
  

 

.اين ضد از زماني ديگر قابل مهار نمي شود.از اين رو، قدرتمدارها ضد خود را مي سازند.قدرت از تضاد و دشمني پديد مي آيد:انقالب اسالمي
اقتصاد مصرف محوري كه توسعه داد، در . وانست اقتصاد توليد محور را رشد دهد زيرا با استبداد متكي بر رانت خواري، سازگار نبودرژيم شاه، نت

رژيم واليت . از اين رو، تبديل به نيروي محركه انقالب شد. اين نيروي محركه را نتوانست خنثي كند. روستاها و شهرها، فراوان بي كار بوجود آورد
اقتصاد مصرف محوري را بازسازي كرد كه . ه بهمان دليل، مباني اقتصاد توليد محوري را ويران كرد كه در دوران مرجع انقالب ايجاد شدفقي

» ايدئولوژي واليت فقيه«اين نيرو را نه از نظر اقتصادي توانست جذب كار كند و نه . شمارآن بيكاران مدام افزايش يافت. موجب سقوط شاه شد
نامزد خود برگزيده، به  4در سياست نيز، در حد رأي دادن به يكي از . نت محتوائي داشت كه، بمثابه انديشه راهنما، بكار جامعه جوان آيدجز خشو

پس اگر امروز مي گويد . در قلمرو فرهنگ نيز، تا توانست از عرصه فرهنگ كاست و بر عرصه ضد فرهنگ زور و خشونت افزود. نسل جوان كار نداد
جريان بني صدر، به . اين جنبش را جريان واليت فقيه برانگيخته است. ش مردم ايران را جريان بني صدر برانگيخته است، راست نمي گويدجنب

بش يمن رها نكردن تجربه انقالب و ايستادگي بر سر پيمان با مردم ايران و با اصول استقالل و آزادي و حقوق مردم و انسان، در جهت يابي جن
تحليلي را مي  –در فصل دوم، گزارش . ، خبرها و نظرهائي را مي خوانيد كه گوياي نقش اين دو جريان هستند لدر فصل او. شركت دارد است كه

در فصل سوم، قسمتي ديگر از .  موضوع آن، راه كارهائي هستند كه پيشاروي خامنه اي قرار گرفته اند. خوانيد كه از ايران دريافت شده است
  3در صفحه.                                                                                                   را مي آوريم» تبار  شناسي كودتا«باره  مطالعه در 

   جهانگير گلزار

  سال وفاي به عهد  30و مردم اولين منتخب 
  

  انرياست جمهوري اير مين سال اولين انتخابات  30به مناسبت 
 

خارج  شدن از اين . جامعه ما در طي قرون با خشونت و قدرت حاكمان زندگي كرده است 
كه به انقالب پيروزي  ۵٧انقالب سال . مدار نياز به يك تحول اساسي در تمامي زمينه ها را دارد 

گل بر گلوله شهره شد در جستجوي رهايي از استبداد و دستيابي به آزاديها و استقالل و زيست 
مردم آزاد شده از دست استبداد سلطنتي بدنبال زيست درآزادي و رها از هر . ر عدالت بود د

قولهاي آقاي خميني را به عنوان يك روحاني و  مرجع تقليد كه نبايد حرفش  ،گونه استبداد
دوتا شود و حرف را از سر مصلحت نزند، قبول كردند و بيان او را بعنوان سخنگوي مردم ايران 

در پاريس و در زير درخت سيب، آقاي خميني در مقابل رسانه هاي جهان  عنوان . دپذيرفتن
  .نمود كه به آزاديها و برقراري آنها اعتقاد دارد و  خود را متعهد به اجراي آنها دانست

  13در صفحه                      

  مجيد محمدي محقق 
  نامه سر گشاده به آقاي ابوالحسن بني صدر

  
  بني صدرسالم آقاي 

و . سال پيش در چنين روزهايي من همراه بسياري از هموطنانم به شما رأي داديم 30. نام من مجيد است
خواستم با شما از روزي كه به شما رأي دادم از روزهاي قبل و . اكنون سي سال از آن ماجرا مي گذرد

ما در آنروز بگويم كه  تا بحال از تشويشي براي ش. بعد از آن و اينكه چرا به شما رأي دادم سخن بگويم
سي سال پيش عصري كه در راه بودم كه به شما رأي .  گمان ندارم با هيچ احدي در ميان گذاشته باشم

. بدهم، اميد داشتم و يا بهتر بگويم از ته دل مي خواستم كه شما به عنوان رئيس جمهور انتخاب نشويد
در صندوق مي انداختم اما نمي خواستم شما رئيس  عجب تناقضي، چه پاردوكسي، ورقه رأي به شما را

دليلش نه اين بود كه اين بينش را داشتم كه چه خواهد شد و چه بال بر سر شما خواهد . جمهور بشويد
  .آمد و روند انقالب به كجا خواهد رسيد كه با شما از سر صداقت مي گويم كه چنين بينشي نداشتم

  
  15در صفحه    

  
  در كلن  بحث آزاد
  

چگونگي گذار از بحران به دمكراسي در ايران، و آيا 
  فرو پاشي نظام واليت فقيه، تجزيه ايران را در پي دارد؟

  !ھموطنان عزيز 
،مبارزه پيگيرو استقامت ۵٧درآستانه سالروزانقالب بھمن  

خستگی ناپذير ملت بزرگ ايران چنان لرزه ای براندام خائينن 
انداخته که ولی فقيه و پيروان واليت فقيه را بيش از پيش حيران 

ھرچه ابعاد مبارزات مردمی گسترده تر و . و پريشان ساخته است
م عميق تر و از طرف ديگر، فراگيرتر، از سوئی شکاف درون رژي

مالی برافتاده، ماھيت  –پرده تزويرازچھره باند مافيائی نظامی 
واقعی آنرا ھرچه بيشتر بويژه برھواداران رژيم جعلی واليت فقيه 
 برمال ساخته، بطوريکه آن بخش ازآنھا که تا بحال فريب خورده 

ی را بوده اند از پيکره رژيم جدا شده، انزوای اين باند مافيائ
  .کاملتر می سازند

رژيم که ابتکارعمل را ازدست داده و حيات خويش را در خطر  
جدی می بيند، بنا به قاعده  قدرت کور، برتھديدھا و خشونت ھا 

غافل از . می افزايد تا شايد مردم ترسيده، دست از مبارزه بشويند
اينکه مردم شجاع ايران نه فقط ترس و واھمه ندارند بلکه روز به 
روز مصمم تر برای براندازی کل نظام منفورواليت فقيه و 

آزادی و استقالل  برای استقرارحاکميت خويش و براساس 
دمکراسی در ايران عمل می کنند وما نيز برآنيم که اين خواسته، 

  .نظروعمل ملت بپاخاسته خويش را بگوش  جھانيان برسانيم
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New  
      

نگ

  نيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدرپرسشها از ايرا
  

  جنبش به سازش مي انجامد
  يا به تغيير؟ 

 جناب آقاي بني صدر
  با درود فراوان و سالمتي براي شما،

چند روزي است بفكر فرو رفته ام كه سرنوشت اين جنبش به كجا 
شايد ترس سئوال كنندگان از آينده باعث شده است . ختم ميشود

وقتي دوستان از ايران زنگ . درستي باشم كه من بدنبال يك پاسخ
. مي زنند مي پرسند ما كه در مبارزه هستيم ولي آينده چه ميشود؟

البته شما به صور مختلف تالش نموده ايد از نظر تئوري به اين 
. اما سئوال كنندگان پاسخ ملموس مي خواهند. مسئله پاسخ دهيد

خود پاسخ مي دهم تا آنجائي كه در توان فكريم است به دوستان و 
ولي باز قانع . و حتي قصد داشتم در اين زمينه مقاله اي بنويسم

نمي شدم و به شما استاد خود رجوع كرده ام تا با كمك شما بتوانم 
  .پاسخ شايسته اي پيدا نمايم

قبل از وارد شدن به سئوال، شرايط جنبش را من به دوحالت 
  .تقسيم مي كنم

مثالً با كنار گذاشتن . شي در بگيرداحتمال اول اينست كه ساز -1
واقعيت اينست كه حتي راديكالترين . احمدي نژاد يا هر كار ديگري

بخش اصالح طلبي كه گنجي نمونه اش است، در عمق تفكرشان با 
( با خامنه اي  Ĥيتاينان در نه. اين نظام چندان اختالفي ندارند

ت مردم و مخالف هستند و درك نا چيزي از حاكمي) سلطان حاكم 
آقاي كديور عالوه بر اينكه با جدائي دين از . حق و آزادي دارند

حكومت موافق نيست، هنوز معتقد است در جامعه ديني مثل 
و . ايران، باالخره عالمان ديني بايد بر سياست نظارت داشته باشند

يا براي نمونه، آقاي گنجي بطور زيركانه اي وقتي مي خواهد 
كند از كلماتي مثل با دين و بي دين استفاده روشنفكران را تقسيم 

مي كند و بي دين در فرهنگ عمومي ايرانيان، برابر با كافر است و 
بيانيه اخير . كافر هم در فقه ارسطوئي تكليف اش مشخص است

تن در خارج كشور، قدري بوي سازشي را  5موسوي و حتي بيانيه 
  . مي دهند كه مي تواند انجام پذيرد
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د آقاي گنجي كه قصد دارد چگونه ميشو
 Ĥيتآقاي خامنه اي را به اتهام ارتكاب جن

عليه بشريت به دادگاه بين المللي 
بكشاند، يكمرتبه طرفدار مذاكره با اين 

كار ميشود و در برنامه تفسير  Ĥيتجن
خبر شنبه شب صداي آمريكا مي گويد 
بله مير حسين مي تواند با حاكمين به 

. بپردازد) استمصالحه، از من ( مذاكره 
خدا عالم است االن پشت پرده چه مي 

استعفاي حسينيان و متهم كردن . گذرد
مرتضوي و نامه محسن رضائي به خامنه 
اي شايد نشانه هائي باشند از سازشي در 

اين سازش، شايد مردم را . حال وقوع
بطور موقت آرام كند، ولي  مشكل رهائي 

  . از استبداد مافياها را حل نمي كند
احتمال دوم، احتمالي است كه بنظر  – 2

مردم . من، وقوعش دارد قطعي مي شود
مصمم به مبارزه خود ادامه مي دهند 

ماه با راديكالتر و  7همانطوركه در اين 
جدي تر كردن مبارزه خود به جهان پيام 
داده اند ما قصد استقامت را تا پايان 
دادن به اين رژيم و برقرار كردن 

اين احتمال همان . داريمدموكراسي را  
است كه دوستانم در ايران هم  وقوع آن 

  . را قطعي تر مي دانند
حال سئوال را بر حالت دوم قرار مي 

  .دهيم
در روز عاشورا را مبنا قرار  جنبش -١

در اين روز،  قريب به دو ميليون : دهيم
حال . تهراني در جنبش شركت كرده اند
شود و اگر اين دو ميليون، سه ميليون ب

مردم بروند راديو و تلويزيون و چند تا 
پادگان را تصرف كنند و بخشي از ارتش 
و پاسداران به مردم ملحق شوند، در 
صورت تحقق اين فرض، چه افرادي و 
چه ارگان و سازماني مي خواهد مديريت 
مردم را در دست بگيرد و تكليف 

  چيست؟
اكنون جنبش با دو چالش روبرو  - 2

  :ند ازاست كه عبارت
ضعف مديريت و سازماندهي ) الف

  . جنبش
  . نا روشن بودن استراتژي جنبش) ب

باور بفرمائيد يكي از علل سراسري     
نشدن جنبش در ايران اين است كه 
مردم بدرستي ايمان چنداني به اين 
رهبري يا سمبل ها ندارند و بسياري در 
شهرستانها فكر مي كنند اين جنبش به 

براي نمونه . ودسازش كشيده ميش
دوستان شهرستاني ام نسبت به تهراني 
ها بيشتر بر اين باورند كه رژيم سرنگون 

و يكسري بدرستي وحشت . نمي شود
دارند كه دوباره اين جناح بيايد و آنان را 

                                                                                .به دوران طالئي امام ببرند يعني هيچ
سئوال دوم من اينست چگونه عمالً مي  

  توانيم به اين دو چالش پاسخ دهيم؟   
بهرحال سئوال درستي امروز مطرح     

است كه آينده چه ميشود و واقعاً برخي 
وحشت دارند كه نكند اين بار امام 
ديگري از اين جناح بر آنان مستولي 

است كه افراد اين نظر بر اين مبنا . شود؟
جناح هم در قدرت بوده اند و بخشي از 
سپاه و وزارت خانه ها را دارند و هم 
سرانشان سابقه حكومت كردن را دارند و 

( هم بخشي از مردم و روشنفكران 
را با خود ) جمهوري اسالمي خواهان

پس اگر باند خامنه اي و . بهمراه دارند
احمدي نژاد سرنگون شدند، چه 

ي مي توان داشت كه دموكراسي اطمينان
بر قرار كنند و وقتي صريح مي گويند 

سال ديگر هم دموكراسي در ايران  200
   برقرار نمي شود؟

  پيروز و پايدار باشيد
  فريد راستگو

  1388/ دي/17پنجشنبه 
  

  :سازش يا تغيير؟* 
  

هرگاه مراد از سازش، ناچيز شدن     
حاصل جنبش در جابجائي مهره ها در 

رژيم باشد، بسيار زود نسبت به درون 
. احتمال وقوع آن، هشدار داده ام

چنين سازشي البته رژيم را از سقوط 
نجات نمي دهد زيرا رژيمي تك پايه 
كه شكسته نيز هست، نمي تواند با 
اقتصاد مصرف محوري بر جا بماند كه، 

بطور مداوم، اقتصاد توليد محور را از 
ان ميان مي برد و با افزودن بر ميز

بيكاري و فقر، جامعه جوان را به نيروي 
. محركه اي بر ضد خود بدل مي كند

چنين رژيمي سياست امتياز دادن به 
را نيز نمي ... قدرتهاي روسيه و چين و
همانطور كه :  تواند طوالني كند زيرا

مشاهده مي كنيم، جامعه را بر ضد 
خود بر مي انگيزد بدون اين كه بتواند 

ه داخلي و يك پايه بر يك پايه شكست
تنها . نيم بند خارجي، استواري بجويد

ميزان خشونت و ويرانگري را افزايش 
بدين قرار، نجات ايران . مي دهد

ايجاب مي كند ملتي كه در هشتمين 
ماه جنبش خود است، به جنبش تا 
  .تحقق واليت جمهور مردم ادامه دهد

. با اين حال، سازش نيز قطعي نيست     
» سران اصالح طلب«ض كه زيرا بر فر

بدان راغب باشند، هرگاه سازشي ناچيز 
انجام شود كه آقاي شريعتمداري در 

حدودش را ) 88دي  29( كيهان 
ترسيم كرده است، اينان نمي توانند 
بدان تن دهند زيرا چنين تن دادني 

و . تسليم شدن به مرگ سياسي است
اگر موضوع سازش، دست كم، كنار 

ي نژاد و تجديد گذاشتن آقاي احمد
انتخابات باشد، تن دادن آقاي خامنه 

مالي بدان، تن  –اي و مافياهاي نظامي 
دادن به تبديل شدن واليت مطلقه 
فقيه، به مقامي است كه اختيار دارد اما 

 –مافياهاي نظامي . نمي تواند بكار برد
. مالي نيز ناگزير مي بايد منحل شوند
ا هرگاه آقاي خامنه اي تقلب بزرگ ر

تصدي نكرده بود، با انتخاب آقاي 
موسوي، به احتمال قوي، دوران آقاي 
خاتمي تجديد مي شد و آقاي خامنه 

. كند» مديريت«اي مي توانست آن را 
يعني از كار بازش دارد و فرسوده اش 

اما تجديد انتخابات، بعد از تقلب .  كند
بزرگ و جنبش همگاني مردم،  نه تنها 

رگ و سلب بمعناي تصديق تقلب بز
است، بلكه رابطه » رهبر«صالحيت از 

اي را ميان مردم با رژيم  برقرار مي 
كند كه آقاي خامنه اي و مافياهاي 

دولت » مديريت«مالي را از  –نظامي 
از اين رو است كه آقاي . باز مي دارد

خامنه اي نه مي تواند به راه حل 
كه  –مالي  –پيشنهادي مافياهاي نظامي 

تن بدهد و  –و نيز هست دلخواه خود ا
بنا را بر حذف از صدر تا ذيل بگذارد و 

و نه » تا آخر برود«در سركوب خونين 
مي تواند به راه حلي تن بدهد كه 
عبارت باشد از دادن اختيار به كسي 
چون آقاي هاشمي رفسنجاني براي 

زيرا . وضعيت كشور» عادي كردن«
اعتراف صريح است بر عدم كفĤيت و 

غ و خشونت گستري خود تقلب و درو
گفتار و كردار او و . »رهبر«او، بمثابه 

مالي، حاكي  –مبلغان مافياهاي نظامي 
از آنندكه مي خواهد اعمال خشونت 

اما تن . را با اندكي سازش در آميزد
دادن به آميزه اي از سازش و 
سركوب، خامنه اي و رژيم او را نجات 
نمي دهد اما تن دهندگان را نيز 

  .سرنوشت او مي كندگرفتار 
در باره مذاكره و سازش، در پاسخ       

انقالب (به پرسش يك استاد دانشگاه 
، توضيح دادني را )741اسالمي شماره 

با اين وجود ، بجاست كه . داده ام
  :را به يادها آورم» غرانيق«ماجراي 

پيشنهاد ) ص(سران قريش به پيامبر        
 كردند خداي او را بپذيرند و در
عوض، او نيز بتهاي آنها را دست كم، 
بعنوان شفيع، قبول كند و اختالف از 

بنا بر قرآن، از خاطر . ميان برخيزد
گذشت كه با پيشنهاد ) ص(پيامبر 

اما، در جا، هدآيت . موافقت كند

. خداوندي جست و پيشنهاد را رد كرد
اگر مي : خداوند خطاب به او فرمود

و مي پذيرفتي عذاب دو جهان را به ت
قرآن، سوره اسراء، آيه هاي (چشانديم 

  ). 7۵تا  73
اگر مي پذيرفت گرفتار عذاب دو        

زيرا تسليم استبداد . جهان نيز مي گشت
قريش گشته و فاتحه پيام توحيد و دين 

چرا كه بنا بر . و پيامبري را خوانده بود
پيشنهاد، سازشي بر اساس توازن قوا و 

جام مي نه تقابل حق با ناحق، ان
اما ورود در توازن قوا، اعتراف . گرفت

بر بي حقي پيامبر و بر قدرتمندي 
بدين اعتراف، پيامبر . سران قريش بود

بازنده و سران قريش برنده مي ) ص(
  . گشتند

هرگاه بنا برگرفتن درس از        
ماجراي غرانيق و عمل به رهنمود 
همواره بحق قرآن بشود، ترتيب كار 

ه در پاسخ پيشين همان مي شود ك
ايستادن بر سر حق تا : توضيح داده ام

. كه قدرت ستمگر به حق تسليم شود
در آن زمان، او خود، براي گفتگو بر 
. سر استقرار حق، پيشقدم مي شود

 14اينك با گذشت افزون بر ! شگفتا
قرن،  هنوز مي بايد ماجراي غرانيق را 
به ياد كساني آورد كه مدعيند مروج 

  !هستند) ص ( آئين محمد
  

  :پاسخها به پرسشها
  
وضعيتي را : پاسخ به پرسش اول – 1

. است» وضعيت ممكن«كه مي بينيم، 
در اين وضعيت، رژيم برجا است و 
قواي سركوب و در آمد نفت را در 

اما عامل ترس را، دست . اختيار دارد
. كم چون گذشته، در اختيار ندارد

» خواص«هدف سركوبگري و فشار به 
خطاب آقاي (اتخاذ موضع شفاف براي 

، در )خامنه اي به سران اصالح طلبان
بدين . اختيار گرفتن عامل ترس است

قرار، هرگاه جنبش ادامه بيابد و وسعت 
بجويد، وضعيتي ممكن و جانشين 
وضعيت كنوني مي شود كه در حال 

از آنجا . حاضر، نا ممكن تصور مي شود
كه جنبش همكاني كودتا نيست و در 

ن ادامه و گسترش، هدف و بديل جريا
و ديگر بايسته ها را پديد مي آورد، 
پس اگر وضعيت همان شود كه پرسش 
كننده گرامي توصيف مي كند، 

  :واقعيتهاي زير رخ خواهند نمود
مشكل اولي كه ادامه جنبش مي بايد  ●

حل كند، مشكل واليت جمهور مردم 
تا اين زمان، در درون مرزها، . است

اين حق شنيده و خوانده اعترافي به 
همانطور كه در پاسخ به . نشده است

آقاي مهندس سحابي توضيح داده ام، 
. مشكل ايران، نبودن حزب نيست

مشكل برخوردار نبودن جامعه از حق 
تا وقتي اين حاكميت . حاكميت است

استقرار نجويد، حزب سازماني مي شود 
. وسيله ارضاي حرص قدرت طلبي

وشي را در پيش هرگاه جنبش راه و ر
بگيرد كه واليت جمهور مردم، در 
جريان جنبش، برقرار شود و ضد 
فرهنگ خصومت و ستيز، جاي خود را 
به فرهنگ آشتي و همياري در كار 
استقرار واليت جمهور مردم را بدهد، 

نمي بايد از ياد . مشكل حل مي شود
برد كه در كشورهاي برخوردار از 
دموكراسي، اصل حاكميت ملت 

بر اين اصل است . يرفته شده استپذ
. كه حزب ها سازمان و سامان جسته اند

ولو امروز، بكار رسيدن به قدرت مي 
آيند، اما از واليت جمهور مردم غافل 

زيرا مي دانند بدون آن، . نمي شوند

بي پايه و خود عامل بي ثباتي دولت و 
  . بسا جامعه ملي مي شوند

هيچ حال اگر آنها كه مي ترسند،     
گاه از حق حاكميت مردم غافل 
نشوند، ترس از آينده، جاي به اميد به 

همگان مي بايد .  آينده مي سپارد
بهوش باشند كه اگر واليت جمهور 
مردم برقرار نشود، نه اين رژيم يك 
پايه، آنهم شكسته، برجا مي ماند و نه 
بديل قدرتمدار ديگري مي تواند 

ستي را. جانشين آن شود و ثبات بجويد
اينست كه منهاي استقرار واليت 
جمهور مردم، راه حلي جز تقابل 
سازمانهاي مسلح نمي ماند و ايران، بسا 
سرنوشت افغانستان و عراق را پيدا مي 

محض عبرت گرفتن يادآور مي . كند
شوم كه رژيم شوروي بر حزب 

اين حزب پايه . كمونيست تكيه داشت
بزرگ مالكي و (هاي سنتي دولت 

اما . را ويران كرد) سلطنت  كليسا و
چون حاكميتي براي مردم قائل نبود و 
حاكميت را از آن حزب مي دانست، 
هيچگاه ثبات نجست و سرانجام نيز از 

آلمان نازي و آيتالياي . پا در آمد
فاشيست نيز رژيمهاي بي ثباتي شدند و 
دنيا را به خاك و خون كشيدند و 

تحولي كه . سرانجام از پا در آمدند
چين امروز مي كند و نمونه هائي 
چون الجزاير و كوبا، به هر صاحب 
خردي معلوم مي كنند كه رژيم هاي 
تك پايه خشونت گسترند و سرانجام از 

از اين رو است كه دائم . پا در مي آيند
تأكيد مي كنم كه جنبش مي بايد 
واليت جمهور مردم را جانشين واليت 

  .فقيه كند
هبران جنبش نه كساني كه امروز ر ●

سبز خوانده مي شوند و نه كساني كه 
در دايره ممكن عمل مي كنند، با رشد 
جنبش، موضع و موقع امروز را 

يا با جنبش پيش مي . نخواهند داشت
آيند و به بديل مردم ساالر مي پيوندند 
و يا جنبش از آنها عبور مي كند و آنها 
. ناگزير دنبال كار خود مي روند

ن باشد كه از تجربه هرگاه بنا بر اي
درس بگيريم، هيچكس در  ۵٧انقالب 

هيچ مقامي نبايد از ادامه و گسترش 
زيرا همراه شدن . جنبش نگران باشد

با جنبش مردم،  همراه شوندگان را 
گرچه . مقبول همگان مي گرداند

گذشته به حساب مي آيد، اما اين 
تحول است كه خدمتگزار مردم را از 

   . غير او، تميز مي دهد
در حال حاضر، بسياري از  ●

عناصردموكرات، ذهن و فعل خود را 
. به قلمرو ممكن محدود كرده اند

بيرون رفتن از اين قلمرو را مخاطره 
تن به شركت در جبهه . آميز مي دانند

اي كه به ايفاي نقش بديل توانا باشد 
شماري نيز مي پندارند .  نمي دهند

استقرار واليت جمهور مردم هدفي 
بنا براين، دل به تغيير . س دور استب

» نظام جمهوري اسالمي«تعادل قوا در 
مطلوب : مي گويند. خوش كرده اند

اينست كه واليت فقيه نباشد و واليت 
اما مقدور غيراز . جمهور مردم باشد

مقدور اينست كه قرائت . مطلوب است
استبدادي از قانون اساسي، جاي به 

م و قرائتي مساعد تر با حقوق مرد
طرفه اين كه . استقرار آزادي بدهد

بتازگي، آقاي اسماعيلو، دو مكاتبه از 
مكاتبه هاي خود را با آقاي منتظري 

در يكي از اين دو . انتشار داده است
پاسخ آقاي منتظري در باره قانون 

  :اساسي آمده است
ي حقيقت اينست كه با قانون اساس«     

همه اهرمهاي قدرت در فعلي ايران كه 
اختيار رهبر قرارداده شده، بدون اين كه 

پاسخگو باشد و مسئوليتها، بر عهده 
رئيس جمهور قرارداده شده بدون اين كه 
 ،اهرمهاي قدرت را در اختيار داشته باشد

امام زمان هم رئيس  ،اگر از باب فرض
. قدرت هيچ كاري را ندارد ،جمهور شود

اين امر تضاد واضحي است در قانون 
  ».ايد اصالح گردداساسي كه ب

بدين قرار، از اين قانون اساسي نمي     
تضاد را مي . توان قرائت ديگري كرد

. بايد با حذف عامل تضاد حل كرد
عامل تضاد نيز تمركز قدرت در يك 

افزون بر اين، همانطور . شخص است
كه در نوشته هاي پيشين توضيح داده 
ام، از اصول مربوط به حقوق مردم نيز 

قرائت سازگار با  نمي توان
زيرا . برخورداري از اين حقوق كرد

» موازين ديني«اين حقوق مقيد به 
هستند و موازين نيز در يد دستگاه 

بكار آن ... قضائي و شوراي نگهبان و
مي روند كه برخورداري از حقوق را 

و باالخره، قانون اساسي . ممنوع كنند
كه واليت مطلقه فقيه اصل محوري آن 

ي دهد و اصول ديگر در را تشكيل م
رابطه با اين اصل انديشيده و تحرير 
شده اند، قابليت قرائت ديگري، 
. ناسازگار با واليت مطلقه فقيه، را ندارد

طرفه تر اين كه جنبش مردم است كه 
مي بايد قرائت ديگر از قانون اساسي را 

اما جنبشي كه . به رژيم تحميل كند
ر توانائي دارد و توانائي خود را د

استقرار واليت جمهور مردم بكار نمي 
از قانون » تجديد قرائت«برد و به 

اساسي بسنده مي كند، خود را محكوم 
زيرا بر فرض كه . به شكست مي كند

جنبش قرائت جديد را به رژيم تحميل 
كند، پس از فرو خوابيدن، اهرمهاي 

و » ولي مطلقه«قدرت همه در يد 
مانند مالي برجا مي  –مافياهاي نظامي 

و آنها فرصت مي يابند از نو دولت را 
امري كه پيش از اين،  در . تصرف كنند

ساله حكومت خاتمي واقع  8دوران 
  . شد
توجيه گذار مرحله به مرحله از     

واليت فقيه به واليت جمهور مردم، 
بيانگر اين واقعيت است كه هرگاه 
جنبش واليت جمهور مردم را برقرار 

ندگان، همه از كند، اين توجيه كن
و چون . زندان رژيم آزاد مي شوند

ببينند كه بنا بر رقابت بر سر قدرت 
نيست و بنا بر نمايندگي از واليت 
جمهور مردم است، در بناي بديل 

  .مردم ساالر شركت مي كنند
در حال حاضر، خطي كه قلمرو  ●

ممكن را از قلمرو ناممكن جدا مي 
ن نام برد. رژيم است» خط قرمز«كند، 

ازكسان و گرايشهاي سياسي كه در 
ماوراي اين خط قرار گرفته اند، 

اما جنبش . مجازات بسيار سخت دارد
با ادامه و گسترش خود، اين خط قرمز 

جامعه با اين واقعيت را پاك مي كند و 
روبرو مي شود كه بيشتر از آنچه گمان 
مي كرد، شخصيتهاي مردم ساالر توانا 

  .داردبه اداره دولت حقوقمدار 
و وضعيت امروز، بطور قطع، از  ●

بهتر  ۵٧وضعيت در دوران انقالب 
چرا كه وزنه بزرگ، يعني آقاي . است

خميني نيست و عناصر دموكرات، بسيار 
پرشمار تر هستند و با يكديگر همكاري 
نيز دارند و با رشد جنبش، 
همكاريهاشان بيشتر و گسترده تر نيز 

اي در آن انقالب، مرامه. خواهد شد
قدرت محور با اعتبار بودند و امروز بي 

آن زمان، به شهادت . اعتبار گشته اند
دوران مرجع انقالب ايران، كشور، 

هرگاه . معطل اداره مردم ساالر نبود
آقاي خميني و مالتاريا در پي تصرف 
دولت و استقرار استبداد نمي شدند، 
كشور در دموكراسي اداره و راه رشد 

امروز كمتر از . را در پيش مي گرفت
آن زمان كشور معطل اداره مردم 

  .ساالر است
  

  16ر صفحه د
  

 جنبش به سازش مي انجامد يا به تغيير؟
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در فصل چهارم قسمت ديگري از      
تحقيق در باره مافياهاي مأمور سركوب 

  . هاي خياباني را درج مي كنيم
در فصل پنجم، سازو كارهاي اقتصاد      

مصرف محوري را مي شناسانيم كه 
جامعه جوان ايران را به نيروي محركه 

  . تغيير بدل كرده است
ئي در در فصل ششم خبر و نظرها     

اختيار خوانندگان قرار داده مي شوند كه 
گوياي تقالي رژيم براي تشديد بحران 
اتمي و غير اتمي هستند و نيز نقش 
جنبش مردم ايران را در بي اثر كردن 

  .تقالهاي رژيم  روشن مي كنند
در فصل هفتم،  خبرهاي تجاوزها       

  :       به حقوق انسان را گرد مي آوريم
  

يان جر«دو نقش 
و » واليت فقيه

 -» جريان بني صدر«
رسميت دادن به 
رئيس جمهوري 
  :قالبي آري يا نه؟

  
  

چرا دستگاه خامنه اي به 
فغان آمده است و مدعي 

منشاء فتنه جريان «: مي شود
  : »بني صدر است؟

  
بهمن، به گزارش آفتاب،  3در  ◄

عضو شوراي عالي  ،محمد خرسند
وقايع با اشاره به  ،حزب موتلفه اسالمي
كساني كه  : ه استپس از انتخابات گفت

بعد از انتخابات را به پا كردند،    جريان
صدر  منشأ آنها همان جريان بني سر

است كه واليت فقيه را باور نكرده و 
  .أي كردند آن را تفسير به ر

با اشاره به نخستين دوره انتخابات وي 
 : ، ادامه داده استرياست جمهوري
با توجه به اينكه هنوز  در اوايل انقالب

هاي نفاق و انتقادي كامال  جريان
مشخص نشده بودند، در دوره اول 

هاي  انتخابات رياست جمهوري چهره
مختلفي شركت كردند و در جريانات 

در  .سياسي آن زمان حضور داشتند
صدر پست رياست جمهوري  نهĤيت بني

صدر  بني: افزودوي را به دست گرفت، 
هور راي آورد اما به عنوان رئيس جم

او از همان ابتدا همراه امام 
هاي  نبود و با دستگاه) ره(خميني

جاسوسي آمريكا و غرب ارتباط 
در فرصتي كه امام در پاريس  .داشت

صدر خود را به اطرافيان امام  بود، بني
نزديك كرد و از همان ) ره(خميني

خواست روحانيت را  ابتداي انقالب مي
به عنوان كنار بزند و آنها را 
   .كرد چماقداران وابسته معرفي مي

، خبرگزاري فارس 88بهمن  4در  ◄
االسالم  حجت: گزارش كرده است

جامعه مدرسين «، عضو محمود رجبي
 ادامه: قم،گفته است» حوزه علميه

صدر مخالف قانون و  دهنگان راه بني 
اشاره به نخستين  وي با .واليت هستند

و دوره انتخابات رياست جمهوري 
صدر عليه انقالب اظهار  هاي بني خيانت
در آن زمان ) ره(امام خميني : داشت

صدر نيستند و  فرمودند كه موافق بني

صدر هم گفتند كه بهتر است  به بني
  . كانديدا نشود

شناخته بود، اما با  اي نا صدر چهره بني   
هايي كه براي فريب مردم فراهم  زمينه

پست  كرده بود توانست راي بياورد و
رياست جمهوري را به دست بگيرد و 
او از همان ابتدا مخالف واليت فقيه 
بود و همين امر باعث شد تا در ادامه 

  . راه عدم اعتقاد خود را نشان دهد
صدر در  دهندگان راه بني ادامه

انتخابات دهم مخالف قانون و واليت 
اي  در انتخابات دهم نيز عده: هستند

د كه همراه كردن در ابتدا ابراز مي
واليت هستند، اما در ادامه نشان دادند 
كه مخالفت با قانون اساسي و انقالب و 

  . دارند  رهبري
  

اما راست و دروغ در * 
اظهارات دو مبلغ واليت مطلقه 
فقيه و كدام جريان برانگيزنده 

  :جنبش همگاني كنوني است؟
  
. بني صدر مخالف واليت فقيه بود – 1

لس خبرگان اين مخالفت را در مج
اظهار كرده و در جريان انتخابات 
رياست جمهوري، موضوع بحث همه 
روزه، حزب جمهوري اسالمي و 
مالتاريا بود و مردم با آگاهي از 

