنكه مكتبي را مسخره « :خميني - 

اگر . كند كند، اسالم را مسخره مي مي
زنش . متعمد باشد، مرتد فطري است

مالش هم بايد به . برايش حرام است
ش هم بايد خود. ورثه داده شود
صحيفه  (» .مقتول شود

  ) 376،ص14نور،ج
عناصر مزدور شيطاني «: مصباح يزدي - 

هرجا آهنگ . را شناسايي كنيد
فقيه ساز  مخالفت با واليت فقيه يا ولي

شده آن را خاموش كنيد، اگر از روي 
ناداني است برايش توضيح دهيد و 
شبهه اش را رفع كنيد، اگر از روي 

 (» .ا خفه كنيدغرض ورزي است، او ر
در  اهللا مصباح يزدي سخنراني آيت

 ،جمع بسيجيان شهرستان قروه
  ) 1381مرداد7

حكم مصباح يزدي كه اين روزها     
جوالن مي دهد همانا خفه كردن همه 
كساني است كه با واليت فقيه مخالفت 
مي كنند همان كاري كه چند ميليون 

 ٢۵نفر از مردم در تهران در روز 
  .م دادندخرداد انجا

اگر جايي در بيابان «: مصباح يزدي  - 
خلوتي دور از چشم پليس كسي به 
خدا و پيغمبر و اسالم اهانت كرد و شما 
دسترسي به پليس در بيابان نداريد، 
اهانت به مقدسات اسالمي حكمش 
اعدام است و در جايي كه تشكيل 
دادگاه براي چنين فردي ميسر نباشد 

شخصا  هر فرد مسلماني موظف است
اين همان فتواي امام در  .اقدام كند

  خشونت (» است مورد سلمان رشدي 
  استراتژيك  در مديريت  سازي  و بحران

شريه ن،  1378  فروردين -  پناه  ح - 
   ) 36 ص ،   91  شماره  )صادق ( صبح

در حكم مصباح قتل مخالفان بدون      
  . مراجعه به  دادگاه ، واجب است

وقتي مردم احساس « : مصباح يزدي - 
كنند كه كيان اسالم در خطر است و 

اي عليه نظام اسالمي در كار  توطئه
يك وقت دولت اسالمي اين . است

توطئه را مي شناسد و قبول دارد چنين 
وظيفه اش  توطئه اي در كار است

يك وقت . است كه خودش اقدام كند
اقدام مي كند و اقدام او كافي نيست 

كمك كنند همانطور و مردم هم بايد 
شوب هيجده آكه در خواباندن اين 

تير مردم هم مشاركت كردند و اين 
دست قواي دولتي  شوب به تنهايي بهآ

اخيرا مسئولين هم . خوابانده نمي شد
تصريح كردند كه اين كار به همت 
بسيجي هاي عزيز انجام گرفت و يك 
جايي كه اساس نظام در خطر باشد 

طعي برايشان مردمي اگر با داليل ق
ثابت شد كه توطئه اي عليه نظام 
اسالمي در كار است و مي خواهند 
اين نظام را بر اندازند ديگران به هر 
دليلي توجه ندارند يا به صالح خود 

دا كردند نمي دانند اگر مردم قطع پي
اين هم از . خودشان بايد اقدام كنند

مواردي است كه توسل به خشونت 
  سازي  و بحران  خشونت( ».جايز است 
 -  پناه  ح -   استراتژيك  در مديريت

صادق  (، نشريه صبح 1378  فروردين
  ) 36  ، صفحه  91  شماره )

يزدي براي مردم وظيفه مصباح       
اما وقتي مردم . جنايت معين مي كند

 18خود  به اعتراض بر مي خيزند، مثل 
تير، بسيجي ها مكلف به ارتكاب جنايت 

او تقلب بزرگ را هم .  مي شوند
سركوب وحشيانه  تكليف گرداند و 

، در پي مردم در خيابانها و بازداشتگاهها
  . روا ديد را تقلب بزرگ، 

بنا بر اقوال خميني و ديگر       
روحانيان در خدمت استبداد فقيه، 

از هر روشي براي سركوب استفاده 
بنابر همين  .جايز استمخالفان 

دين است كه  فرعونيت و فاشيسم بنام
از سوي ولي مطلقه فقيه دستور 
سركوب به شديدترين شكل و خشونت 

صادر مردم در جنبش  بار ترين شيوه 
بخصوص بسيج  قواي رژيم، و كليه  شد

و نيروي انتظامي و سپاه و انصار حزب 
مأموران اجازه  به .اهللا وارد عمل شدند

بنا بر امر : ارتكاب هر جنايتي را دادند
دست نيروهاي «رهبري، مقام معظم 

باز گذاشته شد و آنها مأمور  » مسلمان
بر مال  شدند كه همانند قواي چنگيز، 

 مردم تجاوز كنند و از و جان و ناموس 
 . هيچ فروگذار نكنند قساوت

دهها نفر از  ،مار اعالم شدهآبنا بر      
جوانان كشور در جريان سركوب هاي 

تل خياباني با ضربه باتوم و چوب به ق
رسيدند و دهها نفر ديگر با تيري كه از 

نها آسوي تيراندازان بسيج و سپاه به 
اصابت كرده بود به شهادت رسيدند و 
هزاران نفر در خيابانها با سر و دست و 
گردن شكسته دستگير شده و به 
بازداشتگاههاي مختلف نيروهاي 
سركوب گر منتقل شدند و جنايات از 

 .ن زمان كليد خوردآ
بهشتي نماينده آماري كه بنا به      

رسيدگي به وضعيت موسوي در ستاد 
نفر  69سيب ديدگان تا به حال نام آ

كه به شهادت رسيده اند به مجلس 
بنا به گفته رادان . ارسال شده است

شكايت عليه موسوي از  2000حدود 
  .دستگير شدگان اخذ شده است

نيروي انتظامي مدعي بود كه حدود     
اين . را دستگير كرده است نفر 1000

به  سپسو   2000به  رقم را نخست 
در زندانهاي  .نفر افزايش داد 4000

معروف نيروهاي بسيج از جمله مساجد 
و مخفي و پايگاهها و نيز زندانهاي علني 

نيروي انتظامي مانند وصال و پل حافظ 
و كهريزك و خيابان فلسطين و خيابان 

سپاه مانند پادگانهاي  و... و  فداييان 
و همچنين ..  و پاسارگاد و 66و  ۵۵

دهها زندان مخفي انصار حزب اهللا 
خيابان  ووزارت كشور  4مانند منهاي 

خيابان و  خيابان حجاب  وجمهوري 
جوانان ... خيابان جمالزاده و ومطهري 

 .داده اندشكنجه  ه را دستگير شد
بر اساس گفته هاي مسئوالن نيروي      

سرريز زندان هاي ديگر  نها، آانتظامي
از جمله اوين را به زنداني سوله مانند 

باد سابق و كهريزك آبه نام شور 
در روستاي سنگ اطراف شهر و جديد 
 . رده اندري ب

باد در دهه هفتاد براي آزندان شور     
در سالهاي  . شدمبارزه با اعتياد ايجاد 

از سوي " ارازل و اوباش  "مبارزه با
با  به عنوان بازداشتگاه نيروي انتظامي

قرار  مورد استفاده غير انساني طشراي
چندين نفر به قتل  در آنجا،. دادند

 . ن نكردآرسيدند و كسي اعتراضي به 
به عنوان جنبش مردم،  در جريان

بازداشتگاه نيروهاي معترض مورد 
برخي از  اينك .  استفاده قرار گرفت
ن از همان ارازل آماموران و نگهبانان 

تواب ها  و برخي از  . هستنداوباش  و
افراد ساكن همان روستا و شهر ري 

 .زندان باني مي كنند
مده نشان مي آاطالعات به دست     

دهد كه بيشتر دستگير شدگان به هنگام 
دستگيري به شدت مجروح بودند زيرا 
خشونت انجام شده در حين دستگيري 

دستگير اكثر سبب شده است كه 
ر و دست و پا شكسته س خونين  شدگان

 .به بازداشتگاهها منتقل شده اند
از ، بجاي اين كه در بازداشتگاهها     
بار ديگر به  ، يدآنها مراقبت به عمل آ

گرفته قرار  جرح شدت  مورد ضرب و 
نان وارده به آسيب هاي آبر  اند و 
كساني كه در مقام اعتراض .  افزودند

شكنجه شده اند نچنان برآمده اند، آ
را برخي ديگر . قتل رسيده اندكه به 
مورد تجاوز جنسي قرار  وحشيانه
 .دادند

جرح  بيشتر اين تجاوزات و ضرب و     
هاي شديد در زندانهاي مربوط به 

سپاه و انصار حزب  ونيروي انتظامي 
قوه قضائيه دو . انجام گرفته اند اهللا 

يكي دادگاههاي انقالب و : بخش دارد
ستاني تهران كه داده روحانيت و داد

قوه قضائيه بر آن اشراف نيز » رئيس«
از نظر ندارد و زنداني اين بخش نيز 
 . است ناظران قوه قضاييه پنهان

فضاحت و شناعت جنايتها ها در 
زندانهاي رژيم واليت مطلقه فقيه  

ناچار  چنان عالم گير شد كه خامنه اي
به نام ين زندانها، شد يكي از ا

ه اين عذر ب . ندكتعطيل  ، راكهريزك
البته  ! استاندارد نبوده استاين زندان 

اين زندان غير نگفت سيد علي 
استاندارد به چه دليل از سالها قبل 

؟ مگر نه است داشتهمورد استفاده قرار 
قواي نظامي و انتظامي تحت امر شما 
هستند، پس از چه رو طي سالها بر 
جنايت ها صحه مي گذاشتي؟ آيا اگر 

م جهاني از جنايت ها آگاه اين بار ه
نمي شد، دستور تعطيل اين زندان را 

چرا كه تا . مي دادي؟ بطور مسلم نه
وقتي پرده از جنايت ها برداشته نشد، 

  .دستور تعطيل آن را ندادي
با استناد به گفته  ، در نامه كروبي ●

هاي برخي از دلسوزان و افرادي كه 
 ،در مسوليت هايي قرار گرفته اند

صحبت از تجاوز شديد به دختران و 
پسران شده است و در صحبت هاي 
برخي از نمايندگان مجلس نيز به 

مسئوليت . استاعمال شنيع اشاره شده 
بر اساس ساختار تمامي اين جنايتها، 

 .بر عهده ولي فقيه مطلقه است ، قانوني
، رئيس قواي احمدي مقدمقول 

 من: او مي گويد. انتظامي، گويا است
در انجام  م زيراود را مقصر مي دانخ

اما هر  . امامور محوله قصور داشته 
كس را بايد به اندازه قصور او مجرم 

يعني اين كه تقصير بزرگ   .دانست 
 . برعهده فرمانده كل است

سيد علي خامنه اي دير اقدام به      
او اين . تعطيل زندان كهريزك كرد

كار را كرد كه نام او بعنوان باني 
سومين جنايت گاه جهان، ابوغريب و 

امو و كهريزك در تاريخ ثبت گوانتان
. اما دير به اين كار اقدام كرد .نشود

زيرا نام او به عنوان باني اين زندان و 
آمر جنايتهاي سبعانه در تاريخ ثبت 

 سيد علي با توجه به مقامي كه .  شد
زندانها جنايتها در مسئول كليه دارد، او 

  .استهها بازداشتگا و
بر اساس مواد قانون در حقيقت،      

اساسي ولي فقيه مطلقه بر كليه 
سمت و انتظامي نيروهاي نظامي 

ساختار زير مشخص . فرماندهي دارد
  كه مي كند

سلسله مراتب از رهبري تا مسئوالن 
  است و چه كساني  ترتيبزندانها به چه 

  
  10در  صفحه 

 تهديد و ترديد؟
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در اين جنايات تنها در زندان 
قش داشته و مسئول بوده هريزك نك

 : اند
سيد علي خامنه اي  فرمانده كل  -  1

   .قوا و ولي مطلقه فقيه
رييس قوه  هاشمي شاهرودي - 2

تا تحويل اين مقام به شيخ (قضاييه 
و مسئول كليه ) صادق الريجاني

دادگاهها و نظارت بر بازداشتگاهها و 
زندانها از سوي سازمان تحت امر قوه 

اال اين  .ان زندانها قضاييه يعني سازم
كه خامنه اي او را از دخالت بر بخشي 
از قوه قضائيه و اداره زندانهاي در 
اختيار قواي سركوب ممنوع كرده 

بديهي است كه او مسئول است . بود
  .زيرا مي توانست زير بار نرود

سردار احمدي نژاد به عنوان رييس  - 3
قانون اساسي و  مجريو  يجمهور

   .امنيت ملي رييس شوراي عالي
سردار فيروز آبادي رييس ستاد  - 4

مشترك نيروهاي مسلح و عضو شوراي 
  عالي امنيت ملي

وزير كشور و  سردار محصولي -  ۵
عضو  و مسئول نيروهاي انتظامي

   .شوراي عالي امنيت ملي
مقدم  فرمانده  سردار احمدي - 6

نيروي انتظامي و عضو شوراي عالي 
  . امنيت ملي

نكته در اين محل مناسب ذكر اين     
است كه سيد علي خامنه اي از بدو بر 
عهده گرفتن واليت مطلقه به دليل نياز 

ز آنها در به سرداران همواره ا
سپاه پاسداران و نيروي فرماندهي 

 .ه استكردانتظامي و بسيج استفاده 
سرداران احمدي مقدم مانند ديگر     

ها سال مالي،  -  ي نظاميهاوابسته به مافيا
ذربايجان غربي ، در آدر سپاه پاسداران

نقدي و  ودر كنار احمدي نژاد 
ذوالقدر در بخش امنيتي سپاه خدمت 

 شد سيجب فرمانده  ،نآبعد از  . مي كرد
و تا هنگام انتخاب احمدي نژاد به 

مقام سمت رياست جمهوري در همين 
و بسيج تهران  با بكار بردنو  باقي ماند 

 4انتخابات  ردتقلب  ،با كمك سپاه
احمدي سال پيش را سازمان داد و 

بعد از به . رياست جمهوري يافتنژاد 
قدرت رسيدن احمدي نژاد وي به 

پيشنهاد احمدي  ش، بهپاس خدمات
از سوي رهبري به فرماندهي  ،نژاد

نيروي انتظامي رسيد و اكثر نيروهاي 
انصار حزب اهللا و بسيج را وارد نيروي 

 .كرد انتظامي
ر احمد رضا رادان معاون سردا -  7

كه خود يك شكنجه  نيروي انتظامي 
گر تمام عياري است و شكنجه هاي 
مرگ آور تحت امر او انجام گرفته 

 .اند
سردار رجب زاده  معاون نيروي  - 8

انتظامي و مسئول نيروي انتظامي 
  تهران 

سردار كميجاني رييس زندان  - 9
    .كهريزك  به دستور معاون رادان

معاون زندان  روان زنديس - 10
   .كهريزك

با توجه به سلسله مراتب فرماندهي     
مسئوليت هر گونه  ،در زندان كهريزك

جنايت اتفاق افتاده با شخص سيد علي 
خامنه اي مي باشد زيرا از سوي وي 
رييس قوه قضاييه منصوب مي شود و 
 وحكم تنفيذ رياست جمهوري را نيز ا

ه طور غير د و مابقي افراد بكنصادر مي
  .منصوب مي شوند  اومستقيم از سوي 

 كهدر اينجا الزم است ذكر شود   ●
سيد علي خامنه اي در زمان رياست 
جمهوري هشت ساله خود نيز مسئول 
بسياري از جنايات در زندانها بوده 

است و در همان زمان نيز همين اعمال 
در زندانها صورت مي گرفته است ولي 

ر هم بوده كسي معترض نبوده و اگ
. صدايش به جايي نمي رسيده است

آن زمان نيز جنايت ها از اندازه بيرون 
صداي . شدند و فضاحت ببار آوردند

در او، . به اعتراض بلند شدمنتظري 
به وجود شكنجه در  ،نامه اي به خميني

نهم به صورت آزندانهاي ايران 
وحشيانه و حتي تجاوز به دختران 

  .بيگناه اعتراض كرد 
تبار شناسي «ر قسمت دوم د  

نامه منتظري به خميني ، »كودتاچيان
به نامه فعلي كروبي  .مندرج است

نامه  به آن شبيه  هاشمي رفسنجاني 
خميني ولي فقيه  ، ن سالهاآدر . است 

بود و سيد علي خامنه اي رييس 
  .جمهور

بدين ترتيب،  در ابتداي انقالب،      
بني صدر  به مبارزه با شكنجه در 

،   67در سال .  زندانها پرداخت
منتظري نيز وجود شكنجه هاي 
وحشتناك در زندانها را تاييد كرد اما 
به اين دليل كه تقريبا همه مسئوالن 
نظام حاميان حفظ نظام حتي با توسل 
به شكنجه بودند، خميني به نامه او 

  . اعتناء نكرد
مسئوالن آن روز كه آن ايام       

هيچ  حكومت گري مي كردند
اعتراضي به شكنجه هاي جوانان در 

شكنجه در به كروبي  . زندانها نكردند
 . سكوت اختيار كرد ، 60زندانها در سال

نيز كه منتظري معترض به  67در سال 
با كمك حميد  ، شكنجه در زندانها بود

روحاني و ديگران مشغول برنامه ريزي 
اگر او و موسوي  . منتظري شدحذف 

آسياب به نوبت « مي دانستند... و
و نوبت آنها نيز مي شود، با » است

شكنجه گري مخالفت مي كردند، هم 
. در آغاز بساط جنايت برچيده مي شد

با اين حال، اقدام امروزشان كاري بجا 
بشرط آنكه پي گيري كنند و . است

دهه به  3همانطور كه بني صدر طي 
افشاي تجاوزها به حقوق بشر و شكنجه 

مشغول است، اينان نيز، ها در زندانها 
مبارزه با شكنجه و ديگر تجاوزها به 
   .حقوق انسان را رويه دائمي خود كنند

 در پايان جمله هائي بسيار جالب از      
مي ، ن سالهاي سياهآدر ، رابني صدر 

بخصوص كه پنداري امروز . وريمآ
  : اظهار شده است

خواهد  صدر مي گفته اند كه بني«   
خواهم كودتا  ر من مياگ. كودتا كند

كنم چرا ديگران زندان ها را در دست 
كشند و  بند مي هگيرند و ب دارند و مي
چرا من كنند؟  خواهند مي هرچه مي