  . مخالفت او، به او رأي دادند
كودتا برضد واليت جمهور مردم  – 2

  .انجام گرفت 60در خرداد 
كودتا درپي سازش پنهاني با  – 3

كه به ) كتبر سورپرايزا(ريگان و بوش 
رياست جمهوري و معاونت رياست 
جمهوري امريكا انتخاب شدند، انجام 

  . گرفت
هر دو روحاني نما مي دانند كه  – 4

دروغ مي گويند وقتي مي گويند بني 
صدر با دستگاه جاسوسي امريكا ارتباط 

و نيز مي دانند كه بني صدر . داشت
رابطه كودتا كنندگان را با دستگاه 

كمه امريكا از پرده بيرون انداخت و حا
رابطه ريگانيسم و خمينيسم را بر افكار 

اين ايران . عمومي جهان آشكار كرد
گيتي هاي حاكم بر ايران هستند كه 
در سود انگلستان و امريكا و اسرائيل، 

سال ادامه دادند و  8جنگ را بمدت 
  .در شكست به پايان بردند

ران خالق جنبش امروز، مردم اي  -  5
هستند و بديهي است كه ادامه دادن 
به تجربه انقالب، و بخصوص ابتال و 
آزمايشي كه بني صدر، در مقام منتخب 
مردم، خميني و مالتاريا را بدان كشاند 
و به يمن ابتالء، ماهيت قدرت پرستشان 

سال استبداد ويرانگر و  30آشكار شد و 
مداومت در دعوت مردم كشور به 

عوامل مؤثر در جنبش همگاني، از 
  با وجود اين، . جنبش بوده اند

جريان پديد آورنده جنبش مردم  – 6
ايران، در درجه اول، واليت مطلقه 

. مالي هستند –فقيه و مافياهاي نظامي 
همانطور كه پديد آورنده اول انقالب 

از جمله به . ايران، رژيم پهلوي بود
اين دليل كه اقتصاد توليد محور 

الري است و با استبداد نيازمند مردم سا
سازگاري ندارد و اقتصاد مصرف محور 
متكي به رانت خواري با استبداد وابسته 

هر دو استبداد، چنين . سازگاري دارد
اقتصادي را جانشين اقتصاد توليد محور 
كردند و اين اقتصاد، به جواناني كه به 
سن كار مي رسند كار نمي دهد و با 

تيجه اين ن. كارها را بي كار مي كند
مي شود كه نسل جوان نيروي انقالبي 
. مي گردد و به جنبش در مي آيد

بخصوص كه استبداد در قلمروهاي 

سياسي و فرهنگي و اجتماعي نيز جوان 
  .را بيكار مي كند

  
جريان «چرائي اين تبليغ كه * 

برانگيزنده و راهبر » بني صدر
  :جنبش مردم ايران است؟

  
ساندن دليل اول اين تبليغ تر – 1

روحانيان خود فروخته به قدرت و همه 
چه نشسته ايد كه : عمله قدرت است

نظام جمهوري «جنبش مردم تغيير 
. را هدف قرار داده است» اسالمي

غرق بودن در فساد و پراكندگي اين 
جماعت، توان فعاليت را از آنها ستانده 
است و روز به روز، نسبت به بقاي 

اي رژيم، دست كم حاكميت مافياه
مالي و همدستانش، نااميد تر  –نظامي 

  .مي شوند
محدوده رژيم، محدوده اطاعت  – 2

هدف اين تبليغ . است و نه استقامت
اينست كه دو نامزد معترض به انتخابات 

سرنوشت بني «تقلبي را بترساند كه 
در انتظار آنها و تا مجبورشان » صدر

كند درون رژيم بازگردند و ناگزيرشان 
. جنبش را تصدي كنند كند نقش ضد

گزارش خبرگزاري متعلق به سپاه، 
فارس، از سخن كروبي و تبليغات 
گسترده در باره  نامه منتسب به خاتمي 

و  –كه او تكذيب مي كند  –
موضعگيري شديد اللحن در قبال 
سخنان هاشمي رفسنجاني،  هم دليل بر 

بهمن  22ترس رژيم از جنبش مردم در 
ه كشاندن است و هم گوياي قصدش ب

معترضان به درون رژيم و ضد جنبش 
  .گرداندن آنها است

ايجاد ترس در مردم كه مبادا از  – 3
  . عبور كنند» خط قرمز«
  

موسوي حكومت احمدي 
نژاد را به رسميت نمي 
شناسد و كروبي خواستار 
انتخابات آزاد است و يا 
رياست جمهوري احمدي 
نژاد را مي پذيرد؟ هاشمي 

: استرفسنجاني گفته 
بحران كنوني كفĤيت سنج 

  :خامنه ايست؟ 
  

كروبي انتخابات را پر تقلب و  * 
احمدي نژاد را رئيس جمهوري 
نظام مي داند و راه حل را 

  :انتخابات آزاد مي داند؟
  
بهمن، نخست خبرگزاري  5در  ◄

فارس، متعلق به سپاه، كه كارش دروغ 
سازي و دروغ پراكني است، گزارش 

  :كرد
م مهدي كروبي در االسال حجت ●

گفتگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به 
آيا شما رئيس جمهور  اين سئوال كه

قانوني و منتخب ملت ايران را به 
بنده : اظهار داشت شناسيد؟ رسميت مي

اشكاالت خود را همچنان وارد مي 
شما بايد  دانم اما در خصوص سئوال

بگويم بله رئيس جمهور را نيز به 
   شناسم رسميت مي

 از قول سحام نيوزدر همان روز،  ●
، حسين كروبي فرزند مهدي كروبي

 :كرد» تصحيح«گزارش فارس نيوز را 
آقاي كروبي گفتند من كامال بر اين 

انتخابات تقلب روي داده  ه درعقيده ك
و شبهه انگيز بوده محكم ايستاده ام و 

در شمارش آراء كامالً  اعتقاد دارم
آقاي ليكن چون . دخالت شده است

احمدي نژاد را  خامنه اي حكم آقاي
تنفيذ كردند به همين خاطر 

 را رئيس دولت اين) احمدي نژاد(وي
  .نظام ميدانم

در همان روز، حسين كروبي با بي  ●
بي سي و راديو فردا موضع پدر 

مجلس : خويش را توجيه كرده است
فشار مي آورد كه چون شما حكومت 

نمي را به رسميت نمي شناسيد، ما هم 
توانيم حكومت را مورد باز خواست 

  ...قراردهيم و
توجيه حسين كروبي عذر بدتر از     

گناه است چرا كه انتخابات مجلس نيز 
قالبي بود و بر فرض هم كه قالبي 
نبود، مجلس يك حكومت نامشروع را 
چرا مي پذيرد كه بعد از بازخواست از 

و توجيه او در ... او ناتوان شود؟ و
نيز شگفت انگيز است چرا  سحام نيوز

، نامشروع مشروع »رهبر«كه با تنفيذ 
خداوند اختيار حالل كردن . نمي شود

حرام و حرام كردن حالل را به پيامبر 
خود نيز نداد تا مدعي جانشيني او در 
واليت، بتواند با حكم خود نامشروع را 

مگر اين كه قصد او اين . مشروع كند
رئيس  بوده باشد كه احمدي نژاد نه

جمهوري منتخب مردم كه دست 
  و اما. نشانده خامنه ايست

بهمن، خبرگزاري فرانسه قول   5در  ●
كروبي راه : كروبي را انتشار داده است

حل را انتخابات آزاد و آزادي 
اجتماعات و مطبوعات و احزاب مي 

  .داند
بنا بر اين قول، كروبي رياست      

جمهوري احمدي نژاد را قانوني نمي 
اند و راه حل را انتخابات آزاد مي د

  . داند
روشن است كه مواضع ناسازگار،       

استقامت كروبي را زير سئوال مي 
اما اين واقعيت نيز روشن است . برند

. كه فارس نيوز، جعل قول كرده است
چرا؟ زيرا  هدف دستگاه تبليغاتي رژيم 
كودتا ايجاد حالت انفعال در مردم و 

شركت هرچه وسيع  بازداشتن آنها از
  . بهمن است 22تر در جنبش روز 

بهمن، به گزارش سحام نيوز،  6در  ●
هر قدر كه زمان : كروبي گفته است

گذرد، اعتقاد من به دستكاري  مي
تر  گسترده در انتخابات اخير مستحكم

زيرا هر روز اطالعات   شود؛ مي
رسد كه واقعا  جديدي به دست ما مي

اي  عده موجب تأسف است كه چگونه
با آراي مردم كه امانت آنان در دست 

گونه برخورد  مسؤالن است، اين
ها را  گر چه امروز روزنامه!؟كردند

ها را فيلتر و بسياري از  توقيف، سĤيت
عزيزان را زنداني كرده و دفاتر 
احزاب از جمله دفتر حزب اعتماد ملي 

اند، گرچه  و حتي دفتر شخصي مرا بسته
اند و  راندازي كردهبه اتومبيل بنده تي

كشند و  برخي هر روز خط و نشان مي
ها را نثار بنده و آقاي  انواع اهانت

و سخنان  موسوي وملت بزرگوار ايران
كنند، ولي با قاطعيت  ما را تحريف مي

گويم كه من هرگز بر سر حقوق  مي
  .ملت معامله نخواهم كرد

ترين حقوق اين ملت  يكي از بزرگ     
مانت در  ه اآرايي است كه ب

اند، و من تا  هاي رأي ريخته صندوق
پايان راه در كنار ملت خواهم بود و 

براي برگزاري انتخابات آزاد و رفع 
موانع موجود خواهم كوشيد و به 
زودي مواضع تفصيلي خود را در باره 

هاي انقالب اسالمي و دفاع از  آرمان
حقوق مردم و ضرورت برگزاري 

ملت شريف و  انتخابات آزاد به اطالع
  ».بزرگوار ايران خواهم رساند

  
موسوي حكومت احمدي * 

نژاد، برآمده از انتخابات قالبي  
  :را به رسميت نمي شناسد

  
گزارش آنالين،  روز، 88بهمن  6در  ◄

 نيرحسيم 17شماره  هيانيب  :كرده است
گروهها و  يبرخ ياز سو يموسو
 تينشانه به رسم ياسيس يها تيشخص

نژاد  يمحمود احمدشناختن دولت 
 شيتا بدانجا پ يشد و برخ يابيارز

رفتند كه سخن از سازش پشت پرده 
 انيرهبران جنبش سبز با حكومت به م

در  وردكه زهرا رهن يامر. آوردند
به شدت رد و  آن را "روز"مصاحبه با 

نه دولت ": به صراحت اعالم كرد
 ميشناس يم تينژاد را به رسم ياحمد

 يبلكه صادقانه پ ميكن يو نه سازش م
 ".ميحقوق و مطالبات مردم هست ريگ

مصاحبه  يطيخانم رهنورد در شرا با    
سو فشارها بر  كيكه از  ميكرده ا

با بازداشت مشاوران  ،يموسو نيرحسيم
 يو از سو افتهي شيافزا او كانيو نزد

بر سازش پشت  يمبن يعاتيشا گريد
شناختن دولت  تيپرده و به رسم

رهبران  رياو و سا يسو نژاد از ياحمد
اما خانم . جنبش سبز، پخش شده است

فشارها و  نيبا وجود همه ا رهنورد
مان را  نهيس": كند يم حيتصر دهايتهد

هرگونه  يو آماده برا ميسپر كرده ا
 ".ميهست يو حمله و ترور ريت
رهنورد بعد از  خانم: فرشته قاضي ●

 ،يموسو يهفدهم آقا هيانيانتشار ب
برداشت كرده اند كه  نهنگويا يبرخ
 يدولت محمود احمد ،يموسو يآقا

 نيچن. شناخته است تينژاد را به رسم
 درست است؟ يبرداشت

من  يشخص برداشت: زهرا رهنورد* 
 يچون بندها ست،ين نيا ه،يانياز ب

 يدارد كه تقلب ديتاك هيانيب نيهم گريد
در كار بوده و انتخابات سالم نبوده 

موضوع  نيبر ا هيانيدر ب ياست؛ وقت
 يبرداشت نيشود، چگونه چن يم ديتاك
و برداشت من  كنميشود؟ من فكر م يم
به  هيانيب نياست كه از متن هم نيا

 يآقاكه  ديتوان فهم يوضوح م
دولت برآمده از تقلب را به  ،يموسو
 .شناسد ينم تيرسم
 عاتياكنون شا يول :فرشته قاضي ●
 انيدرباره سازش پشت پرده آقا ياديز
مطرح  يو خاتم يو كروب يسومو

اخبار به نقل از  يبرخ زياست و امروز ن
 تيدر مورد به رسم يكروب يآقا

نژاد منتشر شده  يشناختن دولت احمد
و  يموسو يآقا هيانيب يبرخ. است

را به سازش  يكروب يسخنان امروز آقا
 .كننديم ريبپشت پرده تع يها
و  ستين يزيچ نيوجه چن چيه به* 

 هيانيمن در آن ب. ستين در كار يسازش
بلكه  نميب ينم يگونه سازش چينه تنها ه

 يكف خواسته ها و آرمان ها هيانيآن ب
 ياز خواسته ها يمردم است و حداقل
 يتواند به راحت يمردم و حكومت م

  .كند يخواسته ها را عمل نيا
استقامت، خوب و : انقالب اسالمي

اما همگان . استقامت شكستن بد است
ايد از اين واقعيت غافل شوند نيز نمي ب

كه محدوده رژيم واليت فقيه، محدوده 
براي . اطاعت است و نه استقامت

ايستادن بر حقوق مردم و حقوق انسان، 
  .مي بايد از اين محدوده بيرون آمد

  4در صفحه 

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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آيا هاشمي رفسنجاني گفته * 
بحران كنوني كفايت سنج : است

  :خامنه اي است؟
  
شمي رفسنجاني، ، ها88بهمن  3در  ◄
 شوراي اعضاي از جمعي ديدار در

توسعه، گفته  و اعتدال حزب مركزي
 اينجانب فعلي شرايط در: است
 مشكالت حل براي را فرد ترين اصلح
 رهبري اسالمي، جمهوري فعلي
 افراد كمك با هستم مطمئن و دانم مي

 كشور موجود جناح دو هر از معتدل
 حل قابل موجود مسائل رهبري تدبير با
 .است فصل و
و او افزوده است راه حل را همان مي  

داند كه در خطبه نماز جمعه پيشنهاد 
سخنان او مورد انتقاد شديد . كرده بود

شيخ محمد يزدي و رسالت و كيهان 
  .قرار گرفته است... و
، 2010) بهمن  3(ژانويه  23اما در  ◄

لوس آنجلس تايمز جمله هاي بس 
فسنجاني شگفت آور از قول هاشمي ر

  :نقل كرده است
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني كه     

: بالنسبه ميانه رو تر است، مي گويد
ايران گرفتار بزرگ ترين بحران 
سياسي در طول دهه هاي اخير است و 
بيرون بردن جمهوري از اين بحران، 

  .آزمون كفايت رهبري است
. اين جمله در متن فارسي نيست    

متعلق به سĤيتي كه گفته مي شود 
 3هاشمي رفسنجاني است، سخنان 

در آن . بهمن او را انتشار داده است
حال آنكه . متن نيز اين جمله نيست

اين جمله سخت گويا و بسيار مهم 
ايران در سخت ترين بحران : است

است و بر كسي پوشيده نيست كه 
. بحران را خامنه اي پديد آورده است

به قول شيخ محمد يزدي، رهبري 
هادهاي هاشمي  رفسنجاني را راه پيشن

كار ندانسته است وگرنه در همان زمان 
اظهار شدنشان، دستور بكار بستن آنها را 

بنا بر اين، معني جمله اينست . مي داد
كه بحران بي كفĤيتي خامنه ايست كه 

ناگزير، حل بحران، . آشكار كرده است
از ديد گوينده اين جمله، به رفتن 

  .خامنه اي است
در خور يادآوري است : ب اسالميانقال

كه با وجود تكذيب خاتمي، از قول يك 
»  نامه او«نماينده مجلس، قسمتهائي از 
اما اگر . به خامنه اي، انتشار يافته است

چنين نامه اي را خاتمي به خامنه اي 
نوشته است و انتشارش از سوي دفتر 
خامنه اي، مهر كردن حكم مرگ سياسي 

دفتر او نامه را  خاتمي مي شود، چرا
  انتشار نمي دهد؟

پاسخ هرچه باشد، يك امر مسلم      
است و آن اينكه دستگاه تبليغاتي رژيم 
در كار منفعل كردن مردم و منصرف 
كردنشان از شركت هرچه وسيع تر در 

  :بهمن است 22جنبش همگاني، در 
  

  :مردم چه مي خواهند * 
  
با گذشت حدود بيست و پنج  روز از    

انات عاشورا، رژيم كليه فشارهاي جري
الزم براي ترساندن مردم و عدم 
حضور آنها در تظاهرات بعدي را به 

افراطيون قضايي و . كار برده است 
نظامي و امنيتي در تالش اعدام برخي 
. از دستگير شدگان روز عاشورا هستند

گمان مي برند با ارتكاب اين جنĤيت 
 بتوانند، عامل از دست داده، يعني
ترس را باز سازند و جنبش را فرو 

اما شواهد نشان مي دهد .  بخوابانند
كه مردم در حال اماده شدن براي 

 22برپايي تظاهرات بزرگ خود در 
  . بهمن هستند

گروه مياني اصولگرايان نيز در تالشي ●
كه بيشتر نگراني و ناتواني را بيان مي 
. كند، به برگزاري مناظره ها مشغولند

نيز،  60ز كودتاي خرداد اما بعد ا
همين منظره ها را به راه انداختند و 

اين بار . در رسوائي بدان پايان دادند
نيز كار مناظره ها به رسوائي و شكست 
انجاميد زيرا صوري و نمايشي بودنشان 

اينست كه با .  بر مردم آشكار است
برگزاري چند مناظره تلويزيوني، 

ده ترتيب دهندگان به اين نتيجه رسي
اند كه حتي ادامه اين كار نيز براي 
آنها خطرناك خواهد بود و برخي ها 
.  مانع از ادامه اين مناظره ها شده اند

زيرا حاصل اين كار را، ناگزير شدن به 
اعتراف به تقلبات انتخاباتي و جنĤيتها 

  .در خيابانها و زندانها مي دانند 
آغاز مجدد ارسال پيام هاي كوتاه  ●

دم كه عموما دعوت به در ميان مر
مبارزه با حاكميت و نشان دادن آن 
مي باشد چهره ديگر مردم در مبارزه 
با نظام را نمايان مي سازد و به نظام 
گوشزد مي كند كه ديگر هراسي از 
دستگيري يا شنود يا خواندن پيام هاي 
خود توسط نيروهاي امنيتي و 
اطالعاتي ندارند و به مقاومت خود 

  .د ادامه مي دهن
دي، روز آزمون سخت  30 ●

مردم قرار بر تحريم : ارزشمندي شد
در تهران و . تلفن و اس ام اس  گرفتند

تبريز و چند شهر ديگر كه از آنها 
درصد  70اطالع گرفته شد، بيشتر از 

. مردم اين تحريم را رعĤيت كردند
درصد  90ميزان كاهش پيامهاي كوتاه 

ر از نتايج آن، يكي اينست كه ب. بود
فرض قطع تلفن و اينترنت و پارازيت 
بر روي فرستنده هاي خارج از كشور، 
مردم مي توانند يكديگر را از روز عمل 

  . مشترك و جا و روش آن آگاه كنند
برنامه گذاري هاي خاصي كه از  ●

بهمن  22سوي مردم براي حضور در 
رژيم به . در ايران  بعمل آمده اند
 مي تقال. شدت به وحشت افتاده است

بهمن، شرايط را بر  22كند تا قبل از 
جنبش پيروز . مخالفان سخت كنند

است زيرا در چنين روزي كه مردم 
مي خواهند پيروزي انقالب خود را 
جشن بگيرند، اين استبداد است كه 
همه كار مي كند كه مانع از حضور 

 . مردم در در خيابانها شود
وحشت سران حاكميت با نزديك تر  ●

بهمن در حال افزايش  22روز شدن به 
به تازگي گشت هاي نيروهاي . است

سپاه، با پوشش نيروي انتظامي و بسيج 
در سطح تهران و برخي شهرها ، شهرها 
را به حال حكومت نظامي در آورده 

 .اند
گزارش زير كه از ايران : انقالب اسالمي

است، واجد اطالعاتي است كه بر 
موضعگيريهاي هاشمي رفسنجاني و 
خاتمي و موسوي و كروبي، پرتو مي 

  .افكند
  

هاشمي در نقش 
بختيار  براي نجات 
  !:رژيم واليت فقيه؟

    
  

  :تحليل از ايران –گزارش * 
  
بنا بر اطالعات واصله گروه ميانه ساز    

و فرشته پرور اليه هاي مختلف نظام 
واليت در حال رسيدن به نتيجه اي 
مي باشند كه چند ماه قبل در نشريه 
انقالب اسالمي به اطالع خوانندگان 

  رسيد 
اگر خوانندگان محترم به خاطر    

داشته باشند چندي پيش در انقالب 
اسالمي مطرح شد  كه به احتمال زياد 
نظام واليت مطلقه به اين نتيجه خواهد 
رسيد كه دست به دامان اقاي هاشمي 
شود و وي را براي حل معضل به 

در .  وجود امده وارد صحنه نمايد
همان روزها مطرح گرديد كه اگر 
حاكميت نظام واليت كار را به دست 

هاشمي بسپارد در نتيجه بايد تا اخر راه 
ادامه دهد و در نهĤيت همان باليي كه 
بر سر شاه امد با اوردن بختيار بر سر 

  .نظام واليت نيز خواهد امد 
وضعيت ايران نشان مي دهد كه 

عضلي حاكميت مطلقه واليت در حل م
كه خود وي بر اساس بي تدبيري و 
فشار نيروهاي بيت و سپاه براي او به 
وجود اورده بودند كامال در بن بستي 
قرار گرفته كه شايد اگر احتمال 
رسيدن به اين موقعيت را مي داد 

اين در حالي .هرگز تن به ان نمي داد
است كه هنوز رهبري و بسياري از 

مدعي مسئوالن و نظاميان بحران ساز 
هستند كه نظام در بهترين شرايط 
ارامش  وامنيت قرار دارد كه اين ادعا 
تبليغاتي بيش نيست و همه افرادي كه 
با سياست تا حدي در ايران سر و كار 
دارند مي دانند كه كشور در حالتي 
بسيار بحراني قرار دارد و ابستن وقايعي 
است كه در اينده ايران را در بر 

  .خواهد گرفت 
د بسياري از سياستمداران و شاي

تحليلگران هنگاميكه نشريه انقالب 
مقاله اي 86اسالمي در اواخر سال 

تحت عنوان آغاز فروپاشي نظام را 
منتشرساخت  كمتر آن را باور كرده 

 87بودند  اما به تدريج با ورود به سال 
و تغييرات پي در پي فرماندهان سپاه 
پاسداران و بروز برخي اختالفات و 
مشاهده واكنش برخي مسئوالن سياسي 
و نظامي به اين نتيجه رسيدند  كه 
تحليلگران نشريه  انقالب اسالمي 
بدرستي اين روزها را پيش بيني كرده 
و در همان ايام كه برخي سياسيون 
منتظر اين بودند كه مردم با ورود به 
صحنه انتخابات و انتخاب يكي از 
كانديداهاي اصالح طلب خواهند 

نست تغييراتي را در حاكميت به توا
وجود آورند باز نشريه انقالب اسالمي 
در مقاالتي معتقد بود كه سران نظام 
اجازه نخواهند داد كه مردم با آزادي 
در انتخابات شركت كنند و در نتيجه 
عنوان نمود با توجه به سياست تقلب 
در انتخابات حركتي  منجر به پيش 
 آمدن جنبش مردم خواهد بود و
اعتقاد داشت كه اين جنبش با گذر 
زمان نه تنها خاموش نخواهد شد كه تا 
انتها به پيش خواهد رفت و حتي در 
مقاالتي برخي از مولفه ها و  تاثير زمان 
در آنها را به بررسي پرداخت و در 
نهĤيت با معرفي مشخصه هايي مدعي 
بود كه اين جنبش سر باز ايستادن 

ره روزي در ندارد و نوشته شد كه بالخ
اين جنبش بختياري ديگر ظهور 
خواهد كرد و آن فرد كسي به جز 

  .هاشمي رفسنجاني نخواهد بود 
بر همين اساس معتقديم كه اوضاع و     

احوال كشور و بيانيه ها و نامه هاي رد 
و بدل شده در شرايط فعلي ايران 
نمايانگر زمينه سازي اين ظهور است و 

كه خود  در صورت آمدن بختيار دوم
را امير كبير مي داند و ادامه كار او، 
ديگر نه از تاك نشان خواهد ماند و نه 

  .از تاك نشان 
  
  :شرايط فعلي  ●

سيد علي خامنه اي مانند هر      
ديكتاتوري، در انتخابات، اشتباه بزرگ  
بزرگ  تقلب در انتخابات را مرتكب 

اين اشتباه بزرگ بود زيرا بعد از . شد
سال از  اولين انتخابات  30گذشت 

رياست جمهوري، تضاد آشتي ناپذير 
واليت فقيه را با رأي مردم، حتي وقتي 
به يكي از نامزدهاي مصوب شوراي 
. نگهبان رأي مي دهند، آشكار كرد

اشتباه هاي بزرگ ديگري كه پي در 

پي مرتكب شد، بر مردم ايران مسلم 
كرد كه رژيم واليت مطلقه فقيه از 

  . ناپذير است درون اصالح
باري او، در ارتكاب تقلب بزرگ،      

فريب فرزند خود مجتبي و مسئوالن 
بيت و پاسداران  تازه به دوران رسيده 
اي را خورد كه طي سالهاي اخير 
خود، طبقه اي جديد، مافياهاي نظامي 

اشتباه ها .  مالي را تشكيل داده اند - 
كار خامنه اي را به جايي رسانده اند 

ر حال حاضر،  مفلوكترين افراد كه، د
اين كشور به ترتيب سيد علي خامنه 
اي و محمود احمدي نژاد واحمد 

دو . شده اند...جنتي و محمد يزدي و 
نفر اول، آينده بكنار، حال نامعلومي 

در آنچه به احمدي نژاد مربوط . دارند
مي شود، دائم صحبت كنار گذاشتن او 

  . است
لحاظ سيد علي خامنه اي به     

شخصيت فردي بسيار ترسو و تاثير 
پذيراست و همانند ديگر ديكتاتورها 
بسيار خالي مي بندد و خود را قدر 

به دليل . قدرت كشور جلوه مي دهد
بسته بودن ورودي هاي بيت بر روي 
افراد مختلف، ازدر يافت اطالعات 

مي پندارد  مردم .  موثق محروم است
بسا امر  .او را نايب امام زمان مي دانند

به خود او نيز مشتبه شده و خود را 
باد به .  نايب امام زمان مي انگارد

غبغب مي اندازد كه قدرت اول منطقه 
است و مدعي است تا چند سال آينده، 
در جهان به موقعيت ممتازي دست 

لذا هرگز نه مي تواند . خواهد يافت
عمق بيزاري مردم را از خود و واليت 

كسي جرات دارد  فقيه درك كند  و نه
به او بگويد دوران استبداد به سر آمده 

  .است
اخيرا اخبار درون كاخ رهبري    

نشاندهنده درگيري هاي متوالي 
علت نيز اينست كه او به تازگي . هستند

اطالعاتي را دريافت كرده كه او 
متوجه كرده اند كه در بد مخمصه اي 

بنا بر اطالع، او . گرفتار گشته است
كند به گونه اي خود را از تالش مي 

اما كار بر او .  اين گرداب نجات دهد 
زيرا  نفرت مردم از . سخت شده است

شخص او و بيت و نزديكان او، از 
  . اندازه بيرون رفته است

بجا است، رفتار ديكتاتوري را مثال      
بياوريم براي يافتن تصور دقيق تري از 

بعد :  وضعيتي كه خامنه اي در آنست
سقوط صدام حسين يكي از  از

فرماندهان ارشد نظامي او،  در مصاحبه 
اي،  در پاسخ اين سئوال كه شما كه 
مي دانستيد در برابر ارتش امريكا 
قدرت مقابله نداريد به چه دليل تا روز 
آخر مدعي بوديد مهاجمان را شكست 

به دو : ؟ اوگفته است...مي دهيد و
  :دليل 

ات روسيه اول اينكه مسئوالن اطالع ●
مدام به ما مي گفتند امريكا جرأت 
حمله به شما را ندارد و به هيچ وجه 
اطالعات ما نشاندهنده حمله امريكا به 

  و.  عراق نيست
دوم اينكه  ما جرات نمي كرديم به  ●

صدام حسين بگوييم ارتش ما قادر به 
بيان اين . مقابله با قواي امريكا نيست

. بودحقيقت به صدام سخت ترين كار 
هيچ فرمانده نظامي جرات نداشت به 

اين : ديدار صدام برود  و به او بگويد
  .جنگ به شكست ما مي انجامد

خامنه اي  از نظري در موقعيت     
صدام نيست اما از نظر ديگري، 
موقعيتي دارد كه بسا صدام نداشت و 
آن اينكه چون خود تقلب بزرگ و 

 –سپردن كشور به مافياهاي نظامي 
را تصدي كرده است، خود مايل  مالي

او و . نيست اطالعات صحيح را بشنود
  :بيت او

اول اين كه مدعي هستند همه مردم  ●
خامنه اي را از جانب خدا برگزيده 
شده و مجلس خبرگان رهبري او را 
كشف كرده و او  نايب بر حق امام 

  و .  زمان مي باشد
دوم اينكه هيچ كدام از نزديكان و  ●

نظامي جرأت نداشتند به  فرماندهان
خامنه اي بگويند كه او و قواي 
سركوبش توان مقابله با مردم را 

به او مي گفتند و بسا هنوز نيز .  ندارند
اين چند نفري كه در :  مي گويند

خيابان اغتشاش كرده اند سركوب شده 
از خارج دستور مي «و  سران آنها كه 

را دستگير كرده و مابقي را » گرفته اند
يز دستگير خواهيم كرد و كشور در ن

امن و امان است و هيچ بحران و مسئله 
بنابراين شما خيالتان از . اي  نداريم

قبل مخالفان راحت باشد كه هيچ 
  و.  غلطي نخواهند كرد

سوم اينكه هيچ احدي از نزديكان  ●
وي جرأت نداشت به خامنه اي بگويد 
رابطه او و دستگاه واليت فقيه با مردم 

سالهاست كه مردم . شده است قطع
نظر از نظام جمهوري اسالمي فاقد 

  . جمهوري، بيزارند
سيد علي با خيالي آسوده كودتاي     
. را ،  مديريت كرد  88خرداد  22

چون مردم به جنبش درآمدند، در  
،  88خرداد ماه سال  29نماز جمعه 

مردم را تهديد كرد و گمان برد كه با 
اما .  تمام است تهديد او،  ديگر كار

نمي دانست كه در آن روز به دليل 
جهل و ناداني بنزين بر روي آتش 
درون سينه هاي مردم ريخت و مردمي 
آتش در سينه را به جنبش در مي 

  .آورد
وضعيت آقاي خامنه اي انسان را به ياد 
روزهاي آخر دوران شاه وصدام 

  :حسين مي اندازد با تفاوت هايي 
صر سلطاني خود آقاي خامنه اي در ق

حكومت مي كند و به اين اميد وار 
است كه ملت ايران سراسر جان و تن 
خود را فداي او خواهند كرد و 
متوليان و مخبران دورغين نيز بر توهم 
او افزودند كه مثال در ميدان انقالب و 

ديماه  9خيابانهاي  تهران در روز 
ميليون نفر به حمĤيت از  4تا  3حدود 

ي كردند كيهان مدعي بي او راهپيماي
نظير بودن اين راهپيمايي در تاريخ 

ميليون  4ايران بود و مي گفت 
وسخنران از مشهد اورده شده اقاي 

امام جمعه حقوق بگير  –علم الهدي 
–دفتر رياست جمهوري و بيت رهبري 

ميليون و جنتي نيز  3ان را حدود 
حدود سه ميليون نفر راهپيما اعالم 

ن محرمانه وزارت كشور نمودند اما بولت
كل شركت كنندگان را با افزايش امار 

هزار نفركه شاهدان  ۵00تا  300بين 
هزار نفر  200عيني جمعيت را كمتر از

 .براورد كرده اند آنهم با ان ترفند ها 
چرا نظام دست به عقب نشيني زده ●

  :است؟
همانطور كه يك سال پيش انقالب     

ياهاي اسالمي گزارش كرد، رژيم ماف
مالي خود را  با  سه نوع  –نظامي 

رو برو مي ديد و سياست » شورش«
دو نوع از :  گزاران رژيم مي گفتند

شورش ها را مي توانند كنترل كنند 
سه . اما مهار نوع سوم آن سخت است

  :نوع شورش عبارت بودند از
  شورش كور  -  1
شورش آگاهانه بدون فرماندهي و  -  2

  جهت 
ه و جهت دار  با شورش آگاهان -  3

  فرماندهي 
با توجه به تشخيص خود،  نيروهاي      

  امنيتي و انتظامي و بسيج خود  - نظامي
  

  5در صفحه 

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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ها، » شورش«را براي مقابله با اين 
البته  باورشان نمي . آماده ساخته بودند

شد با جنبش عمومي مردم روبرو 
لذا خود را براي مقابله با آن، . شوند

  .بودندآماده نكرده 
از قبل از انتخابات و آغاز جنبش     

مردم، رژيم به وحشت افتاد و به 
تدريج، خامنه اي، در خالل سخنان 
. خود، ترس خويش را آشكار مي كرد

توطئه «سرانجام، بسيج را مأمور مقابله با 
زيرا مشاوران به او گفته . كرد» نرم

بودند كه امكان دارد كه مردم بعد از 
اتي دست به مقابله بزنند كودتاي انتخاب

  .و خواهان تغيير شوند 
بر خالف گفته هاي برخي تحليل     

گران، خامنه اي و بيت او به طور 
كامل از كودتاي انتخاباتي آگاه و 

خامنه . خود آن را رهبري مي كردند
اي و دستيارانش بر اين  باور بودند كه 
به راحتي مي توانند خيزش مردم را 

نزد خود اين طور  .فرو بخوابانند
حساب كرده بودند كه تا آن زمان،  هر 
وقت بخشي از اقشار مردم نهضت 
كردند، توسط يگانهاي ضد شورش و 
. بسيج و نيروي انتظامي سركوب شدند

كنند، » شورش«اين بار نيز، هرگاه 
مي » شورش«سركوب مي شوند و 

.  اما اين بار كار ديگر شد.  خوابد
تاتور ديگر به  خامنه اي مانند هر ديك

قواي سركوبي تكيه داشت كه خود را 
مشاوران .  فرمانده كل آنها مي پندارد

و سياسي كارها نيز به او مي گفتند 
نامزدهاي ناكام مقاومت نمي كنند و 
خيزش مردم، اگر روي دهد، به 

  . راحتي سركوب شدني است
اما جنبش موجهائي شد كه از پي       

 8ز گذشت پس ا. يكديگر بر خاستند
ماه، رژيم نظام متوجه شد كه اين 
جنبش ريشه در انقالب ايران، در 

 30كودتاي بر ضد حاكميت مردم و 
سال استبداد خيانت و جنĤيت و فساد 

از اين رو، به فغان آمده .  پيشه دارد
است و سخنگويانش، مدعي مي شوند 

جنبش مردم ايران را مي (» فتنه«
» جريان بني صدر«را ) گويند

همانند . رانگيخته و ادامه داده استب
رژيم شاه نمي خواهد بپذيرد كه 
استبداد تبهكارش جامعه جوان ايران 
را به نيروي محركه تغيير بدل كرده و 
خود جنبش را مردم ايران را برانگيخته 

اين » جريان بني صدر«نقش . است
بوده است كه خميني و مالتاريا را به 

ه و قدرت عرصه ابتال و آزمايش كشاند
پرستي آنها و دين را دست آويز قدرت 
كردن آنها و آمادگيشان را براي 
ارتكاب هرگونه جنĤيت و فساد و 
خيانتي، هرگاه حفظ قدرت ايجاب 
كند، بر مردم ايران و مردم جهان، 

  . آشكار كرده است
ملت ايران به خاطر دارد كه در      

دوران جنگ هر زمان كه نيروهاي 
ن گرفتار مي شدند با ارتش صدام حسي

فرياد مي گفتند مرگ بر صدام حسين 
در جريان روز عاشورا مسئوالن 
حاكميت در فيلم ها مشاهده نمودند 
كه چگونه گاردهاي ويژه ضد شورش 
براي نجات از دست مردم فرياد مرگ 

اين امر . بر خامنه اي را سر مي دادند
سران رژيم مافياها را به اين فكر 

ماجراي سقوط رژيم  انداخت كه نكند
جنبش ادامه پيدا كند . شاه تكرار شود

و قواي مسلح مأمور سركوب مردم 
سران ارتش شاه . »مثل برف آب شوند«

ارتش «در جلسه خود گفته بودند كه 
و . » دارد مثل برف آب مي شود

مقصودشان اين بود كه افراد ارتش را 
  . رها مي كنند و به مردم مي پيوندند

ز عاشورا گذشت و روزها ا     
حاكميت متوجه شد با وجود چنين 
حركتي هيچ كاري از دستش بر نميايد 
و بايد روش ديگري را در نظر بگيرد 

زيرا .  البته اگر قادر به انجام آن باشد
اختالفات درون حاكميت به حدي 
.  است كه كارش را ساخته است

بسياري بر اين نظر هستند كه خامنه اي 
ادن به نابودي خود چاره اي جز تن د

. و يا نابود كردن ياران خود ندارد 
حسين شريعتمداري يار غار سيد علي و 

رسانه اي وي به  –سردار ويژه نظامي 
درستي وضعيت رژيم را توصيف كرده 

پيش از نقل توصيف  . است
شريعتمداري، مي بايد يادآور شد كه 
در ايران مردم  با مراجعه به روزنامه 

رژيم را نيك در مي كيهان، وضعيت 
زيرا  مي دانند كه حسين آقا به .  يابند

. خوبي از وضعيت رژيم  آگاه است
پس تنها كاري كه مي كند، وارونه 

اما پوشش . جلوه دادن، واقعيت است
دروغي كه او مي سازد، آنقدر نازك و 

پاره و پوره است كه نه تنها وضعيت را  
نمي پوشاند، بلكه سبب مي شود وخيم 

حسين .  از آنچه هست، تصور شودتر 
آقا موقعيت جنبش را اينگونه مطرح 

  :مي كند 
  
  :در باره جنبش اظھار نظر می کند ●
  
از دست رفتن بدنه مردمي فتنه و  - 1

  . محدود شدن آن به ضد انقالب
و حقيقت اينست كه در روز عاشورا،     

اين خامنه اي بود كه به لواسان 
د كه در گريخت و اين شهر تهران بو

جنبش كار را به .  دست مردم بود
جائي رسانده است كه  اين بدنه رژيم 

رژيم . است كه از دست رفته است
محدود شده است به تعدادي معدود از 
سران سپاه و  واواك و نيروي انتظامي 

مالي  و  –در خدمت مافياهاي نظامي 
گروه هائي كه از دولت مافياها خورد 

  .  و برد دارند
سران فتنه از كنترل  اتوانين -2 

رفتارهاي ضد انقالبي باقي مانده 
اين  حاميان خود و قطعي شدن

موضوع كه نظام و مردم عقيده دارند 
 هزينه اين رفتارهاي ضد انقالبي بايد

مستقيماً توسط سران فتنه پرداخت 
و حقيقت اينست كه جنبش حاال . شود

ديگر برچيدن بساط واليت فقيه و 
ت جمهور مردم را هدف استقرار والي
اين سران رژيم هستند .  كرده است

آنها . كه ناتوان از كنترل جنبشند
هستند كه توانايي مقابله با جنبش را 

بديهي است بتدريج كه جنبش . ندارند
پيش مي رود و رژيم خشونت بكار مي 
برد، هزينه اي كه سران رژيم و 
مأموران سركوب خواهند پرداخت، 

  .شدسنگين تر خواهد 
  
  :در باره رژيم مدعي ميشود ●
  
 استحكام دروني جبهه انقالب و - 1

 9سربازان واليت فقيه كه حماسه روز 
دي نشان داد از پشتوانه مردمي وسيع 

  .غيرقابل انكاري برخوردار است و
استحكام دروني : و حقيقت اينست  

جنبش مردم  و نمايش آن در روز 
عاشورا و گسستهاي ترميم ناپذير در 

دي  9درون رژيم كه راهپيمايي روز 
در سراسر كشور  به حمĤيت از رژيم، 

اين تظاهرات از . آن را آشكار كرد
تظاهرات به حمĤيت از شاه و رژيم او، 
بيشتر ناتواني خامنه اي و مافياهاي 

  . مالي را نمايان كردند –نظامي 
نوشته حسين آقا  حاكي است كه       

.  ه استاو خطر را به خوبي درك كرد
قبل از كيهان،  نشريه جام جم نيز به 
گونه اي ديگر و برخي نمايندگان 

حامي رژيم، هر يك به شيوه اي،  

را  »  آشتي ملي«و لزوم »  بحران«
موضوع بحث و اظهار نظر قرار داده 

  .بودند 
عسگر اوالدي حمله كنندگان به      

حسينيه جماران را همان قاتالن 
ند و بدين خواهرزاده موسوي خوا

اعتراف، آشكار كرد كه  وضعيت به 
.  وجود آمده، دچار ترس شده است

چند روز بعد، كيهان خبر داد كه 
برخي ها در حال حركت به سوي 
آشتي به اصطالح ملي و بازگرداندن 
برخي افراد به دامن رژيم هستند و 
شريعتمداري، براي آشتي حد و روش 

  :حسين آقا نخست نوشت .  معين كرد
اطالعات كيهان نشان مي دهد كه ...

  نهايي اين پروژه اين است كه  هدف
اوالً سران فتنه را با كمترين هزينه «     

نجات دهد و ثانياً فتنه گران  از مهلكه
خود تبديل به منادي وحدت و آشتي 

كه طبعاً  -نظام نپذيرفت شوند تا اگر
بتوانند نظام را متهم  - نخواهد پذيرفت

بناي آشتي ندارد و فقط  اساساً كنند كه
به دنبال درگيري و دعواست و به اين 

هزينه همه درگيري هاي  ترتيب
احتمالي آينده را از روي دوش سران 

  .گردن نظام بيندازند فتنه برداشته و به
اطالعات موجود نشان مي دهد گام ...

احتماالً انتشار يك  بعدي اين پروژه
نامه ديگر و درخواست تشكيل چيزي 

شوراي آشتي  يه شوراي حكميت ياشب
سران فتنه البته هنوز . ملي خواهد بود

بايد به  در اين باره كه نامه بعدي
امضاي چه كسي باشد، چه زماني منتشر 

مطرح كند  شود و دقيقاً چه مواردي را
كه كهنه و تكراري به نظر نيايد، به 

ولي در  جمع بندي نهايي نرسيده اند
ند كه در پيش اين باره اتفاق نظر دار

 گرفتن اين روش تنها راهكار پيش
  ».روي آنهاست

از اين  نوشته حسين آقا، روشن در     
مي يابيم كه جرياني در پس پرده 
تالش مي كند انسجامي را در 
حاكميت به وجود آورد اما حسين آقا 
و برخي افراد بيت رهبري و برخي 
سران نظامي و انتظامي و سياسي مايل 

همانگونه . ن اتفاق نيستند به پذيرش اي
  :كه حسين آقا ميگويد 

همه اين برنامه ريزي ها در حالي «    
دارند  است كه كارشناسان عقيده

هرگونه اغماض و چشم پوشي نسبت 
به فتنه گران كه امثال آقاي رضايي 

در ماه هاي گذشته با آنها همگام و  هم
هم قدم بوده اند، باعث خواهد شد 

ه امنيت ملي بسيار اقدام علي هزينه
پايين به نظر برسد و به اين ترتيب فتنه 

دوستان خارجي آنها در برنامه  گران و
ريزي براي ايجاد فتنه هاي بعدي 

دقيقاً به همين دليل  جسورتر شوند و
بايد حداكثر سخت گيري را در اين 

كارشناسان  اين. مورد اعمال كرد
معتقدند اگر منظور از آشتي ملي آشتي 

بحثي بي  با يكديگر باشد اينمردم 
مورد است چرا كه مردم اساساً با 

 9 يكديگر نزاعي ندارند و حماسه روز
دي ماه هم نشان داد اتحاد ملي با 
حداكثر درجه ممكن اكنون در ميان 

وجود دارد و بسياري از كساني  مردم
كه آن روز به خيابان آمدند همان 

خرداد به  22كه در روز  كساني هستند
ديدايي به جز دكتر احمدي نژاد كان

اگر مقصود آشتي  اما. راي داده اند
بين جريان سياسي باشد ، اين امر 

جبران  بدون برخورد با فتنه گران، 
عملي خسارت هايي كه در اثر خيانت 
 هاي آنها به كشور وارد شده و

مرزبندي صريح و روشن آنها با 

 دشمنان اسالم، انقالب و رهبري مطلقاً
  ».ذير نيستامكانپ

با وجود اين، سرانجام، حسين آقا      
در باره ) 88دي  29كهيان (ناگزير شد 

آشتي بنويسد و براي آن حد و مرز 
  . معين كند

  
  : وضعيت چگونه خواهد شد؟●
  

هر چند با توجه به شرايط كنوني     
ايران پيش بيني آينده بسيار سخت 
است اما به نظر مي رسد كه حاكميت 

يشتر پيش روي خود نداشته سه راه ب
  :باشد

  بازگشت هاشمي به صحنه  -  1
 پيروزي افراطيون  - 2
 ماندن در همين وضعيت  - 3
  
  : بازگشت ھاشمی به صحنه -١
  
طرفداران بازگشت هاشمي    

اگر : رفسنجاني به صحنه مي گويند
هاشمي رفسنجاني بتواند خامنه اي را 
متوجه خطر ادامه كار افراطيون كند و 

نه اي نيز به اين درك برسد كه در خام
شرايط بسيار خطرناكي گرفتار شده 
است، و به هاشمي رفسنجاني  اختيار 

يكي از پيشنهادها كه به خامنه  –بدهد 
كه او وضعيت   - اي داده شده است 

را به حال عادي بازگرداند، بازگشت 
وضعيت به حال عادي، به انجام تدابير 

 : زير شدني است
 تخابات ابطال ان - 
آزادي راهپيمايي مخالفان و دادن  - 

 مجوز به آنها 
محاكمه سران افراطي و برخي سران  - 

 ...نظامي و امنيتي و 
اجراي قانون اساسي و تغيير برخي  - 

قانون احزاب و قانون (قوانين 
مطبوعات و قانون تشكيل داده گاه 

 ) .انقالب و حدود صالحيتش
 آزادي زندانيان سياسي  - 
 ي مطبوعات آزاد - 
ايجاد محيط امن براي تبادل افكار   - 

 در جامعه 
 لغو بسياري از احكام و قوانين  - 

اما بكار بردن اين تدابير، وضعيت را      
شبيه به وضعيتي مي كند كه ايران، 
بهنگام نصب بختيار از سوي شاه به 

جنبشي كه .  نخست وزيري يافته بود
اين پيروزي را بدست آورد، متوقف 

ادامه مي يابد و تا حذف . مي شودن
كامل حاكميت استبدادي واليت 
مطلقه فقيه و برقراري حاكميت ملت، 

 .  ادامه مي دهد
بسياري از افراطيون كه متصدي      

جنايات بوده اند، دستگير و محاكمه 
مي شوند و احمدي نژاد و برخي 
سران حاكميت بعنوان مسئوالن 

حت وضعيتي كه بوجود آورده اند، ت
افرادي مانند  . پيگيرد قرار مي گيرند

سردار رادان و احمدي مقدم وسعيد 
سرنوشت برخي سران ... مرتضوي و

نظامي و سياسي شاه در روزهاي آخر 
يعني رژيم خود آنها . را  پيدا مي كنند
 . را زنداني مي كند

برخي چهره هاي ميانه روي     
اصولگرا كه در پي بر سر كار آوردن 

ي باشند تنها ترسشان اين هاشمي م
است كه اگر هاشمي بيايد و نتواند 

اوضاع را كنترل كند، آن وقت،  
سرنوشت بسياري  همانند سرنوشت 

از اين ترس، . افراطيون خواهد شد
افراطي ها براي فشار به ميانه روها 

بديهي است . استفاده مي كند
: طرفداران اين راه كار مي گويند

ه بختيار را هاشمي رفسنجاني اشتبا

اختيارش هم دست . تكرار نمي كند
امريكا نيست تا امريكا به او بگويد اين 

مهمتر از . كار را بكن و آن كار نكن
همه اين كه مثل او، بدون گرفتن 
اختيار تصدي عادي كردن وضعيت را 

  .بر عهده نمي گيرد
واكنش رسالت و كيهان و شيخ      

 محمد يزدي، به اظهارات هاشمي و دو
پهلو توصيف كردن آن، حاكي از 
اينست كه خامنه اي نه از اظهارات 
هاشمي رفسنجاني راضي است و نا 
پيشنهاد دادن اختيار به هاشمي 

محمد يزدي . رفسنجاني را مي پذيرد
بهمن گفته است به خامنه اي  5در 

مراجعه كرده و پاسخ شنيده است نظام 
مقررات دارد و طبق مقررات امور 

 .ابندسامان مي ي
 
  : پيروزی افراطيون -٢
 

گروههاي افراطي كه عموما از      
ساله مي باشند،  30جنĤيتكاران دوران 

چون مي دانند هر گونه تغييري  منجر 
به كوتاه شدن دست آنها از قدرت مي 
شود و بسا دستگيري و محاكمه شدن 
نيز در انتظار آنها است،  هركار بتوانند 

ر دادن به مي كنند كه راه حل اختيا
  . هاشمي، بجائي نرسد

اين گروه كه حضور و ادامه قدرت      
خود را در گرو سركوب جنبش مردم 
مي بينند، مصممند راه حل حذف 
اصالح طلبان رژيم را همچنان عملي 

و اگر نياز  به كشتار بزرگ مردم . كنند
. شد، در خيابانهاي شهرها خون بريزند

هاي وضعيت اين گروه همانند افراطي 
عاشورا به خامنه اي و . دوره شاه است

بخش عمده اي از سران سپاه اين 
درس را داد كه در شهرهاي ايران 

. حمام خون نمي توان به راه انداخت 
در حقيقت،  اگر اين نيروها بخواهند 
در كار خود موفق شوند بايد دست به 

  : خشونت هاي زير بزنند 
محاكمه و اعدام برخي از دستگير  -  1

شدگان تحت عنوان محارب و منافق و 
  ...بهايي و سلطنت طلب و

تعطيل كردن مطبوعات و برقرار  – 2
 كردن  سانسور كامل 

برپايي جوخه هاي اعدام در  - 3
 زندانها 

برپايي جوخه هاي اعدام در  - 4
 خيابانها 

دستگيري و محاكمه بسياري از  -  ۵
سياسيون و حتي افسران سپاه  و عوامل 

و  ا آنها از جمله هاشميمرتبط ب
موسوي وكروبي و خاتمي و صانعي و 

 ....دستغيب  و
دستگيري بسياري از نيروهاي  -  5

خودي در واواك  وسپاه و  نيروهاي 
انتظامي كه در حال حاضر مانع از 

 كشتار مردم هستند 
  خنثي كردن خامنه اي نيز  احتماال  -  6

هرگاه مانع از اجراي سناريوي آنها 
عني كامل كردن كودتائي كه ي. شود

قسمت اول آن را، تقلب بزرگ در 
انتخابات و سركوب هاي بعد از آن را،  

 .خامنه اي خود تصدي كرده است
افراطي ها، در ارتكاب خشونتهاي     

. باال، با مشكالت بسياري نيز روبرو هستند
اگر مشكالت نبودند، اين راه كار با 

  . موافقت خامنه اي اجرا شده بود
مشكالت زير از جمله موانع اعمال      

راه كار خشونت همه جانبه افراطي ها 
 :هستند

اصول «مخالفت اكثريتي از  - 1
با اين راه كار زيرا خود آنها » گرايان

را نيز در معرض حذف شدن قرار مي 
  . دهد

مخالفت شديد سران دو قوه از سه  -  2
 قوه با اين راه كار 

  6در صفحه 

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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ديد حتي  روحانيون مخالفت ش -  3
 بلند پايه نزديك به حاكميت 

مخالفت بسياري از نمايندگان  - 4
 ...مجلس و 

مخالفت شديد بسياري از سرداران  -  ۵
سپاه با كشتار مردم و دستگيري برخي 

  ...بلند پايگان روحاني و سياسي و 
انزواي كامل رژيم در سطح دولت  – 6

و محروم شدن از كادرها و صالحيت 
سلب شدن كامل مشروعيت و  ها و

گشوده شدن جبهه جنگ دائمي با 
 .  ملت
افراطيون مي دانند كه با آمدن       

هاشمي دست آنها از قدرت كوتاه مي 
لذا در پي ايجاد وضعيتي هستند .  شود

كه حداقل مانع از حضور هاشمي در 
صحنه و نزديك شدنش به  سيد علي 

وضعيت موجود و .  خامنه اي شوند
بسياري كه از هر سو بر افراطي ها  فشار

وارد مي شود، آنها را سردرگم كرده و 
. توان انديشيدن را از آنها گرفته است 

ماه و نيم از  7از اين رو، با گذشت 
انتخابات، با وجود فشار بيش از حد 
افراطي ها، هنوز خامنه اي به خود 

سران « اين جرات را نداده است كه با 
زيرا  مي .  كند برخورد شديد» فتنه

داند كه قرباني اول چنين خشونتي 
 . خود او است

افراطيون مي پندارند اگر هاشمي     
را مجاب كنند كه دست از مخالفت 
بردارد، مي توانند به كار خود ادامه 
دهند و با اعدام برخي از زندانيان و 

بر سر كار » سران فتنه«زنداني كردن 
اين امر  با وجود اين، از. باقي بمانند

نيز غافل نيستند كه چنين راه كاري  
احتمال دارد مرگ رژيم را جلو 

  . بياندازد
 
  :ماندن در وضعيت كنوني -3
 

برخي سران افراطي ها كه به     
نيروهاي ميانه روي اصولگرايان قدري 
نزديك هستند،  بر اين باورند كه فتنه 
اصلي در خارج از كشور است و نمي 

بي و خاتمي و توان موسوي و كرو
هاشمي را سران فتنه نام نهاد و معتقدند 
كه بايد باز هم فرصت داد تا شايد 
مردم دست از خواسته هاي خود 

عالوه بر اين، به .  بردارند و خسته شوند
خوبي مي دانند كه اگر در همين 
وضع هم قرار داشته باشند به زودي 
زمان آغاز اعتصابات  و درگيري هاي 

شار اقتصادي فرا خواهد مردم بر اثر ف
در آن صورت اينگونه .  رسيد

افراطيون هستند كه بهاي سنگين تر را 
لذا برآنند كه هر . خواهند پرداخت

چه زودتر افراطيون را وادار به 
سوزاندن چندين ورق از ورق هاي 

... بازي خود مانند مرتضوي و رادان و 
 .كنند 

بر خالف حسين شريعتمداري و باند     
نزديك به او در سپاه و بيت كه هاي 

را موسوي و كروبي و » سران فتنه«
خاتمي و هاشمي مي دانند، اينها مي 
گويند كه اين افراد بازي خورده اند 

هرگاه . سران فتنه در خارج هستند
اينها حذف شوند، سر و كار رژيم با 

پس . خواهد افتاد» سران واقعي فتنه«
و از الزم است رژيم اينها را حفظ كند 

  .آنها در آرام كردن وضع استفاده كند
تبارشناسي كودتا اين  : انقالب اسالمي

بار كساني را معرفي مي كند كه در 
دستگاه قضائي، در خدمت كودتاهاي 

 :بوده اند و هستند 88و  60خردادهاي 

تبارشناسي 
  9 –كودتاچيان 

  
  

تحقيق كنندگان   –انقالب اسالمي 
العات در باره كوشيده اند با گرد آوري اط

افراد دخيل در كودتا،  شاغل در سه قوه 
و دستگاه خامنه اي،  فهرست شركاي 

را  88و  60قضايي دو كودتاي سال 
بر خوانندگان محترم است . معرفي كنند

كه براي تكميل اين  فهرست، اطالعات 
  . خود را در اختيار  نشريه بگذارند 

  
  :يادآوريهاي تحقيق كنندگان ●
  
بخش از تبارشناسي كودتا در اين  

چيان، نيز، از مكتوبات نشريات و  
سخنراني ها و  –مصاحبه ها  –مقاالت 

كتابهاي داخلي و نيز مطالب و مقاالت 
خارجي از جمله كتاب ايستاده بر 

مقاالت نامه ها  و كتابهاي  –آرمان 
محمد  - منتظري  –آقايان بني صدر 

علي متقي  –ايرج مصداقي  –جعفري 
رات برخي سياسيون و وخاط –

  .تهيه شده است ... روحانيون و
قوه قضاييه رژيم،  از بدو پيروزي     

انقالب اسالمي، همواره به عنوان وسيله 
. عمل كرده است» ولي فقيه«سركوب 
را پرورش داده »  قاضياني«اين قوه 

است كه خود را صاحب اختيارات 
بر جان و مال و » ولي فقيه«مطلقه 

مي دانند و وظيفه خود را ناموس مردم 
بكار بردن زور بقصد كشتن و مصادره 
. كردن و بردن و خوردن مي انگارند

اين قوه در طول سي سال گذشته با 
نهĤيت قساوت، كشته است و مصادره 
كرده است و به حقوق انسان تجاوز 

ساخت و ساز اين قوه به .  كرده است
گونه اي است كه دست مسئوالن از 

اييه تا قاضيان و دادياران رييس قوه قض
و بازجويان و دفتر داران و پيشخدمتان 
و پاسداران اين قوه را به حدي باز مي 
گذارد كه هر يك از آنها خود مي 
تواند هر حكمي بدهد و يا واسطه 

اين قوه در دو . صدور آن شود
بر ضد اولين رييس  60كودتاي سال 

جمهوري منتخب  مردم ايران و در 
كودتاي انتخاباتي، شركت  در  88سال 

داشته است و به تنها امري كه مي 
انديشيد حفظ حاكميت ولي فقيه و 

در . مالي است –مافياهاي نظامي 
جريان تحول خود، تسلط سپاه بر اين 

مشاور . قوه نيز روز افزون بوده است
شدن ذوالنور، كه » رئيس قوه قضائيه«

از جنĤيتكاران بنام رژيم در قم بوده و 
  . ، گويائي داردهست

در اين  تحقيق،  تالش بر اين است    
كه عالوه بر معرفي اعضاي اين قوه در 

و نقش آنها در آن كودتا، به  60سال 
هاي قوه قضاييه كه در » چهره«معرفي 

صاحب نقش بوده  88كودتاي سال 
در اين باره، توجه .  اند، بپردازيم

خوانندگان را به نكات زير جلب مي 
  :شود 

 –قضات  –بسياري از حكام شرع   - 1
 –بازجويان  –دادياران  –دادستانها 

شكنجه گران  –مسئوالن زندانها 
عالوه بر شركت در كودتاي سال ....و

نيز دخالت  88در كودتاي سال  60
داشته اند يا به صورت قاضي يا حاكم 
شرع و يا حامي قضات و حكام شرع 

در اين شمار هستند  محمد . مانند
احمد خزعلي  –احمد جنتي  – يزدي

 –پور محمدي  –مصباح يزدي  –
 –بادامچيان   –ريشهري  –حسينيان 

 –دري نجف آبادي  –محسني اژه اي 
هاشمي شاهرودي وصادق الريجاني  

، اينان خود از حكام و  60در سال ... و
از  88قضات بوده اند و در سال 
  حاميان كودتا و قضات سركوبگر 

ت و حكام شرع و برخي از قضا  - 2
بازجويان و مسئوالن زندانها 

دادگاههاي انقالب در كودتاي ...و
و اعدامها و شكنجه دادن ها،   60سال 

اما در سالهاي اخير،  . شركت داشته اند
تغيير رويه داده و در گروه اصالح 

لذا در شرايط .  طلبان وارد شده اند
فعلي از معرفي كامل آنان خودداري 

ادا موجب اختالف و مي  شود تا مب
هر كدام از .  شكاف در جنبش شود

اين افراد توانستند در جبران ستمهاي 
گذشته خود، در جهت آزادي مردم  
عمل كنند، نام آنها از فهرست  قضات 
. شوم و بدكار آن سالها خارج مي شود

بسا مردم آنها را خواهند بخشيد اما 
از اين جمله . فراموش نخواهند كرد

 –سين موسوي تبريزي اند سيد ح
سيد  –محمد موسوي خوئيني ها 

موسوي بجنوردي  –هادي خامنه اي 
با وجود اين،  ... موسوي اردبيلي و –

براي آنكه فهرست ناقص نشود، نام آنها 
در فهرست خواهد آمد و قيد خواهد 

 . شد كه اينك در شمار اصالح طلبانند
در تهيه اين فهرست، كوشش بر اين  - 3

جز برخي سران قوه قضاييه  است كه به
و معاونان آنها،  مابقي افراد به صورت 
حروف الفبايي، براي مراجعه آسان تر، 

به همين دليل، در هر دو .  تهيه شود
فهرست، شركاي سركوب و جنĤيت در 
دو كودتا در كنار هم قرار خواهند 

 .گرفت 
در فهرست تهيه شده عالوه بر نام  - 4

اسامي فرد سعي بر اين است تا 
وابستگان به آنها نيز افزوده شوند تا 
معلوم شود چگونه باندهاي مافيائي،  به 

دليل حضور يك نفر دريك مقام ،  
پديدار شده اند و  به خيل صاحب 

 .منصبان پيوسته اند 
در فهرست تهيه شده خوانندگان  - 5

محترم مي توانند رد پاي صاحب 
. منصبان را در بخش هاي مختلف بيابند

دانند كه برخي از اين جنĤيتكاران و ب
در طول سالها حاكميت استبداد در 
چه مقامها و بخش هايي قرار گرفته اند 

. 
براي شناخت بهتر قضات و حكام      

شرع و دادستانها بهتر ديديم برخي از 
بزرگان جنايات بعد از انقالب را ابتدا 
معرفي و سپس به معرفي كوتاه  ديگر 

قوه قضاييه  عوامل دست اندركار
ناگفته نماند كه كليه . بپردازيم 

اطالعات كامل اين افراد نزد اين نشريه 
مي باشد تا در صورت نياز به مراجع 

  .ذيصالح ارسال گردد 
  
  :بزرگان جنĤيت  در قوه قضاييه  ●
  
معروف به –صادق  –صادقي گيوي - 1

خلخالي  قاضي شرع محبوب و مورد 
ا تاييد خميني كه عامل صدور صده

در .  حكم اعدام در سراسر ايران بود
كتاب جعفري نقل شده است كه او از 

و چند  ۵0اگر در ميان : خميني پرسيد
نفر دو نفر محكوم به قتل باشند اما قابل 
شناسايي نباشند چه بايد كرد؟ جواب 

و چند نفر را بايد  50شنيد كه هر 
صادق خلخالي در دوران ! كشت 

ران حكومت بر قضا حكم ترور س
تركمن صحرا راصادر كرد و 

وي در . رفيقدوست به اجرا گذاشت 

اواخر زندگي بعد از رد صالحيت از 
سوي شوراي نگهبان بيمار و در نهĤيت 

خود او در مجلس، . فالكت فوت كرد 
من : خطاب به معترضان به خود گفت

نفر را اعدام كردم و حاال شما گله  550
  !گله اعدام مي كنيد

سيد محمد حسين  –هاني بهشتي اصف - 2
دبير كل حزب   –معروف به بهشتي  –

اولين رييس  -جمهوري اسالمي ايران
رييس شوراي  -ديوان عالي قضايي 

رييس مجلس نايب  -عالي قضايي
به جاي كه خبرگان قانون اساسي 

از  - جلسه ها را اداره مي كردمنتظري 
وازمروجان  60سران كودتاي سال 

س شخصي ها و پدرخوانده لباخشونت 
عامل صدور احكام اعدام و توقيف  –

  .نشريات تا هنگام مرگ
فرزند او در  –سيد عليرضا  –بهشتي     

حال حاضر در كنار مير حسين موسوي 
قرار دارد و بعد از قيام روز عاشورا، 

بعد .  براي بار دوم، توقيف شده است
، پيگير بررسي وضعيت  88از كودتاي 

گير شد و كشته شدگان بود كه دست
 .مورد ضرب و شتم قرار گرفت

دادستان كل در   –مهدي  –املشي  - 3
كه دهها حكم اول انقالب سالهاي 

ازجمله  وي – كرداعدام را صادر 
حكام شرعي بود كه موجبات تعطيلي 
نشريات و اعدام مبارزان را تا زماني 
  .كه در قيد حيات بود  فراهم مي آورد

ل دادستان ك –علي  –قدوسي   - 4
انقالب و از اساتيد مدرسه علميه حقاني 

وي در پرونده كاري خود در نظام . 
واليت دهها حكم اعدام صادر كرده 
است و در محل كار خود به قتل رسيد 

او از كساني بود كه  با كمك بهشتي و . 
توقيف روزنامه ها ديگران اقدام به 

  .نمودراي اولين بارب
 –محمد  –محمدي صومعه سرايي  - 5
دادستان  –عروف به محمدي گيالني م

كام شرع و از حقاضي القضات  كشور و
است كه به قصاب ي انجمله مرتد شناس
اوين قصاب ديگري . اوين معروف شد

محمدي . نيز داشت كه الجوردي بود
. شدموجب قتل صدها مبارز گيالني 

 .به شغل جنĤيت مشغول بود وي سالها 
ها  شورشياني كه در خيابان :اوميگويد

شوند بايد كارشان را تمام  مجروح مي
ها كه در تظاهرات عليه  و آن» كرد

جمهوري اسالمي شركت مي كنند 
بايد در محل، مقابل ديوار اعدام «

ها پذيرفته   توبه آن«و » شوند
شود و مجازات را قرآن تعيين  نمي
كند، مرگ با بدترين وسايل، با  مي

 (.دار، قطع دست راست و پاي چپ و
مرداد  3، يصدر به خمين يننامه ب
صدر به خميني و  ها از بني ؛ نامه1359

 ":او مي افزايد ) 82ديگران، ص
اش  محارب بعد از دستگير شدن، توبه

شود و كيفرش همان است  پذيرفته نمي
ترين  كشتن به شديد. كه قرآن گفته

حلق آويز كردن به . وجه
تعزير . بارترين حالت ممكن فضاحت

رد، از گوشت عبور بايد پوست را بد
 ».كند و استخوان را درهم شكند

در حال ).  60شهريور  28كيهان، (
حاضر، او در بستر بيماري مرگ آوري 

  .است 
معروف به  –محمد  –محمدي نيك  - 6

از  واواك وگذاران  از بنيان–ريشهري 
 او .استمفتيان قتل هاي سياسي 

به  اهللا شريعتمداري مجبور كننده آيت
و  ه نامه و اعتراف تلويزيونينوشتن توب
كننده بستگان او به جرم محاكمه 

عامل اصلي  .شركت در كودتا است
اعدام قطب زاده به جرم شركت در 

حاج : خود او مي نويسد .استكودتا 

امام مي : احمد آقا تلفن كرد و گفت
. فرمايند قطب زاده را اعدام نكنيد

پيش از . حكم كتبي الزم است: گفتم
كتبي برسد، ترتيب اعدام آنكه حكم 

اين اعتراف بيان . قطب زاده را دادم
روشن اين واقعيت است كه از ديد 
اين جماعت، واليت مطلقه از ولي فقيه 
به مأمورانش منتقل مي شود و معني 