، جانبدار آزادي بيان، بحث آزاد
آزادي قلم هستم و آنها كه از كودتا 

ترسند مخالف اينها هستند و عمال  مي
اند؟  اين آزادي ها را به حداقل رسانده

گمان من اين است كه اينها مي 
خواهند به عنوان ترس از كودتا، 

هاي مصوب در  كودتاي بر ضد آزادي
برما تحميل كنند  را قانون اساسي

بطوريكه ديگر كسي را ياراي دم زدن 
به هر حال روش من معلوم . نباشد
كه قرن ها در استبداد  ملتي .است

، به آزادي به معناي واقعي زيسته است
از  ها  كتاب نامه(» .دارداحتياج 

صدر به خميني و  بني
  )284 ديگران،توضيحات،ص

  
آيت اهللا هاي امريكائي * 

مخالف رسيدگي به شكنجه 
همچون آيت  .گري سيا هستند

اهللا هاي ايراني كه مخالف 
رسيدگي به شكنجه و كشتن با 
شكنجه در زندانهاي ايران 

  :هستند
  
اطالعات جديدي از شكنجه ها در  ◄

چون . هاي مخفي سيا انتشار يافتندزندان
بنا بر رسيدگي به شكنجه ها و آمران و 

سناتور  9مأموران آنها شد، 
جمهوريخواه مدعي شدند كه افشاي 
شكنجه ها و آمران و مأموران آنها 
سبب ضعف روحيه اعضاي سيا و گستاخ 
شدن تروريستها و حمله آنها به ايران 

يد نويسنده امريكائي بنام داو. مي شود
، رفتار اين 2009اوت  20اسوانسون در 

را با رفتار آيت اهللا هاي » آيت اهللا ها«
آيت اهللا : ايراني مقايسه كرده است

هاي ايراني نيز مي گويند افشا شدن 
شكنجه ها و آمران و مأموران آنها 

خطر «و به » بي اعتباري نظام«سبب 
. مي شود» افتادن موجوديت نظام

رئيس مجلس،   چنانكه علي الريجاني،
كميته تحقيق تشكيل داد اما چون 
كروبي شكنجه ها، بخصوص تجاوز 
جنسي به دختران و پسران را افشا كرد، 

ادعاهاي آقاي : علي الريجاني گفت
اين . مهدي كروبي، پايه و اساس ندارد

ادعاها مورد استفاده دشنمان ايران 
در نماز جمعه نيز، .  قرار مي گيرند

ادعاهاي كروبي : احمد خاتمي گفت
اعتبار رهبران نظام را زير سئوال برده 

. نامه او را امريكا  جشن گرفت. است
دستگاه قضائي . اسرائيل جشن گرفت

نيز تجاوز به زندانيان دختر و پسر را 
  .كذب محض خواند

سناتور جمهوريخواه امريكا  نيز  9    
نامه اي به وزير دادگستري امريكا 

گي قضائي نوشته اند كه تحت رسيد
يا، امريكا را به قراردادن شكنجه هاي س

ما ديگر نخواهيم  .خطر مي اندازد
توانست حمله هاي تروريستي را پيش 

اما حقيقت  .بيني و پيشگيري كنيم
اينست كه آنها غم امريكا را نمي 

خود را مي خواهند از تعقيب . خورند
وگرنه، بساط شكنجه . قضائي حفظ كنند

ه تنها مانع از كار اگر برچيده نشود، ن
تروريستها نمي شود بلكه شكنجه باب 
مي شود و بيشتر از ترور، براي امريكا 

  .خطر ببار مي آورد
 شكنجه اي ويرانگر تر :انقالب اسالمي

محروميت از حق شركت در  از
تقلب . سرنوشت كشور خود نمي شود

در انتخابات، به دنبال باب شدن 
باني هر دو، . شكنجه، رويه شد

يني و دستياران او، خامنه اي و خم
  :هاشمي رفسنجاني و بهشتي بودند

  
  

    
تقلب در انتخابات را 

بنا گذاشت و  خميني
خامنه اي ادامه داد و 
جنبش براي واليت 

جمهور مردم را 
  :برانگيخت

  
  

مي كه متني را : انقالب اسالمي
نهادينه «خوانيد تاريخچه ايست از 

 از انقالب» شدن تقلب در انتخابات
نخستين انتخابات رياست . بدين سود

ت حاكميت ملت جمهوري براي تثبي
شد و م و واليت جمهور مردم انجا

رياست جمهوري، » انتخابات«دهمين 
به جنبش همگاني سرباز كرد و اين 
جنبش اصل واليت جمهور مردم را 
در برابر اصل واليت فقيه كه جعلي و 

  :زوري است قرار داد
تقالهاي حزب چون بني صدر، برغم  ●

يا : بهشتي گفته بود(جمهوري اسالمي 
انتخابات انجام نمي شود و يا انجام مي 
شود و بني صدر رئيس جمهور نمي 

درصد آراء، به  76، بني صدر با )شود
رياست جمهوري رسيد، سران حزب 
جمهوري اسالمي به خميني نامه 

متن نامه در آغاز كتاب عبور (نوشتند 
ي رفسنجاني از بحران نوشته هاشم

: و نزد او رفتند و گفتند) آمده است
قشه هاي ن(نقشه ها نقش برآب شدند 
بعد از . )استقرار دولت روحانيان 

، هاشمي رفسنجاني 60كودتاي خرداد 
امام به ما فرمود : در نماز جمعه گفت

شما سعي كنيد مجلس را در دست 
اين شد كه آنها با در اختيار . ديگيرب

، انتخابات پرتقلبي داشتن وزارت كشور
در آن انتخابات، در . را انجام دادند
ميليون نفر بيشتر در  6/6سراسر كشور، 

بني صدر . دادن رأي شركت نكردند
هيأت هاي نظارت به رياست مستشاران 
ديوان كشور تشكيل داد و آنها گزارش 
دادند كه در انتخابات تقلبات گسترده 

نخست قرار شد . اي انجام گرفته اند
وراي انقالب، تقلب ها را بررسي و ش

اما . انتخابات مخدوش را باطل كند
هاشمي رفسنجاني نزد خميني رفت و 
از او حكم گرفت همين انتخابات 

  .خوب است مجلس را افتتاح كنيد
در جريان انتخابات دهمين دوره  ●

 شخصا خامنه اي  ،رياست جمهوري
چون  و.  تقلب بزرگ را مديريت كرد

 : گ اعتراض شد، گفتبه تقلب بزر
وال ببريم ئاگر اين انتخابات را زير س

ات ديگر را نيز مسئله دار پس بايد انتخاب
در : اشاره او روشن است .ببينيم

انتخابات مجلس اول، با اجازه خميني، 
، 60بعد از كودتاي خرداد . تقلب شد

. مردم در انتخابات شركت نمي كردند
ن كروبي روزي واقعيت را اينطور بيا

در انتخابات، بنا بر ضرب كردن : كرد
انتخاباتي هم توسط ! بود 3آراء در 

حكومت موسوي انجام شد كه پر 
به آن انتخابات هم اعتراض . تقلب بود

خميني هيأت معين كرد و آن . شد

هيأت نظر داد كه انتخابات سالم بوده 
  .است

الزم است توضيح داده شود كه      
در  خميني و دستياران او تقلب

: انتخابات را اينطور توجيه مي كردند
يعني رأي آنها به . ندمردم رأي ندار
بنا بر اين، تقلب در  .حساب نيست

البته بشرط اين . انتخابات اشكالي ندارد
.  كه مقام واليت آن را تصويب كند

» رهبر«اين كه مأموري از مأموران 
گيريم در انتخابات تقلب شده : گفت

ظم رهبري نتيجه باشد، وقتي مقام مع
انتخابات را پذيرفتند همه بايد بپذيرند، 
مستند به نظريه جعلي واليت مطلقه 

  .   فقيه است
سيد علي خامنه اي به انتخاب  ●

رياست جمهوري نيز، وقتي ممكن شد 
كه خميني با رئيس جمهوري شدن 

بنا بر اين . موافقت كرد» روحاني«يك 
الزم شد كه اسم خامنه اي، بعنوان 

. يس جمهوري از صندوق خارج شودرئ
عجب از عجب اين كه گزينش او 
: بعنوان رهبر نيز با تقلب انجام گرفت

نامه اي از قول خميني خطاب به 
مشكيني، رئيس وقت مجلس خبرگان، 
جعل شد و برخالف قانون اساسي، 

صحنه گردان . خامنه اي رهبر گشت
  .  اين تقلب نيز هاشمي رفسنجاني بود

ات اول رياست جمهوري، در انتخاب ●
رهبران حزب جمهوري اسالمي، 
نخست كوشيدند به اين عنوان كه بني 
صدر مخالف واليت فقيه است، مانع از 

اما چون خميني . نامزد شدن او شوند
از بهشتي خائف بود، به تقاضاي بني 
صدر، تعيين صالحيت نامزدها را بر 

تا اين . عهده خود مردم گذاشت
ول رياست جمهوري، زمان، انتخابات ا

نامزد شدن آزاد  كهتنها انتخاباتي است 
نامزد در انتخابات شركت  124بود و 
بعد از آن، تاريخ انجام  .كردند

بهمن، وسط زمستان قرار  ۵انتخابات را 
تصورشان اين بود كه بعلت . دادند

برف و سرما، در بخش بزرگي از كشور، 
مردم در انتخابات شركت نخواهند 

آخر، شب انتخابات،  دست. كرد
هاشمي رفسنجاني قول خميني را به 

بنا بر آن، بني . شوراي انقالب آورد
صدر مي بايد از نامزدي استعفاء كند و 
بعد نخست وزير بشود كه اختيارش هم 

بني صدر نپذيرفت و خطاب ! بيشتر بود
به رهبران حزب جمهوري اسالمي 

فردا بايد معلوم شود آيا مردم : گفت
رو شما بوده اند و يا براي تحقق دنباله 

اصول راهنماي انقالب، انقالب كرده 
  .اند و شما دنباله رو مردم بوده ايد

حزب جمهوري اسالمي، حزب مورد     
در انتخابات رياست  ،تاييد خميني

بعد از اينكه كانديداي  ،جمهوري
به دليل ش، جالل الدين فارسي، اول

شته ، كنار گذاغير ايراني االصل  بودن
حسن حبيبي را نامزد كرد كه  شد، 

سران . در صد رأي آورد 4كمتر از 
حزب، به ترتيبي كه آمد، نزد خميني 
رفتند و از او اجازه تقلب در انتخابات 

كساني چون حسن آيت . را گرفتند
عامل انگلستان بودند و مأمور بودند 
نگذارند مردم ساالري در ايران پايه 

ايد بهر قيمت بنا بر اين، مي ب. بگيرد
مجلس اول را به تيول خود در مي 
آوردند تا كه كودتاي خزنده اي را تا 

  .تصرف كامل دولت، پي بگيرند
سران حزب جمهوري اسالمي در      

انتخابات مجلس از كليه امكانات نظام 
استفاده نمود و از هر حربه اي براي 
كسب كرسي هاي بيشتر مجلس بهره 

  دخالت نيروهاي برد  و با تمام توان و 
نظامي و سوء استفاده از ابزارهاي 
اعتقادي مردم و تقلب گسترده موفق 

  .شتبه كسب قدرت در مجلس گ
  

  11در  صفحه 

 تهديد و ترديد؟
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ي نمي رييس جمهور       
توانست باور كند خميني به اين 

اين شد . تقلب بزرگ راضي باشد
خود او در اين . فتكه نزد او ر

رفتم با آقاي « :باره مي گويد
آقا  :ني صحبت كردم و گفتمخمي

گزارشات مربوط به انتخابات اين 
در همين شهر رفسنجان يعني : است

شهري كه در واقع آقاي رفسنجاني 
آنجا را كرده تيول، نامزد ديگري هم 
. در اين شهر براي انتخابات مجلس بود

اند  اند و هفت تير گذاشته شبانه رفته
اند، يا همين االن  اش گفته روي شقيقه

شهر را ترك كن و يا اينكه گلوله اي 
اين نامزد ! كنيم توي سرت خالي مي

. اند انتخابات را از شهر بيرون كرده
هاي ديگري مثل پركردن  انواع تقلب

ها به  ها يا بردن صندوق صندوق
از اين كارها فراوان انجام . ها خانه

حاال وضعيت  :او گفت. شده است
بحراني است، حاال اگر بخواهيم 

وييم در انتخابات تقلب شده و آن را بگ
اصال ديگر آبرويي براي  ،باطل كنيم

جمهوري اسالمي نمي ماند و بعد 
گويند كه روحانيون در انتخابات  مي

 ،درس تجربهكتاب ( .دتقلب كردن
  )108ص  خاطرات بني صدر

، سران مجلس تيول كردن بعد از     
حزب جمهوري اسالمي دست بكار 

به بني صدر از تحميل نخست وزير 
سوي خميني و در همان حال، سازش 
با ريگان و بوش، نامزدهاي رياست 
جمهوري و معاونت رياست جمهوري 

شدند و امريكا  1980در انتخابات 
را با اطالع » اكتبر سورپرايز«معامله 

پس از آن، . خميني، انجام دادند
تجاوز عراق به ايران، امكان بزرگي در 

 د و  نقشه كودتايار آنها قرار دااختي
. خزنده را مرحله به مرحله انجام دادند

، همزمان با 60مرحله آخر در خرداد 
آمدن هيأتي از سوي كنفرانس غير 
متعهد ها براي ابالغ موافقت عراق با 

هاشمي . پايان جنگ، انجام دادند
رفسنجاني در عبور از بحران نوشته 

بني صدر مي خواهد به جنگ : است
از . امام نخواهد گذاشت پايان دهد اما

دفتر رجائي، نخست وزير تحميلي، نيز 
به وزير خارجه كوبا تلفن شد كه چون 
فعل و انفعالي در حال انجام است، شما 
!  سفر خود به ايران را به تعويق اندازيد

كودتا بود كه ادامه  ،فعل و انفعال
  .دادن به جنگ يكي از هدفهايش بود

انان كشور با انجام كودتا كشتار جو ●
در عرض كمتر از چند ماه  . غاز شدآ

نفر از مبارزان را به  4000حدود 
جوخه هاي اعدام سپردند و حمام 

بعد از  .خون در كشور به راه انداختند 
، انتخابات رياست جمهوري كودتا

برگزار كردند و چون مردم انتخابات 
 ۵را تحريم كردند، آراي رجائي را در 

ين رئيس ضرب كردند و او نخست
. جمهوري در يك انتخابات تقلبي شد

 »مقامات روحاني«وزيركشور از 
پرسيده بود آيا ميزان واقعي مشاركت 
را اعالن كند و يا تكليف ديگري 
برايش معين مي شود؟ جواب گرفته 

براي حفظ نظام و حيثيت آن، : بود
. ميزان مشاركت را چند برابر كند
 رياست جمهوري رجائي دوام نياورد و

در انفجاري ) او نخست وزير(او و باهنر 
» اصول گرائي«بتازگي، . كشته شدند

گفت پرونده اين انفجار همچنان باز 
مقصود او اين بود كه بهزاد . است

به اين جرم قابل تعقيب ... نبوي و
  .هستند

پس از كشته شدن رجائي، خميني  ●
نقض عهد ديگري كرد و با رياست 

به . ردجمهوري خامنه اي موافقت ك
صندوق دستور خميني، نام او را از 

 شبيرون آوردند و رئيس جمهور
دانستني است كه از انتخابات  .كردند

، 76خرداد  2دوم رياست جمهوري تا 
كه هفتمين انتخابات رياست جمهوري 
انجام گرفت، نامزد اصلي معين مي شد 
و دو نفري هم بخاطر صورت سازي 

د اصلي نفع نامز نامزد مي شدند اما به
خامنه اي دومين  !تبليغ مي كردند

رئيس جمهوري در يك انتخابات غير 
به قول كروبي، آراء . آزاد و تقلبي بود

  !مي شد 3ضرب در 
در آن ايام و در اعتراض به دولت       

و مجلس تقلبي و روزگار سياه مردم، 
آيت اهللا پسنديده برادر خميني در 

  :نامه اي به خميني مي نويسد
 يا اين ناله ها را شما مي شنويد؟ا...«    

را  صدر بني[ بيچاره روزي كه آن سيد
كه فقط قصد خدمت داشت و خود 

زند به فر د كه ازيشما صد بار گفته بود
با آن افتضاح از  ،من نزديكتر است

رياست جمهوري خلع كردند و يك 
ره يك ابدبخت بدعاقبت را كه اد

 آيد برنمي شا كاروانسرا هم از عهده
 به رياست جمهوري اين مملكت

به شما  بزرگ و معتبر تعيين كردند؛
گفتم اين شياطين قصد ديگري دارند و 

اين عروسك براي  مي خواهند از
 .اجراي مقاصد خود استفاده كنند
ها  روزي كه دستور داديد همه صندوق

اي باز كنند؛  را به نام علي آقا خامنه
آدم دلسوز كه حداقل  من و دو سه

يعني شيخ علي آقا تهراني  ان؛يكيش
 بيست سال شاگرد خاص و مورد

ين به شما نوشتيم كه ا ،محبت شما بود
گوش ، انتخاب ايران را بر باد ميدهد

 نچه نبايد ميآبينيد  نكرديد وحاال مي
، اين همه خونها ريخته شد .ديديد

پيدا كرد كه از  اينهمه جنايات وقوع
لرزم كه مبادا  ن به خود ميآذكر 

طره اي از اين خونها به سبب اخوت ق
فقط براي .  و شما دامن مرا بگيرد من

اينكه شما به جاي گوش سپردن به آنها 
و هم به ايران عالقه  كه هم به اسالم

 .گوش به شياطين داديد،مند بودند
اين چه معنا دارد كه ما اسلحه از 

و بعد از جنگ با  اسراييل بخريم
سخن  جنوب لبنان ماسراييل و تحري

بنده در مورد جنگ و مسايل ؟ بگوييم
 آن حرف نمي زنم كه خود مثنوي

فقط مي گويم . هفتاد من كاغذ است
آيا به گوش شما نمي رسد كه بعضي از 

دست اندازيها به  نور چشميها چه
المال مسلمين به اسم جنگ و  بيت

 بيش .اند كمك به جنگ زدگان كرده
ماه است بنده براي ديدن شما  3از 
ام ولي دفتر شما مرتب  ت خواستهوق
آنوقت هر روز . نداريد گويند وقت مي