عامل  او.  واليت اعمال زور است
اعدام سيد مهدي هاشمي و حجت 

به جرم  بادي،آاالسالم اميد نجف 
ت و حضور هيأت مك افشاي ايران گي

عامل صدها  و او. فارلين در ايران بود
اعدام از بدو انقالب تا به حال 

 پدر معنوي حكام مرتد شناس او  . است
ت واواك اس در قوه قضاييه و

بنيانگذار گروه ارزشهاي انقالب   . 
  .است اسالمي

در زمان وزارت او صدها مبارز اعدام  
شده يا به فرماندهي او ترور شده 

مسئول  -بنيانگذار بنياد فواد ري . دان
و  بعثه رهبري در امور حج و زيارت

توليت آستان شاه عبدالعظيم و عضو 
از ( و  –ام  –هيات مديره شركت بي 

صاحب آن بزور سهام ستانده و شريك 
وي از حاميان كودتا ) . او شده است

مي باشد اما اختالفاتي با احمدي نژاد 
نژاد مانع  البته حكومت احمدي. دارد

  .خورد و برد او نيست
سيد عبدالكريم  –موسوي اردبيلي  - 7
و كسي است دادستان كل كشور،  - 

كه از خميني حكم آورد كه افسران 
شركت كننده در كودتاي نوژه، حتي 
آنها كه بدون اطالع از ماجرا، به جلسه 
هائي دعوت شده و در آنها شركت 

 در دوره رياست او بر قوه. كرده بودند
. قضائيه، كشتار زندانيان انجام شد

پرسشي كه در پاسخش، خميني دستور 
كشتار زندانيان را صادر كرد، از او 

برنامه ريزي و ايجاد دادگاه . است
، تهيه كننده كتاب قالبي براي مبارزان

كه سندي ماندگار از » اسفند 14غائله «
شركت قوه قضائيه در كودتا و سركوبها 

خنراني در نماز س و جنĤيتها است و 
حمĤيت از اعدام زندانيان  درجمعه 
بعد از مرگ خميني، ... و  67سال 

وقتي نامه جعلي خميني به مشكيني در 
مجلس خبرگان قرائت شد و قول 
مجعول جانشين اصول قانون اساسي 
شد، او انتظار داشت رهبر و يا عضو 

از آن .  شوراي رهبري شود و نشد
مخالفت ها پس، به داليل مالي وبرخي 

بركنار شد و به قم رفت و دانشگاه مفيد 
وي در حال . قم را راه اندازي كرد 

حاضر به اصالح طلبان نزديك شده 
  .است 

يكي از  –علي  –موسوي اردبيلي   - 
پسران او داماد آيت اهللا شهرستاني مي 

آيت اهللا شهرستاني به جز اين .باشد 
داماد سه داماد ديگر دارد كه اسامي 

  :بدين شرحند آنها
 آيتنوه سيد مجتبي،  –فقيه ايماني  - 

  اهللا خويي 
فرزند يكي از  سيد محمد،  –حيدريه  - 

  علماي يزد
  نوه خميني   –سيد علي  –خميني  - 
فرزند ديگر او  –موسوي اردبيلي  - 

» رئيس«داماد هاشمي شاهرودي، 
  .پيشين قوه قضائيه مي باشد

فرزند ديگر او  –موسوي اردبيلي  - 
  .ماد آيت اهللا جوادي آملي مي باشددا
از مديران  –ابوالقاسم  –قاسم زاده  - 

داماد موسوي  –سابق صدا و سيما 
وي مسئول مركز . ي استاردبيل

. همايش هاي صدا و سيما بود 
فرزندان او در سركوبها شركت داشته 

از جمله، يكي از چماقداران كه . اند
دستگير شد، فرزندن  59اسفند  14در 
  . عبدالكريم موسوي اردبيلي بود سيد

 –سيد اسداهللا  –الجوردي  - 8
او، ابتدا، در . دادستان انقالب مركز بود

  جريان دست گيري اعضاي گروه 
  

  7در صفحه 

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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فرقان،  توسط بهشتي و معرفي ناطق 
سالها .  نوري، از بازار به قوه قضائيه آمد

در مقام دادستاني انقالب، جنايات 
نجام داد و موجب بيشرمانه اي را ا

اين عضو  .اعدام هزارها نفر گشت
هيات موتلفه اسالمي كه از شغل 

به اين مقام رسيد،  "پارچه فروشي"
آنقدر جنĤيت كردكه سرانجام، بر اثر  
فشار آيت اهللا منتظري از دادستاني 

بعد از مدتي به رياست . بركنار شد
سازمان زندانها رسيد و سرانجام در 

دادستاني او . محل كارش كشته شد
موجب شد كه بسياري از بازاريان 
... پارچه فروش و آهن فروش  و

پايشان به اوين و دادستاني انقالب باز 
اينان در جاي خود معرفي . شود

  . خواهند شد
سعيد حجاريان در مورد چگونگي     

عمل اسداهللا الجوردي و اطالعات 
الجوردي و ...«:دادستاني ميگويد 

رخورد قانوني و به برخي ديگر به ب
ماده اي دادستاني اصال اعتقاد  10بيانيه 

نداشتند و معتقد بودند كه بايد برخورد 
قاطعي را با آن گروهها كرد و الزم 
نيست خيلي خودمان را به ضابطه و 

مثال در رابطه با  .قانون ملزم كنيم
ماجراي سعادتي دوستان رفته بودند 
صحبت كرده بودند كه وي حفظ شود 

يك مرتبه خبر ...نگه داشته شود و 
آوردند كه آقاي الجوردي خودش 

رجوي به ....كار سعادتي را تمام كرده 
اين احتياج داشت كه الجوردي بيشتر 
بچه هاي او را بزند تا او بيشتر بتواند 
نيرو جذب كند و كينه و نفرت آنها را 

الجوردي هم به . به نظام افزايش دهد
ي بيشتر اين احتياج داشت كه رجو

ترور كند تا او بتواند مسئوالن را توجيه 
كند كه بايد تا آخر خط رفت و نه تنها 
سازمان منافقين بلكه هر كسي كه ذره 
 .اي دگر انديشي دارد بايد جارو شود

اين يعني سيكل معيوب و ما بشدت در 
 »...زمان با آن مخالف بوديم آن

مصاحبه سعيد حجاريان با عمادالدين (
 )بح امروز ص –باغي 

 –احتماال، سيد احسان  –الجوردي  - 9
از شغل برادر اسداهللا الجوردي كه 

بازجويي و سر بازجويي به رياست 
. باد تهران رسيدآدادگاه فرودگاه مهر 

اوامر نظام واليت  مقام،او سالها در اين 
را در دستگيري ها و سركوب مبارزان 

دادگاه فرودگاه از . مي كرداجرا 
ههايي است كه هيات جمله دادگا

موتلفه از طريق قوه قضاييه همچنان بر 
او بعد از ارتكاب  .نظارت دارد نآ

  . جنايات فراوان، مرد
 سيدمحمد  –موسوي خوئيني ها   - 10

در » خط امامدانشجويان «گرداننده 
سالها دادستان  گروگانگيري و كسي كه

در اعدام  67كل كشور بود و در سال 
بود  ن مسئوال از يهزاران زنداني سياس

مخالف » قانون مداري«آن زمان، با  .
. شد روزنامه سالممسئول  مديربعد . بود

و چون دستور العمل سعيد امامي را 
براي توقيف روزنامه ها انتشار داد، 

دها عب روزنامه سالم توقيف و خود او،
سال  5توسط دادگاه ويژه روحانيت به 

 روزنامه نيز ديگر. زندان محكوم شد
ايلغار كوي دانشگاه، به  . انتشار نيافت

دنبال اعتراض دانشجويان به توقيف 
 18روزنامه انجام گرفت و خامنه اي 

آذر شاه را بنام  16تيري خونين تر از 
موسوي خوئيني .  خود به ثبت رساند

با . استاينك از اصالح طلبان  ها
به قول : وجود اين، او بود كه گفت

ب واجبات امام، حفظ نظام از اوج
است و براي حفظ نظام، اگر الزم شد، 
مي توان حاللي را حرام و حرامي را 

در مورد جنايات رژيم،  . حالل كرد
  .همچنان  سكوت كرده است 

شيخ محمد رييس قوه  –يزدي  - 11
قضاييه قبل از هاشمي شاهرودي و 

از . ويران كننده قوه قضاييه است
حكام شرع دادگاههاي انقالب و حكام 

رع و مرتكبان جنايات بعد از كودتاي ش
و حامي كودتاگران در  60سال 

  .است  88كودتاي سال 
وي صادر كننده دهها حكم اعدام     

رهبري چماقداران لباس . مبارزان بود
شخصي در قم و تهران را بر عهده 

پرونده سازي جهت آيات . داشت
عظام شريعتمداري و روحاني و 

كارهاي او  از... شيرازي و منتظري و 
حذف دادسرا ها در محاكم  . است

و ارتكاب فسادهاي مالي و قضايي 
  .جنسي از زشت كاريهاي او است

 عضويت در شوراي نگهبان، شوراي     
خبرگان رهبري، شوراي عالي قضايي، 
شوراي مدرسين حوزه علميه قم، 
شوراي مركزي حزب جمهوري 
اسالمي و شوراي تشخيص مصلحت 

گروه صادر كنندگان عضو . ..ونظام 
احكام و فتاوي اعدام ها و ترور هاي 

امام جمعه  وسياسيون و دگر انديشان 
جنبش برخي از سركوب تهران و عامل 

  .  در گذشته مردمهاي 
عباس پاليزدار در مورد وي در     

دانشگاه همدان چنين مي گويد 
آمدند نزد مقام رهبري  …آيت اهللا:...

انشگاه گفتند كه مي خواهيم يك د
. قضايي بسازيم براي خواهران در قم

بالفاصله بعد از مجوز . مجوز داده شد
رفتند سراغ ساپورت مالي كه بله 
كارخانه الستيك دنا را مجوزش را 

قاي نعمت زاده هم گفت آ. بدهيد
ميليارد به شما  126كارخانه را در ازاي 

در حالي كه قيمت . واگذار مي كنيم
 ،بعد. بودتومان ميليارد  600ن آ واقعي
قايان نامه نوشتند به نعمت زاده آاين 

بعد از بارها . كه تخفيف منظور فرماييد
نامه نگاري براي گرفتن تخفيف، قيمت 

ميليارد  10ميليارد واقعي به  600را از 
قايان گفتند كه ما پول آباز . رساندند
درصدش را به اقساط مي  80. نداريم
دوباره . نعمت زاده قبول كرد. پردازيم

گفتند بيست درصد بقيه را هم االن 
نداريم بعد از فروش مستغالت كارخانه 

خوب به همين راحتي . مي پردازيم
اهللا كارخانه را صاحب شد  آيتقاي آ

و بعد از مدتي هم اين كارخانه را در 
  . بورس فروخت

دوباره در پي اصرار دانشجويان كه (
ر اهللا را ميخواستند پاليزا آيتنام اين 

اهللا يزدي  آيتگفت اين شخص 
رئيس سابق قوه قضاييه و دبير جديد 
جامعه روحانيت حوزه علميه قم است 
كه چاپلوسانه ترين نامه تاريخ 
جمهوري اسالمي را اخيرا براي رهبر 

او به همراه محمد علي شرعي . نوشت
اين  نماينده مجلس خبرگان استان قم 

  )نامه را نوشت
اهللا يزدي  آيتـ خوب مجددا آقاي 

قاي فروزش آنامه اي مي نويسد براي 
. وزير صنايع كه پسرم حميد بيكار است

در  لترتيبي فرماييد از جنگل هاي شما
. مند شوده جهت صادرات چوب بهر

اين  جالب است كه حميد يزدي در
. زمان در قوه قضاييه مدير كل بود

و به اين صورت . يعني بي كار نبود
. اراج بردندجنگل هاي شمال را به ت

بعد رفتند مردم بومي شمال را كه حاال 
شايد به اندازه هيزمشان چوب انبار 
كرده بودند بازداشت كردند كه باعث 

  .شلوغي جلوي زندان در شمال شد
و بدون هيچ درـ كارخانه ايران خو

ضابطه اي به قضات قوه قضاييه ماشين 
پرشيا را به نصف قيمت داد و بقيه اش 

ط كه خيلي كه ماشين به را هم به اقسا
. نامشان شد اين قسط را هم نپرداختند

اما همين بذل و بخشش باعث شد 
مثال يكباره . صداي خيلي ها در بيايد

البالغه آمد گفت  بنيادي به نام بنياد نهج
تا ماشين با اين  500قا ما هم آكه 

حاال فكر مي . تسهيالت مي خواهيم
كنيد چه كساني هستند اعضاي اين 

آقاي علي اكبر . ؟ياد نهج البالغهبن
عسگر . رفيق دوست. ناطق نوري

  معزي. حسين دين پرور. اوالدي
بعد از اين ماجرا باشگاه پرسپوليس  ـ 

به سرپرستي عابديني و بنيادي به نام 
همگرايي انديشه هم صدايشان در آمد 
كه آقا ما هم از اين ماشين ها مي 

 الزم به گفتن است كه بنياد. خواهيم
متعلق به حجت  "همگرايي انديشه"

االسالم فالحيان وزير اسبق اطالعات و 
اهللا علم الهدي امام جمعه حجاب  آيت

اين همان كس است ( پرور مشهد است
، مردم را  88كه بعد از قيام عاشوراي 

بزغاله و گوساله خواند و قتل اعتراض 
كنندگان به واليت فقيه را واجب 

دي ازجمله آيت اهللا محمد يز. )شمرد
سرمايه دار ترين روحانيون بعد از 
انقالب است كه با نگاهي به زندگي 
گذشته وي مي توان به اين نتيجه 
رسيد كه دارايي هاي وي و خانواده 
وي بر اثر شركت در جنايات بر ضد 
مردم و با ارتكاب فسادهاي مالي 

  .بزرگ دست آمده است 
فرزند ديگر آيت  –حميد  –يزدي  - 12

ه رييس دفتر ايشان در قوه اهللا ك
او همان كسي است كه . قضاييه بود

  .پاليزدار فساد مالي او را بر مالء كرد
 –حجت االسالم  -يزدي، مجيد - 13

فرزند آيت اهللا كه قاضي قوه قضاييه 
  .است

فرزند  –يزدي، حجت االسالم  - 14
ديگر آيت اهللا مسئول مركز تحقيقات 

  فقهي امام خميني 
رزند ديگر آيت اهللا كه ف –يزدي  - 15

به كار دامپروري و كشاورزي كالن 
  .مشغول است 

دختر آيت اهللا  –مالئكه  –يزدي  - 16
يزدي كه با رانت قوه قضاييه تحصيالت 
خود را در امريكا گذراند و مدتي 

  .رييس بخش بانوان قوه قضاييه بود
داماد آيت اهللا يزدي كه  –تخشيد  - 17

ي حقوق از با رانت قوه قضاييه دكترا
امريكا گرفت و  به رياست دانشكده 
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 

  .رسيد 
حجت عباسعلي،  –عليزاده  – 18

از برجسته ترين و خنده  االسالم
او  .استقضائيه ورترين مسئوالن قوه آ

سالها به جرم هاي اخالقي و مالي و 
از  ولي . رواني داراي پرونده بود 

ياست دادستاني سوي سيد علي به ر
رسيد تا با كمك سعيد مرتضوي احكام 
اعدام و توقيف فله اي نشريات را در 

   .دوران اصالحات صادر كنند 
عليزاده بعد از اينكه مورد استفاده    

ايجاد پرونده هاي  قرار گرفت با
جديدي كه در رابطه با مفاسد اخالقي 

جاسوسي به اتهام  پيدا كرد،و مالي 
نه بدون سر و صدا براي كشور بيگا
  .ازكار بركنار شد

اين دادستان برجسته قوه جنĤيت     
اينگونه  واواكدر گزارش پرور، 

سند   يك  افشاي: معرفي مي شود
در   اسالمي  جمهوري  اطالعات  وزارت
  . فالحيان  زمان

   
  .  تعالي  بسمه 
   اطالعات  وزارت 

  .  خراسان  مركز استان
  . هوافر  و تحيات  با سالم

مركز در مورد   االمر آن  حسب  
  مسائل  دار در خصوص  دامنه  تحقيقات

  عباسعلي  آقاي  و ارتباطات
  اين  دادگستري  فعلي  رئيس عليزاده
  نامطلوب  روابط  و پيگيري  استان

  اين  كامال محرمانه  بصورت  نامبرده
كامال مورد   تيم  سه  بكار گيري ستاد با
  نتايج  روز به 140 بمدت.  ادامه... تائيد 

  حضورتان  كه  است  يافته  زير دست
  :ميگردد  ارائه

در زير   ايشان  و همكاران  نزديكان   
با   امورات  در كليه  كه قضائي  مجموعه

  :ميباشند  يكديگر مشتركا فعال
  معاون.  شريعتي  سيد حسن  آقاي- 1

  . ايشان
  .  انايش  معاون  اكبر يساقي  علي  آقاي - 2
  مقام  قائم  بختياري  سيد مرتضي - 3

  . استان  دادگستري
  سه  شعبه  رئيس  محمد ميالني - 4

  . خراسان  تجديد نظر استان
  طباطبائي  زاده  سيد محمد صادق - 5

  .  تجديد نظر استان  دادگاه  رئيس
    محمد سالمتي - 6
  . شجاعي  شهرام - 1
  .  طبسي  ناصر واعظ - 2
  در ذيل  كه  منطقه  ومياناز ب  بسياري - 3
  .ميگردد  آنها اشاره  به
  
موارد مورد تخلف عباسعلي علي  ●

  :  زاده عبارتند از
  
چهار   مجتمع  در آوردن  مالكيت  به - 1

  . در رضا شهر  طبقه
  ساختمان  در آوردن  مالكيته ب - 2

با   استان  از مردم  بسياري  كه  دادگستري
  سهم  افتمنتظر دري  مبالغي  پرداخت

با   اند كه  بوده  ملك  خود از اين
تجديد نظر   دادگاه  رئيس  همكاري

خود و  را بنفع  پرونده  ،طباطبائي  ،استان
با   كه  شكل  بدين .نمودند  اعالم  مختومه

  را مطرح  ايفاء تعهد دعوي  عدم
  موضوع  آقايان نفع  به  نمودند و با تنافي

  . شد  كشيده  مختومه  ورطه  به  بسرعت
گاز از   ارسال  در پروژه  شركت - 3

  كه  كشور تركمنستان  به  سرخس  طريق
  اين  بوسيله  اجرائي  هاي  برنامه  كليه

و مستند   خبري  فيلمهاي  مركز بصورت
  ارسال  خدمتتان  پرده  رو و پشت

  گزارش در اين  متاسفانه  كه.ميگردد
د مشهو  طبسي  آقاي  جناب  مستند نقش

  .ميباشد
فساد   هاي  خانه  نمودن  اداره - 4 

و زير نظر   اعضاء دادگستري  بوسيله
موارد  در اين  كه  عليزاده  آقاي  شخص

  ارسال  خدمتتان  و فيلم  عكس  هم
مورد در   در اين  و متاسفانه. ميگردد

و   زن  مراجعين از  رضا شهر در محلي
  استطالع  استان  دادگستري  دختر به

  . گرددمي
مواد مخدر از   نوع 5  ترانزيت - 5

  بوسيله  تهران  بيرجند و تايباد به  طريق
خريد  با عنوان  كه  ناصر واعظ  آقاي

مركز   سانا در آن  از كارخانه  صابون
  گرفته  تحويل  از افغانستان  مواد ارسالي
  روانه  خوشاب  كارخانه  ميشود و به

ا تائيد و ب  بندي  ميگردد و بعد از بسته
امضاء   به  دادگستري  مهر رسمي

  عليزاده  آقاي  قضائي  معاونت  منتظري
  ميانه  و آسياي  تهران  مواد به  اين

  . ميگردد  ترانزيت
  بزرگ  طبسي  آقايان  دستور مستقيم - 6

تاجر   در مورد ربايش  عليزاده  و آقاي

  ازموفقترين  كه  شريفيان  بنام  خراساني
  مشكالت  رفع  جهت  انيستتجار خراس
  آن  و تبديل  موقوفي  اراضي  در تقسيم

در   آن  و فروش  كوچك قطعات  به
تا   كه  امور ملكي  دالالن  به  استان  سطح
  مورد شناسائي 4000از   بيش  بحال

  كليه  و در خصوص . است گرديده
  اين  ميباشند كه  نشانگر اين  مدارك
  بوقوع  ربايجانآذ  در استان  معامالت
  بوسيله  امورات  اين  و كليه . است پيوسته
  و شهرام  طبسي ناصر واعظ  آقاي

  . ميگيرد  انجام  شجاعي
  كه  مبالغي  در خصوص  اينكه  توضيح - 7

  معامالت  اين  از مجموعه  ارزي  بصورت
  در بانك  آيد درحسابي  مي  بدست
ميگردد   ذخيره  در دوبي  اال علي  جب
  . مستحضر حضور ميباشد  كه

  خصوصي  و گفتگوهاي  تجمع  محل - 8
  در حوالي  كه  در منزلي  نامبردگان

  بزرگ  ويالئي  خاور بصورت  زيست
 7بر   بالغ  ميپذيرد كه  ميباشد انجام
  .ميگردد  قيمت  تخمين  ميليارد ريال

و   با مدارك  موارد ذكر شده  كليه
و   ويدئوئي  لمفي  حلقه 36و   اسناد همراه

  شده ضبط  نوار صوتي  ساعت 97
  . ميگردد  ارائه  خدمتتان

   امضاءكيميا قلم
12 -2 -1376 .  
  
  :ذاكري  توضيحات ●
  

  قضائيه  قوه  كرسي  از تصدي  پس    
آقاي   و انتقال  شاهرودي  بوسيله
  عليزاده  جناب  باره دو  تهران  به  عليزاده

  ايران در  روحاني  ازفئودالهاي  كه
  واعظ  به  نفرات  ميباشد و از نزديكترين

  ادامه بدليل  باز هم  در خراسان  طبسي
  آقاياني  خودشان  مافيائي  فعاليتهاي
  قاضي  كه  محمد اسالمي  همچون

دادند و   انتقال  تهران  به  خراسانيست
  نموده  ويژه 1010  شعبه  را رئيس يشانا

  و جانشين  خير آبادي  اند و با خروج
ديگر   وچند تن  وكيليان  نمودن

و   و احمد ميانجي  جواهري  همچون
را   ديگري  باند مافيائي  احمد شاهرودي

  را بعنوان  اند و جواهري داده  تشكيل
را   و احمد ميانجي  تحقيقات  رياست
و احمد   قضات  گزينش  رئيس  بعنوان

  توسعه  رئيس  را بعنوان  شاهرودي
مير   و در كنار وي  آموزش و  قضائي

  هادي همچون  و ديگر اياديش  حجازي
  در قوه  كه  رئيسي  و ابراهيم  مروي

در   كشور هستند دست  كل  بازرسي
و   چپاول  ديگر در ادامه  يك  دست
  ايران  مردم  و نواميس  اموال  سرقت
  اصلي  دليل  دوم  توضيح. ميباشند  فعال

و   رفسنجاني  هاشمي  بودن  و بيمه
تماما   و اطرافيانشان  فالحيان  شخص

  كه  و اسناديست  مدارك  گونه  اين
  سران  از تمامي  اطالعات  وزارت
  مختلف  بعناوين  و غير روحاني  روحاني

  .دارد  دست در
  در مورد اسناد ساخته : سوم  توضيح
  موقوفي  امالك  در مورد فروش  شده

را در   اي ه، پروند  و غيره  خراسان
  كامل  با هماهنگي  آذربايجان  استان
  از اسناد و فيلمهاي  اند كه  انداخته  براه

  موارد ديگر كه و  زمينه  موجود در اين
از   و بسياري  بوده  اطالعات  در وزارت

و افشاگر ميباشد   امن  آنها در دستان
  ...بيخبرند

خرداد و  22در كودتاي : انقالب اسالمي
گري بعد از آن تا امروز، سركوب 

مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني نقش 
  .اول را داشته اند

  8در صفحه 

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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مافياهاي مأمور 
  سركوبهاي خياباني 

– 8 
  
مداحان، مأمور بسيج چماقداران ●

  : وديگر مأموران سركوبهاي خياباني
  
از صحنه گردانان  و  بحران سازان    

و رژيم واليت فقيه كه در كار تهييج 
بسيج مأموران سركوبهاي خياباني، نقش 

مداحان . دارند، مداحان هستند
مأموران سركوب را آماده حمله مي 

با ذكر مصيبت هاي واليت پسند، . كنند
جوانان خام را تحريك مي كنند و 
مردم صاحب حقوق و خواهان حقوق 
خويش را، دشمناني نظير يزيد و شمر 

  .  جلوه مي دهند
الب، با بودجه هيات از بعد از انق    

موتلفه و بيت رهبري، پيشرفت صنف 
هر چه .  مداحان به تدريج شروع شد

از انقالب دور تر مي شديم،  نياز به 
اين نياز، . گريه و مداحي بيشتر مي شد

موجب شد كه اين صنف براي خود 
كالسهاي آموزشي ايجاد نمايد و به 

  .تربيت مداح بپردازد
ز مداحان در زمان جنگ، برخي ا    

ذكر مصيبت مي كردند و نو جوانان را 
در واقع، تخدير . به شور مي آوردند

اين نو جوانان همان . شان مي كردند
ها بودند كه از ميدان هاي مين عبور 
مي كردند و كشته مي  شدند براي اين 

  .كه راه را براي پاسداران باز كنند
در سالهاي اخير، با پيشرفت        

مĤيت بي دريغ صدا و تكنولوژي و ح
سيما از اين مداحان، يا آواز خوانان 
مدل جديد، تعداد بسياري از بد 
خوانان كه تنها قادر به ذكر مصيبت 

با . بودند به جرگه مداحان درآمدند
توجه به در آمدهاي زياد، تعداد 

  . ديگري نيز جذب اين گروه گشتند
او . منصور ارضي را همه مي شناسند ●

ائي بود كه تنها يك خانه آدم يك ال قب
از قبل روضه خواني و .  قديمي داشت

مداحي چندر غازي به دست مي آورد 
اما . تا شكم زن و بچه اش را سيركند 

از وقتي كه مورد توجه گروه انصار 
حزب اهللا قرار گرفت، به سرعت مالدار 

خانه قديمي را تبديل به چند .  شد
از وقتي كه مداح بيت . آپارتمان كرد

رهبري شد، آن خانه ها به چند باب 
افزايش يافتند و با بر سر كار آمدن 
احمدي نژاد مداح پسند، ارضي به 
معاونت مداحي احمدي نزاد در سفر 

از آن به بعد . هاي استاني منصوب شد
بود كه تعداد خانه ها از شمار انگشتان 
دو دست بيشتر شد و سفرهاي آنچناني 

ر، آغاز او، در داخل و خارج از كشو
  .شد
منصور ارضي كه با باد پبما است،      

اين اواخر شروع كرد به فحاشي به 
برخي از سرداران سپاه و بزرگان 
مافياي ها حاكم بر دولت و سپاه، از 
جمله به سردار قاليباف و هاشمي 

بدين خاطر، مورد عتاب . رفسنجاني
  ...برخي ها قرار گرفت و 

  
مداحان در خدمت مافياهاي  ●
  :ركوبهاي خياباني عبارتند ازس
  
حاج منصور ارضي از مداحان  - 1

او در . بزرگ رژيم مافياها است
بسياري از سركوب هاي خياباني صحنه 

از اين .  گردان بوده است و هست
. بابت به مال و منال بسيار رسيده است

تا سال گذشته، او در مجالسي كه  با 
حضور خامنه اي  برپا مي شدند، 

  .كرد مداحي مي
حاج صادق آهنگران مداح مورد  - 2

.  توجه پاسداران جبهه رفته است
بسياري از نو جوانان را او آماده عبور 
از ميدانهاي مين كرده و به كشتن داده 

  .او سردار سپاه پاسداران است .  است
از مداحان  –حاج سعيد حداديان  - 3

معروف رژيم واليت فقيه كه در حمله 
ه صنعتي شريف بسيجيان به دانشگا
او از جمله كساني . صحنه گردان بود

بود كه به هنگام مرگ حاج داوود 
فرمانده سپاه، به دستور سازمان مداحي 
رژيم،  پيكر آن فرمانده شهيد را كه 
مدتها در زندان رژيم واليت فقيه بود، 
با  استفاده ازگروه انصار حزب اهللا، به 
زور از خانه وي خارج كرد و در 

  .ا گرداندخيابانه
حاج حسن خلج از مداحان  بسيار  - 4

او بابت هر جلسه . معروف رژيم است
مداحي صد هزار تومان پول دريافت 
مي كند تا مستمعان خود را وادار به 
گريه كند و از آنها بخواهد كه مردمي 
كه حقوق خود را مطالبه مي كنند، 

  .حمله كنند
عبدالرضا هاللي از مداحان به نام  -۵

او جزو نيروهاي انصار . استرژيم 
حزب اهللا بود و گاهي اوقات بلندگوي 
مداحي را به سر و صورت خود مي 

او در كار مداحي به خوبي . كوبيد
پيش مي رفت تا اينكه خدا آبروي وي 
را به باد داد و با انتشار فيلمي از طريق 
بلوتوس او ديگر در  برابر چشمان 
ياران و دوستان قرار نگرفت زيرا 

جالت ان فيلم را مي كشيد و گويا خ
  .بعد ها قضيه وي حل شد

حاج محمود كريمي از مداحان  – 6
او در بسياري از . معروف رژيم است

صحنه گرداني هاي انصار حزب اهللا 
  .شركت دارد 

حاج سيد مهدي مير داماد از  – 7
مداحان معروف رژيم و از مافياهاي 

  .مأمور سركوب هاي خياباني است
محمد رضا طاهري معروف  حاج – 8

او نيز از جمله . به بولدوزر بگاه خوردن
معروفترين مداحان رژيم  و از اعضاي 
بلند پايه گروه مداحان وابسته به 
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

گاهي اوقات در صدا و سيما . مي باشد
او فرزند خود را نيز به . ظاهر مي شود

د در آم. همين كار واداشته است
مداحي وي آنقدر زياد است كه 
برادران وي نيز به سلك مداحان در 

حاج مرتضي طاهري از  -.آمده اند
برادران طاهري باال و از مداحان 

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
حاج محمد طاهري از برادران  - 10

معروف مداحان باال و از حاميان 
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج محمود ساروز سردار سپاه و  – 11
او . از مداحان چماق بدست است

عالوه بر مداحي در ضرب و شتم مردم 
  .نيز شركت مي كند

حاج انصاريان از مداحان و  – 12
سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
حاج احد قدمي داماد خانم  - 13

پروين احمدي نژاد و در شمار 
ت و مقام مداحاني است كه به پس

. بااليي در حكومت احمدي نژاد رسيد
وي رييس حراست شهرداري ها و 

اما به . دهداري هاي وزارت كشور شد
دليل اختالس و خورد و برد هاي 
فراوان، فسادكاريش آشكار و بركنار 

  .شد

حاج آقا بهمني از گروه مداحان  –14
و صحنه گردانان مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
اج آقا سلحشور از مداحان ح –1۵

  معروف رژيم  واليت فقيه
حاج آقا رحيم ابراهيمي از  – 16

مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني

حاج محمد حسين حداديان برادر  –17
سعيد حداديان معروف كه او نيز مانند 
اخوي گرامي در صحنه گرداني و 
تحريك نيروهاي چماقدار جهت حمله 

خصيت ها نقش اساسي به مراكز و ش
  .دارد 

مقدم  از مداحان مافياهاي مأمور  - 18
  .سركوب هاي خياباني

حاج رضا نبوي از مداحان  -19
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا بهرامي از مداحان  - 20
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا داداشي  از مداحان  - 21
  رژيم  واليت فقيه

اج سيد معبود  از مداحان رژيم ح - 22
  .مافياها

هوشيار از مداحان مافياهاي مأمور  - 23
  .سركوب هاي خياباني

مومني  از مداحان مافياهاي  - 24
  .مأمور سركوب هاي خياباني

قانع از مداحان مافياهاي مأمور  - 2۵
  .سركوب هاي خياباني

مهدي اكبري از مداحان  – 26
 .انيمافياهاي مأمور سركوب هاي خياب

حاج احمد واعظي از مداحان   - 27
 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

مهدي منصوري از مداحان  - 28
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حجت االسالم دارستاني از  -29
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
امين مقدم  از مداحان مافياهاي   - 30

 .مأمور سركوب هاي خياباني
حاج مهدي مختاري از مداحان  - 31

 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج حيدر توكل از مداحان  - 32

 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج مهدي سماواتي از مداحان  - 33

 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج نريمان پناهي از مداحان  – 34

  .يمافياهاي مأمور سركوب هاي خيابان
مهدي سلحشور از مداحان  - 3۵

 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
مجيد بني فاطمه از مداحان  - 36

مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
و از نيروهاي مخصوص مأمور سركوب 

 .مردم 
سيد محمد جوادي از مداحان  - 37

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
ياهاي سعيد اعتماد  از مداحان ماف - 38

  .مأمور سركوب هاي خياباني
حسين سيب سرخي از مداحان  -39

مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
و از نيروهاي مأمور سركوب 

  .دانشجويان و مردم 
حاج ابوالفضل بختياري از  - 40

مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
 .خياباني

حاج حسن گروسي از مداحان  - 41
 .ي خيابانيمافياهاي مأمور سركوب ها

بادكوبه از مداحان مافياهاي  - 42
 .مأمور سركوب هاي خياباني

حاج رضا پور احمد از مداحان  - 43
 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

رضايي از مداحان مافياهاي مأمور  - 44
 .سركوب هاي خياباني

حميد عليمي از مداحان مافياهاي  - 4۵
 .مأمور سركوب هاي خياباني

عابدين گرسويي از مداحان زين ال - 46
 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا موسوي قهار از مداحان  - 47
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج اقا روحاني از مداحان  - 48
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج علي انساني از مداحان  -49
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

اج آقا كويتي پور  از مداحان ح - ۵٠
دوره جنگ كه او هم مانند آهنگران 
موجب مرگ بسياري از نو جوانان و 
جوانان نا آگاه در جبهه هاي جنگ 

او بعدها تبديل به يك آواز خوان .  شد
  .گشت و به خواندن آواز مشغول شد

حاج حسين فخری از  -۵١
مداحان مافياهای مأمور 

 .سرکوب های خيابانی
اج عزيز اسماعيلی ح -۵٢

از مداحان مافياهای 
مأمور سرکوب های 

 .خيابانی
حاج قربان  مداح  -۵٣

 مهديه تهران 
حاج آقا فراهانی از  -۵۴

مداحان مافياهای مأمور 
 .سرکوب های خيابانی

 حاج علي  آينه چي از مداحان -۵۵
مافياهای مأمور سرکوب 

 .های خيابانی
حاج يونس حبيبي از مداحان  -۵۶
اهاي مأمور سركوب هاي مافي

 .خياباني
حاج فروغي از مداحان  -۵٧

مأمور سرکوب های  مافياهاي
 .خيابانی

حاج اقا نيکبختيان  -۵٨
مافياهای  از مداحان

مأمور سرکوب های 
 .خيابانی

حاج آقا فيضي از مداحان  - ۵٩
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا پنبه چي از مداحان  - 60
  .مور سركوب هاي خيابانيمافياهاي مأ

حاج محمد كميل از مداحان  - 61
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج اسالم ميرزايي از مداحان  - 62
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج داوود عليزاده از مداحان  - 63
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج غالمرضا زنجاني از مداحان  - 64
  .اي مأمور سركوب هاي خيابانيمافياه

حاج محمد باقر تمدن از مداحان  - 6۵
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج اصغر زنجاني از مداحان  - 66
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

حاج جواد رسولي از مداحان  - 67
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج ولي اهللا كالمي از مداحان  - 68
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

سيد محمد عاملي از مداحان  -69
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

حاج ابراهيم رهبر از مداحان  - 70
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني  

حاج آقا صديف از مداحان  - 71
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج سيد يوسف شبيري از  - 72
مافياهاي مأمور سركوب هاي  مداحان
  .خياباني 

حاج فرد زنجاني از مداحان  - 73
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

حاج آقا مقدم از مداحان  - 74
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

حاج محسن رستگاري از مداحان  - 7۵
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

ان حاج شهروز اردبيلي از مداح - 76
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج حيدر از مداحان مافياهاي  - 77
  .مأمور سركوب هاي خياباني

حاج محمد باقر منصوري از  - 78
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
حاج آقا عيني فرد از مداحان  -79

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج آقا مدبر از مداحان  - 80
  .افياهاي مأمور سركوب هاي خيابانيم

حاج سيد محسن حسيني از  - 81
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
حاج اصغر دوستي از مداحان  - 82

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج آقا خادم از مداحان  - 83

 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
 حاج جواد زين الدين از مداحان - 84

مافياهای مأمور سرکوب 
 .های خيابانی

حاج مهدي كرباليي از مداحان  - ٨۵
 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج اصغر رضوانپور تاج از  - 86
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
حاج آقا عباسي از مداحان  - 87

 .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
از  حاج آقا يوسفي هدآيتي - 88

مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
 .خياباني

حاج آقا عليان از مداحان  -89
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا ذاكراز مداحان مافياهاي  -90
  .مأمور سركوب هاي خياباني

حاج محمد نوروزي از مداحان  -91
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

ن حاج رضا مافي از مداحا -92
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

از  –حاج غالمرضا اصغر زنجاني   -93
  .مداحان باند سركوب هاي خياباني 

حاج جواد رسولي از مداحان  -94
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

ذبيح اهللا ترابياز مداحان   - ٩۵
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

ن حاج آقا اخوان از مداحا -96
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا مواليي از مداحان  -97
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا قهرودي از مداحان  -98
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا كمالي از مداحان  -99
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

ن حاج آقا  پور مزرعه از مداحا -100
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج عباس مفتاح از مداحان  -101
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا كوثري از مداحان  -102
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج عباس طهماسب پور از  -103
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
  مداحان  حاج علي ابوطالبي از -104

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
حاج آقا عزيزيان از مداحان  - 10۵

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج آقا بهاري از مداحان  -106

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
مال باسم كرباليي از مداحان  -107

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
از مداحان حاج نديم سرور -108

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
مجتبي ساعدي از مداحان  -109

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج مال علي كرباليي از  -110

مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني

حاج جواد زين الدين از  -111
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
  9در صفحه 
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حاج عباس ثبتي از مداحان  -112
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج آقا نيكدل  ميالني نژاد از  -113
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
حاج يونس حبيبي از مداحان  -114

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج آقا فخري از مداحان  - 11۵

  .ابانيمافياهاي مأمور سركوب هاي خي
حاج اصغر خيري از مداحان  -116

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج آقا رحيمي از مداحان  -117

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج بهنام ستار پور از مداحان  -118

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
از مداحان  –حاج بهروز سيفي   -119

  .باند سركوب هاي خياباني
حاج آقا رحمتي از مداحان  120

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج آقا مصطفي عسگري از  -121

مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني

حاج اكبر از مداحان مافياهاي  -122
  .مأمور سركوب هاي خياباني

سيد يوسف از مداحان مافياهاي  -123
  .مأمور سركوب هاي خياباني

ج داود حقيقي از مداحان حا -124
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حاج مهدي خادم آذريان از  - 12۵
مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني
حاج ماشا اهللا از مداحان  -126

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج مرتضي حقيقي از مداحان  -127

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج آقا حسني از مداحان  – 128

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
حاج رب العلي رحمتي از  -129

مداحان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني

حاج آقا فيروز از مداحان  -130
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

  
  :هيات هاي وابسته ●
  
در تهران و شهرستانها مراكزي براي    

يي اين نيروها جهت آشنايي گردهما
بيشتر و توجيه شيوه عمل ايجاد شده 
است كه برخي از آنها كه شناخته شده 

  :اند به شرح زير مي باشند
  هيات روضه العباس  
  هيات فاطميان  
  هيات عاشقان حضرت زهرا  
  هيات صاحب الزمان  
  هيات مسلم ابن عقيل  

  هيات عشاق العباس 
  هيات انصار المحسن 

  بيت العباس  هيات
  هيات دلسوختگان اهل بيت 

  هيات الرضا 
  هيات محبان فاطمه 

  هيات الزهرا 
  هيات ديوانگان حسين كاشان 

  هيات ماتمكده زينب 
  هيات مكتب الزهرا 

  هيات ام البنين 
  هيات ثار اهللا 

  هيات انصار الحسين 
  بيت الرقيه 

  
  مساجد و حسينيه ھا 

  
ه ها تا قبل از انقالب مساجد و حسيني

مراكزي بودند كه در آن مردم به 
عبادت و خودسازي مي پرداختند با 
انجام كودتا در سال شصت و سلطه 
قدرت واليت فقيه مطلقه نظام واليت 
براي كنترل مردم و نيز هماهنگي 
جهت سركوب  هاي خياباني نياز به 
مراكزي داشت كه در آن نيروهاي 

سركوب گر خود را مستقر سازد به 
يل با استفاده از نيروهاي بسيج همين دل

و چماقدار برخي از مساجد و حسينيه 
هاي  شهرها را به مراكز گرد همايي و  
سركوب آماده ساختند و نيروهاي 
خود را در آنها مستقر ساختند كه در 

  .زير نام برخي از آنها اورده مي شود 
  حسينيه انصار الحسين 

  حسينيه حيدري 
  حسينيه مكتب النبي 

  يه سليمي حسين
  حسينيه جوانان 
  حسينيه گنجي 

  حسينيه سوريجان 
  حسينيه صدوقي 

  حسينيه آيت اهللا شاهرودي 
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شكسته كه جز خشونت روش نمي كند، 
نمي تواند غرق فساد نشود و فساد 
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وئيه ژ  21و  2003وئيه ژ 7تاريخهاي 
 –اما اينك مافياهاي نظامي . بود 2003

  :مالي بر ايران چنگ افكنده اند
  

هاي از آيت اهللا 
ميليونركه ايران را 
مهار مي كردند تا 

  مافياها؟
  

ازآيت اهللا هاي ميليونر هاشمي 
شروع كردند اما چرا ... رفسنجاني و

  :اين بيراهه را در پيش گرفتند؟
  

مجله فوربس خانواده هاي هاشمي      
رفسنجاني و عسگر اوالدي وهادي 
غفاري و  بنيادهاي مستضعفان و 

اما . ه بود جانبازان را معرفي كرد
خوانندگان انقالب  اسالمي، مافياهاي 

خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و (قديم 
مصباح يزدي و محمد يزدي و عسگر 

كامل مي شناسند و مي ... ) اوالدي و 
هنوز ثروتي » اموال رهبري«دانند كه 

بزرگ تر از ثروتي را در اختيار دارد 
و نيز . كه بنياد مستضعفان و جانبازان

مالي، يا  - نند مافياهاي نظامي مي دا
مافياهاي تازه به دوران رسيده چسان 
چون اختاپوس  بر اقتصاد كشور محاط 

و باالخره مي دانند سپاه . شده است
اقتصاد كشور را نيز صاحب شده است 

اما چرا مافياها بيراهه را بر . و مي شود
گزيدند ؟ آيا آنها مي توانست به راه 

وند؟  چين نيز اقتصاد توليد محور بر
فوربس پرده از فساد . گرفتار فساد است

. گسترده اقتصاد چين نيز برداشته است
در حكومت هاشمي رفسنجاني، فراوان 

مي »  الگوي چيني«صحبت از اخذ 
شد اما رژيم مافياها آن الگو را اخذ 

  چرا؟. نكرد و بكار نگرفت
 –مالتاريا و سپس مافياهاي نظام      

اد مصرف محوري را مالي تجربه اقتص
در اختيار داشت كه رژيم شاه جانشين 
اقتصاد توليد محور كرد و خود قرباني 

با وجود اين چرا همان . آن شد
  :اقتصادي را باز ساخت؟ 

رژيم شاه قرباني اقتصاد مصرف  ●
محوري شد كه جانشين اقتصاد توليد 

توضيح اين كه چون . محور كرد
به بزرگ مالكي را از ميان برداشت، 

اتكاي درآمد نفت و قرضه ها، 
اقتصادي متكي بر واردات را جانشين 

در نتيجه، در . اقتصاد توليد محور كرد
روستاها و شهرها، جمعيت عظيمي، 
جوان، بيكار شدند و به نيروي محركه 
انقالب بدل گشتند و آن رژيم را از 

خميني را سخنگو و بعد . ميان برداشتند
را فكر مي رهبر انقالب خود كردند زي

كردند او معرف اقتصاد مصرف محور 
در دوران مرجع انقالب ايران . نيست

نيز، بنا بر بازسازي اقتصاد توليد محور 
اما ديري نپائيد كه خميني مدعي . شد

شد كه اقتصاد مال خر است و بني 
صدر مي خواهد ايران را سوئيس و 
فرانسه كند حال آنكه مردم براي اسالم 

  !دانقالب كرده ان
يعني، با روي آوردن به استبداد، او،      

در رأس مالتاريا، به بازسازي اقتصاد 
نشنيد كه اين . مصرف محور پرداخت

اقتصاد انبوهي از بيكاران پديد مي 
آورد كه نيروي محركه انقالب بر ضد 

امروز،  اقتصاد . رژيم او مي شوند
مصرف محور كه دستگاه بيكار ساز 

ايران را بي كار است، هم جامعه جوان 
كرده است و مي كند و هم اين جامعه 
نيروي محركه جنبش همگاني گشته 

اما چرا، رژيم مالتاريا و سپس . است
مالي از بيراهه به راه  –مافياهاي نظامي 

بازنگشتند و به روش چين، اقتصاد توليد 
  محور را باز سازي نكردند؟ زيرا

مافياهاي دوران شاه و دوران  ●
كه اينك مالك دولت شده  – مالتاريا

رانت خوار هستند و اين رانت  –اند 
خواري را از محل درآمد نفت و 
واردات و انواع بورس بازي ها، عايد 

، اقتصاد توليد محور،  اوال .  مي كنند
درصد از توليد ناخالص  40برداشت 

داخلي را بعنوان رانت، اجازه نمي 
د، رانت خواري از محل تولي ثانيا . داد

 و ثالثا . در كوتاه مدت ميسر نمي شود
نقش و منزلت و » نيروي كار«به 

بنابراين، حقوق مي دهد كه با 
استبدادي از نوع استبداد حاكم بر 

نياز به  رابعا .  ايران سازگار نيست
كادرهاي فني و علمي و اداري دارد 
كه ثبات منزلت و برخورداري از 

تن حقوق، شرط الزم براي برعهده گرف
اهميت  رابعا . نقش آنها در توليد است

دادن به اقتصاد، در كشوري كه انقالب 
كرده بود،  با سلب آزادي و باز سازي 

،  روشي  خامسا . استبداد، سازگار نبود
كه مالتاريا در پيش گرفت، روش رژيم 
چين در يك دوره كوتاه در پيش 

مائو . گرفت و آن انقالب فرهنگي بود
لفان رهبري خويش مي خواست مخا

انقالب «را از ميان بردارد و دست به 
زد و ويراني بزرگ ببار » فرهنگي

حال آنكه چين افتاده در راه . آورد
رشد اقتصادي، در پي آنست كه جامعه 

چرا .  را پايه و تكيه گاه دولت بگرداند
رژيم مالتاريا به جاي آنكه به راه چين 

يا » انقالب فرهنگي«بعد از مائو برود، 
تقسيم به دو و حذف يكي از دو را 
ادامه بدهد و امروز، با جنبش همگاني 
مردم روبرو شود؟  زيرا استبداد مطلقه 
فقيه، با نوگرداني و رشد، تضاد قطعي 

زيرا،  رانت هاي بزرگ از . دارد
رهگذر درآمد نفت و اعتبارات بانكي و 
ارز و قاچاق و مواد مخدر و توأم شدن 

رت اقتصادي از قدرت سياسي با قد
رهگذر رانت خواري، رژيم را از رفتن 

افزون بر . به راه چين ناتوان ساخت
اين، دولت حزب كمونيست چين، 
بخالف حزب كمونيست روسيه، خود را 
يكسره از پايه هائي كه دولت بر آنها 
. استواري مي جويد، محروم نكرد

ادامه مي » انقالب فرهنگي«هرگاه 
متزلزل و بي  يافت، رژيم چين را نيز

زيرا . ثبات مي گرداند اما ادامه نيافت
اقتصاد مصرف محور و يا اقتصاد قدرت 

اقتصاد روسيه (دولتي محور  –نظامي 
اقتصاد وابسته ) در دوران كمونيستي

كردن ملت به دولت به گمان ابد 
ديالكتيك . كردن مدت عمر رژيم بود

استاليني نمي گذاشت  پيدايش نيروي 
ديده شود كه عامل جوان بيكاري 

چين روش روسيه . تغيير رژيم مي شود
را پي نگرفت و نمي توانست هم پي 

اما رژيم شاه و رژيم مالتاريا، با . بگيرد
تكيه به درآمد نفت، همان روش را در 
پيش گرفتند و به همان بن بست 

زيرا رژيم چين از رشد علمي . رسيدند
و فني و اقتصادي مشروعيت مي گرفت 

انسان «رد و رژيم مالتاريا از و مي گي
اقتصاد مال خر «است و » براي دين

از اين رو، . مشروعيت مي ستاند» است
جاي خود را به دولت مافياهاي نظامي 

مالي داد و اين دولت،  بخصوص در  –
احمدي نژاد، با  –دوران خامنه اي 

گشودن دروازه ها بر روي واردات، 
نيروي محركه عظيمي را رها كرد و 

ين نيرو اينك در جنبش بر اي پايان ا
  . بخشيدن به عمر اين رژيم است

حجم عظيم بودجه : انقالب اسالمي
دولت و بزرگ شدن بيش از حد بودجه 
عادي، نيروي محركه ايست كه اقتصاد 
توليد محور را ناتوان و اقتصاد مصرف 
محور متكي به واردات را پر توان مي 

ا به حكومت احمدي نژاد، بودجه ر. كند
در موقع خود، نقش . مجلس داده است

ويرانگر بودجه را، همچون سالهاي 
در زير چند . پيشين، بررسي مي كنيم

نمونه از داده ها را كه بيان مي كنند 
چسان رانت خواري زمين توليد را مي 
سوزاند و با  گشودن دربهاي كشور به 
روي واردات،  بيكار بر بي كار مي افزايد 

  :هيم را توضيح مي د
  

واردات كشاورزي كشور را به * 
كشاورزي : سوي نابودي مي برد
  :قرباني رانت خواري

  
، بگزارش اعتماد، 88بهمن  6در  ◄

عيسي كالنتري كه سالها وزير 
كشاورزي بوده و اينك دبير كل خانه 

  :كشاورز است، گفته است
فاصله سه سال طي شده بين كنگره 
 ردوم و سوم، سه سال بحث برانگيز د

كشور بود و كشاورزان روزگار سختي 

را از لحاظ مسائل اقتصادي و طبيعي 
كه اميدواريم در  پشت سر گذاشتند

سال هاي آينده شاهد اتفاقات سه سال 
وضعيت  او به بررسي. گذشته نباشيم

بخش كشاورزي در سه سال گذشته 
پرداخت و گفت؛ بخش كشاورزي در 

از رفتارهاي  اين سه سال متاثر
ي كالن و خرد مسووالن و اقتصاد

شرايط اقليمي كشور بوده و به طور 
كشاورزان بدترين سال هاي  عمومي

زندگي خود را پس از پيروزي انقالب 
تجربه  اسالمي در سه سال گذشته

 87وي ادامه داد؛ در سال . كردند
حدود هشت ميليون تن گندم وارد 

رغم وعده خودكفايي  كشور شد و به
زي در سال برخي محصوالت كشاور

 ، در حال حاضر نه تنها اين84
خودكفايي حاصل نشده بلكه در سه 

ميليون تن محصوالت  42سال اخير
و اين در  كشاورزي وارد كشور شده

حالي است كه در فاصله كنگره اول و 
ميليون تن  42دوم خانه كشاورز، 

با . كشاورزي وارد كشور شد محصول
اين حساب واردات محصوالت 

درصدي داشته  75د كشاورزي رش
وي ابراز عقيده كرد؛  .است

درآمدهاي نفت به جاي سرمايه 
 گذاري زيربنايي به واردات بيش از

نياز و در مواردي بي مورد اختصاص 
كالنتري ادامه داد؛ در . يافته است

كارخانجات كود، سم،  حال حاضر
ماشين آالت و صنايع غذايي يا 
 ورشكسته هستند يا آنكه ركود شديد

رند و قيمت مواد غذايي براي دا
مصرف كنندگان چنان اوج گرفته كه 

مصرف مواد  درصد مردم به كمبود40
  .پروتئيني مبتال هستند

حاصل سياست : انقالب اسالمي
كشاورزي رژيم مافياها كه قرباني كردن 
توليد بخاطر به حد اكثر رساندن رانت 
خواري است، صد البته با كارها را بي كار 

بر جمعيت بزرگ بي كاراران مي كند و 
مي افزايد و اين بيكاران نيروي محركه 

  .تغيير مي شوند
  

 كه دنياست جاي تنها ايران* 
 از بهتر وارد كنندگان شرايط

 :است توليدكنندگان
  
، ايلنا گزارش 1388بهمن  2در  ◄

   شك بدون ايران اقتصاد: كرده است
 را پرش بزرگترين گذشته سال چند در
 يعني است؛ داشته رداتوا ميدان در

 زده واردات به تن اقتصاد اين آنقدر
 از اي كننده توليد هر اكنون كه است
 از گاليه با صنعتي حوزه هر

. گويد مي سخن وارداتي هاي سياست
 طبيعي واردات از حجم اين البته
 كه اقتصادي در وقتي يعني. است

 وجود مولد برنامه يا و مولد فعاليت
 يابد مي افزايش نيز نفتي درآمد ندارد،
 تري بزرگ بخش واردات شك بدون

 يعني. كند مي گير نمك را اقتصاد از
 ايراني اقتصاد براي كه اتفاقي همان
 نيز فوالد مورد در. است داده رخ

 اي ويژه شرايط است توانسته واردات
 اين در اما روزها اين .كند خلق را

 كننده وارد پنجمين مقام ايران حوزه
 از و كشد مي يدك را نجها فوالد
 هنوز فوالد كنندگان توليد ديگر سوي
 باقي فلز اين توليد خم و پيچ در

 دبير سلطان، خليفه رسول. اند مانده
 كه ايران فوالد كنندگان توليد انجمن

 از دارد حضور صنعت اين در سالهاست
 فوالد صنعت در اي عده گري سودا
 نيز حدودي تا كه كند مي نگراني ابراز
 وي. اند زده دامن بخش اين بحران بر

 را كشور فوالد صنعت بسامان نا وضعيت
  :كند مي تشريح

  10 در صفحه

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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 از حمĤيت براي دولت چرا●
 است؟ نكرده كاري توليدكنندگان

 من: پاسخ رسول خليفه سلطان* 
 بايد توليد كه معتقدم ولي. دانم نمي
 انتظار و دارد نگه زنده را خود

 اين دولت از فوالد توليدكنندگان
 فوالد واردات گمركي تعرفه كه است

 پولي حمĤيت يك از يا دهد افزايش را
. شوند برخوردار بانكي سيستم مالي و

 كه همانگونه ما بانكي سيستم
 انجام واردات از را هايي حمĤيت

 براي را اي بودجه بايد دهد مي
 اين. دهد اختصاص توليدكنندگان

  ! نيست نابجايي خواسته
 يا ما هاي بانك حاضر حال در    

 بتوانند اينكه براي خارجي هاي شركت
 برسانند، فروش به را خود محصوالت

LCدر) ساله يك معموال(دار مدت هاي 
 ما. دهند مي قرار كنندگان وارد اختيار

 در بايد نيز امكانات همين كه معتقديم
 قرار داخلي توليدكنندگان اختيار
 مساوي شرايط تنها فوالد انجمن. گيرد
 توليدكنندگان را و واردكنندگان ميان
 نه واردكنندگان متاسفانه. خواهد مي
 فوالدي هر ورود براي مانعي هيچ تنها
 بانكي تسهيالت از بلكه ندارند كشور به
 كه حالي در. شوند مي برخوردار هم

 اداري مشكالت بر عالوه كنندگان توليد
 هاي هزينه بايد دارند، دولت با كه

 توليد، واحد هر ازاي به ار زيادي
 تنها ايران كنم مي فكر. شوند  متقبل
 شرايط كه باشد دنيا جاي

 كنندگان توليد از بهتر واردكنندگان
 مساوي شرايط يك تنها ما .است
 فروش به را محصوالتمان تا خواهيم مي

 توليدكننده از بتوانيم اگر. برسانيم
 باشيد مطمئن كنيم، حمĤيت داخلي
 و كند مي رشد هم داخل بازار

 فوالد خريد جاي به خريداران
 گرايش داخلي محصوالت به وارداتي،

 بر عالوه امر اين كه كنند مي پيدا
 در هم را صنعت توسعه اشتغال، افزايش

 و پولي حمĤيت نيازمند امر اين. دارد بر
 اختيار در بايد كه است دولت مالي

 ها تعرفه همچنين و بگيرد قرار صنعت
 تعرفه حاضر حال در. شود يمنطق بايد

 ميلگرد و صفر تيرآهن خام، فوالد
 درصد10 بايد حداقل. است درصد11

 اين،. كند پيدا افزايش فوالد تعرفه
 تواند مي دولت كه است كاري حداقل
 .دهد انجام فوالد صنعت براي

وارد كنندگان : انقالب اسالمي
شرائطشان بهتر است زيرا مافياهاي 

واردات . خوار هستند مالي رانت –نظامي 
توليد داخلي را كاهش مي دهد و با كار 

خودداري از سرمايه . را بي كار مي كند
گذاري در توليد، سبب مي شود جمعيتي 
. كه به سن كار مي رسد، كار پيدا نكند

به سخن ديگر، جمعيت در خدمت 
جنبش براي تغيير بزرگ و بزرگ تر 

  .شود
  

با  ويژه دفتر مبارزهبنا برگزارش * 
از  UNDOC)جرائم سازمان ملل

ميليارد دالر درآمد مواد  400
ميليارد به افغانها  ۵/3مخدر، تنها 

درصد  21مي رسد و از آن نيز، تنها 
به دهقاناني كه به كشت خشخاش 

  :مشغولند
  
اين گونه تخمين زده مي شود كه   ◄
ميليارد دالر گردش ساليانه مواد  ۵6از 

 10تا  ۵مخدر در سطح جهان تنها 
) ميليارد دالر ۵/3حدود (درصد آن 

توسط سازمان هاي غيررسمي و 
نكته . غيرقانوني پولشويي مي شود

جالب اينجا است كه بقيه اين ميزان 

توسط فعاليت هاي قانوني و سازمان 
هاي بانكداري بين المللي پولشويي 

اين گزارش اذعان مي دارد . مي شوند
بين سال (كه طي هفت سال گذشته 

تجارت مواد ) 2009تا  2003ي ها
مخدر از افغانستان به اقصي نقاط دنيا 

ميليارد  ۵٠٠تا  400سودي در حدود 
درصد از اين  ۵تنها . دالر داشته است

ميزان توسط سيستم هاي بانكي 
غيررسمي پولشويي مي شوند و بقيه آن 
توسط سيستم هاي قانوني و به ويژه 
. بانك هاي غربي انجام مي شود

يو ماريا كاستا در اين گزارش مي آنتون
اخيراً بسياري از بانك هاي در «نويسد؛ 

حال ورشكستگي توانستند وام هايي را 
براي نجات خود بگيرند كه از طريق 
قاچاق مواد مخدر و فعاليت هاي 

 ».غيرقانوني به دست آمده بود
 92هم اكنون افغانستان انحصار  ●

درصد از فروش مواد مخدر در سطح 
را برعهده دارد و هروئين كه  جهان

كشنده ترين ماده مخدر است و ساليانه 
هزار نفر در جهان مي 100باعث مرگ 

شود، به صورت خام در اين كشور 
  . كشت و برداشت مي شود

سود ساليانه فروش مواد مخدر در  ●
ميليارد دالر  4/3كل افغانستان حدود 

طالبان و كشاورزان به ترتيب . است
درصد از اين مبلغ را به  21و  4تنها 

حال . خودشان اختصاص مي دهند
درصد باقي  75وال اينجا است كه ئس

  مانده به چه كسي يا كساني مي رسد؟
رانت عظيم توليد و : انقالب اسالمي

تجارت مواد مخدر در افغانستان، به 
آشكاري تمام، رانت خواري را  نشان مي 

ميليارد درآمد  70تا  60از ساالنه : دهد
ميليارد دالر  5/3مواد مخدر،  به افغانها 

درصد به افغانها  5بقيه، يعني  . مي رسد
درصد را رانت  75مي رسد كه از آن، 

درصد بقيه، منهاي  95. خوارها مي برند
هزينه هاي حمل و نقل و فروش، نيز، به 

در . رانت خواران غير افغاني مي رسد
منطقه، مافياها در ايران و پاكستان و 

... اي ميانه و در غرب و روسيه وآسي
مافياهاي مواد مخدر اين رانت عظيم را 

  . به جيب مي زنند
بديهي است باوجود اين رانت عظيم،       

كشت خشخاش و توليد مواد مخدر را 
رانت خواران البته . نمي توان از ميان برد

موافق نمي شوند افغانستان اقتصادي 
ست كه نتيجه اين. توليد محور پيدا كند

جمعيت جوان عظيمي بيكار مي ماند و 
اين جمعيت عظيم است كه بخدمت 
جنگ در مي آيد و يا مهاجرت مي 

در عراق، نفت همين نقش را .  گزيند
در ايران،  مافياها، گرچه . بازي مي كند

دير، اما بهتر از اهل سياستي اين واقعيت 
را دريافته اند كه مردم را از جنبش مي 

ادا ايران افغانستان و عراق ترسانند تا مب
چرا كه رژيم مافياها براي خنثي . شود

كردن نيروي محركه انقالب، مي خواهد 
عربستان اين . كند» يارانه بگير«آن را 

جمعيت  روش را بكار مي برد اما اوال 
عربستان كم و در آمد نفتي آن عظيم 

رژيم عربستان پايه هاي  است و ثانيا 
ان نبرده است و سنتي دولت را از مي

رشد جمعيت و سواد پيدا كردنش،  ثالثا 
مانع از آن خواهد شد كه نسل جوان به 

بنا بر اين، .  سرنوشت خود نينديشد
هركس بفكر ايجاد ثبات در ايران است، 
مي بايد در پي جانشين كردن رژيم 
مافياها با دولتي شود كه بتواند اقتصاد 
 توليد محور را جانشين اقتصاد مصرف

محور كند و از راه بسط مردم ساالري، 
  .به بي ثباتي مزمن دولت پايان ببخشد

يكي از اثرهاي بزرگ : انقالب اسالمي
جنبش مردم ايران، ناتوان شدن رژيم در 

ايجاد بحران خارجي و تشديد بحران 
  :اتمي است

  

ناتواني از ايجاد 
بحران خارجي و اثر 

  -آن بر جنبش؟ 
بحران اتمي شعله ور 

  :شود؟ نمي
  

  
آيا تصرف يك چاه نفتي به 
قصد برانگيختن قواي 
امريكا به حمله به پاسداران 
انجام گرفت؟چرا سرنوشت 
ايران بمثابه قدرت منطقه 

  : اي در عراق معين ميشود؟
  
قصد دولت ايران از : الحيات*

گسيل يك دسته نظامي به خاك 
عراق و تصرف يك چاه نفت 
ار اين بود كه قواي امريكا را واد

به ورود در عمليات نظامي بر 
ضد دسته اعزامي و ايجاد بحران 
نظامي كند تا مگر ايرانيان 

  :جنبش خود را از ياد ببرند
  
، كوريه 2010ژانويه  22در  ◄

انترناسيونال، گزارشي از روزنامه 
الحيات را انتشار داده است واجد اين 

  : نكات
، با تصرف يك 2009در ماه دسامبر  ●

به عراق، رژيم ايران چاه متعلق 
اميدوار بود كه قواي نظامي امريكا 
واكنش نشان مي دهند و اين واكنش 
نظامي سبب مي شود كه ايران جنبش 
خويش را بخاطر تهديد خارجي، به 

  .دست فراموشي بسپرند
به اين امر كه رژيمهاي ديكتاتوري      

تنش هاي داخلي خود را به خارج 
وقتي . يمصادر مي كنند، عادت كرده ا

اينگونه رژيم را جنبش مردم تهديد به 
سقوط مي كند، اينان به دنبال دشمن 
خارجي مي شوند تا كه مسائل داخلي 
را از ياد مردم ببرد و وحدت مردم با 

  . دولت را  بازگرداند
 1980اين كار را صدام حسين در     

كرد وقتي قرارداد الجزيره را پاره 
پاره كرد او همان قراردادي را . كرد

كه خود با تهران امضاء كرده بود و به 
جنگي را به راه . ايران حمله كرد

سال ادامه يافت  8انداخت كه بمدت 
و  نتيجه اش دست كم يك ميليون 

  .كشته و بهمين تعداد معلول شد
جمهوري اسالمي وعده هاي خود  ●

در باره آزادي و دموكراسي و رشد 
بود كه از اين رو . اقتصادي، عمل نكرد

فراوان احزاب و  گروه ها كه در 
انقالب شركت كرده بودند، بسرعت 
. خود را در شمار مخالفان رژيم يافتند

هم از آغاز، رژيم دست به پاكسازي 
  . زد
اين پاكسازي را حمله عراق به ايران     

كه رژيم آن را بركت توصيف كرد، 
با استفاده از اين . بسيار آسان گرداند

رژيم موفق به حذف بني جنگ بود كه 
  .صدر و ديگر سرهاي شاخص شد

. سال به درازا كشيد 8اين جنگ     
انسانها را به كام مرگ فرستاد و اقتصاد 
را ويران كرد اما براي دو رژيم تهران 
و بغداد، يك سود را ببار آورد و آنها 

جنگ زماني ... ماندن بر قدرت بود
متوقف شد كه خميني دريافت كه مي 

  .جام زهر را سركشد بايد
تصرف چاه نفت متعلق به عراق در  ●

،  را در 2009الفقا، در اواسط دسامبر 
رابطه با نياز رژيم به دشمن خارجي و 
درگيري نظامي است كه توضيح 

تهران اميدوار بود يك :  دادني است
بحران بين المللي مي سازد و بدان، از 

بهترين روي . بحران داخلي مي رهد
» دشمن امريكائي«مي شد كه داد اين 

به گروه پاسداران اشغال كننده چاه 
رژيم ايران مي . نفت حمله كند

خواست اشغالگران عراق و متحدان 
محلي آنها را، بخصوص در اين دوره، 

اما . در مخمصه قرار دهند
سياستمداران عراق و مردم اين كشور، 

و . باتفاق، اين تجاوز را محكوم كردند
امريكائيان، با  رهبران عراق و

خودداري از درگيري نظامي،  از خود 
اگر . خردمندي تمامي را نشان دادند

روش حمله نظامي بقصد بازپس گرفتن 
زمين و چاه را در پيش مي گرفتند، 
چتر نجاتي در اختيار رژيم ايران 

زيرا مي توانست نظر . گذاشته بودند
مردم كشور را از خواست آزادي به 

.  برگرداند» ريكاتجاوز نظامي ام«
هركسي كه دست به حمله به ايران 
بزند، به احمدي نژاد هديه گرانقيمتي  

اين چاه، از راه مسالمت . داده است
آميز، بر وفق قوانين بين المللي و 
توافق هاي دو جانبه، به عراق 

اما، در حال حاضر، . بازگردانده شد
مهم اينست كه مانعي بر سر انقالب 

هرگاه اين . ود نيايدمردم ايران بوج
انقالب پيروز شود، يك رژيم 
دموكراتيك و الئيك برقرار مي كند 
كه با همسايگان خود و دنيا به راه 

  .آشتي خواهد رفت
رژيم مافياهاي نظامي :  انقالب اسالمي

مالي هيچگونه توضيحي براي گسيل  –
. يك گروه نظامي و تصرف چاه نفت نداد

البته . دسهل است آن را تكذيب نيز كر
بعد از اين كه به جاي واكنش نظامي، با 
واكنش سياسي يك پارچه عراقي ها و 