مالي فالن ده و دادستان بهمان قصبه 
البد به  چون. را به حضور مي پذيريد

جز مدح و ثنا نميگويند و بدبختانه 
شايد چون خداوند تبارك به من لسان 

نداده حتي بايد از برادر خود  مداحي
ها يك  حال روزنامه .محروم بمانم

العظمي مي   اهللا تروزه يك شيخ را آي
شيخ  آن.و ديگري را افقه الفقها كنند

دسته  اهللا مي شود و گيالني جالد آيت
االسالم از  تدسته ثقه االسالم و حج

 .آيد حكومتي بيرون مي كارخانه
اند حكومت  اسمش را هم گذاشته

حكم  و مسروريد كه جمهوري اسالمي
خوشا ايد؟  هكرداجرا خدا را در زمين

به سعادت آنها كه همان روزهاي 
  » .نديدندرفتند و اين روزها را نخست

نامه آيت اهللا مرتضي پسنديده به (    
مطابق 1362مرداد  1۵آقاي خميني، 

 )قمري 1403شوال  2۵با 
، رياست خامنه ايهم دوم دور در  ●

ماجراي سلمان . جمهوري يافت

خميني براي آنكه . رشدي پيش آمد
راي شكست در جنگ و سركشيدن ماج

جام زهر تسليم و زانو زدن در برابر 
امريكا را بدست فراموشي بسپرد، حكم 

خامنه . قتل سلمان رشدي را صادر كرد
اي در  نماز جمعه گفت اگر سلمان 
رشدي توبه كند، توبه او پذيرفته مي 

خميني توي دهن او زد كه توبه . شود
يني او به خم. مرتد پذيرفته نمي شود

نامه نوشت و خميني در پاسخ او 
معلوم مي شود شما واليت : نوشت

خامنه اي . مطلقه فقيه را قبول نداريد
از در پوزش درآمد كه البته قبول 

خميني دستور تشكيل كميته !  دارم
اما  . بازنگري قانون اساسي را داد

خر آدر سال : مرگ امانش نداد
حال  ، رياست جمهوري خامنه اي

ايران گيتي ها . تر شدخميني بد
كساني كه از رهگذر معامله پنهاني با (

امريكا و اسرائيل و ادامه جنگ صاحب 
به دست و پا ) قدرت شده بودند

افتادند تا قبل از فوت خميني كه 
حالش بد شده بود چند مشكل اساسي 

د زيرا بعد از مرگ كننرا برطرف 
بسيار مشكل و خميني حل اين مشكالت 

  :از جمله . ي شدبسا ناممكن م
  پايان دادن به جنگ ايران و عراق  - 
  حل مسئله زندانيان سياسي  - 
كه سمت قائم مقام حذف منتظري  - 

رهبري را داشت و در صورت مرگ 
  .خميني رهبر مي شد

جانشين خميني كه بايد از  نصب   - 
   . ايران گيتي ها مي بود

خر عمر خميني كه آدر دو سال      
 يرييس جمهور  همزمان خامنه اي

رييس مجلس  رفسنجاني بود و هاشمي
و موسوي اردبيلي رييس قوه قضاييه و 
هر سه از اعضاي حزب جمهوري 

موسوي اردبيلي از حزب (اسالمي 
كناره گرفته بود و حزب هم به امر 

و از سران ) خميني منحل شده بود
كودتا بودند  مي بايست مسايل و 
مشكالت فوق را به گونه اي حل 

خميني ، مرحله اول اين بود در. ايندنم
را وادار به نوشيدن جام زهر كردند و 
در زمان حيات وي قضيه جنگ را با 
خفت و خواري و پذيرش قطعنامه به 

براي حل  ،نآدر پي  . پايان رساندند
مسئله زندانيان سياسي كه ممكن بود 

با  ،نان مشكل ايجاد كندآبعدها براي 
كوتاه  فتواي خميني در عرض مدتي

چندين هزار نفر از زندانيان سياسي را 
بنا بر   .دكردندر زندانها اعدام 

خاطرات منتظري، خامنه اي نزد او 
رفته و نسبت به اين اعدامها اعتراض 

  . كرده است
كودتاي دوم ايران حذف منتظري  ●

اين كودتا را احمد  .گيتي ها بود
و خامنه  رفسنجاني هاشمي خميني و 

طراحي و ... ردبيلي واي و موسوي ا
بعد از  .كردنداجرا بدست خميني، 

بود كه حال خميني به و بركناري ا
 وهنوز جنازه ا . و مرد وخامت گراييد

دفن نشده بود كه طراحان كودتاي 
با يك  توانستند سيد علي را  60سال 
از قول خميني به مشكيني و  عليجنامه 

به مقام جعل چند قول از خميني، 
در قانون اساسي . نندرهبري بنشا

كردند و هاشمي رفسنجاني » بازنگري«
او سومين  . نيز رياست جمهوري يافت

رئيس جمهوري در يك انتخابات قالبي 
  .شد
با برگزيده شدن سيد علي خامنه اي  ●

به رهبري و هاشمي به رياست 
محمد يزدي به  نصب شيخجمهوري و 

دوران جديدي از   ،رياست قوه قضاييه

سياسي و خيانت به كشور  جنايت هاي
دولت را . و فسادهاي بزرگ آغاز شد

دولت تروريست كردند و به كارهاي 
  : زير پرداختند

ترور مخالفين سياسي در داخل  - 1
   ،كشور

ترور مخالفين سياسي در خارج از  -  2
 ،كشور 

دستگيري و بازداشت مخالفين  - 3
  ،سياسي در داخل كشور

وراي استصوابي كردن نظارت ش  -  4
در مورد نامزدهاي نمايندگي نگبهان 
  مجلس ،

پذيرفتن طرح اقتصادي صندوق  – ۵
بين المللي پول و اجراي نيمه كاره و 

بنا بر آن طرح، شرط (پر فساد آن 
و ) دموكراسي بود يموفقيتش برقرار

بردن كشور زير بار قرضه سنگين 
پيش از حكومت اين سه، در . خارجي

موسوي،  دوره خميني و نخست وزيري
ميليارد دالر قرضه خارجي  12كشور 

  .پيدا كرده بود
نگاه داشتن ايران در حلقه آتش و  – 6

بحران خارجي بقصد سنگين كردن جو 
ترس در داخل كشور و خودداري 
مردم از دست زدن به جنبش براي 

  .آزادي خود
در جامعه روحانيت با وجود اين،  ●

يل عدم هماهنگي بر سر مبارز به دل
در . اختالف بروز كرد يم قدرت،تقس

باال اين اختالف  دوران خميني كار
به دو گروه تقسيم و آن جامعه گرفته 

يكي جامعه روحانيت مبارز و : شده بود
دو جناح در . ديگري روحانيون مبارز 

انتخابات مجلس در برابر يكديگر قرار 
جامعه روحانيون  از آن شكست. گرفتند
زيرا با . شدرژيم » جناح چپ«و  مبارز

خامنه اي و هاشمي رفسنجاني، توافق 
حضور «وارد عمل شد و بر اثر  سپاه

سپاهي و  –پرشور نيروهاي نظامي 
جناح چپ  ورود بسياري از از  »بسيجي

ان خامنه مخالف و روحانيون مبارزه و 
  !شد ، جلوگيري مجلساي به 

 مجلس،  پنجم هدر انتخابات دور ●
كل حضور سپاه در انتخابات ش

عامل اول  . روشنتري به خود گرفت
دستور .  بود خامنه اي اين مداخله، 

خامنه اي به سپاه در كيهان آن تاريخ 
دخالت سپاه در  : توجيه شده است

انتخابات مجلس به مرحله دوم 
در . انتخابات مجلس پنجم برميگردد

آن دوره پيروزي تني چند از 
كانديداهاي كارگزاران در انتخابات 

اول و راه يابي چند كانديداي  مرحله
ديگر اين جريان به مرحله دوم 
انتخابات، نگراني جدي خامنه اي را 

خامنه اي بالفاصله وارد . برانگيخت
شد و به ناسزاگوئي به ليبرالها  عمل

و از خطر افتادن مجلس  پرداخت
او به سپاه . بدست آنها سخن گفت

دستور داد فعاالنه در انتخابات شركت 
به مجلس  "ليبرالها"مانع ورود كند و 

محسن رضائي، بدنبال آن، . دنشو
كل سپاه، فرمان عمليات  هفرماند

 7سياسي را در مراسم صبحگاه لشكر 
ما «: حضرت رسول صادر كرد و گفت

در مرحله دوم بايد به صحنه بيائيم و با 
راي خود نگذاريم ليبرالها و لو يك نفر 

راي اينها به مجلس بروند و بخواهند ب
( »ملت و كشور مشكل درست كنند

 ).١٣٧۵ فروردين سال 29كيهان 
با صدور  »حزب اهللا«بعد از انتخابات 

ما با تمام «:كرد كه تصريح بيانيه اي 
قوا به صحنه آمديم و جريان انتخابات 

و  ».را به مسير صحيح هدايت كرديم
عمليات «فرمانده سپاه هم از اولين 

كه در سياسي اين نيروي پرافتخار 
صحبت  ، »كارنامه آن ثبت و حفظ شد

  . كرد
اه ميكونوس، گدا، در د1376سال  ●

خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و 
آمران ترور شناخته  ،فالحيان و واليتي

كشورهاي اروپائي سفراي خود . شدند
انزواي رژيم . را از ايران احضار كردند

خامنه اي با تغيير قانون . كامل شد
ت جمهوري رسيدن اساسي و به رياس

هاشمي رفسنجاني براي بار سوم، 
بنا بر گرم كردن تنور . موافقت نكرد

نامزد . انتخابات رياست جمهوري شد
براي آنكه . ناطق نوري بود ،خامنه اي

تنور انتخابات گرم شود، ترتيب يك 
نامزد واقعي و دو نامزد صوري را بر 
هم زدند و خامنه اي و شوراي نگهبان 

 . ن خاتمي موافقت كردندبا نامزد شد
رفراندومي بر ضد رژيم شد و  ،انتخابات

خاتمي دومين رئيس جمهوري شد كه 
هرچند . با رأي مردم به اين مقام رسيد
 . انتخابات صفت آزاد را نيافت

اصالح انتخاب خاتمي پيروزي     
سبب  در مجلس دور ششم  طلبان را 

بديهي است  .و به دنبال آوردشد 
ن هر كجا توانست تقلب شوراي نگهبا

كرد تا طرفداران خامنه اي را وارد 
از جمله در انتخابات . مجلس كند

 700دست به بازبيني حدود تهران، 
و با حذف  زد راي مردمآصندوق از 

حداد عادل و ، ي عليرضا رجاييراآ
 هاشمي رفسنجاني را جزء منتخبين

رفتار فضاحت بار . تهران قرار داد
رفسنجاني را شمي ها شوراي نگهبان، 

ناگزير كرد از نمايندگي مجلس 
كه دانستني است  . دهدانصراف 

حاضر به تاييد انتخابات  ،شوراي نگهبان
شد مجبور خامنه اي نبود اما سيد علي 
بگويد كه انتخابات را  به شوراي نگهبان

 .تاييد كند
 . شدانتخابات دور هفتم مجلس زمان  ●

مي  ، بنا به دستور سيد علي خامنه اي
در  يانرااصولگبه تصرف بايست مجلس 

او گفته بود حاال ديگر زمان . مي آمد
پس . حكومت كند» رهبر«آنست كه 

مي بايد مجلس و رئيس جمهوري 
در اين . شوندهبرريكدست و مطيع امر 

وارد  نيروهاي سپاه و بسيجنيز  ، دوره
صحنه شدند و نمايندگان را انگونه كه 

خص مشرهبري و شوراي نگهبان 
  .نموده بودند وارد مجلس ساختند

در  با حضور نمايندگان اصولگرا ●
ي مجلس، الزم بود كه رئيس جمهور

از اين . نيز اصول گرا و تابع امر شود
با نزديك شدن به انتخابات نهمين رو، 

سيد علي  ،دوره رياست جمهوري
سپاه و خامنه اي و شوراي نگهبان و 

ه در صحن ماده حضور پرقدرتبسيج آ
 . شدند »رهبر«و انتخاب فرد مورد نظر 

با استفاده از تمام امكانات كشور و 
برنامه ريزي خاص كه با مهندسي سيد 

در مرحله  ،انجام شد وعلي و بيت ا
اول با انجام تقلب و افزايش برگه هاي 

را  وراي به نام احمدي نژاد توانستند ا
راي مهدي آ .به مرحله دوم برسانند

مجتبي خامنه اي، تور كروبي را به دس
نخواندند تا احمدي نژاد بتواند در 

ب هاشمي رفسنجاني دور دوم، رقي
خامنه اي از ياد برد كه  اين بار،.  شود

هاشمي رفسنجاني او را به رهبري 
  به سپاه و بسيج دستور او  . رسانده است

از بايد را احمدي نژاد  نام داد
 سپاه در نتيجه . صندوقها بيرون آورند

بسيج افراد كاركشته و تقلب هاي  با
، به قول ذوالقدر، با يك رشته فراوان

احمدي  عمليات چند اليه و پيچيده، 
سردار  . پيروز انتخابات كردنژاد را 

ن روزها حامي احمدي آذوالقدر كه 
  در رابطه با  ،نژاد و مطيع رهبري بود

  
  12در  صفحه 

 تهديد و ترديد؟
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انتخابات «: ،گفته استاين انتخابات
در نوع  نهمين دوره رياست جمهوري

خود بي نظير بود و بايد پيچيده عمل 
ميشد و نيروي اصولگرا بحمداهللا با 
طراحي درست و چند اليه توانستند در 
يك رقابت واقعي و تنگاتنگ، حمايت 
اكثريت مردم را به خدمتگزاري بيشتر 

روزنامه ( »و موثرتر به آنها جلب كنند
بدين ترتيب،  ).1384تير سال  18ايران 

د چهارمين رئيس جمهوري احمدي نژا
  .تقلبي گشت

احمدي نژاد به رياست  انتصاببا      
 ،جمهوري و يك دست شدن نظام

ديگر مشكلي از باب تقلب در انتخابات 
وجود نداشت و لذا به هنگام بعدي

برگزاري انتخابات هشتمين دوره 
از  ،نمايندگي مجلس شوراي اسالمي

يري از حضور تمام ترفندها براي جلوگ
در صحنه انتخابات  نمايندگان مخالف

اصالح طلبان را رد . استفاده كردند
و مجلس يكدست ... صالحيت كردند و

مالي را  –متعلق به مافياهاي نظامي 
از آن پس به تدارك . تشكيل دادند

اسباب تجديد رياست جمهوري 
احمدي نژاد براي دور دوم مشغول 

   . شدند
هشتمين  »نتخاباتا«از نكات جالب     

مالي  –مافياهاي نظامي دوره مجلس 
 خميني كهبر خالف امريه اين بود كه 

بنا بر آن، سپاه نمي بايد در سياست 
علني و روشن  بطور وارد مي شد، سپاه 

چند و چون . دخالت كرد در انتخابات 
   : اين دخالتها به قرار زير بودند

هاي سياسي و مسئول  مقاماكثر    - 1
 افراد سپاه واري انتخابات از برگز

  .مرتبط با سپاه و بسيج بودند
مانداران و اكثر استانداران و فر - 2

  .بخشداران سپاهي بودند
ا وزارت كشور رت هاي اكثر معاون - 3

  .سرداران سپاه در اختيار داشتند
اكثر اعضاي شوراي نظارت بر  - 4

انتخابات از سوي شوراي نگهبان و سپاه 
  .ندبودانتخاب شده 

به سرداران سپاه  ها، نيعالوه بر ا    
صورت علني در سخنراني هاي خود 
خط و خطوط نيروهاي مورد نظر را 

كادرهاي بسياري از . بازگو مي كردند
 نامزدخود را  ،سپاه با دادن استعفا

. كردند و وارد مجلس شدند نمايندگي
سخنراني هاي دو از در زير دو نمونه 

  : را نقل مي كنيم سپاهتن از مسئوالن 
در مراسم ادي سردار فيروزآب ●

صبحگاهي ستاد كل نيروهاي مسلح در 
  :گفت 86  بهمن13روز 
از ورود متحصنين و مرعوب   ...«     

امريكا به مجلس بايد شدگان 
امريكا به عده اي : جلوگيري كرد

. مرعوب و فريفته غرب اميد بسته است
زند و آنها كه نامه نوشتند تا با بوش بسا

به رهبري نوشتند با بوش بسازد و در 
مجلس تحصن كردند و در دانشگاهي 

سال مظهر مبارزه با امريكاست  ۵٠كه 
و هنوز خون شهيدان مبارزه با استكبار 
در آن مي جوشد نفوذ كردند و به نفع 
امريكا شعار دادند كه ملت ايران بايد 

مباد آنها كه امريكا به . اينها را بشناسند
دل بسته بتوانند به كرسي هاي آنان 

مجلس شوراي اسالمي دست يابند و 
  . »باز آن كنند كه كردند

سردار حسين طائب ، در همان زمان     
كه جانشين  فرمانده بسيج بود نيز گفت 

بسيج در جهت اجراي نقش «:...
هائي را با هدف  محوري خود فعاليت

حضور حداكثري و ارتقاء بصيرت 
يني مردم و آحاد و معرفت د سياسي 

بسيجيان براي انتخاب اصلح را صورت 
به گفته وي اين اقدامات   .»دهد مي

غير از نقشي است كه از سوي دولت 
زمينه كمك به تأمين امنيت    در«

بسيج گذاشته شده  بر عهده  »انتخابات
  . است

با حضور نيروهاي نظامي در كليه       
سيد علي خامنه اي  ،مراحل انتخابات

دست انست اكثريت مجلس را تو
 با وجود اين،. خود سازدنشانده 

، ي منصوب اوعملكرد رييس جمهور
د آورد و  بروز يدپميان دو قوه چالش 

اختالفات مشكالتي را براي رييس 
  . ي ببار آوردجمهور

با نزديك شدن به انتخابات دهمين  ●
،  بار ديگر، سپاه دوره رياست جمهوري

ر انتخابات مأمور مداخله د و بسيج
شوراي نگهبان ، اعضاي اين بار .شدند

آشكارا كه بايد بي طرف مي بودند نيز 
بسود احمدي نژاد موضع گيري 

سيد علي خامنه  ر از همه،زود ت. كردند
شما : خطاب به احمدي نژاد گفت اي 

طوري عمل كنيد مثل اين كه يك 
  . دوره ديگري هم رئيس جمهور هستيد

به فرماندهي سيج، سپاه و ب دخالت       
ه علي ،  بدانحد شد كفرمانده كل قوا

سعيدي نماينده سيد علي در سپاه 
فرماندهان و  طي نامه اي از ،پاسداران

به فرد مورد  نيروهاي سپاه خواست 
يعني احمدي نژاد بايد  »رهبر«نظر 

به دستور  ، نآعالوه بر  . راي دهند
با تصدي مجتبي  سيد علي خامنه اي و 

تقلب بزرگ كه در واقع  ي،خامنه ا
شرح اين كودتا در  –يك كودتا بود 

انقالب اسالمي درج و ترجمه آن نشريه 
در مطبوعات معتبر جهان نيز انتشار 

» رهبر بيت«در سه محل، يكي  –يافت 
و ديگري سپاه و سومي وزارت كشور، 
سازمان يافت و توسط اين سه انجام 

وزير سردار محصولي ميلياردر  . گرفت
شور و سرداري ديگر به نام كامران ك

وزارت  مسئول ستاد انتخابات ،دانشجو
بسياري از سرداران و كشور شدند و 

افسران سپاه به عنوان مسئوالن 
معين و مشغول كار  ،برگزاري انتخابات

تقلبي انجام  با را احمدي نژاد شدند و 
  . ، رئيس جمهوري كردندبزرگ

ا سيد علي هرگز فكر نمي كرد ب     
با . جنبش همگاني مردم روبرو شود

مشاهده وسعت جنبش، عقب نشيني را 
اين معني را . پايان عمر رژيم تلقي كرد

. به موسوي و كروبي هم تفهيم كرد
وقتي گفت انتخابات قبلي هم زير 
سئوال مي روند، اميدوار بود كه آن 

اما خود او راه . دو به راه خواهند آمد
زيرا . ته بودپس و پيش را بر اين دو بس

ان را مساوي مرگ سياسي تسليم شدنش
سركوب  فكر كرد يك نوبت. كرده بود

. خونين، جنبش را فرو مي خواباند
اشتباه بر اشتباه . بازهم اشتباه كرد

افزود و زندان كهريزك او سرآمد 
زندانهاي ابوغريب و گوانتانامو شد و 
جنايتهاي مأمورانش خبر هاي اول 

  . مطبوعات جهان گشت
سيد علي خامنه اي به موسوي و       

كروبي پيام داده بود كه هدف جنبش 
غافل از اين . شكستن ساختار نظام است

كه خود او با دادن اعالن جنگ به 
مردم و اندازه نگاه نداشتن در جنايت 
هاي سياسي، خود و واليت مطلقه فقيه 
را موضوع اصلي، در رژيم، در حوزه 

بعد از . داندهاي ديني و در جامعه گر
سه دهه استقامت منتخب اول تاريخ 

ايران و همكاران و همه آنها كه بخاطر  
واليت جمهور مردم را بر اصول 
استقالل و آزادي و رشد بر ميزان 
عدالت اجتماعي مبارزه مي كنند، 
اينك اصل واليت جمهور مردم كه 
حق است در برابر اصل واليت فقيه 

فته كه جعل و ناحق است، قرار گر
  .است

تقلب بزرگ و كودتا : انقالب اسالمي
و كشتن جوانان زير شكنچه، چه 
هدفي جز مسلط كردن مافياهاي نظامي 

مالي بر اقتصاد كشور مي تواند  –
  :داشته باشد؟

  

وضعيت اقتصاد كشور به 
وخامت مي گرايد اما 

همچنان بكار  ،مافياها
سلطه بر بخش نفت و 

نظام بانكي و بازرگاني 
  :كشورند

  
   

  
دن وضعيت با وخامت بارتر ش* 

آبي  موجاقتصاد كشور، هرگاه 
به موج سبز بپيوندد، مهار از 

  :دست بيرون مي رود
  
متعلق به (مرداد، سايت الف  31در  ◄

اين گزارش را در باره ) توكلي
وضعيت اقتصاد ايران، انتشار داده 

  :است
ركود اقتصادي در كشور رو به «  ●

اد معتقد است وزير اقتص. وخامت است
كه سياست هاي پولي را بايد اصالح 

اين خبر بعد از قطعي شدن . كرد
حضور وي در دولت دهم از سوي 

اتاق بازرگاني پيش .رسانه ها منتشر شد
از اين نسبت به ادامه بحران هشدار 

فعاالن بخش خصوصي از  .داده بود
باالرفتن ريسك اقتصادي و امنيت مي 

ن، وقايع اخير به گفته اين فعاال .گويند
باعث عدم اطمينان در اقتصاد شده 

نظر مي رسد اين ادعا منطقي  به .است
مهمان خارجي  33هيچ يك از  .باشد

مدعو به يك همايش رياضي در 
دانشگاه شريف در اين همايش شركت 

اين مدعوين هيچ نوع سرمايه . نكردند
گذاري هم قرار نبود انجام دهند و 

كمي  براي شركت در اين همايش
 .دست زدن و تشويق كفايت مي كرد

كارشناسان با بي سابقه خواندن اين 
مجلس ختم ندا و دادگاههاي  ،اتفاق

  .تواب سازي را مقصر دانستند
اما مسئولين فكر مي كنند مي توان با  ●

چرخش متغيرنقدينگي، اقتصاد را 
 00۵21حجم پول از . متحول كرد

 700۵1به  86ميليارد تومان در اسفند 
كاهش  87ميليارد تومان در دي ماه 

درصدي حجم  27كاهش . يافته است
درصد  ۵2نقدينگي در حاليكه تورم 

است يعني قدرت خريد مردم نسبت به 
  .درصد كاهش يافته است ۵٢قبل 

با اين حال فعاالن بخش خصوصي     
منتظرند دولت بسته جديد بعد از 

افزايش  .انتخابات را عرضه كند
ال تنها راه كار در كوتاه نقدينگي احتما

با افزايش نقدينگي كنترل . مدت است
و مهار تورم به شيوه قبل از انتخابات 
  .ديگر ممكن نخواهد بود

 3گزارش هاي رسمي از افزايش  ●
درصد نرخ بيكاري در تهران خبر مي 

 1646طي يك ماه و نيم گذشته  .دهد
كارگر به خيل كارگران اخراجي 

  .پيوستند
كارگر از شركت  ۵00اخراج     

كارگر از  900روكش چوبي ايران 
كارخانه صنايع مخابراتي از راه دور و 

كارگر هتل آزادي طي يك ماه و  230
نيم گذشته در رسانه ها گزارش شده 

  .است
هزار كارگر  200كارخانه  ۵٠٠در  ●

ماه حقوق در يافت نكرده  ۵٠تا  3از 
. البته طبيعي است تاين وضعي .اند

و مجبور است محصوالت خود را ايرالك
تومان زير بازار در بورس  700حدود 

كاال بفروشد كه باز هم به دليل باالتر 
مينيوم نسبت به بازار وبودن قيمت آل

هاي جهاني خريداران استقبال نمي 
اين بحران باعث شده توليد . كنند

  .يابد درصدكاهش ۵٠ايرالكو 
شركت هاي بزرگ صنعت فوالد  ●

 44يانگين بازدهي منفي بورسي با م
 تا پايان تير ماه 87درصد طي تير ماه 

  .دوران ركود را تجربه مي كنند 88
با واردات بيش از يك ميليون تن  ●

درصد  ۵٠، سال گذشتهشكر در 
واحدهاي توليدي شكر در مدار زيان 
قرار گرفتندو در باقي كارخانه ها نيز 

  .توليد عمال متوقف شده است
ه در نظام بانكي در چك مبادله شد ●

پايان سال گذشته نسبت به سال پيش 
اين در   .درصد كاهش يافت 42ن آاز 

 7.8حالي است كه چك هاي برگشتي 
درصد افزايش پيدا كرد كه از بعد 

  .جنگ تا به حال بي سابقه بوده است 
گزارش هاي بورس نيز حاكي از  ●

شركت  ١۵0سراشيبي سقوط در 
  .بورسي است

فيت توليد كنندگان درصد ظر 60 ●
  .لوازم خانگي نيز غير فعال شده است

 60ساخت وساز در تهران حداقل  ●
  .درصد كاهش يافته است

هزار ميليارد  ۵۶در حال حاضر  ●
  .تومان بدهي بانكي وجود دارد

تعداد فزاينده بيكاران و نيمه بيكاران  ●
به گونه اي محتوم در وراي اين ركود 

نه جات و ورشكستگي پياپي كارخا
كارگران به اقشار زير طبقه .است

آنان دراستيصال . سقوط خواهند كرد
كامل براي بقاي خود به اشتغال غير 

از اين پس . رسمي روي خواهند آورد
ميليونها يقه آبي كه جامعه عليرغم 
توانايي كه دارند خواهان كارشان 
نيست، خود را بازنده مناسبات جديد 

  .مي پندارند
گذشته تمامي اخبار طي چند ماه  ●

دال برشكل گيري گسترده اعتراضات 
ادامه روند كنوني و . يقه آبي ها دارد

بي توجهي به ركود بنگاههاي 
اقتصادي موج اعتراضات آبي را به راه 

  .خواهد انداخت
ناگزير اين موج شباهت هايي هم  ●

به نظر مي . با موج سبز خواهد داشت
رسد اين تحركات از طرح هلندي 

شايد از . اي هم خطرناك تر باشد هرسان
نسخه بيلدربرگي براندازي نرم هم 

شايد هم برخي بخواهند . جلوتر رود
  .بنامند 3آن را پروژه آژاكس 

ها بدون شك متعصبانه  تحركات آبي ●
تنها مچ بند سبز نيست كه جاي . است

. خود را به يقه هاي آبي مي دهد
انگيزه اصلي اين حركت خودجوش 

گرسنگي خانواده و شير  نگراني از
خشك فرزند نوزاد و اجاره مسكن آخر 
ماه و ادامه تحصيل فرزند و درمان 

  .همسر است

هر نفر كه بيكار شود با خود حداقل  ●
اين  .نفر را به زير خط فقر مي برد 4

خانواده بدون شك مستعد فساد مي 
سركوب جنبش آبي ها و  .شود

تي اگر ح برگزاري دادگاه فيروزه اي،
باز هم  ،به تواب سازي هم بيانجامد

مانع فساد و انحرافات اجتماعي 
آنومي و دختران فراري،  .نخواهد شد

ايدز و كودكان خياباني و طالق و 
موج قرمزي  ،اعتياد و سرقت و قتل

است كه پس از بي توجهي به 
اعتراضات آبي به سادگي قابل مهار 

  .نخواهد بود
ها به يقه  البته شايد اگر منافع يقه آبي  

كارفرمايان و مديران و (سفيد ها 
كه بنظر  - گره بخورد ) سرمايه داران

مي رسد در شرايط فعلي گره خورده 
بتوان اميد داشت كه اعتراضات  - باشد 

  .آبي و فيروزه اي موثر باشد
نبايد فراموش كرد كه هيچ كس    

اعتراض يقه سفيد ها را مخملي و نرم 
  .ولي نعمتنديقه سفيد ها . نمي داند

يك صبح تا ظهر تعطيلي بازار طال در    
اعتراض به قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، براي ملغي شدن آن به دست 

اعتراض . رئيس جمهور كفايت مي كند
يقه سفيد ها هميشه سفيد است نه 

  .رنگي
بايد از خلسه پراندوه سبز خارج شد    

ها و سياهي  و بيشتر نگران خروش آبي
  .قرمزي فساد بودفقر و 

  
در خدمت » وزير«وقتي * 

وزير ... مافياهاي شكر و برنج و
يعني اين كه  ،نفت مي شود

مالي مي  –مافياهاي نظامي 
خواهند سلطه خود را بر بخش 

  :نفت كامل كنند
  
، خبر آن الين 88شهريور  2در  ◄

مقاله اي را در باره وزارت مير كاظمي 
ست بر بخش نفت و گاز انتشار داده ا

قسمتي از آن، واجد اطالعات  نقل كه
اها بر كه مافي است روشن در باره بالئي

  .سر اقتصاد ايران مي آورند
 تقويت لزوم بر ميركاظمي برنامه در    

 نفت، مهندسي خدمات صادرات
 و پتروشيمي و نفتي هاي فرآورده

 تأكيد نفت فروشي خام از جلوگيري
 حضور براي بايد: است آمده و شده
 افزايش و سو يك از خصوصي بخش
 ارزش با هايي فرآورده صادرات حجم

 و بازاريابي مديريت نظام باال افزوده
 نفتي هاي فرآورده و خام نفت فروش

 اجراي بر همچنين .شود طراحي
 كاهش و مصرف سازي بهينه هاي طرح
 اصالح سال در ويژه به انرژي شدت
 .است شده تأكيد مصرف الگوي
 برنامه اين هايمحور از ديگر يكي

 در فعال و جدي حضور به اعتقاد
 با گاز و نفت صنايع المللي بين عرصه
 در ايران جايگاه و نقش تعريف

 طراحي و است جهاني بازارهاي
 محوريت با كشور خارجي ديپلماسي

 انداز چشم اهداف تحقق براي انرژي
 . است شده عنوان ضروري
 مختلف هاي عرصه در تحول ايجاد
   و نوآوري با همراه نفت صنعت

 فناوري توسعه بر مبتني شكوفايي
 خواري، ويژه با مخالفت و اطالعات
 با جدي مبارزه و كاري سياسي

 ديگر از كنندگان سوءاستفاده
 دولت پيشنهادي وزير اين هاي برنامه
 . است دهم
   برنامه ساختار از اي عمده بخش

  
 13صفحه در                

 تهديد و ترديد؟
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 هاي عرصه متوجه ميركاظمي پيشنهادي
 و است المللي بين مبادالت و خارجي

 كند مي ايجاد ذهن در را تصور اين
 به توجه جاي به برنامه نويسندگان كه

 در صنعت اين گريبانگير مشكالت
 جهاني ويترين چيدن دنبال به داخل
 . است كشور نفت سوپرماركت براي
 برنامه متن از ديگر سوي در اما
 دولت كه شود مي استنباط گونه اين
 باالي سطوح اكسازيپ به اعتقاد با دهم

 را ساختار اين دارد تالش نفت مافياي
 خواران ويژه از ميركاظمي مديريت با

 اينجاست سئوال اما. كند پااليش هم
 به توجه با ميركاظمي مسعود آيا كه

 توان فبازرگاني وزارت در اش سابقه
 يا نفت مافياي دوم رده با مبازره

   دارد؟ را نفتي كنندگان سوءاستفاده
 :واردات سفيدهاي يقه خلوت حياط

 با كه قدرتمند اقتصادي هاي شبكه آيا
 با ارتباطات و كاغذبازي از سوءاستفاده

 در هاي فعاليت به ،خاص هاي آدم
 آميز فساد باطن در و قانوني ظاهر
 يا سيسيل در فقط پردازند، مي

 ميركاظمي مسعود هستند؟ نيويورك
 ميز به رسيدن صورت در ساله ۵٠

 با خواهد مي چگونه نفت، وزارت
 نفت بدنه در ثروت و قدرت صاحبان
 توانست وي آيا كند؟ مبارزه كشور
 ميوه قاچاقچيان و واردكنندگان دست

 توانست ميركاظمي كند؟ كوتاه را
 همين يا كند، شناسايي را شكر مافياي
 معاونش و وي تا شد سبب شكر مافياي

 مجلس شكل هرمي ساختمان هاي پله
 به و برود باال و پائين 86 سال در را

 را وي تا بدود مجلس نمايندگان دنبال
  ؟بياورند پائين استيضاح تيغ زير از

 ساله چهار هاي فعاليت روند به نگاهي
 بازرگاني وزارت در ميركاظمي مسعود
 مجموعه و وي كه دهد مي نشان
 وزراي ديگر همچون شا تابعه

 هاي اختاپوس با نتوانستند بازرگاني
 و كنند مقابله كشور بازرگاني در فعال
 ها نگراني تا است شده سبب امر همين

 پر وزارتخانه در ميركاظمي حضور از
 وجود دليل به نفت پذير فساد و حاشيه
 .يابد افزايش نفتي مافياي
 سفيد يقه« قارچي هاي فعاليت گرچه

 و شكر منصفانه غير تجارت« در »ها
 اما گردد نمي باز نهم دولت به »چاي
 سردمدار كه سفيدها يقه قارچي رشد

 گذشته سال چهار در شكر مافياي
 البي كه است آن دهنده نشان بودند
 تحت شكر مافياي بهتر بيان به و شكر

 اقتصاد سيستم ساختار در خاص عناوين
  .اند دوانده ريشه كشور بازرگاني و

 ارزان عرضه با شكر، كننده وارد يايماف
 و ها مجتمع كار مانع ،خارجي توليدات
 كامل ظرفيت با داخلي هاي كارخانه

 به بازار اين كسادي در تا شود مي
 دست خويش اقتصادي صرف اهداف

 . كند پيدا
 مافياي يا و شكر مافياي از صحبت

 من هفتاد هاي مثنوي صحبت ،نفتي
 كه قدرتمندي البي. است كاغذ
 حال به تا 82 سال از را اي بودجه
 نگاه رأس در را دالالن كند، مي معطل
 تصفيه و قند توليد شركت دارد، مي
 باعث خرد، مي بها نيم به را اهواز شكر
 هاي كارخانه نقدينگي دولت شود مي
 تا نكند تأمين موقع به را شكر و قند
 مافيايي. شود فروخته ها واسطه به شكر
 قند چغندر صنعت و كشت مجتمع كه

 مجتمع بزرگترين زماني كه دزفول،
 را است بوده خاورميانه در شكر توليد
 قرار كلي انهدام معرض در اكنون

 .دهد مي
 ايراني كاران برنج كه روزگاري در  
 برداشت به اميد اين به ايران شمال در

 بازار در را آن كه پرداختند مي برنج
 رگانيباز وزير معاونين بفروشند، ايران

 هاي شركت تأسيس حال در

 برنج واردات به كه بودند اي خصوصي
 چند قيمت به آن فروش و نامرغوب

 برنج  نجومي گراني جريان در برابر
 به را مرغوب ايراني برنج و بپردازند
 هدف كشورهاي به پرسود قيمتي