از كوته بيني خامنه . نيز امريكا روبرو شد
اي و احمدي نژاد چه عجب كه بهمان 
قصد دست به اين كار زده باشند كه 
حميد الكفائي در الحيات توضيح داده 

الكفائي نوشته است، دوبار،  همراه . است
أت عراقي به ايران رفته است و مردم هي

. ايران را مخالف رژيم يافته است
: اشخاصي به او مراجعه كرده و گفته اند

به راهي كه ما رفتيم و سر و كارمان با 
رژيم اسالمي افتاد، نرويد و فرصتي را كه 
براي استقرار يك دموكراسي يافته ايد از 

  . دست ندهيد
  

درت آيا سرنوشت ايران بمثابه ق* 
  منطقه اي در عراق معين مي شود؟

  
ژانويه  20(مجله امريكائي نشين  ◄

مقاله اي را زير عنوان سرنوشت ) 2010
ايران بمثابه قدرت منطقه اي در عراق 

نكات . تعيين مي شود، انتشار داده است
  :عمده آن عبارتند از 

نويسنده مقاله، روبرت دريفوس،  ●
لها من سا: مقاله را اينطور آغاز مي كند

در باره  نفوذ  تباه گر ايران در عراق 
اينك بنظر مي رسد كه ايران . نوشته ام

. دارد، در عراق، بازي قدرت مي كند

با بكار بردن متحدان عراق خود، بنا 
دارد به نفوذ امريكا در عراق و خليج 

  .فارس پايان بدهد
، بسياري از ناظران، 2003در سال      

ن رژيم از جمله من، سرنگون شد
صدام درب عراق را براي بسط قدرت، 

بسياري از تبعيديان . بروي ايران گشود
كه توسط امريكا مناصب دولتي يافتند، 
از جمله احمد چلبي، روابط نزديك با 
ايران داشتند و زمان آن فرا رسيده 

  . بود كه اداي دين كنند
بنا بر منابع عراقي، تصميم به سلب  ●

 7نتخابات نامزد ا ۵٠٠صالحيت از 
بر  مجلس عراق، قطعا  2010مارس 

مبناي . مبناي فرقه اي اتخاذ شده است
تصميم اينست كه اين نامزدها يا 
اعضاي پيشين و فعلي حزب بعث 
هستند و يا در حكومت صدام حسين 
صاحب مناصب نظامي و اطالعاتي 

نزديك به تمامي سلب .  بوده اند 
حال . صالحيت شدگان سني هستند

سياري از بعثي هاي سابق كه آنكه ب
شيعه بوده اند، سلب صالحيت نشده 

  .اند
هرگاه تصميم يك كميسيون غير     

انتخابي موسوم به كميسيون عدالت و 
حساب رسي بتواند انتخابات عراق را 
خراب كند و به دموكراسي عراق پايان 
بدهد و راه جنگ داخلي ميان فرقه ها 

  . را باز كند، خطر جدي است
ستند كار كميسيون عدالت و م ●

در باره  2003حسابررسي، مصوبه مورخ 
. تشكيل كميسيون بعثي زدائي است

اين كميسيون را محافظه كاران جديد 
امريكائي كه،  در عراق اشغال شده، به 
رتق و فتق امور مشغول بودند، تشكيل 

.  رئيس آن نيز احمد چلبي بود. دادند
   احمد چلبي كارچاق كني كه پيش و

، رئيس مخالفان 1990بعد از جنگ 
رژيم صدام بود و روابط صميمانه با 
محافظه كاران جديدي چون ريچادر 
پرل و پل ولفوويچ و دوگالس فيث و 
اغلب افراد مؤسسه اينترپرايز، نظير 
مايكل روبين و دانيل پلتكا بود، بخشي 
از عمر خود را نيز در ايران گذرانده 

بر اين نظر  مقامات نظامي امريكا. بود
او . هستند كه او عامل تهران است

هنوز رهبر كميسيون عدالت و حساب 
رسي است كه رئيس كنونيش علي 

الالمي تنها  آدم . الفيصل الالمي است
سياسي شيعه و فرقه گرا است و در 

مارس، نامزد اتحاد گروه  7انتخابات 
هاي شيعه است كه احمد چلبي تشكيل 

اد، رژيم حامي اين اتح. داده است
ايران و مجلس اعالي اسالمي عراق 

  . هستند
روزنامه بس محافظه كار تهران تايمز  ●

كه روزانه انتشار مي يابد و در خدمت 
سخت سران رژيم ايران است، از 
. تصميم كميسيون حمĤيت كرده است

و سلب صالحيت شدگان را 
  .خوانده است» تروريست«
هم در تابستان گذشته، سياستمداران  ●

شيعه و فرقه گرا، از جمله چلبي و 
رهبران مجلس اعال و ديگران، به تهران 
و قم رفتند تا اتفاق ملي، بر خوردار از 

براي .  حمĤيت ايران، را پديد آورند
رژيم ايران كه درگير جنبش مخالفت 
مردم ايران است و پاي حيات و 
مماتش در ميان است و با امريكا نيز بر 

ر است، حمĤيت سر مسئله اتم، در گي
اهميت » اتفاق ملي«هرچه قوي تر از 

ايرانيها به امريكا مي . حياتي دارد
شما به ما فشار مي آوريد و در : گويند

  .عراق، ما روزگار شما را سياه مي كنيم
  روابط       نخست وزير كه  مالكي،  ●

نزديك با تهران دارد، از قرار، از 
. تصميم كميسيون حمĤيت كرده است

تصميم اين كميسيون را يك مقام  هنوز
باالتر مي بايد تأييد كند و مجلس مي 

امريكا كه مي . تواند آن را لغو كند
بيند تمامي طرحش براي عراق، زير 
چشمانش، دارد از بين مي رود، در 
پشت صحنه، فشار سخت وارد مي كند 
  و برآنست كه اطمينان حاصل كند كه

  
  11در صفحه 

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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. جرا در نمي آيدتصميم كميسيون به ا 
بايدن، معاون رئيس جمهوري امريكا 
كه تصدي سياست امريكا در عراق با او 

بسا بدين خاطر كه ديگري ( است 
به مالكي ) حاضر به تصدي آن نيست 

تلفن كرده و از او خواسته است تصميم 
اما اين ايام، امريكا در . را لغو كند

عراق دست پائين و ايران دست باال را 
   .دارند

حتي محافظه كاران جديد و ديگر      
محافظه كاران و ديگر طرفداران 

بر ضد عراق، نظير   2003جنگ 
واشنگتن پست، نسبت به نقش احمد 
چلبي اعالن خطر مي كنند و هشدار 
  . مي دهند كه عراق از كنترل بدر رود

بهترين و صحيح ترين تحليل در باره  ●
د بحران عراق را  ريدار ويسر، دانشمن
. علوم سياسي نروژي بعمل آورده است

  :او مي نويسد
مشكل است وضعيتي را كه در «    

عراق پيش آمده است، چيزي جز 
شكست سيستم در دموكراسي نوپاي 

بطور اجتناب . عراق توصيف كرد
ناپذيري، جو انتخابات تكرار جو آن 

با  بحث و . مي شود 2005در دسامبر 
 جدال كه آسان به جدال فرقه اي

  ».بدل مي شود
،  بايدن، معاون 2010ژانويه  23در  ◄

رئيس جمهوري امريكا، وارد بغداد شد 
و با مالكي نخست وزير عراق گفتگو 

بخاطر برقرار كردن : او گفت. كرد
او .  آشتي ملي به بغداد آمده است

امريكا از ممانعت از نامزد : گفته است
شدن اعضاي حزب بعث، بطور كامل 

او در ديدارش با   .حمĤيت مي كند
براي آن نيامده : مالكي به او گفته است

پرزيدنت . است كه سازش پديد آورد
اوباما و من از حكومت عراق در ممنوع 
كردن فعاليت سياسي بعثي ها حمĤيت 

  .مي كنيم
او تأكيد كرد كه هدف از سفرش      

به عراق توسعه همكاريهاي استراتژيك 
: تاو گف. و روابط في مابين است

خارج كردن قواي امريكا از عراق و 
نقش بلك واتر در عراق، در رأس 
فهرست موضوعهاي مورد گفتگو 

  . هستند
سلب صالحيت از : مالكي گفت      
  . نامزد كار صحيحي بوده است  ۵١١

اما اگر مسئله حذف : انقالب اسالمي
نامزدها و خطر تجديد مناقشات فرقه اي در 

ايجاب نمي كردند  ميان نبود،  مسائل ديگر،
سفر او ربط . كه او در اين موقع به عراق برود

  : مستقيم به انتخابات مجلس عراق دارد
  
يران برنامه توليد بمب ا

  -اتمي را رها نكرده است؟ 
با وجود اين كه مذاكره 
براي تشديد مجازاتها مي 
شود، اما آتش بحران شعله 

  :ور نمي شود
  

به سازمانهاي اطالعاتي امريكا * 
اين نتيجه رسيده اند كه ايران 
برنامه توليد بمب اتمي را در 

  :، رها نكرده است2003سال 
  
)  2010ژانويه  ١۵(مجله نيوزويك  ◄

خبر داده است كه سازمانهاي اطالعاتي 
امريكا، ارزيابي پيشين خود را موضوع 

بنا . تجديد نظر كامل قرار داده است
بر گزارش پيشين كه مورد انتقاد 

عي قرارگرفت، ايران از اواخر وسي

، اجراي برنامه توليد بمب اتمي  2003
امريكائي كه در  3.  را رها كرده است

كار جلوگيري از انتشار سالح اتمي 
غير امريكائي كه بهمين كار  2هستند و 

: مشغولند، به نيوزويك گفته اند
سازمانهاي اطالعاتي اميدوارند تا يك 

» به روز«ماه ديگر، گزارش پيشين را 
مقامات رسمي كه خواستند . كنند

نامهاشان برده نشوند،  ارزيابي جديد 
سازمانهاي اطالعاتي امريكا با همكاري 
با سازمانهاي اطالعاتي كشورهاي ديگر 

انتليجنت سرويس انگلستان و سازمان ( 
اطالعات آلمان و سازمان اطالعات 

. تهيه مي شود) اسرائيل، موساد
يكائي بر اين نظر سازمانهاي غير امر

بوده اند كه ايران اجراي برنامه توليد 
  .بمب اتمي خود را متوقف نكرده است

با وجود اين، دو تن از منابع       
تحليل گران : امريكائي مي گويند

اينك بر اين نظر هستند كه ايران 
تحقيق در باره توليد بمب  احتماال

اتمي و دست يافتن به تكنولوژي بمب 
ادامه  داده است بي آنكه اتمي را 

مقام . بخواهد اين بمب را توليد كند
سازمانهاي : امريكائي سوم مي گويد

اطالعاتي نمي توانند گزارش پيشين را 
يكسره نفي كنند زيرا موجب بي 

  .اعتباري اين سازمانها مي شود
تميز ميان تحقيق در باره چگونگي      

توليد بمب اتمي و توليد اين بمب، 
آنها مي . ران را قانع نمي كندسخت گي

سازمانهاي اطالعاتي امريكا : گويند
بخاطر آنكه اسلحه كشتار دستجمعي 
رژيم صدام را بسيار بيشتر از واقع 
برآورد كرده بودند، مورد سرزنش قرار 

همان ها كوششهاي ايران . گرفتند
براي توليد بمب اتمي را بسيار كمتر از 

مقامات اما . آنچه هست ارزيابي كردند
رسمي امريكا اصرار مي ورزند كه 
تجديد ارزيابي سازمانهاي اطالعاتي 
امريكا نه زير فشار سياسي يا ديپلماتيك 
كه بر اثر تحصيل اطالعات جديد، 

احتمال مي رود كه .  بعمل آمده است
كشف تأسيسات زير زميني اتمي ايران 
در نزديكي قم اعالن خطر در باره 

امريكا و .  مقاصد ايران بوده باشد
اطالعشان از : متحدانش مي گويند

چاشني نتروني كه ايران درباره ان 
تحقيق مي كند و مي خواهد بسازد و 
يا بدست آورد، نه بكار توليد برق كه 

  . بكار توليد بمب اتمي مي آيد
تجديد نظر سازمانهاي اطالعاتي      

امريكا در باره برنامه اتمي ايران البته 
ان خواهد داد اما اثر واشنگتن را تك

بالفاصله اش بر سياست كاخ سفيد اثر 
سياست حكومت امريكا، . خواهد كرد

برغم ارزيابي سازمانهاي اطالعاتي بر 
اين پايه بنا مي گرفت كه ايران در 

برخي از .  صدد توليد سالح اتمي است
مقامات رسمي هشدار مي دهند هنوز 

برآورد » بروز كردن«ممكن است كه 
هاي اطالعاتي، در آخرين لحظه، سازمان

آن نشود كه مي بايد با صراحت اظهار 
  . شود
)  2010ژانويه  19(واشنگتن تايمز  ◄

» به روز «اطالعات ديگري در باره 
سازمانهاي  2007كردن گزارش سال  

  :اطالعاتي انتشار داده است
موضوع اختالف نظر تحليل گران  ●

اينك اينست كه آيا رهبر جمهوري 
مي ايران دستور توليد بمب اتمي اسال

را داده است و يا به زودي اين دستور 
  . را خواهد داد

تحليل گران  16اجماع جديد      
سازمانهاي  اطالعاتي امريكا در باره 
برنامه اتمي ايران،  جانشين ارزيابي 

سازمان،  16تحليل گران اين   2007
  .مي شود 2007در 
ه اند تحليل گران هنوز هم نظر نشد ●

كه آيا رهبر جمهوري اسالمي ايران 
دستور ساختن بمب اتمي را داده است 

اهميت ندارد زيرا   اما اين امر فعال . 
ايران توانائي توليد بمب اتمي را 

مقامي كه فعاليت دستگاههاي . ندارد
اطالعاتي در ايران اطالع دارد، مي 
گويد اجراي برنامه اتمي ايران در 

كه به توليد بمب  جهتي پيشرفته است
  . اتمي مي انجامد

پاسخ اين «: اين مقام مي گويد ●
آيا برنامه اتمي چنان اجرا شده : پرسش

است و مي شود كه اگر رهبر جمهوري 
اسالمي گفت بمب اتمي بسازيد، 
مجريان بتوانند اين بمب را بسازند؟، 

  ». آري است
در همان حال كه حكومت اوباما در  ●

ن المللي براي پي تحصيل حمĤيت بي
وضع مجازاتهاي بيشتر عليه ايران است، 

بر ضد رژيم ايران، در » جنبش سبز«
تدبير . ماههاي اخير، در گسترش است

جديدي كه با توجه به اين جنبش مي 
  .بايد اتخاذ كرد، در دست مطالعه است

در ماه مارس گذشته، مدير ناشينال  ●
بلر در كنگره . انتلجنس، دنيس سي

كه ايران بر آن نيست كه  شهادت داد
در ساختن كالهك اتمي براي 

چندي از .  موشكهاي خود، شتاب كند
شهادت او نگذشت كه تأسيسات اتمي 
. مخفي نزديك  قم كشف شدند

سازمانهاي اطالعاتي كشورهاي متحد 
امريكا پيش از پي بردن به تأسيسات 
اتمي زير زميني، دانسته بودند كه در 

ظامي ايجاد شده آن محل، يك پايگاه ن
  .است
بنا بر گزارش آسوشيتدپرس،  ●

مدركي در اختيار آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است كه نشان مي دهد 
ايران دانش الزم را براي توليد سالح 

  .اتمي تحصيل كرده است
: كارشناسان مي گويند: انقالب اسالمي

 4000تأسيسات اتمي قم با حدود 
زيرا . ندارد سانتريفوژ كاربرد غير نظامي

توانا به توليد اورانيوم با درجه پائين غني 
شده به اندازه الزم براي نيروگاه اتمي 

اما مي تواند اورانيوم غني شده با . نيست
درجه باال  و به اندازه مورد نياز در 

  .ساختن يك بمب اتمي هست
  

هيالري كلينتون از ايران مي * 
خواهد برنامه اتمي خود را 

  :شفاف كند
  
،  هيالري 2010ژانويه  21در  ◄

كلينتون، وزير خارجه امريكا، گفته 
امريكا و متحدان اروپائيش : است

هرگز در مورد ايران كوتاه نخواهند 
آمد و همچنان از ايران خواهند 
خواست برنامه اتمي خود را شفاف 

  .كند
تا زماني كه ايران پاسخ قانع كننده     

يت اي در باره پرسش از ماهيت فعال
اتمي خود به جامعه بين المللي ندهد، 

  . در انزوا خواهد ماند
  

امريكا و اروپا بر مجازات * 
  :ايران مصمم هستند

  
،  آسوشيتدپرس 2010ژانويه  21در  ◄

گزارش كرده است كه امريكا و اروپا 
تصميم گرفتند بر ايران فشار بياورند تا 
. كه برنامه اتمي خود را شفاف كند

از اثبات مقاصد خود،  امتناع ايران
وضع مجازاتها عليه اين كشور را 

  .اجتناب ناپذير مي كند
بعد از ديدارها با مقامات ارشد     

اروپائي، هيالري كلينتون، وزير خارجه 
كوششها براي وضع : امريكا، گفت

مجازاتهاي بيشتر عليه ايران، ادامه 
مقاماتي كه كلينتون با . خواهند يافت

تگو كرده است، آنها ديدار و گف
كاترين آشتون وزير خارجه اروپا و 
داويد ميليبند، وزير خارجه انگلستان 

  .بوده اند
باب گفتگو باز است : كلينتون گفت     

اما جامعه بين المللي به انتظار نمي 
شنيد و با توجه به مقاومت ايران، 
ناگزير اصرار مي ورزد كه شوراي 
امنيت مجازاتهاي جديد عليه ايران 

اينست كه  طرح ما فعال . وضع كند
شوراي امنيت لحن قاطعي در باره 
ايران اتخاذ كند و محكم ترين قطعنامه 

  .ها را عليه ايران صادر كند
مجهز شدن ايران : كلينتون گفت      

به سالح اتمي منطقه را سخت بي ثبات 
هيچ كشوري در همسايگي . مي كند

ايران و در منطقه نيست كه بطور 
  . يم در معرض بي ثباتي قرار نگيردمستق

  
بر سر  1+  ۵كشورهاي * 

مجازات ايران به توافق نرسيدند 
در نتيجه، شوراي امنيت از 

  :صدور قطعنامه ناتوان است
  
، خبرگزاري 2010 ژانويه  18در  ◄

: آسوشيتدپرس گزارش كرده است
از  1+ ۵ ناتوان شدن كشورهاي

توافق بر سر مجازاتهاي جديد،  
امنيت را از صدور قطعنامه  شوراي

متكي، وزير . جديد ناتوان كرده است
خارجه ايران، در واكنش به ناتواني، 

 1+  5عدم توافق كشورهاي  : گفت
حاكي از رشد عقالنيت در گفتگوها بر 

ايران .  سر برنامه اتمي ايران است
اميدوار و آماده است كه به اين 
عقالنيت كمك رساند از راه سمت 

تگوها به راه صحيح و رسيدن دادن گف
  . به نتايج شايسته

ژانويه،   16شنبه  1+  5كشورهاي      
با يكديگر ديدار كردند اما بر سر 
قطعنامه چهارمي كه به شوراي امنيت 
.  به تصويب رسد، به توافق نرسيدند

امريكا و متحدان اروپائيش خواستار 
نتان . وضع مجازاتهاي جديد بودند

ر اسرائيل و آنجال ياهو، نخست وزي
مركل، صدر اعظم آلمان، هشدار 
دادند هرگاه ايران رويه خود را تغيير 
ندهد، مجازاتهاي جديد برضد وضع 

  . خواهند شد
اما روسيه و بخصوص چين در باره     

اثر بخش بودن وضع مجازاتهاي جديد 
نتيجه حاصل از جلسه . ترديد داشتند

موضوع  1+  ۵اين شد كه كشورهاي 
  .د خود را حفظ كنندمتح
اين كشورها نگراني خود را از اين      

كه ايران پيشنهاد شوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي را نپذيرفته 

اين شورا، در . است، ابراز كردند
خود، از ايران  2009نوامبر  27مصوبه 

خواست بالدرنگ به ساختمان تأسيسات 
مخفي در نزديكي قم و نيز به غني 

اين . زي اورانيوم پايان ببخشدسا
كشورها همچنين نگراني خود را از 
اين امر كه ايران پيشنهاد البرادعي را 

درجه با  5/3در باره مبادله اورانيوم 
درجه نپذيرفته است،  20اورانيوم 

  . اظهار كردند

، روسيه گفت 2010ژانويه  27در  ◄
تا ابد به انتظار تغيير رويه ايران نمي 

اين روز، خبرگزاريها  در. نشيند
گزارش كردند كه كلينتون در كار 
آنست كه بر سر مجازات ايران، اجماع 

  .پديد آورد
  

ايران پيشنهاد سازمان ملل را * 
در باره غني سازي اورانيوم در 

  :خارج از ايران را نمي پذيرد
  
،  آسوشيتدپرس 2010ژانويه  20در  ◄

و نوول ابسرواتور گزارش كردند كه 
قول منابع ديپلماتيك، پيشنهاد  بنا بر

آژانس بين المللي انرژي اتمي را در 
كيلو اورانيوم به  1200باره انتقال 

درجه، را  20خارج براي غني شدن تا 
ژانويه، در  6ديپلماتها، در .  نمي پذيرد

ديدار علي اصغر سلطانيه با مدير جديد 
آژانس، يوكيا آمانو، پاسخ منفي را 

وزارت خارجه سخنگوي . داده بود
من مطمئن نيستم كه : امريكا نيز گفت

ايران پاسخ رسمي داده باشد اما  
روشن است كه پاسخ موافق نداده 

  . است
  

پيشنهاد آژانس : ايران مي گويد* 
بين المللي انرژي اتمي را رد 

  :نكرده است
  
، انترنشينال نيوز 2010ژانويه  22در  ◄

  مقامات :  از تهران گزارش كرده است
ايران : زارت خارجه ايران مي گويندو

پيشنهاد آژانس را در باره انتقال 
درجه به خارج از كشور  5/3اورانيوم 

درجه را رد  20بقصد غني شدن تا 
نكرده است بلكه تنها خواسته است به 

درصد اورانيومش را به  70جاي آنكه 
خارج بفرستد،  به تدريج و به اندازه 

خارج از  اي كه بايد غني تر شود، به
همين تكذيب  را .  ايران بفرستد

خبرگزاري مهر از قول متكي انتشار 
  . داده است

  
 اي هسته سوخت مبادله پيشنهاد*
  :است معتبر همچنان ايران به
 
 ، سخنگوي2010ژانويه  22در  ◄

گفته  اتمي آژانس بين المللي انرژي
 ملل سازمان اي هسته بان ديده«: است
 به طرف بي ميانجي عنوان به متحد
 اي هسته برنامه زمينه در خود  تالش
 اميدواراست و دهد مي ادامه ايران
 منجر كه توافقي به مربوط هاي طرف

  .يابند دست شود، اعتمادسازي به
 اورانيوم مبادله براي نهاد اين پيشنهاد

 اي هسته سوخت با ايران شده غني
 به همچنان تهران، تحقيقاتي راكتور
 .است باقي خود قوت
 70بنا بر پيشنهاد آژانس، ايران       

درجه اي خود را  5/3درصد اورانيوم 
به خارج كشور منتقل مي كند و در 

درجه اي را  20ازاي آن، اورانيوم 
  .دريافت مي كند

  
در سالروز : احمدي نژاد* 

انقالب، خبر خوبي در باره غني 
درجه را به  20سازي اورانيوم تا 
  :مردم خواهيم داد

  
، خبرگزاري 2010ژانويه  24ر د ◄

فرانسه گزارش كرده است كه احمدي 
نژاد گفته است، در سال روز انقالب، 

بهمن، خبر خوبي درباره غني  22
  درجه را به مردم  20كردن اورانيوم تا 

  
  12در صفحه 

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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بنا بر قول احمدي .  ايران خواهد داد
نژاد اين خبر خوش در دهه فجر به 

اين خبر  . مردم داده خواهد شد
بقدري خوش است كه قلب تمام 
ايرانيان و همه عاشقان آزادي در دنيا 

  .را شاد مي كند
مافياهاي رانت خوار جز : انقالب اسالمي

خشونت چه روشي مي توانند بكار 
  :ببرند؟

  

به جرم «اعدام 
هشدار به » محاربه

مردم ايران است كه 
مي بايد جنبش را 

  :وسعت بخشند
  

  
ازمان مدافع ، س٨٨دی  ٢٣در ◄ 

،  در گزارش » خانه آزادی«دمکراسی 
سرکوب : ساالنه خود، اعالم کرده است

معترضان در حوادث پس از انتخابات 
رياست جمھوری در ايران نشان می دھد 
که آزادی ھای سياسی در اين کشور برای 

 .چھارمين سال پياپی رو به کاھش است
خاورميانه ھمچنان به عنوان منطقه     

بيشترين سرکوب در آن روی می  ای که
خانه آزادی در . دھد، محسوب می شود

گزارش ساالنه خود وضعيت آزادی ھای 
کشور و  ١٩۴سياسی  و حقوق مدنی در 

منطقه را مورد بررسی قرار داده  ١۴
کشور که  ٨٩طبق اين گزارش، . است
درصد جمعيت جھان را تشکيل می  ۴۶

 ٢٠کشور نيز که  ۵٨. دھند، آزاد ھستند
درصد جمعيت جھان را شامل می شوند، 

کشور جھان نيز که  ۴٧. نسبتا آزاد ھستند
درصد جمعيت جھان را تشکيل می  ٣۴

دھند، کشورھای غير آزاد محسوب می 
 .شوند
کشورھای ايران، روسيه، ونزوئال و      

ويتنام به عنوان کشورھايی نام برده شده 
اند که اقدام به سرکوب بيشتری کرده اند 

در کشورھايی چون بحرين، اردن، کنيا  و
و قرقيزستان ميزان آزادي ھا محدودتر 

 .شده اند
 

، به گزارش  فعالين ٨٨دی  ٢٣در ◄ 
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، حوالی 

نفر از  ١٠٠حدود  ٢١:٠٠ساعت 
دستگير شدگان به سلولھای انفرادی بند 

در ھر . زندان گوھردشت منتقل شدند ۵
ا داده شده اند در حاليکه نفر ج ۴سلول 

نفر می  ١ظرفيت اين سلولھا فقط برای 
  .باشد
، به گزارش خبرگزاری ٨٨دی  ٢٣در ◄ 

ھرانا،  محمد تقی خلجی، از روحانيان 
نزديک به آيت هللا منتظری و آيت هللا 

دی در منزلش ٢٢صانعی، روز سه شنبه، 
  .در قم بازداشت شد

، خبرنامه دانشگاه ٨٨دی  ٢٣در ◄ 
کارگران : د اراک گزارش کرده استآزا

شرکت آونگان اراک که طی سالھای 
قانون  ۴۴گذشته بنابر اجرايی شدن اصل 

اساسی حکومت اسالمی به بخش 
خصوصی واگذار شده بود پس از ماه ھا 
انتظار ھمچنان به دنبال حقوق و مزايای 
عقب افتاده خود در اعتصاب به سر می 

 ٨شرکت گفتنی است کارگران اين . برند
ماه ھست حقوق خود را دريافت نکرده اند 
و مديران اين شرکت در پاسخ به در 
خواست اين افراد اعالم ميکنند ھيچ 
حقوقی ندارند که به آنھا پرداخت کنند و 
حتی در قبال درخواست بازنشستگی اين 
افراد نيز اعالم ميکنند ھيچ پولی برای 

 .بازنشستگی آنھا ندارند
با شروع امتحانات ، ٨٨دی  ٢۴در ◄ 

دانشجويان دانشگاه آزاد نجف آباد، کميته 
انضباطی اين دانشگاه که زير نظر مستقيم 
واواک  اين شھر و اصفھان عمل ميکند،  

حکم سنگين انضباطی صادر  ١٠٠حدود 
 ٣۴حکم تعليق برای يک ترم،٢۶: کرد

 ٨حکم توبيخ کتبی و درج در پرونده،
 ٣٢وحکم تعليق برای دو ترم متوالی 

حکم مبنی بر محدوديت انتخاب واحد برای 
از احکام صادره اين دانشگاه .ترم آينده
 .می باشد

توھين به شعائر - ١: اتھام تمامی اين افراد
ايجاد بلوا وآشوب - ٢اسالمی يا ملی 

 .دردانشگاه ذکر شده است
، به گزارش خبرگزاری ٨٨دی  ٢۴در ◄ 

ھرانا، جواد عليزاده، دانشجوی محروم از 
صيل و فعال حقوق بشر در زندان ديزل تح

آباد کرمانشاه دست به اعتصاب غذای 
 .زد) امتناع از نوشيدن آب و غذا(خشک 

، محمد امين وليان ٨٨دی  ٢۴در ◄ 
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمي 
دانشگاه علوم پايه دامغان و يكي از 
دوستان وي در ظھر روز سه شنبه مورخ 

يتي توسط نيروھاي امن ٢٢/١٠/٨٨
 .روبروي درب دانشگاه بازداشت شدند 

، به گزارش شبکه ٨٨دی  ٢۴در ◄ 
در جريان تشييع : جنبش راه سبز

استاد ترور " مسعود علی محمدی"پيکر
شده دانشگاه تھران ، دست کم سه تن از 

اين .عکاسان خبری دستگير شده اند
عکاسان ھمگی از عکاسان خانم بوده اند 

 .شده اند و توسط پليس زنان بازداشت
، به گزارش جرس،  ٨٨دی  ٢۵در ◄ 

روز است که در  ۴۶ميالد اسدی  بيش از 
در ھمين حال  . انفرادی بسر می برد 

بھاره ھدآيت، مھدی عربشاھی و مرتضی 
سيمياري که پس از عاشورای خونين  
بازداشت شدند نيز در انفرادی نگھداری 
می شوند و تاکنون ھيچگونه تماسي با 

 . د  نداشته اندخانواده خو
، به گزارش  مجموعه ٨٨دی  ٢۵در ◄ 

فعاالن حقوق بشر در ايران، سريمه 
ساله، دارای دو فرزند و  ٣٠عبادی، 

ساله و دارای يک  ٣٢بوعلی جانفشانی، 
فرزند ھويت و مشخصات دو متھم پرونده 

اين دو شھروند . فوق الذکر اعالم می شود
پيش تر از سوی دادسرای عمومی شھر 

ميه به اتھام زنای محصنه به سنگسار ارو
محکوم شده بودند که اين حکم چھارشنبه 

 ١٢ديماه در شعبه  ١۶ھفته گذشته مورخ 
  .دادگاه تجديد نظر استان تائيد شد

، به گزارش  مجموعه ٨٨دی  ٢۵در ◄ 
فعاالن حقوق بشر در ايران، تنی چند از 
خانواده ھای زندانيان سياسی کرد محکوم 

حرکتی غيرسياسی با  به اعدام در
برگزاری نشست ھايی ضمن محکوم کردن 
حکم اعدام در تماميت آن، به بيان موارد 
حقوقی نقض شده در پرونده فرزندان خود 
ً درخواست آزادی آنان پرداختند . و نھآيتا

ديماه در  ٢٣جلسه اول اين نشست مورخ 
شھر کامياران و جلسه دوم آن روز 

ر سنندج ديماه در شھ ٢۴گذشته مورخ 
  .برگزار شد

، به گزارش خبرگزاری ٨٨دی  ٢۵در ◄ 
ھرانا، ماموران امنيتی و انتظامی 
شھرستان پاکدشت با يورش به يک 

تن از نوکيشان  ١۶کليسای خانگی 
  .مسيحی را بازداشت کردند

، بيش از شصت تن از ٨٨دی  ٢۶در ◄ 
ھنرمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران، 

ادان دانشگاه و فعاالن حقوق بشر، است
فعاالن حقوق زنان بيانيه  صادر کرده و از 

عليه کشتار : مردم ايران خواسته اند
به پا » محاربه با خدا«ھا به نام  انسان
  !خيزيم 

، به گزارش خبرنامه ٨٨دی  ٢۶در ◄ 
اميرکبير،  ماموران واواک، با ھمکاری 
حراست کوی دانشگاه تھران،  وارد کوی 

زاد کلبعلی که در روز شده و اتاق دکتر فر
آذر بازداشت شده است را بازرسی  ١۶

کامپيوتر و تعداد زيادی از کتاب . کردند
ھا، جزوه ھا و دست نوشته ھای اين 

  .دانشجو را ضبط و از کوی خارج کردند
، به گزارش  ديده بان ٨٨دی  ٢۶در ◄ 

حقوق بشر کردستان،  شيرين علم ھوی 
محکوم  که در اوين زندانی است به اعدام

اين حکم به اتھام محاربه از طريق . شد
ھمکاری با يک حزب اپوزيسيون 
کردستان از سوی دادگاه انقالب تھران 

گذشته به وکيل وی ابالغ   صادر و ھفته
ساله و  ٢٨شيرين علم ھوی، . شده است

اھل شھر ماکو در استان آذربايحان غربی 
 . است
، بی بی سی،  مھرانه ٨٨دی  ٢٧در ◄ 

دی  ٢٢عکاس ھنری، سه شنبه  آتشی،
به ھمراه ھمسرش بازداشت شده  ٨٨ماه 
 .است
، در راستای موج ٨٨دی  ٢٧در ◄ 

جديد سرکوبھا و برخورد با فعاالن 
دانشجوئی،سياسی و اجتماعی،سه نفر از 
فعاالن دانشجويی دانشگاه تربيت معلم 
: سبزوار به کميته انضباطی احضار شدند

صاحب  سجاد احراری مدير مسئول و
امتياز نشريه انديشه، فريدون نظری 
سردبير نشريه سيمرغ و ھادی مھربان 

  .مدير مسئول نشريه پويش ميباشند
بخت به  صالح نيك ٨٨دی  ٢٧در ◄ 

پس از صدور راي : ايسنا گفته است
دادگاه بدوي براي بھزاد نبوي، تجديد 
نظرخواھي نسبت به راي صورت گرفت و 