 . بفروشند صادراتي
 ،برنج گذشته سال گراني از پيش

 پنهاني هاي بيال از آگاه   محافل برخي
 و بودند داده  خبر خصوص اين در

 مشكوكي طرز به آن از پس روز چند
   صفر به ١۵0 از برنج واردات تعرفه

 كه هرچند ها تعرفه كاهش. رسيد 
 همراه به را بسياري هاي اعتراض
  براي حداقل ولي داشت

 به رؤيايي سودي برنج واردكنندگان 
 قبل ها مدت آنان چراكه .آورد همراه

 آسمان در بختشان    ستاره اينكه از
 بودند شده موفق ،كند طلوع  گراني
   . سازند مهيا را پرواز هاي زمينه

 بود آن از حاكي درگوشي هاي گفته   
 وزير معاون مفتح، محمدمهدي كه

 اين در كه بود كساني از يكي بازرگاني
 پشت در و داشت مستقيم نقش ماجرا
 حمايت جبرن واردات مافياي از پرده
 . است كرده
 سوي از وارداتي هندي نامرغوب برنج

 خودش گفته به كه مفتح محمدمهدي
 آن خريد  از نيز ارتش« حتي

 از پيش تا و »كرد خودداري
 قيمت ،برنج گذشته سال هاي گراني

 بوده، كيلو هر ازاي به تومان 700 آن
 4 هركيلو قيمت به ها  گراني موج در

 .شد تهفروخ مردم به تومان هزار
 غائله در كشور كشاورزي مقام يك   

 مستقيم دخالت درباره برنج واردات
 از حمايت در بازرگاني وزارت مقامات
 اي دهنده تكان نظر اظهار ،برنج مافياي
   600 يعني اند داده را پول ايشان«: كرد

 المال بيت  از هزينه دالر ميليون 700 تا 
 اين كه اند مدعي حاال و اند كرده

 اين. نيست مصرف قابل آنها   رداتوا
 وزارت. است عجيب اقدامي خود

 اتفاقي   چنين متهم اولين بازرگاني 
 برنج واردكننده تاجر   ترين اصلي. است

 ها تعرفه با بازي اين. است دولت 
  همان مصرفي درمواد خصوص به

 آقاي كه است پنهاني هاي دست 
 حاال. مافيا به كند مي متهم  جمهور رئيس
 ديده جايي در تنها   كجاست؟ مافيا اين
 ».باشد داشته وجود آزادي كه شود مي
 مستثني قاعده اين از هم چاي    

 پر محصوالت از يكي چاي. نيست
 داخلي توليد كه است كشور در مصرف

 بوده پذير توجيه اقتصادي لحاظ از آن
 اين در توجهي قابل هاي ظرفيت و

 توليد وجود با اما دارد، وجود زمينه
 بخش آنكه رغم به و چاي داخلي
 در خصوصاً كشور كشاورزان از مهمي
 فروش و توليد طريق از شمال منطقه
 قاچاق مافياي كنند، مي معاش امرار آن

 به چه محصول اين واردات چاي
 صورت به اكثراً البته و قانوني صورت

 شاهد تا شده سبب قاچاق و قانوني غير
 محصول، اين داخلي توليد در ركود

 چاي، هاي كارخانه ورشكستگي
 توليدي چاي تن هزار 200 انبارشدن

 ذائقه تغيير و كشاورزان دست در
 . باشيم كنندگان مصرف
 حمايت به 1آمريكايي هاي سيب وقتي

 وزارت پرده پشت و جوان مديران
 وزير و شود مي وارد كشور به بازرگاني
 نشان آن به واكنشي هيچ بازرگاني

 كه شود مي مطرح شائبه اين دهد نمي
 يا بازرگاني وزير قاموس در ميركاظمي

 صاحبان با خواهد نمي يا نتوانسته

 و شود گالويز واردات مافياي و قدرت
  .كند مبارزه

گفتند كه سيب ها از اسرائيل و با  - 1
روي  آنها، وارد شده  “يافا“اتيكت 

  نشريه انقالب اسالمي !بوده
  

ي مسلط بر نظام بانك يمافياها* 
خورد و برد را از اندازه گذرانده 

  :اند
  
، سرمايه گزارش 88مرداد  31در  ◄

  :كرده است
 با مبارزه ستاد عضو مال، يوسفيان ●

 از انتقاد با كشور، اقتصادي مفاسد
 كالن مفسدان بحث به نپرداختن
 84«: گفت ها درشت دانه و اقتصادي

 بانك به تومان ميليارد 00٨۵ معادل نفر
 شش نفر، 43. كارندبده كشور هاي
 از يكي به تومان ميليارد ۵٠٠ و هزار
 هزار دو نيز نفر 41 و دولتي هاي بانك

 ديگر هاي بانك به تومان ميليارد
   .بدهكارند

 روساي در تغيير اخير سال چند در ●
 زيادي اقتصادي تحول مركزي بانك
 سيستم در ديگر طرف از. نكرد ايجاد
 مالي ربا كه دارند وجود افرادي بانكي
 اين مورد در ها بانك. اند بسته را خود

 ارائه براي ولي نگرفتند سخت نفر 84
 اشك جهيزيه وام تومان ميليون دو

 با واقع در. آورند درمي را مردم
 هيچ بانكي نظام در مديريتي تغييرات

 نظام كه زماني تا و كند نمي تغيير چيز
 هاي بخش تمام نشود، اصالح بانكي
  .كند مي رخوردب مشكل به كشور

 زماني از بانكي نظام در مشكالت      
 اعالم گذشته سال در كه شد شروع
 كل رئيس مظاهري طهماسب شد،
 اما .كرد خواهد تغيير مركزي بانك
 در و كشيد طول ماه پنج بحث اين
 منتظر ماه پنج ،كل رئيس اين واقع
 زماني تا دولت .بود عزل دستور ابالغ
 نكند، حل را بانكي نظام مشكالت كه

 ».برد نخواهد پيش از كاري
 با اقتصادي كارشناسان عقيده به ●

 رئيس نژاد احمدي محمود شعار وجود
 دانه با بود كرده اعالم بارها كه دولت
 ميزان اما ،شود مي برخورد ها درشت
 اجراي اثر در بانكي معوق مطالبات
 نهم دولت مالي و پولي هاي سياست
 .است يافته افزايش
 مهم نهاد انحالل از انتقاد با ناسانكارش

 ،اعتبار و پول شوراي تاثيرگذار و
 بانكي شبكه عملكرد بر نظارت معتقدند
 ممكن اعتبار و پول شوراي بدون
 خاطر به اخير سال چند در و نيست

 و نظارت امكان عمالً ،شورا اين انحالل
 بانكي بخش در مناسب سياستگذاري

 سه يرتغي همچنين. است نداشته وجود
 سال چهار در مركزي بانك كل رئيس
 بهمني و مظاهري شيباني، آقايان شامل

 وزارت سرپرست و وزير سه تغيير و
 به كار وزارت و دولت فشار اقتصاد،
 بنگاه به وام پرداخت براي ها بانك
 سود نرخ تناسب عدم زود بازده، هاي
 در آنچه و مشاركتي با اي مبادله عقود
 تسهيالت شد اعثب ،دارد وجود بازار
 سمت به هدايت جاي به ها بانك
 خريد و سازي ساختمان سمت به توليد

 و منحرف ساختمان و ملك فروش و
 هزار 68 از و شود برابر سه نقدينگي
 ميليارد هزار 180 به تومان ميليارد
 و يابد افزايش سال چهار ظرف تومان
 عمومي سطح و برابر سه مسكن قيمت

 تورم شاخص و دشو برابر دو ها قيمت
 تيرماه در 200 به 83 سال در 100 از

  .برسد 88
 و انبساطي هاي سياست تداوم ●

 نقدينگي رشد و تسهيالت پرداخت
 بانكي معوق مطالبات ميزان شد باعث

 در تومان ميليارد 173 و هزار پنج از
 تومان ميليارد هزار 38 به 84 شهريور

 سال چهار طي و برسد جاري سال در
 .شود برابر تهش گذشته

 هفته كشور محاسبات ديوان معاون    
 هزار 38 را معوق مطالبات رقم گذشته
 گذشته سال و كرد اعالم تومان ميليارد

 بانك كل رئيس بهمني محمود نيز
 بارها را معوق مطالبات رقم مركزي

 تومان ميليارد هزار 40 تا 34 بين
 .كرد برآورد

 بانك نماگرهاي اينكه رغم به    
 و هزار پنج رقم دهنده نشان كزيمر

 و معوق مطالبات توماني ميليارد 173
 1384 اسفندماه در گذشته سررسيد
 سوي از منتشره گزارش آخرين است،

 سال در كشور محاسبات ديوان معاونت
 مطالبات افزايش دهنده نشان 1388
 هزار 38 بر بالغ رقمي به بانكي معوق
 كه است 1388 سال در تومان ميليارد
 32 افزايش و درصدي634 رشد بيانگر
 اين در توماني ميليارد 827 هزارو

 برابر و است بانكي حساس شاخص
 مراجع سوي از كه هايي گزارش
 مفاسد با مبارزه ستاد عضو و رسمي

 و هزار هشت شده اعالم اقتصادي
 مطالبات اين از تومان ميليارد ۵٠٠
 ها درشت دانه از نفر 84 به مربوط تنها

 بيشتر توجه و اهتمام مورد هك است
  .اند داشته قرار بانكي النمسو

اين  با آن سياست: انقالب اسالمي
نمي تواند به جنايت هاي  ،اقتصاد

  :سياسي شنيع همراه نباشند
  

  
  ،تجاوزهاي جنسي
 ،گورستان جمعي

 ،محاكمه هاي استاليني
حاصل واليت فقيه 

  :هستند
  

  
 24از صبح امروز ، 88مرداد  24در  ◄
ردادماه همزمان با آغاز اعتصاب م

غذاي دستگير شدگان قيام مردم ايران 
در زندان اوين، خانواده هاي آنها در 
مقابل زندان اوين تجمع اعتراضي بر پا 

اين خانواده ها مورد يورش  . كردند
  . وحشيانه قرار گرفتند

، اطالع حاصل 88مرداد  ٢۵ در ◄
در پي موج گسترده احضار شد كه 
ن منتقد در سراسر كشور، در دانشجويا

دانشجوي  40دانشگاه رازي دستكم 
اين دانشگاه به كميته انضباطي احضار 

 .شدند
نيروهاي امنيتي   ، 88مرداد  ٢۵در  ◄

با حضور در منزل پدري 
سرحدي، اين فعال ) ميالد(اميرحسين

دانشجويي را بازداشت و وسايل 
شخصي وي را مورد بازرسي قرار 

ه اداره اطالعات شهر دادند و او را ب

اتهام اين فعال  .زنجان منتقل كردند
تشويش اذهان عمومي و  ،دانشجويي

اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده 
  . است
فعالين ، به گزارش 88مرداد  ٢۵در  ◄

: حقوق بشر و دمكراسي در ايران
تعدادي از خانواده هاي دستگير 

از ديروز  ،شدگان قيام مردم ايران
غاز اعتصاب غذاي همزمان با آ
اقدام به اعتصاب غذا  ،زندانيان سياسي

نموده اند و به تجمعات اعتراضي مقابل 
زندان اوين و دادگاه انقالب ادامه 

  .ميدهند
سحام ، به گزارش 88مرداد  ٢۵در  ◄
روزنامه اعتماد ملي به دستور  ،نيوز

نماينده دادستاني به طور موقت توقيف 
ن خبر در حسين كروبي با اعالم اي .شد

شب : گفتگو با خبرنگار ما گفت
نماينده ) يك شنبه شب(گذشته

دادستاني با حضور در چاپخانه روزنامه 
توقيف موقت اين روزنامه  ،اعتماد ملي

فرزند مهدي كروبي  .را اعالم كرد
علت توقيف روزنامه را چاپ نامه 
كروبي در پاسخ به هتاكي هاي صورت 

  .گرفته نسبت به وي دانست
 120بيش از ، 88مرداد  26در  ◄

پزشك و استاد دانشگاه در مورد 
رويدادهاي پس از انتخابات دهمين 

بيانيه اي منتشر  ،دوره رياست جمهوري
ضمن اعتراض به  ،در اين بيانيه. دكردن

 ،رفتارهاي ناشايست و خشن با معترضين
به نتيجه انتخابات بر شناسايي و محاكمه 

خير عامالن و آمران فجايع حوادث ا
   .تاكيد شده است

سازمانهاي سياسي  88مرداد  26در  ◄
هاي اسالمي  تحاديه انجمنا

هاي سراسر كشور  دانشجويان دانشگاه
جبهه ملي و ) دفتر تحكيم وحدت(

حزب و  جنبش مسلمانان مبارزو  ايران
سازمان حقوق بشر و  ملت ايران

سازمان دانش آموختگان و   كردستان
و ) يم وحدتادوارتحك(ايران اسالمي 

بيانيه اي به  صدور، با فعاالن طيف چپ
بازداشتها و محاكمه هاي نمايشي 

  .اعتراض كردند
فعالين ، به گزارش 88مرداد  26در  ◄

 ،  درحقوق بشر و دمكراسي در ايران
سمنان، خانم خديجه نبوي همسر مقاله 
نويس زنداني سيد ظهور نبوي چاشمي 

يل در دادگاهي غيابي كه از تاريخ تشك
آن اطالعي نداشته و در آن حضور 

 1نداشته به حكم سنگين و غير انساني 
  .سال زندان محكوم شده است

، به گزارش 88مرداد  26در  ◄
به علت دستگيريهاي : خبرگزاري هرانا 

بي سابقه شهروندان معترض به خصوص 
در شهر تهران و انتقال اكثر آنان به 
زندان اوين شرايط دشوار و غير 

تي در اين محيط براي زندانيان بهداش
  .ايجاد شده است

الف كه  2و  209عالوه بر ساختمانهاي 
مختص دستگاه امنيتي است، دو 

و همينطور ساختمانهاي  7و  1قرنطينه 
نيز از نظارت قوه قضاييه به  241و 240

مديريت وزارت اطالعات انتقال يافت 
بنابراين زندانيان سابق مستقر در اين 

به جمعيت اندرزگاههاي  اماكن نيز
عمومي و بخشهاي ديگر زندان تحميل 

 .اضافه شدند
همچنين مدرسه اوين كه ساختماني     

در مركز زندان است به زندانيان زن 
  حوادث اخير و نيز اتاقهاي بازجويي 

  
اختصاص يافت و همين موضوع باعث 
شد تا كالسهاي مختلف زندانيان تعطيل 

 .شود
اطالع رسيد كه ، 88مرداد  28در  ◄

دكتر محمدعلي دادخواه، كه از تاريخ 
  برد،  تيرماه در بازداشت به سر مي 17
  

 14صفحه در                

 و ترديد؟تهديد
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  تهديد و ترديد؟
  

در زندان به شدت مورد ضرب و شتم 
اين وكيل عضو . قرار گرفته است

كانون مدافعان حقوق بشر براي 
اعتراف عليه اين كانون مبني بر اينكه 
اعضاي آن خائن هستند، به شدت زير 

 .فشار بوده است
گفته اين منبع آگاه، بازجويان عالوه  به

بر ضرب و شتم شديد دكتر دادخواه، 
او را از طبقه سوم يك راه پله مارپيچ 

دادند و سپس  به سمت پايين هل مي
 .گرفتند در حين سقوط او را مي

مهدي كروبي در ، 88مرداد  29در  ◄
االسالم شاهمرادي چند  پاسخ به حجت

پس از  نمونه ديگر از جنايات روزهاي
. خرداد را برمال ساخت 22انتخابات 

كروبي از جمله به جواني اشاره كرد 
اش پر ساچمه است و يك  كه كله

 .اند چشمش را از حدقه درآورده
مستند سازان  ، 88مرداد  30در  ◄

برجسته كشور در نامه اي سرگشاده 
اعالم كرده اند به دليل محدوديت 
هايي كه در شرايط كنوني براي 

ازان به ويژه روايتگران مستند فيلمس
ايجاد شده است در سومين دوره 
جشنواره سينما حقيقت شركت نمي 

  . كنند
خبر داده  نوروزمرداد،  30در  ◄

يكي از پرسنل زحمت كش :است
بهشت زهراي تهران به خبرنگار نوروز 

تيرماه  24و  21در روزهاي ":گفت
جنازه هايي بدون نام و مشخصات و 

يد امنيتي، به اين تحت تدابير شد
قبرستان آورده شده و با صدور 
اجباري جواز دفن براي آنها در قطعه 

 .به خاك سپرده شده است 302
علي ، بيماري 88مرداد  30در  ◄

 60از زندانيان سياسي دهة كه معزي 
مي باشد و در اثر شكنجه هاي آن 
دوران كليه هاي او دچار آسيب 

روز  20از ، ديدگي شديد شده بود
كليه .پيش به وخامت گراييده است

هاي او دچار مشكل جدي شده است 
بطوري كه صورت و بدن او متورم 
است و به راحتي قادر به خوردن غذا 

قاضي . دنيست و تنها آب مي نوش
اجراي احكام و داديار زندان وسايرين 
بخاطر وخيم بودن وضعيت جسمي 
معزي با اعزام فوري او موافقت كرده 

روز و  20ليرغم گذشت ولي ع .اند
وخيم تر شدن وضعيت جسمي  آقاي 
معزي هنوز به بيمارستان اعزام نشده 

  .است
خبر  سحام نيوز، 88مرداد  31در  ◄

فرزند (حسين كروبي : داده است
شناس به  و محمدجواد حق)  كروبي

دادسراي كاركنان دولت به رياست 
  .حجت االسالم مقدمي احضار شدند

شبكه به گزارش ، 88مرداد  31در  ◄
معاون  ، ) جرس(جنبش راه سبز 

نظارت بر امور زندان هاي دادستان 
درباره وضعيت رسيدگي ، تهران 

قضايي به پرونده بازداشت شدگان 
 170تا  160براي « :، گفته استاخير

نفر از بازداشت شدگان اخير قرار 
بازداشت موقت صادر شده كه تمديد 

يف قرار بازداشت موقت آنها يا تخف
اين قرار و تبديل آن به وثيقه به عهده 

  ».دادگاه رسيدگي كننده است
روزنامه نگار  259، 88شهريور  1در  ◄

نويسنده و روزنامه نگار  34در داخل و 
ايران در خارج از كشور، در نامه 
سرگشاده اي به مراجع تقليد از آنها 
 .خواستند بر ضد دولت جور قيام كنند

طالع رسيد كه ،  ا88شهريور  1در  ◄
دو فعال سياسي در شهر اهواز به 
نامهاي پژمان رحيمي و محمد اسماعيل 

مردادماه توسط  26وندي در تاريخ 
اين شهر بدون ذكر  واواك نيروهاي 

اتهامي مشخص بازداشت و به نقطه 
الزم به ذكر  .نامعلومي منتقل شدند

است، پس از بازداشت و عليرغم 
نون اطالعي پيگيريهاي خانواده ها، تاك

از سرنوشت اين دو فعال سياسي دربند 
 .حاصل نشده است

 محمود ساالركيا، ، 88شهريور  1در  ◄
معاون دادستان تهران طي مصاحبه اي 
با خبرگزاري فارس وابسته به سپاه 
پاسداران، خبر انتقال فيض اهللا عرب 
سرخي به  بيمارستان را تائيد و خبر 

كيا ساالر.بستري شدن او را رد كرد
همچنين بيماري فيض اهللا عرب 
سرخي عضو بازداشت شده  شوراي 
مركزي سازمان مجاهدين انقالب را 

 . تائيد كرد 
مامورين زندان ، 88شهريور  1در  ◄

اوين به دستور قاضي كشيك ولي فقيه 
ي كه در مقابل زندان يبه خانواده ها

اوين تجمع اعتراضي برپا كرده بودند 
دن و يورش بردن و با هل دا

برخوردهاي وحشيانه قصد متفرق 
خانواده ها نسبت .كردن آنها را داشتند

به عمل وحشيانة آنها مقاومت كردند و 
اقدام به سر دادن بانگ اهللا اكبر 

  .نمودند
به گزارش ، 88شهريور  2در  ◄

خبرنگار آينده، محمد رضا گلزار بازيگر 
جوان سينما شب گذشته توسط 

ازداشت شده ماموران نيروي انتظامي ب
و بررسي پرونده وي تا امروز طول 

وي هم اينك در  .كشيده است
بازداشت موقت بوده تا پس از تكميل 
شدن پرونده به دستگاه قضايي معرفي 

  .شود
در مالقاتي كه ، 88شهريور  2در  ◄

دكتر يوسف مواليي وكيل دكتر محمد 
ملكي روز يكشنبه اول شهريور در 

ونده داشته دادگاه انقالب با قاضي پر
است، دكتر محمد ملكي وكالتنامه اش 
را امضا كرده و اعالم شده كه ايشان به 
اتهام تحريك و اقدام عيله امنيت ملي 
در حوادث پس از انتخابات بازداشت 

دكتر ملكي با اعالم اينكه . شده است
در انتخابات شركت نكرده و در جريان 
حوادث پس از انتخابات تاكنون نيز در 

بيماري بوده، اين اتهام را رد بستر 
كرده و به آن اعتراض كتبي نموده 

دكتر محمد ملكي را از ديروز به . است
  . زندان اوين منتقل كرده اند 209بند 
پروين نبي مادر ، 88شهريور  3در  ◄

دكتر زهرا بني يعقوب پرده پرده از 
ناگفته هايي در مورد دخترش برداشت 

حال  و گفت كه جنازه دخترش را در
كه گلويش بريده و ران و پايش كبود 
بود به آنها تحويل داده بودند و معلوم 
بود كه او در برابر خواسته اي مقاومت 

 . كرده و درگير شده است
مادر دكتر زهرا بني يعقوب كه در    

بازداشتگاه همدان به طرز مشكوكي به 
قتل رسيد و هر گز خاطيان و عامالن 

كمه نشدند، پرونده او معرفي و محا
 .همچنان عزادار و سياهپوش است

بر به ، انتشار خ88شهريور  3در  ◄
، در داخل خاك سپاري مخفيانه شهدا

. و خارج كشور، موضوع بحث ها شد
در وسائل ارتباط جمعي جهان 

در ايران، . همچنان موضوع بحث بود
سخنگويان دولت كودتا وجود 

را  » بي نام و نشان ها«گورستان 
پس از انتشار فيلم مزار . ردندك تكذيب 

شهدا، سرپرست بهشت زهرا بركنار شد 
و ادعا شد اين گورها، از آن معتاداني 
است كه مي ميرند و هويت آنها 
مشخص نيست و يا كساني كه بر اثر 
تصادف مي ميرند و هويتشان مشخص 

   !!نيست
چهارمين ، 88شهريور  3در  ◄

رسيدگي به اتهامات متهمان  »دادگاه«
كودتاي مخملي و اغتشاشات «رونده پ

دادگاه  15در شعبه ، »اخير تهران
انقالب اسالمي تهران به رياست قاضي 

در اين جلسه دادگاه .صلواتي آغاز شد
محسن صفائي فراهاني ،   بهزاد نبوي،

اهللا عرب سرخي ،  سعيد حجاريان، فيض
زاده، محسن  عبداهللا رمضان

كيان   سعيد شريعتي، ميردامادي،
مصطفي   زاده، محسن امين  بخش،تاج
صادق نوروزي ، شهاب   زاده، تاج

آقايي، مسعود  هدايت  طباطبائي،
علي   باستاني، حمزه غالبي، سعيد ليالز،

تاجرنيا، 
  محمدقوچاني، احمدزيدآبادي،

در شمار محاكمه محمدرضا جالئي 
  .شوندگان بودند

اعترافات مضحكي كه از آنها گرفته      
احساس را بر مي انگيخت بودند،  اين 

دستگاه قضائي » اعتراف كنندگان«كه 
را به مسخره گرفته و دادگاه را 
نمايشگاه تدني و فضاحت دستگاه 

  .قضائي بدل كرده اند
پس از گزارش ، 88شهريور  3در  ◄

رئيس كميته ويژه مجلس براي پيگيري 
وضعيت بازداشت شدگان اخير و اعالم 

رسنل پ 12خبر برخورد قضايي با 
نيروي انتظامي و قاضي متخلف در 
خصوص موضوع بازداشتگاه كهريزك 
اطالعات تازه تري در اين زمينه بدست 

يك مقام آگاه از صدور  .آمد
پرسنل  12كيفرخواست سنگين براي 

نيروي انتظامي از جمله اتهام معاونت 
در قتل براي سه فرمانده نيروي 

با اين حال هنوز در . انتظامي خبر داد
ورد محاكمه قاضي متخلف، كه از م

وي به عنوان عامل اصلي فجايع 
كهريزك نامبرده مي شود خبري در 

گفته مي شود با دستور . دست نيست
آيت اهللا شاهرودي رئيس سابق قوه 
قضائيه، فقط يك قاضي حق تصميم 
گيري درباره زندان كهريزك و اعزام 
مجرمين و متهمان را به اين بازداشتگاه 

  .تداشته اس
، به گزارش 88شهريور  4در  ◄

يكي از اعضاي كميته  :نيوز پارلمان
ويژه مجلس براي بررسي حوادث پس 

  :از انتخابات، تصريح كرد
تجاوز با باتوم و شيشه نوشابه به برخي « 

شدگان حوادث پس از  از بازداشت
 .انتخابات براي ما محرز شده است

اطالعات و مستندات موثق، از تجاوز 
ها به  ازداشتگاهعوامل ب

شدگان نداريم، اما تفاوت  بازداشت
. كند چنداني هم در اصل ماجرا نمي

آن را  ،در صورت تكميل گزارش
دراختيار رييس مجلس و بزرگان نظام 

  ».قرار خواهيم داد
، موج سبز آزادي 88شهريور  4در  ◄

  :گزارش كرده است
پيش از اين يك عضو فراكسيون  

با  وگو اكثريت مجلس در گفت
حسين ، »سبز آزادي موج«خبرنگار 
مسئول مستقيم بازداشتگاه  فدايي را

 .كهريزك اعالم كرده بود
اين نماينده اصولگرا كه نمي    

خواست نامش فاش شود، تصريح كرده 
نماينده تهران و  بود كه حسين فدايي،

دبيركل جمعيت ايثارگران، مسئوليت 
 اين بازداشتگاه را در حوادث پس از

بات بر عهده داشته و اين موضوع انتخا
براي كميته ويژه مجلس ثابت شده 

 .است
به گزارش خبرنگار موج سبز آزادي، 
برخي نمايندگان نيز معتقدند كه 

دو نماينده ديگر  سروري و زاكاني
حامي كودتا در مجلس نيز با تيم 
 جنايتكاران در داخل بازداشتگاه ها

ها به امري  اين زمزمه. مرتبط هستند
ادي در راهروهاي مجلس تبديل ع

 .شده است
گفتني است سروري پيش از راه يافتن 
به مجلس، فرمانده بسيج پايگاه مقداد و 

نيز فرمانده بسيج دانشجويي  زاكاني
 .بوده است

» موج سبز آزادي«در عين حال 
جزئيات جديدي را درباره نقش يك 

. انتظامي به نام ص مقام سابق نيروي
شتگاه كهريزك و در برقراري بازدا

 شكنجه متهمان در آن به دست آورده
كه به محض كسب اطمينان از صحت 

  .آنها، منتشر خواهد كرد

 ازجدايي دين 
  ....دولت

  
را با  دين"اگر چنين است نبايد  پس 

اگر    ".هم اخور نمود دولت
 سياستهاي يك مسلمان پوپوليست اين

در عرض آنهم فقط فجايع را  همه
 دين"، پس چهار سال به دنبال داشت

جدا  كامال را بايد از هم سياستو 
نانچه يك حكومت چ  ".نگهداشت

شهروندان  اسالمي تواناست  در حق
نامه اي اينگونه سياه داشته رخود كا

را از  حكومت"باشد ناگزير ميبايست  
بي  و  الئيكدور كرده و آنرا  دين
 "و حتي ضد دين  و سكوالر  دين

  .نمود 
با ضريب اطمينان بااليي ميتوانم ادعا 

به نوعي كنم كه خواننده اين سطور 
باب  ناظر مباحث  داغ  و پر التهابي  از 

.....  "،حكومتجدايي دين و "م لزو
ترجمه (  "جدايي مسجد از دولت"

  "تحت اللفظي از  كليشه   
Separation of Church and 

State  "  ...... ( جدايي دين از "، و يا
جمع اشخاص و در   ...."سياست،

با درجات تحصيلي گروههاي مختلف و 
 متفاوت  و  يا حتي تحصيلكردگان

اقتصادي   اسي وعلوم سي عاليدرجات 
و باز حتي فعالين سياسي كه عمري را 

  . بوده است.... در اين راه گذاشته اند
خواننده  به احتمال زياد در  تجربه من 

كه اكثراً عبارات   استشريك 
  و    "دولت"
،  و  در اين مباحث حتي  "حكومت"
را به صورت جابجا و    "سياست"

جايگزين شونده استفاده نموده و اين 
مقوله ها را همسنگ و هم معنا و با بار  
و محل يكسان و الاقل معاني مشابه بكار 

بجاست كه تعابير فوق را . ميبرند
.  دوباره به مظان بحث و گفتگو آورد

شكي نيست كه نظام مافيايي جمهوري 
 بدوناسالمي رفتني است و حتي 

توجه به وقايع چند ماه اخير، اين راي 
كه در قرن بيست را ميتوان صادر نمود 

و يكم جايي براي خرافه و خرافه 
و ..... از باب واليت مطلقهء فقيه پروري

  .....هالهء نور در محافل بين المللي
شفافيت و زاللي در گفتار و . نيست

كردار، و در مورد خويش، در پنداري 
خود  سانسور و آزاد و خالي از

سانسوري ، از الزمات موفقيت در 
و ديكتاتوري و از  سرنگوني اختناق

واجبات برقراري مردمساالري و دوام  
زبان دوگانه زبان . و پويايي آن است

گفتار كدر و ناشفاف گفتار . زور است
صغري و كبري بافتن  . اختناق است

منطق  استبداديان و تمامت خواهان 
بايد از حق خود و ديگران دفاع . است

كنيم و شفاف بگوئيم و شفاف گوئي 
   .طلب كنيم
بياييم مقوله هاي فوق را در از جمله، 

چند كلمه دوباره تعريف كنيم واز 
، ديگران و قبل از هاكاربري نادرست آن

 .خود را بر حذر بداريم همه، 
مجموعه ايست از سه  به معناي =دولت 

. مجريه باالخره شاخه مقننه، قضائيه و
گرچه با توجه به رويدادهاي سالهاي (

و تجديد و تكميل   مطرح كردناخير،  
  به عنوان "معيجرسانه هاي " ايدهء
، براي برپايي و پويائي  چهارم شاخه

 .)رايزني مجدد ميطلبد مردمساالري،
متعلق به يك  ء شاخه ها،اين مجموعه

يك قوم يا  يك دين و مذهب يا 
خاص نبوده و موظف ...... ايدئولژي

اساسي اي  است با اجراي قانون 
موازنه عدمي، بيطرف و بر اساس 

حقوق همه شهروندان را براي آزادي، 

رشد بر اساس عدالت، و استقالل و 
و زور خشونت  بدونزيستن در فضايي 

  .پاس بدارد
شاخه و فقط فقط به معناي = حكومت 

متصديان اين . ميباشد ء دولتمجريه
و محدود  شاخه براي مدتي معلوم 

. توسط مردم انتخاب ميشوند
عقايد خود را  ،خهاكانديداهاي اين ش

 نه هاي جمعيبه شهروندان، توسط رسا
ارائه  و بيطرف،آزاد  ،غير وابسته

ميدهند و در صورت اقبال مردم،  اين 
عقايد را براي مدتي معلوم در 

برنامه هاي خود جامه سياستگذاريها و 
  .عمل ميپوشانند

به معناي يك انديشه  ،از جمله= دين 
خود و يك نوع نگرش به ... راهنما،

يك نرم افزار در ..... دنياي خويش،
يك نوع تعقل ..... سخت افزار انساني،

، كه ميباشد.... يك بينش،....  و تفكر،
معتقد به آن بر اساس آن انديشه، 
روزمره تعقل كرده و با ديگران و با 

تعامل  ....طبيعت و با زمان و با خويشتن
  .  مينمايد

روش اجراي يك به معناي = سياست 
..... انديشه  راهنما،.... ايدئولوژي،

و روش اعمال  ....نحوهء تفكر.... بينش،
  .  ميباشد.... آن تفكرات
حزب و شخصي، از هر نتيجتاً هر 

مرامي، با هر دين و عقيده اي، از هر 
با هر تفكر و ايدئولژي  جنس و رنگي،

و از هر قوم و نژادي ميتواند در  اي،
و عقيده و فصل انتخابات، نقطه نظرات 

از مرام و سياست و برنامه هاي خود را 
به معرض طريق رسانه هاي جمعي 

قضاوت افكار عمومي قرار دهد و در 
شدن صورت راي آوردن و انتخاب  

در مدت محدود و معلوم، ايدئولژي و 
دين و مرام خود را در شاخهء مجريهء 

، كه با رأي وقت  حكومت(=دولت 
ياست س) مردم ميĤيد و نيز ميرود

اين . گذاري كرده و به اجرا درآورد
شاخه  از  ايشاخه  در حاليست كه هر

دولت با رعايت قانون اساسي از  هاي
. ساير شاخه ها ممانعت ميورزدكژروي 

واضح است كه اينها همه بدون دخالت 
و مشاركت و نظارت و حق مداري و 

حق طلبي هرروزه و مستمر احاد مردم  
يطرف توسط رسانه هاي جمعي ب

امكان پذير ) "شاخه چهارم"(=
 سال نميباشد، و نگاهي كوتاه به انقالب

پنجاه و هفت و سرنوشت آن دليلي 
  .زنده بر اين مدعيست

اين تخليص، در نتيجه در اينجا و 
در  راحتتر ميتوان ديد كه دين ستيزي

قرن بيست و يكم، محلي از اعراب 
همانطور كه برخورد  ،نميجويد

و  هيچ فكر و مراميخشونت آميز با 
پسنديده  ..... عقيده اي و ايدئولژي اي

اين از اصول ابتدايي . نميباشد
زباني  منتها ميبايست. دموكراسي است

و گفتاري زالل  و عملي و كرداري 
و بايد . شفاف را مصرانه طلبكاري نمود

 در ذهن خويش، از خود شروع كرد و
تعاريف و عبارات را كالبدشكافي كرده 

پنداري زالل در صحنه ماند و و با 
 "واليت مطلقه فقيه" پيدايش و خلق

بعدي و خلق الساعه هايي از اين 
  .قماش را در نطفه خفه كرد

  .به اميد آزادي، رشد و استقالل
  

   علي  آرا
          ara1357@gmail.com 

  



                                                                                                                                                                                       

 

 
15 
 

 
 

2009سپتامبر   13اوت  تا     31ز  ا 1388شهريور      22تا    9  ا ز     731شماره   ش   

 

  جنبش ملي سبز
  
  

ليكن نظام هربار با ترفندي تاثيرمورد 
نظر خود را در افكار عمومي مي 

زيرا مردم تحت تاثير تبليغات  .گذارد
باين نتيجه ميرسند كه راه حل ديگري 

ضمن . خود نمي بينند يرا در جلو
اينكه از جنبش تحريم هم اثر ملموس 

وتاثير گذاردر جامعه كه موجب  
ستهاي مردم گردد تغييرات بنفع خوا

زيرا تحريم فقط به عدم  .مشاهده نشده
ر شده و شركت در انتخابت منحص
در طول  .اقدام ديگري صورت نگرفته

در انتخبات  موارد زيادياين سالها 
انتخابات را  در صد مردم 50بيش از 

تحريم كرده اند ولي نظام با دروغ و 
مارسازي شركت كنندگان را بيش آ
كرده خصوصا كه  در صد اعالم 50از

نيروهاي  فعال سياسي داخل كشور نيز 
عموما به شركت در تحريم باور 
نداشتند و نتيجه اي براي آن قائل 

پر واضح است كه جنبش . نبودند
تحريم اگر نخواهد صرفا منحصر به 
تحريم گردد و بعد از آن حركتي 