دادگاه تجديد  ۵۴اكنون پرونده به شعبه 
 .نظر استان تھران ارسال شده است

، به گزارش مجموعه ٨٨دی  ٢٧در ◄ 
 ۴٠فعاالن حقوق بشر در ايران، بيش از 

تن از بازداشت شدگان وقايع اخير از 
اماکن مختلفی که گمان می رود 
بازداشتگاھھای شھرستانھای تابع استان 

 ١تھران باشد به واحد فرھنگی سالن 
رمنتقل شده اند، زندان رجائی شھ

بازجويی اين افراد توسط يک تيم امنيتی و 
به گواه شاھدان توام با ضرب و شتم شديد 

  . و توھين ھای رکيک در جريان است 
، به گزارش شبکه ٨٨دی  ٢٧در ◄ 

سولماز عليمرادی از : جنبش راه سبز
اعضای شاخه جوانان و فريد طاھری 
عضو شورای مرکزی نھضت آزادی ايران 

ز پس از احضار به دفتر پيگيری امرو
 .وزارت اطالعات بازداشت شدند

، منصور ساعتچی از ٨٨دی  ٢٧در ◄ 
فرھنگيان بازنشسته تھران، در روز 

تا کنون از .عاشورا بازداشت شده است 
علت اين دستگيری ساعتچی که از 
صاحبنظران در ستاد بخش آموزش و 
پرورش نيزمحسوب می شود و به گفته 

دارای روحيه آرام و بدور از  نزديکان اش
 .درگيری ميباشد، خبری در دست نيست

، به گزارش اعتماد، ٨٨دی  ٢٧در ◄ 
تن از شھروندان تھرانی که  ١٧پرونده 

در حوادث بعد از انتخابات کشته شده 
بودند برای بررسی به دادگاه کيفری 

 .استان تھران فرستاده شد
، به گزارش شبکه ٨٨دی  ٢٨در ◄ 

سبز، بيست نفر از شھروندان  جنبش راه
بيگناه تھرانی که فردای عاشورای خونين 

 ٢٧تھران بازداشت شدند، روز يکشنبه 
در ميان .در دادسرا ديده شده اند ٨٨دی 

اين عده  که با ون نيروی انتظامی با 
لباس زندانی و دم پائی به دادسرا منتقل 
: شدند، توانست اين افراد را شناسائی کند

دختر نخستين شھردار (ی سارا توسل
عضو ارشد (، قديانی )تھران بزرگ

، )سازمان مجاھدين انقالب اسالمی
داماد مھندس مھدی بازرگان (محقق

، محمد جواد )نخست وزير دولت انقالب
بر اساس ). مدير انتشارات کوير(مظفر 

تحقيقات  خبرنگار جرس ظاھرا قرار 
بازداشت اين زندانيان ده روزه بوده که 

اعتراض آنھا پس از بيست روز  در پی
 . اقدام به تمديد قرار بازداشت کرده اند

، به گزارش فعالين ٨٨دی  ٢٨در ◄ 
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، از 
صبح اين روز تعداد زيادی از خانواده ھا 
در مقابل دادستانی در بازار دست به 

 .تحصن زدند
نفر در اين تحصن شرکت  ٢٠٠بيش از    

ھر لحظه بر تعداد متحصنين  داشتند و
مردم برای اعالم . افزوده می شد

ھمبستگی با زندانيان سياسی و بخصوص 
خانواده ھای آنھا به تحصن خانواده می 

آنھا خواھان پاسخگويی و آزادی .پيوستند
فوری و بی قيد وشرط عزيزان خود 

 .ھستند
نژاد از  ، مجتبی سميع٨٨دی  ٢٨در ◄ 

حدود سه ماه «: قول وکيلی نوشته است

دادگاه انقالب برای  ١۵پيش در شعبه 
ام بودم  ی يکی از موکالن پيگيری پرونده

دو . کردم صحبت می» صلواتی«و با قاضی
مامور پسر جوانی را از زندان اوين 

پسر . آوردند که حال و روز خوبی نداشت
جوان نيامده شروع کرد به التماس به 

م ھر ا قاضی صلواتی که تو را به خدا برای
خواھيد صادر کنيد که ديگر در  حکمی می

ھمه کاری ”جا با من  آن  انفرادی نمانم،
قاضی صلواتی سوال کرد که . “کنند می

يعنی : يعنی چه کاری و پسر جوان گفت
  کنند،  تجاوز، به من مدام تجاوز می

شان خالص  کنم من را از دست التماس می
داد و چند سوال  قاضی ھم گوش می. کنيد
. پرسيد  که چه کسانی ھستند، مورد اين در

به مامورھا ھم گفت برش گردانيد زندان و 
 .کنم گيری می به پسر ھم گفت پی

که پسر جوان را بردند،  بعد از اين   
ی من  زده ی بھت قاضی صلواتی که چھره

دانيم  را ديده بود، گفت ما خودمان ھم می
افتد، اما کاری  ھا می در زندان اين اتفاق

طور که برای  توانيم بکنيم، ھمان مین
توانيم  ھا کاری نمی ھا و بازداشت حکم

  ».است“ دستور”ھا  ی اين بکنيم، ھمه
، به گزارش دنباله، ٨٨دی  ٢٨در ◄ 

تجمع در سکوت کارگران در شھرک قدس 
تھران خيابان زرافشان شمالی مقابل 
.  سازمان خصوصی سازی انجام گرفت

خود که بمدت  دليل آن عدم پرداخت حقوق
  .ھشت ماه است که پرداخت نشده است

، به گزارش نوروز، ٨٨دی  ٢٨در ◄ 
فرزند عضو سابق شورای شھر کاشان و 
معاون ستاد ميرحسين موسوی در اين 
شھر پس از بازداشت توسط يک نھاد 

روز  زندانی کردن او در  ٣امنيتی، بعد از 
بی خبری مطلق و تحت ضرب و جرح 

شکسته شدن دست و  شديد که منجر به
پای اين دانشجو شد و سوزاندن بدن او  
با سيگار،  به حالت بيھوش در کنار يکی 

 .از خيابانھای حاشيه شھر رھا شد
، به گزارش ايران ٨٨دی  ٢٩در ◄ 

نيوز، عدنان حسن پور روزنامه نگار و 
حبيب لطيفی دانشجو ، در زندان سنندج 

پس  آنھا. به سلول انفرادی منتقل شده اند
 ٢٨از انتقالشان به سلول انفرادی از روز 
 .ديم اه دست به اعتصاب غذا زده اند

، ليلی فرھادپور مادر ٨٨دی  ٢٩در ◄ 
فرھنگ "سردبير مجله (بھرنگ تنکابنی 

که روز سه شنبه پانزدھم دی " و آھنگ
، )ماه در دفتر اين مجله بازداشت شده بود

پس از حدود دو ھفته سرگردانی نسبت به 
ونگی اتھام و محل بازداشت فرزندش، چگ

دی ماه، در حالی که  ٢٨امروز دوشنبه 
ھا جلوی در زندان اوين چشم به  ساعت

آزادی بھرنگ داشت، دچار عارضه ای 
قلبی شد و پس از اين که غش کرد و از 
حال رفت، توسط ھمراھانش به يکی از 
 .بيمارستانھای تھران منتقل و بستری شد

که جنبش راه ، شب٨٨دی  ٢٩در ◄ 
سبز ، حسينيه جماران پلمپ شد و ظاھراً 
قرار نيست ھيچ مراسمی حتی در دوران 
دھه فجر در حسينيه شماره يک جماران 

 .برگزار شود
، به گزارش فعالين ٨٨دی  ٢٩در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
دانشجوی زندانی حسن ترالنی شب گذشته 

ين به زندان او ٣۵٠بطور ناگھانی از بند 
دانشجوی . زندان مرکزی کرمان تبعيد شد

ساله روز  ٢٣زندانی حسن ترالنی 
دی ماه حوالی ساعت  ٢٧يکشنبه 
فرا خوانده شد و ھمان شب از  ١٨:٣٠

زندان اوين  به زندان مرکزی  ٣۵٠بند 
او در حال حاضر در . کرمان انتقال يافت

کنار زندانيان عادی و خطرناک در زندان 
 . ار داردمرکزی کرمان قر

جمعي از استادان اقتصاد  ٣٠در ◄ 
دانشكده ھاي سراسر كشور در نامه ای 

قوه " نيک انديش"خطاب به مسئوالن 
قضاييه، نسبت به بازداشت دکتر علي 
عرب مازار، استاد دانشكده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي اعتراض کرده و 

 .خواستار آزادی او شدند
فعالين ، به گزارش ٨٨دی  ٣٠در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  نزديك 
نفر از خانواده بازداشت شده ھا  ١۵٠به 

در  مقابل دادگاه انقالب تجمع كردند و به 
ادامه بازداشت عزيزانشان اعتراض 

عده اي از خانواده ھا، عليرغم . کردند
گذشت چند ھفته،  از وضعيت و شرايط 
عزيزان خود ھنوز بی خبر ھستند و در 

تظار  دريافت خبري و آزادي آنھا ھستند ان
.  

،  به گزارش ايسنا، يك ٨٨دی  ٣٠در ◄ 
حكم  ۶مقام مسوول قضايی از صدور 

رای  ١٣حكم تعليق و تاييد  ۴برائت، 
صادره از دادگاه بدوی در رابطه با 
بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات 

يک مقام .  در دادگاه تجديدنظر خبر داد
 ٢٣پرونده : يسنا گفته استقضائی به ا

شدگان در حوادث بعد از  نفر از بازداشت
دادگاه تجديدنظر  ٣۶انتخابات در شعبه 

االسالم  استان تھران به رياست حجت
 .والمسلمين زرگر رسيدگی شده است

، به گزارش مجموعه ٨٨دی  ٣٠در ◄ 
فعاالن حقوق بشر در ايران، قسمت 

برای فرھنگی زندان اوين که پيشتر محلی 
برگزاری کالس ھای آموزشی بوده است 
از سوی مسئولين اين زندان تحويل 

  .واواک شده است
، به گزارش ٨٨دی  ٣٠در ◄ 

ادوارنيوز، كانون وكالی دادگستری 
عضو اين كانون را  ٨موضوع دستگيری 

در جريان بازداشت ھای پس از روز 
كانون وكال ھنوز . عاشورا بررسی می كند

ل بازداشت شده را اعالم وكي ٨اسامی اين 
  .نكرده است

، اتحاديه آزاد کارگران ٨٨دی  ٣٠در ◄ 
ايران اعالن کرده است که رانندگان 
کاميونھای شرکت احيا گستران اسيادان، 

اين .  روزه می زنند ٣دست به اعتصاب 
شرکت کاميون ھای متعلق به کارخانه 
ذوب آھن را در اجاره دارد وتمامی حمل و 

. ی کارخانه را انجام می دھدنقل غير ريل
رانندگان شرکت ھنوز حقوق آبان و آذر 
ماه خود را دريافت نکرده اند وشرکت نيز 
علت اين تاخير را دريافت نکردن مطالبات 

  .اش از کارخانه عنوان می کند
تن از  ١۶٠، بيش از ٨٨دی  ٣٠در ◄ 

از » پيوند امواج دريا« کارکنان شرکت 
يد رجايی بندر روز دوشنبه در اسکله شھ

اعتصاب .  عباس دست از کار کشيده اند
کارکنان اين شرکت در اعتراض به 
پرداخت نشدن دو ماه حقوق آنان صورت 

 .گرفته است
، به گزارش خبرنامه ٨٨دی  ٣٠در ◄ 

اميرکبير، مجيد توکلی عضو انجمن 
اسالمی دانشگاه صنعتی اميرکبير توسط 

 ۶سال و  ٨دادگاه انقالب به  ١۵شعبه 
سال محروميت از  ۵ماه حبس تعزيری، 

سال ممنوعيت از  ۵فعاليت سياسی و نيز 
 .خروج از کشور محکوم شد

موارد اتھامی عنوان شده و احکام صادره 
  -  ١: مربوط به آنھا  از قرار زير است

اجتماع و تبانی عليه نظام منجر به صدور 
سال حبس تعزيری و  تبليغ عليه  ۵حکم 

ر يک سال حبس نظام منجر به صدو
تعزيری و  توھين به رھبری منجر به 
صدور دو سال حبس تعزيری و  توھين به 

ماه حبس  ۶رياست جمھوری منجر به 
 . تعزيری 

، ليلى فرھادپور، ٨٨بھمن  ١در ◄ 
نويسنده و روزنامه نگار پس از مراجعه 

 . به دادگاه انقالب در تھران بازداشت شد
الين ، به گزارش  فع٨٨بھمن  ١در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
مامورين واواک به محل کار حنيف حسين 
دوست در سمنان يورش بردند او را 
 .دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل کردند

، به گزارش فعالين ٨٨بھمن  ١در ◄ 
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
خانواده ھای زندانيان سياسی محبوس در 

وين از صبح زندان ا ٢٠٩بند مخوف 
امروز برای مالقات ، اطالع يافتن و طلب 
آزادی عزيزانشان اقدام به تجمع 

  .اعتراضی کردند
، به گزارش ٨٨بھمن  ١در ◄ 

بان حقوق بشر کردستان،  خبرگزاری ديده
سال حبس تعزيری برای محمد  ۶حکم 

وی . تجديدنظر تاييد شد  عزيزی در مرحله
به ھم اکنون در بند عمومی زندان سقز 

  .برد سر می
 15 در صفحه

 ؟»فقيهواليتجريان«نقش 
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از جمله مسائلي كه آقاي خميني خود 
  : را به آنها متعهد نمود 

برنامه ما تحصيل استقالل و آزادي 
مصاحبه با راديو و تلويزيون (است 

صحيفه نور  57آبان  11لوكزامبورگ 
  ) 263ص  4ج 

حكومت اسالمي يك حكومت مبتني بر 
مصاحبه با (عدالت و دمكراسي است 

اذر  16نگار تلويزيون تايمر انگليس خبر
  )  132ص  5صحيفه نور ج  57

شكل حكومت ايران جمهوري است ،  
جمهوري به معناي اينكه متكي به آراي 

ص  2صحيفه نور ج  3. (اكثريت است 
517  (  

جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد 
همه نهادهاي فشار و اختناق و . بود 

اهد رفت همچنين استثمار از ميان خو
 19مصاحبه با سازمان عفو بين الملل 7.(

  ) پاريس 57ابان 
مصاحبه . (واليت با جمهور مردم است 

  )  57آبان  22با لوموند 
  : در باره شخص خود مي گفت 

اختيارات شاه را نخواهم داشت 
صحيفه نور ص  –مصاحبه  در پاريس (

115  5 (  
من هيچ سمت دولتي را نخواهم 

خبرنگاران در پاريس  گفتگو با(پذيرفت
  )  57ابان  12

من وساير روحانيون در حكومت پستي 
را اشغال نمي كنيم ، وظيفه روحانيون 

من در حكومت . ارشاد دولت ها است 
صحيفه .( آينده نقش هدايت را دارم 

  )57دي  26 – 341، ص  3نور 
مجموع حرفهاي آقاي خميني يك 
پيام را با خود داشت و آن اينكه ، 

زنان آزاد . يها برقرار خواهد شد آزاد
خواهند بود همانطور كه  مردان ، 
احزاب آزاد خواهند بود ، اديان آزاد 

استقالل كشور حفظ . خواهند بود 
خواهد شد و او بارها تكرار كرد كه 
اسالم تمام قوانين حقوق بشر را اجرا 
خواهد كرد، زيرا اين حقوق در اسالم 

اي ديگر كمترين ج. مستتر هستند
ترديدي باقي نمانده  بود كه براي 
ساختن ايران ، همچون دوران مصدق 

. ، خميني و روحانيت سد راه شوند 
اكثريت سخنان آقاي خميني پيام آور 

  . رشد و عدالت خواهي بود
آقاي بني صدر در باره  سوالهايي كه 
در افكار عمومي جهان در باره انقالب 

به ايران مطرح بود و خبرنگاران مايل 
طرح آنها با آقاي خميني و شنيدن 
پاسخ وي بدانها بودند مي گويد كه 
من  آن سوالهاي خبرنگاران را جمع 

موضوع دسته  16آوري كرده و در 
بندي كردم و متناسب با اصول آزادي 
و استقالل پاسخ الزم را براي آن 

اين سوالها و جوابها . سوالها تهيه كردم
سعي كرد را به آقاي خميني دادم و او 

متناسب با آنها به سوال كنندگان پاسخ 
  . دهد

بدينسان اولين بار بود كه در اين 
وسعت و با اين دقت شخصي روحاني 
مواضعي صحيح در رابطه با حقوق و 

  آزاديها مي گرفت و 
و اگر آقاي خميني بر آنها وفادار مي 
ماند ، مي توانست شروع عصر جديدي 

  . براي تاريخ بشر  بشود
صد حيف كه آقاي خميني اهميت اما 

اين وفاداري را درك نكرد  واز 
فرداي پيروزي انقالب به آنها پشت پا 

نوارهاي پاريس وي آرام آرام از . زد
ياران آقاي . ميان مردم جمع شد

خميني  مي خواستند كه مردم 
فراموش كنند كه او در پاريس چه 

  . گفت و چه قولهايي به مردم داد
ساس نظرش كه آقاي خميني بر ا

ديروز ديروز بود و امروز امروز "
 "قانوني "احكام ديگري را "است
  .  نمود

من باب نمونه آقاي خميني با حكمي  
كه به آقاي خلخالي داده است 
ديدگاه  خود را كامال  آشكار كرده 

  . است
خلخالي در كتاب خاطراتش مي نويسد 

 .  
حضرت امام، دو يا سه روز پس از به "

ن انقالب اينجانب را ثمر رسيد
فراخواند و نوشته اي را نشان داد و 

اين حكم را به نام شما نوشته ام : گفت
وقتي كه به نوشته نگاه كردم، ديدم كه 
ايشان حكم قضاوت شرع و دادگاههاي 
انقالب را با خط خويش به نام اينجانب 

  . نوشته است
جناب حجت االسالم آقاي شيخ "

  ه صادق خلخالي دامت افاضات
به جناب عالي ماموريت داده مي شود 
تا در دادگاهي كه براي محاكمهء 
متهمين و زندانيان تشكيل مي شود، 
حضور به هم رسانده و پس از تماميت 
مقدمات محاكمه با موازين شرعيه حكم 

  "خميني  –امضا .  شرعي صادر كنيد
متشكرم، اما اين كار : عرض كردم

  . خون دارد و بسيار سنگين است
حضرت امام فرمودند، براي شما سنگين 

  . نيست، من حامي شما هستم
من زحمت كشيده ام و : عرض كردم

چيزهايي بلدم، مي ترسم كه چهره ام 
در تاريخ انقالب، خونين جلوه گر شود 
و دشمنان اسالم عليه من تبليغ كنند، 
به ويژه اين كه، بايد سردمداران فساد 

  . مو تباهي در ايران را محاكمه كن
من از شما حمايت مي : امام فرمود

كنم، وانگهي به چه كسي بدهم كه 
  "بتوانم به او اطمينان داشته باشم ؟ 

 –به نقل از كتاب خاطرات خلخالي ( 
  ) 290صفحه 

گويي تمامي قولهايي كه او به مردم 
ايران و جهان داده بود با اين حكم 

درگيريها بين . فراموش شدند
معتقدين به  طرفداران خط آزادي و

حكومت با خشونت روز به روز بيشتر 
انتخابات رياست . چهره مي نماياند

جمهوري امكاني بوجود آورد كه 
مردم بتوانند منتخب مدافع حقوق  

  . خود را انتخاب كنند
از ابتداي انقالب دو نظريه در مقابل 

يك دسته طرفدار  . هم قرار گرفتند
واليت  واليت فقيه و با  تعهد و التزام به

فقيه، مخالف آزاديها شدند و با براه 
انداختن و تشكيل نيروهاي مسلح در 
خدمت قدرت ، شروع به حذف 

خط ديگر موافق . مخالفين خود كردند
برقراري حقوق انسانها يعني آزادي و 
حقوق اجتماعي و استقالل بودند و در 
زمينه اقتصادي نيز  طرفدار استقالل و 

ن اصول و مبتني  داشتن برنامه اي بر اي
بر كار كارشناسي و احترام به علم و 
منزلت  متخصصين و مدافع رشد واقعي 

تقابل اين دو . دراقتصاد  كشور بودند
خط فكري، در اولين  انتخابات رياست 

  .جمهوري چهره خود را نشان داد
مرحوم منتظري در كتاب خاطراتش  

در رابطه با گنجاندن اصل  "مي نويسد 
در قانون اساسي من و  واليت فقيه

آقاي بهشتي و رباني شيرازي و حسن 
البته بعضي ها هم . آيت اصرار داشتيم

مثل آقاي طالقاني و . مخالف بودند
خاطرات آقاي منتظري ( "بني صدر 

  ) 456،ص  1ج  79چاپ اول ، سال 
اولين انتخابات رياست  58بهمن  5در . 

نفر  128تعداد . جمهوري انجام گرفت
كانديد كردند و در انتخابات خود را 

نفر نامزد اين مقام شدند و به  106
اظهار نظر پرداخته وبعضا ارائه برنامه 

  .  هاي خود به مردم شدند

حاصل راي گيري انتخابات به اين 
  : شرح است

 76نفر اول ابوالحسن  بني صدر  
  . درصد آرا را كسب كرد 

  در صد آرا  8/15نفر دوم احمد مدني 
نامزد حزب جمهوري اسالمي نفر سوم 

در صد  5يعني آقاي حبيبي كمتر از 
  آرا 

درصد  95/0نفر چهارم داريوش فروهر 
  آرا 

در صد    63/0نفر پنجم   كاظم سامي  
  آرا 

درصد  32/0نفر ششم صادق قطب زاده 
  آرا 

در  0/ 01بقيه كانديداها روي هم رفته 
  صد آرا 

در اين انتخابات كانديداي حزب 
اسالمي و شخص خميني جمهوري 

 5يعني آقاي حسن حبيبي تنها توانست 
مردم نشان دادند . در صد راي بياورد 

كه نظريه آقاي خميني و اسالمي كه او 
يعني اسالم موافق . تعريف مي كند

استبداد و خشونت و مخالف آزاديها 
در صد موافق در كشور دارد  5تنها 

آقاي بني صدر بعد از انتخابش چنين .
پيروزي من در انتخابات رياست «:گفت

جمهوري به اين معني است كه انقالب 
معنايش اين است كه .ادامه دارد 

مردمي كه انقالب كردند نمي خواهند 
به نظامي برگردند كه در آن اقليتي به 
هر عنوان و اسمي كه روي آن 
بگذاريد مي نشينند و به جاي ملت 
تصميم مي گيرند، براي ملت كانديدا 

معناي اين انتخابات . مي كننددرست 
اين است كه دوره اين بساط تمام شده 

نامه ها به آقاي خميني و "كتاب .(است
ص - نوشته آقاي بني صدر  "ديگران

24(«    
خميني و استبداد جديد نتوانستند 
آزاديخواهان را و مخصوصا اولين 
منتخب  آزاد مردم را مطيع خود كنند 

تخب بدين خاطر در مقابل اولين من.
مردم كه وفا دار به راي مردم مانده 
بود و روزانه گزارش ديدار هايش با 
مسئولين داخلي و خارجي و تصميم 
گيريها و نيز صحبتها و اعمال خود را 
بطور مفصل  به مردم در روزنامه 
انقالب اسالمي نشر مي داد و در نظر و 
عمل مخالف روحانيت مرتجع و 

دتا كرده  استبداد وابسته به او بود، كو
و تا آنجا رفتند كه حكم قتلش را هم 

  . صادر نمودند 
آقايان كاظم سامي و قطب زاده و 
  . داريوش فروهر را نيز به قتل رساندند

در آن روزهاي سخت،  موافقين شكل 
گيري استبداد جديد ،به مدافعين 
آزاديها انگ ليبرال،  ضد انقالب زده و 
ن با ضد امام و ضد واليت فقيه خواند

آنها در صدد حذف فيزيكي آنها  نيز 
در واقع عالوه بر . برمي آمدند

مستبدين جديد متاسفانه بسياري از 
گروهها و سازمانهاي سياسي نيز در آن 
زمان معتقد به برقراري انواع 
ديكتاتوري ها بودند و تنها اختالف و 
دعوايشان با خميني بر سر نوع 

و نه تنها از آزاديها . ديكتاتوري بود
آزاديخواهان دفاع نمي كردند بلكه 
در حذف آزاديخواهان با آقاي 
خميني و دستيارانش وجه اشتراك و 

  . بعضا همكاري نيز داشتند
اختالف نظري و اصولي بين دو طرز 

  : فكر 
اختالف نظري و اصولي بين دو طرز  

  فكر بتدريج براي مردم وضوح ميافت
بدين معنا كه . مكتبي و متخصص◄

اد و وابستگي ،مكتبي بودن خط استبد
را غير متخصص بودن تعريف ميكرد و 

برعكس طرز فكر مبتني بر آزادي و 
استقالل اصوال  باور را بدون دانش و 
تخصص و فن، خالي كردن باور از 

  محتوا ميدانست،
يكي كه  . دو نگرش در باره جنگ◄

در ادامه دادن جنگ فرصتي براي 
اده از استقرار استبداد مي جست و استف

نيروهاي غير متخصص و دوره نديده 
را صرفا براي تمركز قدرت در دست 
نيروهاي مسلح در خدمت استبداد 
جديد و حتي سوء استفاده از اين 
نيروها مي خواست و نام آنرا نيز  تقدم 
مكتب بر تخصص مي نهاد و در مقابل 
آن طرز فكري كه براي تخصص و 
دانش و فن و انسانهاي حامل اين 

نش و فن كه در گير دفاع از ميهن دا
بودند اهميت بسيار قائل بود و معتقد به 
دفاع از ميهن، ولي پايان دادن جنگ 
آنهم در كمترين زمان ممكن بود و بر 
اين بود كه با استفاده از پتانسيل و 
مشروعيتي كه انقالب ايران در افكار 
عمومي جهاني دارد مي توان صدام را 

و پرداخت غرامت به تن دادن به صلح 
وادار ساخت و شرايط صلح را  ضامن 

  .استقرار و  بسط آزاديها ميدانست
دو نگرش در باره حقوق مردم و   ◄

يكي در صدد دوباره باز سازي . آزاديها
زير ساختهاي استبداد و وابستگي و 
تحديد و تهديد روزمره آزاديهاي 
مردم بود، و طرز فكر ديگر مدافع 

مردم و بسط نظري و عملي حقوق 
آزاديهاي همه شهروندان و لزوم 
همراه دانستن تحقق آزاديها با استقرار 

  .استقالل و  عدالت اجتماعي  بو
درايران زمان انقالب اين دو طرز فكر 
در دو شاخص و نماينده خود را 

  :  مشخص مي ساخت
از يك طرف كليه طرفداران خط 
استقالل و آزادي كه رئيس جمهوري 

ا تعهد به برقراي آزاديها منتخب مردم ب
و اهداف مردم و انقالب آنرا نمايندگي 
ميكرد و از طرف ديگر حزب جمهوري 
اسالمي با طرفداري آقاي خميني از 
آنها كه آقاي خامنه اي و تمامي 
مافياي حاكم بر ايران امروز دنباله و 

  .  عقبه آنها را تشكيل ميدهند
در هنگامه كوشش آقاي خميني و 

براي استقرار استبداد  طرفدارانش
جديد كسي مي بايست زبان مدافع 

زبان  بني صدر . حقوق مردم مي بود
چه در سخنراني ها و چه نوشته ها  
زبان اعتراض به سلب آزاديها و حقوق 

سرمقاله هاي روزنامه انقالب . مردم بود
روزها به رئيس "اسالمي و ستون 

و گزارشي  "جمهور چگونه مي گذرد
حت اين نام به مردم  مي كه روزانه ت

داد، آقاي خميني و دوستانش را 
  . خوش نمي آمد

آقاي بني صدر خطاب  1359در سال 
به مردم و رسانه ها زبان  به اعتراض 

نوع زندان  6در ايران  ":گشود كه 
وجود دارد و ما انقالب نكرديم كه 

  ". زندان و شكنجه داشته باشيم 
صفحه ( آقاي خلخالي در خاطراتش 

بني صدر مرتبا مسئله  ": مينويسد )  313
شكنجه را براي كوبيدن دادگاه ها 
عنوان مي كرد و از كاه كوه مي 
ساخت و تا آن اواخر هم دست بردار 

آقاي بني صدر تعزيرات شرعي را . نبود
او . جزء شكنجه به حساب مي آورد

اصال به دستورات شرع توجه نداشت 
."   

( ويد در جاي ديگر از خاطراتش مي گ
هيئت مبعوث از طرف  ")  319صفحه 

امام، هر گونه شكنجه را در زندان ها 
نفي مي كردند، ولي بني صدر با تمام 

شكنجه در : وقاحت فرياد مي زد كه

بني . ايران از زمان شاه هم بدتر است
صدر در نطق هاي خود دولت و 
مجلس و شوراي نگهبان و شوراي عالي 

ون اساسي و او قان. قضايي را مي كوبيد
مجلس خبرگان را قبول نداشت و 

  ". واليت فقيه را رد مي كرد 
بني صدر بر ضد خواست آقاي خميني 
كه از او مي خواست احزاب مخالف را 
تعطيل كند، موافق و پشتيبان همه 
  . احزاب بود هرچند با وي مخاف باشند

بني صدر بر خالف نظر خميني كه او 
بدهد، نبايد به مردم روزانه گزارش 

روزانه مردم را از وقايع درون نظام و 
آن زمان پر . برخوردها آگاه مي كرد

خواننده ترين مطلب در كشور همين 
  . گزارشات بود

كتابهاي بني صدر به سطح تيراژ چند 
صد هزار رسيده بود و نظر او كه انسان 
را از قيد بندگي شخص و نظر و 

آزاد مي دانست و او را ... سازمان و 
به رشد در برخورداري از  مشوق

آزادي خود و احترام به آزادي 
ديگران مي كرد، براي روحانيت 

  . حاكم سخت گران مي نمود 
در آن زمان گفته مي شد كه مجموع 
انتشارات مختلف كتاب كيش شخصيت 

ميليون نسخه داشته  1تيراژي برابر با 
آن كتاب نمي توانست باب ميل . است

شود چرا كه طرفداران استبداد واقع 
به آدمي نشان مي دهد كه چگونه 

ميتواند خود را از كيشهاي مختلف  
قدرت آزاد كند وطرز رفتار و اعمال 
انسانهاي قدرت مدار و ساخت و كار 

بقول مرحوم . قدرت را بهتر بشناسد
مطهري سخنراني هاي آقاي بني صدر 

هزار شنونده  50در دانشگاه بيش از 
از ناسره وضوح و تشخيص سره . داشت

و خط كشي مشخص بين خط استقالل 
و آزادي و خط استبداد و وابستگي از 
طريق همين موارد خود را نشان ميداد 
و بتدريج آقاي خميني و نظريه 
خشونت طلبي او و يارانش را مقابل 
بني صدر و كليه ايرانياني كه از آزادي 
و استقالل  دفاع مي كردند قرار مي 

  . داد
بني صدر به عنوان بعد از انتخاب 

رئيس جمهور، جناح حزب جمهوري 
اسالمي به فكر سلطه بر مجلس افتاد تا 
بتواند به كمك آن بر ضد مخالفين 

  .  خود بيشتر فعال شود
  در كتاب خاطرات آقاي رفسنجاني 

آمده است ) عبور از بحران(
متاسفانه اين خطر بطور جدي .....«

وجود دارد كه انتخاب مجلس شوراي 
تحت تاثير همين جو ناسالم منجر ملي 

به انتخاب شدن افرادي كه تسليم 
رئيس جمهورند بشود و از داشتن 
مجلسي مستقل و حافظ اسالم در مقابل 

منظور  [انحراف احتمالي مجريان 
محروم گرديم ]رئيس جمهور منتخب

و در ادامه .»17ص  –عبور از بحران 
براي اطمينان خاطرخميني را به اين 

كلف هم مي كنند همراهي م
احتمال اينكه روال موجود مانع ......«

تشكيل مجلس شوراي اسالمي احتمالي 
گردد كه جنابعالي بدان دلبسته ايد 
واميدواريد نارسايي ها و كمبودهاي 
رئيس جمهور را جبران كند قابل توجه 

عبور از بحران ص .و تكليف آور است
منظورش از كمبودهاي رئيس » 17

ي است كه نتوانسته جمهور يعني كس
اند مطيع خود كنند و او مدافع حق 

  . مردم مانده است
بعد  ":در جاي ديگر هاشمي مي نويسد

از انتخابات رياست جمهوري نزد امام 
  رفتيم وگفتيم اينكه نشد و اوگفت شما 

  
  14در صفحه 

 سال وفاي به عهد 30ومردم اولين منتخب 
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 ".هم برويد و مجلس را بگيريد
هاشمي  قانع نمي شود و نامه اي 

ني در تاريخ شخصي به آقاي خمي
مي نويسد و گله مي كند  25/11/59

به خود ما بگوييد آيا رواست ....«كه  
كه همه گروه دوستان ما به اضافه 
اكثريت مدرسين و فضال قم و ائمه 

در يكطرف ... جمعه و جماعات و
اختالف وشخص آقاي بني صدر در 
يكطرف و جنابعالي موضع ناصح بيطرف 

اهند داشته باشيد؟ مردم چه فكرخو
كرد؟ و بعدا تاريخ چگونه قضاوت 

ما جايز نمي دانيم كه ....خواهد كرد؟
ميدان را براي حريف خالي كنيم و 
مثل بعضي از همراهان سابق قيافه 

قبل از انتخابات ... بيطرف بگيريم و
رياست جمهوري خدمتتان عرض 
كرديم كه بينش آقاي بني صدر 
مخالف اسالم فقاهتي است كه ما براي 

ي آن تالش مي كنيم و اكنون اجرا
هم بر همان نظر هستيم و شما فرموديد 
رياست جمهوري مقام سياسي است 

امروز مالحظه . وكاري دستش نيست
مي كنيد كه چگونه در كار كابينه مي 
تواند كار شكني كند و ما فقط مي 

-عبور از بحران»|...توانيم دفاع كنيم 
  .»22ص

هنوز  كه(راز نقشه خميني و دوستان او 
بر كشور حاكمند و بسياري از آنها به 
خود صفت اصالح طلب داده و بر اين 
گمانند كه شايد بتوان در چهارچوب 
قدرت فقيه كه بر جان و مال و ناموس 