نمي توان نتيجه ديگري   ،ددصورت نگر
ال بودن بعد را انتظار داشت  و براي فع

از اعالم تحريم هم اعالم كنندگان 
تحريم بايد از امكان و سازماندهي  

تا بتوانند در  متناسب برخوردار باشند
از تحريم را جامعه استقبال كنندگان 

بسوي هدفهاي  تحريم كه همانا جنبش 
ود گردند و مزاديخواهي  است رهنآ

ر ميرسد، تحريم در بنابراين به نظ
عنوان يك تاكتيك شرايط كنوني ب

مبارزه از كارآئي  الزم برخوردار 
نبوده، خصوصا كه ضعف سازماندهي 

البته اعالم . نيز مزيد برعلت  بوده است
تحريم بعنوان يك شيوه استراتژيك در 

مبارزه امر درستي است كه اگر   پروسه
ضعفهاي موجود بر طرف شود مي توان 

و حال  با . آن نتيجه الزم را گرفت
بوده  ه اينكه تا كنون اينگونه توجه ب

ت اكه مردم ايران در مواجه با انتخاب
همواره با تنها را ه حل موجود براي  

 ،از وضعيت دشوار كنوني يخالص
شركت در انتخابات را مد نظر قرار 
داده اند و در صحبت با مردم در 
كوچه و خيابانها بنحوي ديده مي شود 

مردم مي گويند كار ديگري نمي كه 
 "بين بد و بدتر"  تافكر انتخاب .ودش

فكر غالب بر جامعه است و اساسا با 
اعتقاد به اصالح بد به بهتر و اينكه با 
قائل شدن حداقل صالحيت براي 
افرادي  نظير خاتمي و يا موسوي و 
 اينكه اينها صد در صد از جنس خامنه

آنان را به  ،اي و احمدي نژاد نيستند
انتخاب  اين نتيجه ميرساند كه با
روزنه  ،كانديداي اصالح طلبان

موفقيت را براي خود باز بگشايند و 
باين ترتيب  تغييري در وضعيت 

  .اقتصادي  بوجود آورند
طرزفكرتحريم در انتخابت اخيردو

، بات براي ايجاد تغييراوشركت در انتخ
در مقابل هم قرار گرفتند و در ابتداي  
شروع تبليغات بنحوي مشهود بود كه 

تحريم بر جامعه غالب است و اكثر  فكر
مي كردند  مردم به وضوع ابراز عقيده

خاتمي انتخاب   كه با توجه به تجربه
بهتر از بدتر نيست و سرانجام آنان  ،بد

ژاد نرا گرفتار بدترين نظير احمدي 
با مرور زمان و نزديك . خواهد كرد

و با شروع مناظره  شدن روز انتخابات
اسي  و جنب  و ها و باز شدن فضاي سي

جوش  جوانان كه در فضاي  بسته 
سي و اجتماعي يكباره اين وضعيت سيا

كم كم  تعداد طرفداران تغيير كرده، 
بات باين دليل كه اشركت در انتخ

كاري كرد كه احمدي  ديبهرشكل با

افزايش يافته  ،نژاد مجددا انتخاب نشود
و مشخصا در روزهاي آخرمعلوم 

مشكل بودكه اين انتخابات با 
انجام خواهد ه ومحتوايي استثنائي  ب

رسيد و سرانجام در روز انتخابات 
م كه بخش  غير قابل  انتظاري از يديد

بات امردم با شركت خود در انتخ
اميداوار بودند كه تغيير مورد نظر خود 

ل از اينكه ولي غاف .را  بوجود آورند
خود را قبال گرفته و  مطلقه فقيه تصميم

 يد گذاشت كانديداير شكل نخواهبه
بجز احمدي نژاد از صندوق بيرون آيد 
و مسلما با حركتهايي كه از چند ماه 

شده بود اين قبل از انتخابات شروع 
مانند قصد  .نيت  نظام آشكار بود

اجراي طرح هماهنگ يارانه ها و 
افزايش حقوق كارمندان و بخصوص 
رقم قابل توجه افزايش  حقوق باز 

تماعي معادل تامين اج ،نشستگان
 هزار  تومان و توزيع 130حداقل 

پرستاران و  وجوه نقددر ميان
هزار تومان و 100روستائيان معادل 

زيع سيب زمين وازاين قبيل ودر وت
نهايت وقتي نتايج اوليه انتخابات و 
پيروزي  رقيب را ديدند وبا توجه به 

نجا كه ، از آشركت قابل  توجه مردم
ودند تقلب پيش بيني الزم را كرده ب

مورد نظر خود را اعمال كردند و با 
ميليون راي   10افزايش  حدود بيش از

ه به صندوقها و دبه آراي اخذ ش
 24جابجائي آرا احمدي نژاد را با  

شتابزده او را بعنوان  ،ميليون راي
رئيس جمهور اعالم كرده و با بميدان 

آمدن رهبر راه هرگونه اقدام قانوني  
ايد از طريق شوراي را هم كه طبعا ب

  .نگهبان انجام مي شد مسدود  كردند
حماسه  .از اينجا نقش مردم شروع شد

اي  كه رژيم هرگز تصورش را نمي 
جنبش مردم مرحله اي جديد در . كرد

بات بوجود آورد و بخش اپروسه انتخ
ي از مردم در شهرهاي قابل توجه

بزرگ و اقليتي از جوانان در بعضي از 
و تعجب  ت شهرهاي كوچك به

شك نيست . جهاني را موجب  شدند
كه هنوز اكثريت جامعه به اين  جنبش 

يه محافظه كاري و حرو. وارد نشده اند
ترسهاي ناشي از آينده نامعلوم و 

گرفتاريهاي روز مره ايكه مردم با آنها  
جه اند مانع شركت بخش قابل امو

ي از مردم در اين جنبش  است و توجه
هر  چيز آشكار چيزي  كه بيش  از 

نندگان جواناني هستند است شركت ك
در دوران پس از  گانكه رشد يافت
و در صدد جبران نتايج  انقالب  بوده

انحراف از نتيجه انقالبي زيان بار 
هستند كه پدران و مادران آنان براي 

از دالئل اينكه اين . آنان رقم زدند
مال همگاني نشده و اجنبش هنوز  ك
ي از شهرهاي بزرگ همچنين در بسيار

همين  است  مودي ندارد ونو كوچك 
كه عموما پدران و مادران كه نمونه 

 57بهمن  22نتيجه انقالب  تلخي از 
ند و سعي در مخالفت  ابدست آورده 

با شركت فرزندانشان در اين  جنبش  
را دارند و سعي اين موضعگيري با رشد 

و اطمينان از نيمه بخش آن و جنبش 
همچنين  شفاف  شدن رهبري  جنبش 
تغيير خواهد كرد و جنبش هرچه 
همگاني تر به سوي هدفهاي خود پيش 

نتايجي كه  به حال  بايد. خواهد رفت
  :حاصل  اين انتخابات است بپردازم

اول اينكه جنبش تحريم كارآئي   - 1
الزم را در جامعه خواهد داشت و 

در تحريم در  دانعز متقبخش زيادي ا
اين دوره از راه شركت در انتخابات 
سعي در رسيدن به هدفهاي  تحريم را 
دنبال  كرده و سرانجام تحريم 

طرفند رژيم از راه  كنندگان عليرغم
انتخابات با برگزاري  گرم كردن تنور

همراه با شركت كنندگان مناظره ها 
پس از  تقلب  بزرگ نظام خود را  

تا در اعتراض ها عليه   هموظف ترديد
نتيجه انتخاباتي كه خود در آن شركت 
نكرده اند شركت فعال  داشته و ضمن 
همسوئي  پائين اين در قشر جامعه جمعاً 
مانع از اين شدند  كه اصالح طلبان 
بتوانند اعتراضات را در سطح اختالفات 
درون نظام جلوه دهند و با اين  

دادند  جنبش دنيا را باين واقعيت توجه
كه مردم ايران كل نظام را نمي 
خواهند و اساساً انتخابات  يك وسيله 

  .اين خواست عمومي  است براي  ابراز
اثبات اين امر مسلم كه اصالح اين 
رژيم از درون امكان پذير نيست و 

نظام فاسد و داراي  مشكالت ساختاري  
راه  .نمي گردد بات اصالحااز راه انتخ

مومي مردم است اصلي همان جنبش ع
و حال كه اين جنبش راه خود را 
برگزيده بايد  با شفاف سازي در 
 ،شعارهائي كه اين جنبش بر مي گزيند

هرچه بيشتر دنيا را از آرمانهاي جنبش  
  .مطلع ساخت

مسئله مهم ديگري  كه بايد با دقت  - 3
مورد مراقبت قرارگيرد نقش وسط 
بازان در جنبش عمومي مردم است 

امروز با  .قائل مي شوندخود كه براي 
فعال شدن آنان در اين جنبش سعي 
دارند چنين جلوه دهند كه آنان  نقش 

اين جنبش داشته و  مؤثري در رهبري
با امكانات رسانه اي خود از قبيل 

لهاي امريكا و بي بي سي و كانآصداي 
تلويزيوني  كه دارند سعي در جهت 

دفهاي مورد نظر هدادن جنبش بسوي 
ا دارند و نيروهاي خود ر

ه را ب طرفداراستقالل و مردمساالري
رريج چهره هاي دحاشيه رانده و بت

شاخص خود را به صحنه آورده و 
گر . مردم را بدنبال  خود بسيج نمايند

چه خوشبختانه در صحنه سياسي 
داخلي ايران بسيارند نيروهايي سياسي  

فعال  بوده اند نخست  ،كه در اين سالها
كار رخنه اينان  ي آنان،و نقش محور

را در اين جنبش با مشكل مواجه 
ليكن ساده انديشي . خواهد ساخت

طرفداران راستين  است اگر
مردمساالري از آنتهائي كه جنبش 
مردمي در معرض آن خواهد بود 

  .غافل باشند
مسئله بعدي  كه بي ارتباط  با  – 4

مسئله قبلي نيست حضور ملموس 
ت نام طرفداران مردمساالري تح

مشخص كه  معرف و مشخصه هدفهاي 
جنبش در صحنه سياسي ايران است 

ري ومتاسفانه سانس. معرفي شده باشد
كه در تمام اين سالها بعداز كودتاي 

وجود داشته اين تصور  60خرداد سال 
باطل در ميان اكثريت مردم بوجود 
آورده كه اين بديل مرمساالري با 

الب چهره شناخته شده سالهاي اول انق
يعني آقاي بني صدردر صحنه سياسي 
آنطور كه بايد حضور ندارد و اين 
چنين تصورمي گردد كه فقدان 

ر روزانه مبعلت عدم فعاليت مست ،حضور
يبت در ميان توده هاي مردم غ .است

محسوب مي گردد و نقش سانسور را 
بنحوي متوجه نمي گردند و تصور 
ه سانسور حتي از طرف رسانه ها ي  ب

ح اپوزيسيون نيز بر ايشان قابل اصطال
و فقط از زماني كه حمله  تصور نيست

ايشان از طريق تهمت و افترا و ه ها ب
حضور  ،دروغ پراكني شروع شده

. ايشان در جامعه كامال حس مي شود
مصاحبه آقاي بني صدر در يك شب 
 ربا تلويزيون آمريكا تاثيربسيار مثبت د

ميان مردم داشت و اين اميد را در 
ميان مردم بر انگيخت كه جنبش 
داراي جهت و هدفهاي درست 

بدين . رهبري قابل اعتمادي است
جهت شكستن سانسورها از اهم مسائلي 

است كه بايد طرفداران آزادي و 
. استقالل به شكستن آن همت بگمارند

و اين مسئله در خنثي سازي نقش وسط 
بازان و كساني  كه قدرت را در 

هدف  كرده اند حمايت از اين جنبش 
  .بسيار مؤثر خواهد شد

باالخره نحوه شروع جنبش  – 5
و نحوه ورود مردم باين  عمومي مردم

حركت از مسائل بسيار مهمي است  كه 
بايد  بدرستي تحليل واين امرما را به 

شناخت روانشناسي سياسي  مردم ما  
دراين سالها . بيشتر توانا خواهد ساخت
م مي شد كه بارها  اين انتقاد از مرد

 هچرا حركت نمي كنند و عليرغم هم
فشارهائي كه بر مردم حاكم است 
چنين مي پنداشتند كه مردم در تحمل 

زندگي دچار يك  شرايط  دشوار
اند  يد ردگآسيب  اجتماعي سخت 

كه هرچه فشارها بيشتر مي گردد مردم 
اين باور ميرسند كه چاره اي جز ه ب

با و اين باور غلط كه . تحمل نيست
جنگ گرز رفت،  مشت كه نمي شود به

مردم را از  پس بايد تحمل كرد
قي  كه در حال اتفا. حركت باز داشته

جه يايران  بوقوع پيوسته  ما را باين نت
عمومي  ميرساند كه شروع جنبش

راهكار خاص خود را دارد كه بدون 
فراهم شدن زمينه آن كه همانا بروز 

مكان ظهور اشوكهاي  سياسي است 
مسلماً  زمينه بروز جنبش در . ي يابدنم

يك پروسه زماني طوالني  بوجود مي 
آيد ولي ظهور آن و حركت مردم نياز  
به شوك سياسي  دارد كه  اينبار تقلب 
رژيم در انتخبات با آن  پيش زمينه 
هاي باز كردن فضاي سياسي امكان 

در گذشته هم اين . بروز پيدا كرد
توان   چنين  بوده و فهرست وار  مي

  . به بعضي از انها  اشاره كرد
با استعفاي مرحوم  1331تير  30قيام 

خرداد سال  15حادثه ،  دكترمصدق
ي خميني  و انقالب  با دستگيري آقا 42
زيم شاه در قضيه با كشتار ر 57

مندرج در  اعتراضات مردم به مقاله
 ندهده ، هم نشانروزنامه اطالعات

صتي آنست كه مردم همواره منتظر فر
هستند كه موضوع هيجان انگيزي  كه 
در جامعه زمينه اي  فكري مشترك 

ه يكپارچه معدارد بوقوع بيوندد و جا
عكس العمل دفاعي  از خود بروز 
ميدهد و آن رويداد را به جنبش 
 ،عمومي تبديل مي كند و باين ترتيب

اين نتيجه نيز حاصل است كه بديل  
د مردمساالر در درون كشور همواره باي

الزم برخوردار باشد و  ياز آمادگيها
با  برنامه ريزي براي سازماندهي 
جنبش عمومي مردم از فرصت بدست 
آمده كه معموال خود رژيم آنرا فراهم 
مي سازد بنحو احسن استفاده نمايد و 
اينك كه مردم بپا خاسته اند تنها از راه 

اطالع رساني  شكستن سانسورها و 
ل بدي درست و حضور چشمگير

مردمساالر در ميان توده ها مي توان 
 يبه رژيم. باين جنبش تداوم بخشيد

كه امروز  بيش از هر زمان از درون در 
حال فرو پاشيدن است فرصت نداد 
كه قدرت خود را بازسازي كند و 
واضح است نظامي  كه در درون با 
تضادهاي گوناگون روبروست در برابر 
جنبش مستمر مردم قادر به مقاومت 

  :نيست و بقول شاعر آزاده نعمت آزرم 
  هرچند كه سنگالخ و شب تاريك است

  هر چند كه پرتگاه دره باريك است
  رهنوردها مي دانندبا اين همه،

  از نيمه گذشته شب، سحر نزديك است

 شجاعت آزاد بودن
 

به قوت گرفتن استبداد كمك كرده 
اما آيا ما حاضريم اين انتقاد را . است

به خود بكنيم و به نسلهاي بعد با 
من بوده  اين خطاي:  شجاعت بگوئيم

و  از اين ببعد مي خواهم آزاد زندگي 
مي خواهم آزاد زندگي كنم زيرا . كنم

براي ساختن راهي جز آزاد زيستن و 
همه مسئوليتهاي آزاد زيستن را بر 

  عهده گرفتن نيست؟ 
باري ، اين شجاعت است كه به    

انسان كرامت و منزلت انسان بودن را 
ورود در اين تحول .  بازپس مي دهد

اما  . و تحول كردن،  سختي دارد
چون هر مشكلي راه حلي پيدا مي كند 
كه عقل خالق  مي يابد،  به انسان يك 

اين . شادي مي دهد وصف ناكردني
شادي را آقايان رولومي در كتاب 
شجاعت خلق كردن و بني صدر در 
كتاب عقل آزاد، به خوبي شناسانده 

  .اند
اكنون كه مردم ايران به جنبش    

مده اند، مي بايد هر كس از خود درآ
سئوال كند آيا در صحنه آزادي 
خواهد ماند و در بازيافتن آزادي خود 
خواهد كوشيد؟  يا  روي  به سرابي 
ديگر  كه استبداد ساخته است، مي 
نهد؟  درست است كه دين در قلمرو 
. قدرت امتحان خود را فعال داده است

درست است كه سلطنت امتحان خود 
درست است كه . ه استرا داد

سازمانهاي قدرتمدار امتحان خود را 
  داده اند اما 

نخست بايد دانست كه اينها تنها     
براي مثال اين . شكلهاي موجود نيستند

روزها شعار جمهوري ايراني از اينور و 
و عجيب اينكه . آنور بگوش مي رسد

جمهوري، . زياد هم  تبلغ مي شود
اني آن اسالمي و اير. جمهوري است

ديگر چيست؟ حاال اسالميش را امتحان 
مگر اين كه  ! كرديم و ايرانيش مانده؟

مقصود اين باشد كه سلطنت نمي 
و ) جمهوري مي خواهيم(خواهيم 

جمهوري ملحوظ در واليت مطلقه 
جمهوري اسالمي ( فقيه نمي خواهيم 

بلكه آن جمهوري را مي ) نمي خواهيم
ان خواهيم  حاكميت جمهور مردم  اير

استقالل، آزادي، «معني دهد،  
  .رساتر به مقصود است» جمهوري

و ديگر اينكه بايد دانست كه اينطور     
نيست كه اگر جامعه تجربه اي را كرد، 

مگر جامعه ما .  تا ابد  تكرار نمي كند
در  دوران ساساني دين دولتي را 
امتحان نكرده بود كه در دوران سر به 

رار كرد و در داران و صفويه آن را تك
  نيز بدان  تن داد؟  57پي انقالب 

يك بار در دوران ساساني دين      
زرتشت از خود بيگانه شد بدليل اينكه 
هيج روشنفكري درصدد بر نيامد دين 
زرتشت از خود بيگانه را به اصل خود 

كه همانا بيان آزادي مي بود،  
وقتي اعراب به ايران حمله . برگرداند

ران جامعه از ايده تهي كردند جامعة اي
آنچه را كه داشت بي . شده بود

محتوي مي يافت و نمي خواست و 
آنچه را ارباب قدرت به او تحميل مي 

باور راهنمايش . كردند، نمي پذيرفت
ميان تهي شده بود و نمي توانست 
. فضاي زندگي را بر روي او بگشايد

براي همين بقول مرحوم زرين كوب 
ن، در سكوت ايران، در طول دو قر

آن سعي ها هم كه شد سعي . فرو رفت
بر التقاط زرتشت با دينها ديگر بود كه 

آيا وقت آن نرسيده . به شكست انجاميد
است كه به روشنفكراني كه اين ضغف 
را كه همانا از خود بيگانه شدن دين 

تا كه جامعه . است، به قوت بدل كنند
در قيد اين و آن بيان قدرت نماند و 

بيان آزادي و راه بر او در دين او 
  زندگي در آزادي شود؟

اميد كه شجاعت آزاد زندگي كردن 
  .را بجوئيم
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روزها بر ملت چگونه 
  مي گذرد

  
كه در ديداري در خبر است  - 2

 ، ميان هاشمي و خامنه ايمحرمانه 
سيد علي از او خواسته است بيايد و 

رام كند و هاشمي نيز فكر آجامعه را 
كرده است كه اين زمان بهترين زمان 

اما اگر  . براي حفظ نظام و خود است
باشد هاشمي بار ديگر و مانند  راست 

هميشه رو به قدرت نهاده و پشت به 
سرنوشت همه  او. كرده استملت 
 .كاران را براي خود خريده است فريب

باز در خبر است كه قرار است 
نمازجمعه روز قدس را هاشمي 

 .رفسنجاني امامت كند
هاشمي هر چند با افرادي در بيت  -  4

ت مخالف است اما حكومو سپاه و 
جمهوري بساط رژيم هرگز مايل نيست 

اسالمي ايران برچيده شود زيرا خود 
ايد وي از جمله كساني است كه ب

محاكمه شود و پاسخگوي تمام 
جناياتي شود كه در حق ملت انجام 

 .داده است 
خبرگان سياسي باسابقه اي مانند  - 5

عسگراوالدي و هيات موتلفه و جامعه 
اسالمي مهندسين و جامعه روحانيت 
  مبارز كه متوجه شده اند احمدي نژاد 

نها را به بازي نخواهد گرفت  آهرگز 
دست به يكي كنند تصميم گرفته اند 

فتنه را كه هم  تا شايد بتوانند اين
ن معتقد است و هم هاشمي به آ

از سر  ،ن رسيده استآعسگراوالدي به 
اگر با حمايت و همكاري . راه بردارند

سيد علي باشد به نتيجه مي رسند و اگر 
احتمال اينكه موفق  ،نباشدبا حمايت او 

البته گروه  .شوند شايد كم باشد
نيز بكار حذف هاشمي و  ژاد احمدي ن

در جلسه . دار و دسته او است
. ، مهدي هاشمي متهم شد»دادگاه«

حمله به هاشمي رفسنجاني نيز شديد 
مايه صحبت هاي مشائي اين بود : است

كه هاشمي رفسنجاني همواره مي 
خواسته است بر خامنه اي دست باال را 
داشته باشد و او را وادار كند طبق نظر 

دفتر هاشمي هم  به او  . نداو عمل ك
در اين پاسخ، صحبت از . پاسخ داد

كوششي كرد كه براي حل مشكل به 
ترتيبي كه دو طرف را راضي كند، 

يعني خبر باال را تأييد .  بعمل مي آيد
  .كرد

اگر قرار باشد هاشمي با خامنه اي     
بار ديگر يكي شوند،  در اين صورت 

لت و دست، تصفيه اي ديگر البته در دو
 و نيروي انتظامي و دادستاني هاسپاه 

 ۵خامنه اي در . روي خواهد داد
از . شهريور،  به نعل و به ميخ مي زد

قواي سركوب ستايش مي كرد و مي 
افزود بايد كساني هم كه تخلف كرده 

محاكمه شوندگان . اند، مجازات شوند
متخلفان هستند اما دليلي در دست 

 ...شند ونيست كه به خارجيان متصل با
  

تجاوز به حقوق زندانيان و * 
  :فشار برآنها همچنان شديد است

    
تجاوزات وفشار در زندانها روز به روز   

دامنه بيشتري مي يابد و اخيرا حزب 
مشاركت طي نامه اي اعالم كرده است 

كه بازجويان در بازجويي هاي خود به 
برو و متعهد و با شخصيت آخانم هاي با 

كه در رابطه با مسائل  ورده اندآفشار 
زندگي خود  خصوصي شخصي خود و

به نظر مي رسد . افشاگري هايي بنمايند
كه همان باليي را كه بر سر زن سعيد 

بر سر برخي از دارند ورده اند آامامي 
در بازجويي  . مي آورندزنان مشاركتي 
نها خواسته اند كه به ها با فشار از آ

افشاي برخي مسائل غير  اخالقي 
، نهافيلم برداري از آتا با  . پردازندب

در دادگاههاي وادارشان كنند 
  .عتراف كنندخود ا ضداستاليني بر 

آن روز كه  مأموران خامنه اي اگر       
بر سر همسر سعيد امامي  را ن بالآ
مراجع و بزرگان سياسي به  ند،وردآ

خصوص سران جبهه مشاركت و 
به سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 

آن و عوامل تراض بر مي خاستند اع
تا  مي آوردند،به دادگاه جنايت را 

اصلي اين اعتراف فرمانده هويت 
شايد هرگز  ،گيري ها مشخص مي شد
به خود نمي برخي ها اين اجازه را 

  .زنان بازي كنندآبروي دادند كه با 
 زاديآاز سوي  ،ن سالهاآدر       

و قاضي بازجويان و  خواهان، اسامي
مسئوالن بلند پايه اي كه آن عمل را بر 

ورده بودند افشا سر زن سعيد امامي آ
همچنين شكنجه برخي  .شدند

 همراه زني كه ازشهرداران تهران و 
در زير زمين زندان وصال آنان بود، 

به دستور رازيني و فرماندهي كه 
. ، افشا شدغالمرضا نقدي صورت گرفت
نمي نجا ياگر پيگيري مي شد كار به ا

كه همسران همان نمايندگان و  كشيد
مسئوالن اينگونه زير دست جنايتكاراني 
 قرار بگيرند كه تنها از سوي سيد علي و

قاضي مرتضوي دستور مي و او بيت 
   .مي گيرند اعتراف شكنجه گيرند و زير 

  
گورستان بي نام و نشانهاي * 

امروز يادآور اعدامهاي شهريور 
 :است 67

   
از  كه برخي استه مدآدر خبرها   

سيب نمايندگان از مردمي كه مورد آ
قرار گرفته اند خواسته شده كه به 
مجلس مراجعه كنند و اطالعات خود 
را در اختيار گروه حقيقت ياب مجلس 
قرار دهند و حتي ديروز خواسته اند 
كه اگر كسي از گورهاي دسته جمعي 
اطالعاتي دارند به مجلس و نمايندگان 

جعه كنند و اطالعات اين گروه مرا
ر الزم را بدهند تا مورد بررسي قرا

، ما در ماه شهريور هستيم. گيرد 
نمي تواند و انسان  1388شهريور سال 

آن . نيفتد 1367به ياد شهريور ماه 
به فرمان خميني و در دوران زمان، 

رياست جمهوري همين سيد علي 
و با رياست قضايي موسوي خامنه اي 

زيري موسوي و و نخست و اردبيلي
وزارت دادگستري حسن حبيبي و 

سه  وزارت ارشاد محمد خاتمي، 
ناقاضي به اسامي نيري و رئيسي و 

به فرمان خميني دست  پورمحمدي، 
  :جنايت بر ضد انسانيت زدندبه 

    

  شجاعت آزاد بودن
  
سه بار انقالب كرديم و هر سه بار ،    

وقتي دست بكار نظم جديد شديم، به 
.  كج راهه استبداد و وابستگي افتاديم

چرا نتوانستيم : در  پاسخ به اين پرسش
جامعه خود را  استبداد رها كنيم؟   

هر بار ،  اقليتي با : بعضي مي گويند
كمك قدرت خارجي بساط استبداد را 

بر اين باور هستند كه   .دوباره پهن كرد
گرچه جامعه آزادي  مي خواسته است 
اما اين گروههاي زور پرست بوده اند 

كه با كمك گرفتن از قدرت خارجي،  
موفق شدند مسير انقالب مردم را 
عوض كنند و مردم را به بيراهه 
استبداد و وابستگي كه دلخواه  خود 

بناچار راه . وبيگانگان است، باز گردانند
ين گروه براي در بيراهه  استبداد حل ا

نيفتادن انقالبي ديگر اين مي شود كه 
مي بايد اين گروه ها را باز شناسي 
كرد و روش و كاركرد آنها را به جامعه 
معرفي كرد تا از كارآئي آنها كاسته 
شود و جامعه بتواند به خواست خود 

  .كه استقالل و آزادي است برسد
انيم، نظر اگر در صورت مسئله بم     

در مشروطه،  در . درست بنظر مي رسد
، هم 57ملي شدن نفت و در انقالب 

اقليت قدرت پرست در داخل و هم 
قدرت هاي خارجي حامي آنها را مي 

اما مشكل اينجا . توان شناسائي كرد
است كه اين گروه اقليت كه با 
قدرتهاي خارجي ارتباط بر قرار مي 
. كند، مثل جيوه  شكل عوض مي كند

مي تواند بورژوا و خورده بورژوا و 
سلطنت طلب و پان ايرانيست، مذهبي 

مگر . بگردد...  و ملي و توده اي و
كاشاني و مظفر بقائي در ابتدا با مصدق 
  نبودند؟  از اين رو است كه  هر بار اين

  
زندانها و در عرض مدتي كوتاه در 

نفر از جوانان را به قتل  ۵٠٠٠حدود 
 را در گورهاي دسته نهاآرساندند و 

ن را آجمعي مدفون ساختند كه امروز 
كرده اند به نام  تبديل به پارك
 .گورستان خاوران

برخي ها از جمله  ،ن روزگارآدر    
پور  –رييسي  –حسينيان  –رازيني 

 –الجوردي  –ريشهري  –محمدي 
از عوامل ... اشراقي و –عسگراوالدي 

فرمان اعدام ها در اجراي اصلي 
نها آامروزه همه . زندانهاي ايران بودند

صاحبان ، به جز الجوردي كه ترور شد
نمايندگي قضايي و بازرسي و مقامهاي 

يا باز هم برخي ها معتقدند كه آ. هستند
در درون نظام مي توان تغيير به وجود 

نهم با اينهمه جنايتكار حاكم بر آورد آ
؟ آنهم با مسندهاي قضايي و سياسي

 وجود واليت مطلقه فقيه؟
  67زهاي خونين شهريور سال رو در     

و تا وقتي نامه هاي منتظري به خميني 
در خارج كشور، توسط دفتر بني صدر، 

هيچ كس نه  نشد،منتشر  67در اسفند 
خبري از اين جنايات داشت و نه 

اما  . آن را افشا كندجرات مي كرد كه 
خامنه اي دست به سيد علي  اينك

اما اين بار، هر . كشتن زده است
افشا  ي، بمحض اطالع از آن، جنايت
  .شد

  

گروه شكل عوض مي كند و جامعه 
اين : شگفت زده، به خود مي گويد
چرا ! رنگش را ديگر نديده بوديم

قدرت طلبان هر زمان شكل در خور 
آن زمان را به خود مي دهند و مردم 
متوجه نمي شوند كه همان محتوي در 
شكل جديد وارد صحنه شده است؟ 
زيرا به محتوي بي توجه مانده است و 
خود نيز مسئوليت شركت در رهبري را 

  .بر عهده نگرفته است
يك نظر ديگر كه نگاهي عميق تر به  

تا در جامعه ، :  ارد مي گويدمسئله د
مؤلفه هاي دولت استبدادي وجود 
نداشته باشند، اقليت آن جامعه چگونه 
مي تواند چنان فعال مايشاء بشود كه 
خواست خود را به تمام جامعه تحميل 
كند؟ براي اينكه جامعه آزاد بشود مي 
بايد اين مؤلفه ها يك به يك شناسائي 

را مي توان  شوند و اگر مرام ها و بيانها
به مرامها و بيان هاي آزادي بدل كرد،  

اگر نه، دست . بايد اين كار مهم را كرد
كم آنها  نقد  بايد كرد به ترتيبي كه ، 
رفته رفته،  نظام جامعه تحول كند و 
مردم هم طرز فكر و رفتار زورمدارانه 

براي مثال ديني كه . را ترك گويند
زور  اسالم  نام گرفته كم يا بيش بيان

از اين جهت نام اسالم را . ( شده  است
مي آورم، اكثريت جامعه ايران پايبند 
به اين دين هستند و در جهت دادن به 
جامعه، به اين سو و يا آن سو، تاثير 
بسزاي دارد و گرنه مرامها و دينهاي 
ديگر هم مستثني از قاعده اي  كه ذكر 

با اين دين چه ).  خواهم كرد نيستند
كرد؟  اندك شماري از  بايد كار

روشنفكر اين نقصان را ديده اند و سالها 
از آن جمله .  به اين مهم پرداخته اند

آقاي ابوالحسن بني صدر قريب به نيم 
فرق . قرن به اين مهم پرداخته است

اين روشنفكران با كساني كه سعي در 
به قالب در آوردن اسالم در 
استاندارهاي غربي كرده اند بسيار 

ايشان هم اسالم متعارف را نقد  .است
كرده و بياني از اسالم را پيش رو مي 
گذارد كه با آزادي و حقوق كامال 
خوانائي دارد و هم قوانين و پويائي 

اگر . قدرت را به جامعه مي شناساند
جامعه  قوانين و پويائي قدرت را باز 
شناخت، ديگر فريب صورت را نمي 

كل خورد و قدرت پرستان را به هر ش
گفتار و . كه در آيند، شناسائي مي كند

رفتار  اشخاص و گروهها  است كه 
جامعه بازشناسي مي كند و زور پرست 
  .را از  آزادي خواه  تشخيص مي دهد

اما سئوالي كه هنوز باقي مي ماند     
اين است كه چرا جوامع اين بيانهاي 
قدرت را بجاي بيانهاي آزادي بر مي 

اي كه در ابتدا و حتي بيانه. گزينند
بيانهاي آزادي بوده اند را به بيان 

براي مثال چرا  قدرت تبديل ميكنند؟
اسالمي كه به قول آقاي بني صدر مي 

بايد بيان آزادي و حقوق باشد در فقه  
خالصه مي شود كه اگر نه همه آن 
القل بخش عمده آن بيان قدرت 
است؟  مدرنيته غرب به شبه مدرنيته اي 

ه پهلوي ها به اجرا در بدل مي شود ك
مي آورند؟ چرا وطن دوستي در ملي 
گرائي افراطي و نازيسم از خود بيگانه 

  مي شود؟ 
هر : مي توان جواب را چنين داد    

فضاي خالي در ذهن آدمي را زور پر 
وقتي انسان نمي خواهد . مي كند

دانش و فن الزم را تحصيل كند و بكار 
ي شود، برد، وقتي با مسئله اي روبرو م

بنظرش مي . به زور متوسل مي شود
رسد كه قدرت درجا و آسان بكار مي 

وقتي هم . رود و مشكل را حل مي كند
در رابطه قوا قرار مي گيرد، اول به 

شجاعت طبيعي و . سراغ زور مي رود
ترس . آزادي خود را از ياد مي برد

جاي شجاعت و زور جاي بكار 
مي انداختن آزاد و از روي دانائي را 

مستبد براي هر مشكل راه حل . گيرند
مان مي برد بسيار زود ساده  دارد و گ

مي گويد مي . به نتيجه مي رسد 
خواهي مشكل تورم و ركود اقتصادي 

آلمان را به يك چشم بهم زدن  30دهه 
با روشهاي بسيار ساده حل كنم؟  بدان 

زيرا اين گروه . كه راه حل ساده است
ب همه و آن گروه هستند كه مسب

مسبب را كه از ميان . بدبختيها هستند
ببري، مشكل حل مي شود و كشور مي 

و يا، مي خواهي كه ! شود گل و بلبل
دين دار درست وحسابي بشوي؟ من 
فتوا مي دهم تو هم اجرا مي كني 
خوب شد به بهشت مي روي بد شد 

مي بينيد بسيار . ... پاي من فتوا دهنده
انتخاب روشها ساده است، . ساده است

هم يكبار مي كنيد بعد ديگر خودش 
مثل قطار روي ريل به مسير دلخواه 

مي خواهي آلمان آباد . مي رود
داشته باشي يكبار هيتلر را انتخاب مي 
كني بعد كار تمام است ديگر نمي 

مي . خواهد انتخابي ديگر بكني
خواهي هم ايران آباد باشد و هم دين 
 داشته باشي؟ خميني را انتخاب مي

اگر خوب . كني ديگر كار تمام است
شد كه همه سود برده ايم اگر هم بد 
شد تقصير آنها است من كه كاري 

  . نكرده ام
اين انتخاب بر قوت خود باقي است  

تا اينكه استبداد فراگير مي شود و 
باز موقع .  خرابي افزون از حد تحمل

انتخابي ديگر مي شود از نوع انتخاب 
از اين تجربه كه  و هنوز، انسان. اول

زور آدمي را به وارونه هدفي مي 
رساند كه زور را براي رسيدن به آن 

  .بكار مي برد، درس نمي آموزد
اما به باور من  براي آزاد زندگي     

مي بايد . كردن شجاعت الزم است
جرعت  داشت تا به ميداني قدم 
بگذاشت كه در آن شجاعت انتخاب را 

بر سر  شجاعت ماندن. داشته باشي
شجاعت نقد .  تصميم را داشته باشي

و به اين . كردن از خود را داشته باشي
رسيده باشيم كه استبداد جز سرابي از 

هر چه حاصل . آبادي درست نمي كند
تا .  استبداد است خرابي است و بس

اين شجاعت را نداشته باشيم هر 
آزادي دير يا زود ره به استبداد مي 

  . برد
اني از خود بپرسد براي اگرهر اير     

اينكه دولت اين نمي شد كه شده است 
و استبداد تمامي زندگي فرد و جامعه 
را فرا نمي گرفت، او در اين سي سال 
چكار كرده است؟ مي شد مطمئن شد 

هيچ . كه آينده تكرار گذشته نمي شود
من نه : ايراني نمي تواند و نبايد بگويد

ي زيرا اگر هيچكار. خوب كردم نه بد
  نكرده است،  همانا بد كرده است، 

  15در  صفحه 
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