مردم سيطره دارد، آرام آرام حقوق  
زماني بر ! ) شهروندان را مطالبه كنند 

مال شد كه نوارحسن آيت و نقشه 
منتخب آزاد ملت  كودتاي آنها برعليه

  . بيرون آمد
از جمله نوارها نواري است كه در "

 ":مي گويد )حسن آيت(آن گوينده
نگذاشت بني صدر در هيچ زمينه   بايد

ماه 6اي موفق بشود تا بتوان ظرف 
مجلس را در مقابل او قرار داد ومجبور 

  به استعفايش كرد اما اگر ظرف اين 
مدت استعفا نكرد بايد او را ترور 

  ".59ص –كتاب نامه ها  "..ردك
 6( هاشمي در خاطراتش مي نويسد 

صبح براي  9ساعت..«)  60خرداد 
مالقات نمايندگان مجلس با امام به 

بمناسبت سالگرد .منزل امام رفتيم
افتتاح مجلس اين مالقات انجام مي 

قرار بود مالقات خصوصي .گرفت
ودربسته باشد ولي امام ترجيح دادند 

مطالب پخش شودوچه كه باز باشد و
اول من مقداري صحبت .خوب شد

كردم،گزارش از كار مجلس دادم واز 
امام  براي راهنمايي وتقويت مجلس 

امام سخنراني تاريخي .استمداد كردم
مهمي كردند آنچنان مهم كه اهل نظر 

نسبت به .گفتند انقالب جديدي است
مخالفان خط امام آنچنان كوبنده بود 

كردند پخش مي  كه عده اي باور نمي
ليبرالها ومخصوصا بني صدر .شود

ونهضت آزادي را خوار وضعيف 
به آنها فضول وغلط كردي .كردند

گفتند وتصميمات مجلس را غير قابل 
عين جمله .(خدشه معرفي كردند

نمي شود از شما ":خميني چنين بود
پذيرفت كه قانون را قبول 

غلط مي كني قانون را قبول .نداريم
تو را قبول نداري،قانون 

وپاسداران را خيلي صريح )"ندارد
قبل .خدا حفظشان كند.تقويت كردند

از شروع مالقات ما اعضاي شوراي 
عالي قضائي خدمت امام بودند به 

احمد آقا هم .جزآقاي رباني شيرازي
بود ومن هم در قسمتي از جلسه شان 

بحث بر سر موضع ما با مخالفان .رسيدم
گفته شد  مطالب خوبي.وليبرالها بود 

وتصميمات خوبي گرفته شد قرار  شد 
هيات سه نفري صريحا تخلفاتشان را 

دادگاهها هم قويا عمل كنند .بگويند

وحتي در مورد تعطيل روزنامه هاي 
امام گفتند مجلس محكم .ضد انقالب 

برروي موضع قانونيش بماند وگفتند 
بني صدر بخاطر اطرافيان نابكارش 

قا هم خود را حذف مي كند احمد آ
عبور از .... خوب كمك مي كرد

  .»130،131ص ص  - بحران
كودتا داشت به مراحل پاياني خود 

  نزديك مي شد 
در روز دوشنبه هيجدهم 

  :60خرداد
آخرين .بني صدر در كرمانشاه است 

تماسهاي خميني با بني صدر از طريق 
رضا پسنديده برادرزاده خميني انجام 

ي بني صدر به قولش وفا م.مي پذيرد
كند وپيام خود را به گوش مردم مي 

اين خبر توسط گروه كودتا در .رساند
يادداشت اين روز نوشته مي شود 

رئيس جمهور مطالب واعتراضيه ..«
خودش را در نشريه اي بنام پيام رئيس 
جمهور منتشر كرد حتي كارنامه 

-عبوراز بحران.واعالميه هارا
پسنديده پيام زير را تلفني از .»145ص

ميني براي بني صدر مي طرف خ
من همواره كوشيده ام شما را «خواند

در مقام رياست جمهوري وفرماندهي 
كل قوا كه خودمن به شما تفويض 
كرده ام حفظ كنم اما خود شما مانع 

حاال هم مي خواهم .اينكار مي شويد
شما را حفظ كنم به شرط اينكه 
اطرافيان خود را دور كنيد اين 

د داد گروههاي روزنامه شما را به با
شما بايد دولت را .فاسد را طرد كنيد

قبول كنيد شوراي قضائي راقبول 
مجلس وشوراي نگهبان را قبول .كنيد
  .»كنيد

بني صدر نامه اي به خميني مي نويسد 
شما نمي خواهيد قانون اساسي اجرا «

در مسائل اساسي كشور طرز .گردد 
عمل شما چنان است كه كشور را با 

شما .واجهه كرده استخطر نابودي م
يك رئيس جمهور ضعيف،يك دولت 
ناتوان ويك مجلس مطيع، يك دستگاه 
قضائي وسيله تهديد مخالفان مي 

بخالف گفته شما اين حزب . خواهيد
جمهوري است كه دين و ملت و شما 

شما رهبري ملتي را . را به باد مي دهد
. به مشتي قدرت طلب فاسد فروخته ايد

ز نيز مي كوشم بسيار كوشيدم و هنو
اما شما . رهبري اين انقالب صدمه نبيند

خودكشي تدريجي كرديد هنوز وقت 
مجلسي جاي اين  - 1باقي است بايد

مجلس را بگيرد كه انتخاباتش به راستي 
دستگاه قضائي بايد  - 2..آزاد باشد و

 -3...قوي باشد يعني مستقل باشد
شوراي نگهبان موافق قانون بايد از نو 

دولت رجائي فاقد  -4تشكيل شود
صالحيت است و از جانب شما تحميل 

رياست جمهوري  - 5.شده و بايد برود
وفرماندهي كل قوا مقامهايي بودند 
براي منزلت مردمي كه قرنها و قرنها از 

قانون . هرگونه منزلتي محروم بوده اند
هيچگاه در اين كشور به اجرا در 

گمان مي رفت با قبول .نيامده است
وري بتوانم در برابر رياست جمه

خطرهاي بيشمار مردم را با اجراي 
قانون در صحنه نگهدارم و مردم از 

خود با . استقالل خويش دفاع كنند
كار و تالش به بحرانهاي اقتصادي و 
غيرآن غلبه كنند،آزاد باشند ،مطمئن 
باشند، اميد داشته باشند و خود جوش 
به تالشي بزرگ براي تغيير مسير تاريخ 

اينك كه دادستان انقالب . ندبرخيز
تهران برخالف قانون مطبوعات روزنامه 
ها را توقيف كرده است و ديگر از 
آزادي اثري نمانده است، اينك كه به 
دنبال تسليم خفت بار در مسئله 

گروگانگيري بودجه اي باب طبع 
سلطه گران آمريكائي به مجلس مي 
برند و با انگليس و آمريكا قراردادهائي 

مي كنند كه جز مسابقه براي  امضا
جلب نظر مساعد شيطان بزرگ و 
. كوچك عنواني بدان نمي توان داد

رياست جمهوري و فرماندهي كل قوا 
ديگر به چه كار من مي آيد؟ از ابتدا 
گفته ام اين مقامها را براي حداكثر 
تالش بخاطر نجات كشور و انقالب مي 
پذيرم و هنوز نيز بايد تكرار كنم كه 

كتاب نامه  ".بدانها دلبستگي نيست مرا
  .»563ص-ها

خميني و دوستانش و يارانش مي 
دانستند كه مقام رياست جمهوري 
براي بني صدر يعني وسيله اي جهت 
تحقق آزاديها و با او نمي شود معامله 

او . كردو نمي شود او را مطيع گرداند
  . را از اين حرفها و كودتا ترسي نيست

ت و خشونت خميني سوار اسب قدر
وارد ميدان شده بود او چنين حكم 

ستاد -بسم اهللا الرحمن الرحيم«. .داد
مشترك نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران، آقاي ابوالحسن بني 
صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح 

روح اهللا الموسوي . بركنار شد
  ».الخميني

در روزهاي بوجود آوردن موج 
خشونت در كشور آقاي آيت اهللا 

هوتي براي بني صدر پيغام مي آورد ال
و از تصميم بر قتل او، او را آگاه مي 

  . كند
بني صدر در تاييد اين تصميم سالها بعد 

بعدها صحبت ..«در خاطراتش نوشت
اين بود كه وقتي مرا گرفتند اصال 
نگذارند به زندان برسم و در  راه مرا 
بكشند چون محاكمه من كار ساده اي 

ته بود توي راه نفله نبود و خميني گف
خاطرات -كتاب درس تجربه. اش كنيد

  »135آقاي بني صدرص
خرداد بني صدر خطاب  به  22در روز 

امروز از صبح تا شام و از : مردم نوشت
شام تا صبح چماقداران رسمي و غير 
رسمي محل زندگي و كار رئيس 
جمهوري منتخب شما را در محاصره 

توانند دارند و اينها مستثني هستند مي 
هر تظاهري را بكنند و هر رذالتي را 

فردا با شما مردم چه . انجام دهند
خواهند كرد؟ خدا را به گواه مي 
گيرم كه به وظيفه خود عمل كردم و 
. آنچه را بايد به اطالع شما مي رساندم

بر شما مردم است كه نگران سرنوشت 
انقالب اسالمي وكشور خود باشيد و 

–ب نامه ها كتا... استقامت كنيد 
  .»570ص

:  خرداد هاشمي مي نويسد 25در روز 
احمدآقا تلفن كرد وگفت امام مي 
فرمايند زودتر مجلس در مورد آقاي 
بني صدر تصميم بگيرد امروز  بني صدر 
جواب مغرورانه اي به اظهارات امام 
داده است معلوم است  نمي خواهد به 

  »156ص - عبور از بحران. راه بياي
: مه اي به خميني مي نويسدبني صدر نا

آيا قانون بايد در باره ي همه به  - 2
تساوي اجرا شود يا به تبعيض؟ اگر 
راهپيمائي و تظاهرات نبايد انجام گيرد 
پس اين چند روزه چرا يك گروه 
معين آزادند در خيابانها تظاهر كنند و 

بجان مردم بيفتند . ناسزا و شعار بدهند
روز اول ماه و بزنند و بگيرند و ببرند؟

به گروههائي كه به غير )روز كارگر(مه
دين عقيده دارند اجازه اجتماع داده 
شد كسي هم متهم به شركت در 

آيا شوراي عالي قضائي  - 3.وحدت نشد
كه فرموده ايد اينجانب نبايد بگويم كه 
آنها را قبول ندارم بايد طبق قانون 
اساسي تشكيل شود ياخير؟آيا شوراي 

وضع قانون دارد يا  عالي قضائي حق
نه؟ اگر ندارند اينجانب كه بايد مجري 
قانون اساسي باشم حق دارم بگويم 
وضع قانون نكنند يا خير؟ اگر دادستان 
انقالب كه هيچيك از شرايط قاضي در 
او جمع نيست برخالف قانون اساسي 
ومطبوعات روزنامه ها را توقيف كرد 
بايد بگويم چرا خالف قانون عمل مي 

ياخير؟ و اگر مردم را به استقامت كند 
در برابر قانون شكني آشكار خواندم 

به  - 4دعوت به شورش كردم يا قانون؟
گمان اينجانب اين است كه رفتار شما 
در حق اينجانب عادالنه نيست اينجانب 
هيچ نيت بدي نسبت به شما وكشور 

  ... نداشتم
خرداد طرح عدم كفايت  31در روز 

از راي گيري  در مجلس مطرح و بعد
  . اعالم مي شود

  . كودتا به نتيجه رسيده بود
در آن زمان محمدي گيالني دژخيم 

بار  3استبداد جديد، آقاي بني صدر را 
محكوم به اعدام كرد و گفته بود  مگر 
اينكه پيش از پايان ماه رمضان وي به 

  !!نزد آقاي خميني برود و توبه كند
خميني و يارانش تنها بر ضد يك  

آنها بر . ص كودتا نكردندشخ
ضدآزاديها و مدافعين آن كودتا 

آنها بر ضد استقالل طلبان . كردند
آنها  بر ضد كساني كه . كودتا كردند

مي خواستند با مديريت صحيح و با 
كمترين تلفات جنگ را به پايان رسانند 

  . كودتا كردند
در آخرين ساعاتي كه بني صدر مي 

در آن توانست به مردم پيامي بدهد 
اين جمله معروف را به كودتاگران 

ما مي رويم كه بمانيم و شما مي : نوشت
  . مانيد كه برويد

با اينكه نظام واليت فقيه سعي كرده 
است  سه ده  بطور مدام بني صدر را 
به اشكال مختلف سانسور كند تا براي 
نسل جوان كشور شخصيتي نا آشنا 
باشد، با اين حال امروز  شاهد اين 

يم كه سران رژيم هر حركت و امر
عمل  آزاديخواهي را كه باعث اعتالي 
جنبش مردم ميشود  را كار بني صدر 

هر كس را كه  بخواهد . مي دانند
ابتكاري در آزاديخواهي بكند با بني 

هر كس كه . صدر مقايسه مي كنند
بخواهد كوچكترين مخالفتي با اين 
نظام بكند، سرنوشت بني صدر كه بر 

دتا كردند را به او تذكر مي ضد او كو
  . دهند

از چه رو وي حتي براي سران نظام   
سمبل آزاديخواهي گرديده است؟ 

زيرا در عمق وجدان خود ميدانند كه  
بني صدر  بر خالف خميني به قولي كه 

او . به مردم داده بود عمل كرده است
تا به امروز همچنان وفادار به راي 

نها دفاع  مردم مانده است و از حقوق آ
  . كرده و مي كند

وي بعد از مراجعت به فرانسه در اولين 
من ": مصاحبه خود به خبرنگاران گفت

آمده ام كه روابط اورگانيك بين 
 "ريگانيسم و خمينيسم را بر مالكنم 

سال بعد از  5آلمان  2تلويزيون كانال 
اين صحبت گزارشي داد كه با اين 

ما حرف : پوزش خواهي شروع مي شد
ولين رئيس جمهور ايران را بعد از ا

. مراجعتش نمي توانستيم قبول كنيم
تصور مي كرديم كه او از روي غرض 

بعد ها بخاطر افشاگريهاي . مي گويد
بيش از حد او در سطح جهان ما باور 
آورديم و پي گيري كرديم و متوجه 
شديم كه كودتاي بر ضد بني صدر 
حاصل روابط پنهاني آيت اهللا خميني 

  . ريگانيسم در آمريكاست با

دهه  3او  از حق هر ايراني در طول 
در . گذشته دفاع كرده است

دادگاههاي مختلف عليه تروريسم 
دولتي سران نظام واليت فقيه  شهادت 
داده و از حقوق ايرانيان دفاع كرده 
است و روابط ارگانيك  سازمان ترور 

در دفاع . اين نظام را برمال كرده است
رور شدگان اپوزيسون از حقوق ت

ايراني  در رستوران ميكونوس، چنان 
شهادتي بر حق داد كه در نتيجه 
دادگاه  برلين براي اولين بار در تاريخ 
دادگاههاي بين المللي راي به جنĤيت 

) ايران(يك كشور  "رهبر مذهبي"
  يعني آقاي خامنه اي داد

زيرا كه بني صدر داليل كافي و .  
دگاه ارائه نمود منطقي و مستدل به دا

تا جايي كه ديوان عالي آلمان بعد از 
بررسي مدارك و نظرات ارائه شده از 
طرف وي با مشاورت با ديگر قضات 

نفر را محكوم  4كشورهاي مختلف 
بغير از فالحيان واليتي رفسنجاني . نمود

و شخص خامنه اي نيز  در ترور مقصر 
  . شناخته شدند

ه دفاع وي ازحق قاسملو در دادگا
اتريش و ارائه مدارك كافي بر اثبات 
ترور نظام واليت فقيه در كتابها و 

  . مقاالت زيادي درج گرديده است
ارائه  برنامه هاي اقتصادي، راه حلهاي 
سياسي خروج از بحران، دفاع از 
حقوق ايرانيان، تحليلهاي سياسي و 
فرهنگي و اجتماعي مندرج در نشريه 

ال از س 30شماره به مدت  740اي در 
زمره كارهايي است كه وي هنوز 
ادامه ميدهد و اين نشريه خود سندي 
گويا بر تحول تاريخ معاصر ميهن ما در 

تمامي اينها . بخشهاي مختلف مي باشد
به همت و مديريت شخص او در طول 

تحقيقات . دهه انجام گرفته است 3اين 
او در زمينه حقوق بشر و قضاوت 

ظام اسالمي هر مستمسكي را كه ن
واليت فقيه بدان جنĤيت مي كند را از 

اين كتاب به زبانهاي . آنها گرفته است
آلماني و انگليسي و سوئدي ترجمه 
شده و زمينه تحقيق محققين واقع 

كتاب زن و زناشويي او . گرديده است 
يكي از پر خواننده ترين كتابهاي او در 

مطالعات او در . اينترنت مي باشد
ل آزاد خود بيان عدالت اجتماعي و عق

انديشه اي است مبتني بر راه آزاد 
شدن انسان از نظريه هاي قدرت و 
راهگشاي نسل جوان براي رسيدن به 

جلدي 3تحقيقات . زيست در آزادي
وي در روابط پنهاني ايران و آمريكا به 
دو زبان فرانسه و انگليسي نيز چاپ 
شده است و اين مجموعه تحقيق در 

ه به عنوان پر ما 1آمريكا توانست 
فروشترين كتاب بشود و بعد از رفتن 
آقاي بني صدر در مقابل گروه  تحقيق 
مجلس  سناي آمريكا، پاي مسئله ايران 
كونترا  به دادگاه كشيد و تعدادي از 
مشاورين و نزديكان ريگان بالفاصله 
مجبور به  استعفا شدند و مساله 
ايرانگيت نيز بدل به يك مسئله جهاني 

  . شد
موعه تحقيقات او بعد از خروجش مج

كتاب انتشار  17از كشور تا به امروز در 
  . يافته است 

او كه تحليل گر و مدافع جنبش 
اجتماعي براي تحول اساسي در كشور 
بوده و هست، امروز شاهد جنبش 

او خود را . عمومي مردم ايران است
هميشه  يار و همراه مردم دانسته است 

بري جمعي داشته و پيوسته اعتقاد به ره
او به عنوان سخنگوي مردم . است

اعتقاد او . هميشه مدافع آنها بوده است
به آزاديها و كوشش او در دفاع از 
حقوق مردم امروز شعار مردم ما در 

  . جنبش خود جوش آنها گرديده است 
  

Gosar57@yahoo.de 
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ي نامه سر گشاده به آقا
  ابوالحسن بني صدر

  
اگر بخواهم اين تناقض را در ... بلكه 

رفتارم كه از طرفي رأي دادن به شما 
بود و از طرف ديگر آرزو كردن 
انتخاب نشدن شما را توضيح دهم مي 
بايد كمي از محيطي كه در آن بودم 

  .براي شما بگويم
من در آنموقعه جواني بودم كه تازه 

بيتي بدور از با تر. به اروپا آمده بودم
. سياست و بدور از اصطاحات رايج آن

نه آن اصطالحات را مي فهميدم نه 
در ضمن اينكه از . برايم جالب بود

محيط انقالب و اسالم و دين به محيط 
اروپا آمده بودم كه به جرأت مي توانم 
بگويم كه معركه دار ميدان سياست 

در اين محيط . گروه هاي چپ بودند
ب، اسالم حرف با وجود آن انقال

اگر هم . زيادي براي زدن نداشت
شخصيتهاي بودند كه جرأت مي 
كردند كه به طرفداري از دين 
برخيزند ياد گرفته بودند بجاي 
ديالوگ يك مونولوگ و يا به عبارت 

مي . ديگر منبر رفتن را پيشه كنند
گفتند آقاي فالني در ساعت بهمان و 

نه . روز فالن سخنراني خواهد داشت
اين . ي سوالي نه جاي بحثيجا

محيطي را تشكيل مي داد كه  من 
جوان آنروز در آن روزگار روز را به 

  .شب مي رساندم
آقاي بني صدر در اين سي سال از 
خود مي پرسيدم كه براي چه به شما 

آيا بخاطر بيان آزادي و . رأي دادم؟
استقالل و جامعه مدني كه جامعه 

بخاطر  بخاطر آن قيام كرده بود و شما
آن و حقوق مدار كردن جامعه در 
انتخابات شركت كرديد ،به شما رأي 

اگر باز هم با شما صادق باشم . دادم؟
بايد بگويم كه راستش با شك مي توانم 

چيزي كه . بگويم كه اينطور بوده
حتمي است اين است كه من همانند 
بسياري ديگر خطوط مبهم اين شعارها 

آن را را در دور دست مي ديديم و 
مي پسنديدم اما اينكه به خاطر دقيق 
كلمه اين شعارهاي انتخاباتي به شما 
. رأي دادم سخت مي توانم باور كنم

سوال مي ماند اگر اين نبوده پس چه 
  . بوده؟

بايد بگويم به يقين سخت ترين كار نزد 
انسان از دست دادن باور است بدون 

نمي . اينكه چيزي جايگزين آن شود
امكان پذير باشد يا نه؟، اما  دانم اصوالٌ

در آن . اگر هم باشد بسيار پر درد است
روزگار كه دين از طرفي در دست 
كساني قرار گرفته بود كه ياد گرفته 
بودند به فقه و شريعت بسنده كنند و 
در بهترين حالت سخنراني و منبر رفتن 

و از طرف ديگر محيط . پيشه شان باشد
جناههايي روشنفكري اكثراً  در دست 

. كه خود را چپ مي ناميد قرار داشت
در اين محيط انبوهي از سواالت 

بخصوص در ارتباط با باور ديني مطرح  
بود كه بنظر مي آمد پاسخي براي آنها 

در اين . نمي توانست متصور باشد
محيط شخصي پيدا مي شود و صالي 

انساني كه مي . بحث آزاد را مي دهد
از آنجهت گويد اگر من باوري دارم 

است كه آنرا حق يافتم و اين حقيقت 
را در بوته آزمايش بحث آزاد مي 

ميدان بحث آزاد را نه گود . گذارم
زورخانه قلمداد مي كند بل محيطي 
كه مي توان حقيقتها را در رابطه با 
واقعيتها قرار داده و بهترين آنرا 

آيا قابل تصور است براي شما . برگزيند
طي قرار گرفته كه جواني كه در محي

است كه هر آنچه كه باور دارد نمي 
دانم اسالم بوده يا نه كه حتي كتابش 

از هر . را كه قرآن باشد نخوانده بودم
طرف مورد هجوم است و هيچ اميد 
نجاتي براي آن باور در دور دست هم 

باور ديگري هم كه . قابل تصور نيست
. بخواهد جاي آنرا بگيرد متصور نيست

كه همه چيزش كه همان   جواني بودم
باورش باشد اينك ديگر رفته رفته از 
ميان تهي مي شد و رفته رفته خالئي 
درست مي شد كه اگر كامل ميشد با 

در . عدم وجود من يكسان مي شد
چنين شرايطي براي انساني همچون 
من  صالي بحث آزاد شما چقدر فرح 

از اين ببعد با . بخش مي توانست باشد
ار شما را دنبال مي همه وجود رفت

با خود مي گفتم پس شايد اميد . كردم
بگذار ببينم . نجاتي براي اين باور باشد

كه نتيجه بحث چه مي شود، چه 
. كساني دعوت به بحث را مي پذيرند

حتما گروه هاي چپ و راست موقعيت 
را مغتنم مي شمارند و به اين ترتيب به 
جامعه مي گويند آنچه در مجالس 

  . از مي داشتندخصوصي ابر
به باور من جامعه آنروز تكيه گاهي  

براي باورش پيدا كرده بود و براي 
نمي گويم نمي . همين به شما رأي داد

مي دانست . دانست كه چه مي خواهد
كه آزادي و استقالل مي خواهد هر 

اما اينها را بدون باورش . چند مبهم
باوري كه در طي . چگونه تعريف كند؟

ور آنرا از خود بيگانه قرون زنگار ز
خطوط خواستهايش را مي . كرده بود

دانست چيست اما عامل نجات دادن 
باورش بود كه آيا با اين خواستها 

جواب شما محكم . سازگار است يا نه؟
آري بود و حجت را هم گذاشتن اين 
باور در بوته آزمايش بحث آزاد قرار 

  .داديد
شايد اكنون متوجه شويد چرا به شما 

شما به نسل من گفتيد كه . دادم رأي
آنچه كه نامش را دين گذاشته ايد و 
آن باور  قول آزادي و استقالل را به 
شما داده است قول مردم ساالري را 

نه تنها هيچ تناقضي بين اين . بشما داده
حقوق و آن دين نيست بل آن حقوق 

احساسي به من مي . عين دين است
دعا گفت كه اگر به اين ترتيب اين م

درست از آب در بيايد و دين من در 
بر دارنده همه اينها باشد در آنصورت 
نه من و نه نسل من الزم است تجربه 
انقالب را از نو با ايده اي ديگر از سر 
بگيريم  و نه الزم است كه خود و 

چه كه . جامعه را از آن باور خالي كند
بسيار آسانتر است اگر باوري را از زنگار 

ب پاك كردن تا اينكه به دروغ فري
  .جامعه باوري جديد را قبوالندن

حال گمان دارم بتوانم آن پارادوكس 
را كه در باال بيان كردم بهتر توضيح 

يا القل دليلي قابل فهم برايش . بدهم
نمي گويم درست بوده اما . ارائه دهم

مي توان فهميد چرا نمي خواستم كه 
شما انتخاب شويد در صورتي كه خود 

تربيتي كه جامعه . شما رأي مي دادم به
ها پيدا كرده اند اين است كه سياست 
ميدان دروغ و فريب و  شكستن پيمان 

در اين محيط چگونه بگذارم و . است
يا بهتر بگويم بخواهم كه شما وارد آن 
شويد و اگر رو سياه از آن در 

در آن صورت چگونه بتوانيم .... ؟!بيائيد
ه دين بيان دعوت شما را بپذيريم ك

و خداي نكرده نسل من . حق است
باوري كه . برگردد بر سر خانه اول

برگردم . ديگر قابل دفاع كردن نيست
بر سر آن خالء و بر سر آن انتخاب 

  .سخت
با خود فكر مي كردم بهتر است شما 
رأي نياوريد تا از گزند محيط سياست 

بگذاريد كساني . و مصلحت بدور باشيد
به بيان ديگر . د شوندديگر وارد آن گو

شما را به عنوان تكيه گاه باور خود نگه 
كار به درست و غلط بودن نظر . دارم
مكانيزيمي طبيعي براي حفظ . ندارم

  .هستي ام بود
و خوشبختانه . اما شما رأي آورديد

. روزگار آن نكرد كه من مي خواستم
امروز سي سال از آن انتخاب گذشته 

د و شما رئيس جمهور شدي. است
فرمانده كل قوا، بعد هم كه كودتا 
كردند و آن بر سر ايران رفت كه 

اگر بخواهم سه كار مهم در . رفت
مي توانم به اين . زمان شما را بيان كنم

  :ترتيب بياورم كه
ناتوان كردن صدام حسين در تجزيه 

به تازگي . ايران به پنج جمهوري
سندي در سايت انقالب اسالمي ديدم 

ي چند روز بعد از كه شهيد فالح
كودتاي خميني عليه شما، ابراز داشت 

درصد زمينهاي اشغالي را در  ۴۵ كه
  همان چند ماه اول از صدام پس 

جريان واليت «نقش 
  ؟»فقيه

  
  : ، به گزارش مھر، ٨٨بھمن ١در◄ 

سرھنگ مسعود جعفری نسب چھارشنبه 
شب در جلسه مشترک روسای دانشگاھھا 

به معروف و و شورای سياستگذاری امر 
نھی از منکر استان که در سالن 
اجتماعات استانداری قزوين برگزار شد 

از ابتدای سال جاری تا : اظھار داشت
دانشجو به جرائم مختلف  ۴٠٠کنون 

مانند شرب خمر، شرکت در پارتيھای 
شبانه، جشن تولد مختلط و مسائل اخالقی 

 .دستگير شده اند
، به گزارش کميته ٨٨بھمن  ١در ◄ 

گزارشگران حقوق بشر، صبا واصفی، 
پژوھشگر، فعال حقوق بشر و جنبش 

تا کنون در دانشگاه  ٨۵زنان که از سال 
شھيد بھشتی مشغول به تدريس بود صبح 

ماه از تدريس محروم و  دی ٣٠چھارشنبه 
 .از دانشگاه اخراج شد

، به گزارش مجموعه ٨٨بھمن  ١در ◄ 
فعاالن حقوق بشر در ايران، در پي 

راض احزاب اصالح طلب استان اعت
كھگيلويه و بويراحمد نسبت به سخنراني 
روح هللا حسينيان پيش از خطبه ي نماز 
جمعه ياسوج، و پس از بازجويي ھاي 
مكرر در ستاد خبري واواک استان،  در 

دي ماه،  سيد ضياء الدين رضاتوفيقي  ٣٠
رئيس سازمان مجاھدين انقالب اسالمي 

دبير جبھه ي  استان، سيد رضا عسكري
مشاركت ايران اسالمي، علي خواجوي 
دبير انجمن اسالمي معلمان استان به 
ھمراه قاسم يزداني، لطيف رستاد و ھجير 
تشكري از اعضاي شوراي مركزي جبھه 
مشاركت ايران اسالمي بعد از ظھر امروز 
و در پی شکآيت روح هللا حسينيان 

  .بازداشت شدند
نوروز، ،  به گزارش ٨٨بھمن  ٢در ◄ 

شكاف ھمسر احسان ھوشمند،   ناھيد كوه
نگار كرد که روز  پژوھشگر و روزنامه

سه شنبه در منزل خود دستگير شده بود 
  .نيز بازداشت شد

، به گزارش ايسنا، به ٨٨بھمن  ٢در ◄ 
نقل از پايگاه اطالع رسانی دادسرای 
عمومی و انقالب تھران، کيفر 

  اتھای صادره در پی تکميل تحقيق خواست
  
  
  

نمي خواهم كار ارتش را كه .  گرفتيم
حماسه كرده بود به هيچ عنوان كم 
ارزش كنم، بلكه مي خواهم از 
مديريتي سخن بگويم كه به ارتش 
زمينگير امكان بازسازي داد و جنگ 

و درست عكس اين . باخته را برد
مديريت، ارتشي كارا را بعد از كودتا 
  به آنجا رساند كه رهبرش مجبور شد

 ..جام زهر سر بكشد
آقاي خميني مجبور شد بيان كند كه 
آنجه در پاريس گفته از راه مصلحت 
 .گفته  و بيان امروزش زور محض است

برگرداندن باور دين بر سر جاي اصلي 
از اين سه مي توان از روي . خودش

كتابها و كارهاي شما گفت كه سومين 
آن بيشتر بعد از كودتا صورت گرفته 

ز ديد من سومين از همه و ا. است
چه كه جامعه اي بدون . مهمتر است

باور، همان بالئي سرش مي آيد كه 
هزار و چهارصد سال پيش برسر جامعه 

در آن تجاوز هم باور . ايران آمد
زرتشتي از پا درآمد و هم اسالم در 

براي . اين تجاوز از خود بيگانه گشت
همين به عنوان يك ايراني قبل از 

ما بابت فرمانده كل قوا و باورم از ش
جلوگيري از تجزيه ايران تشكر مي 
كنم و بعنوان يك باورمند، خدمات 
شما را در رابطه با دين ارج مي گذارم 
و براي من اين مهمترين كاري است 

خداوند به شما . كه شما انجام داده ايد
عزت و به من صبر و پشت كار بدهد تا 

ات با بتوانم به عهدي كه در روز انتخاب
رأي دادن به شما با شما بستم استوار 

  .بمانم
  .شمارا به خداوند بزرگ مي سپارم

  

 ١٨و مستند به گزارش ماموران و اقارير 
پرونده ھاشان به . متھم صادر شده است

 .دادگاه انقالب ارسال شده اند
، پيمان چاالکی، فعال ٨٨بھمن  ٢در ◄ 

کارگری و دبير اسبق انجمن -سياسی
نشگاه آزاد اسالمی ساوه و اسالمی دا

ھمسرش سميه عالمی پسند از اعضای 
سابق جبھه مشارکت، منطقه تھران و 
دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه آزاد 
تھران، روز يکشنبه، به اتفاق دختر 
خردسالشان مانا، در منزلشان واقع در 

شھرستان ساوه توسط مأموران واواک  
 .دبازداشت و به تھران منتقل شده ان

، به گزارش خبرنامه ٨٨بھمن  ٢در ◄ 
 ٨٣اميرکبير،  صادق انسانی ورودی سال 

رشته عمران، ھفته گذشته با مراجعه 
مأموران واواک به محل سکونتش 

 .بازداشت شده است
، به گزارش ايسنا، ٨٨بھمن  ٢در ◄ 

روز از حوادث روز  ٢۶پس از گذشت 
عاشورا و تاكيد دادستان تھران بر 

و قاطع به پرونده متھمان  رسيدگي سريع
بازداشت شده در اين روز، تاكنون پرونده 

نفر با صدور كيفرخواست به دادگاه  ٣۴
نفر  ۵انقالب ارسال شده و جلسه دادگاه 

دادگاه انقالب  ١۵ديگر نيز در شعبه 
  .اسالمي تھران برگزار شده است

دی، دادسرای  ٢۵پيش از آن، در      
: ن کرده بودعمومی و انقالب تھران اعال

نفر از متھمان روز عاشورا  ١۶پرونده 
براي رسيدگي به دادگاه انقالب اسالمي 

برای يکی از آنھا . تھران ارسال شده است
تقاضای مجازات به جرم محاربه شده 

  . است
، به گزارش کلمه، ٨٨بھمن  ٣در ◄ 

ھا تن از دانشجويان  روز، شنبه،  ده
ر مقابل دانشکده ادبيات عالمه طباطبايی د

ساختمان اصلی دانشگاه ساعاتی تجمع 
تجمع اين دانشجويان کامالً در . کردند

برخی از دانشجويان .  سکوت بود
پوستری از اساتيدی که اخيرا اخراج شده 

دانشجويان . اند را در دست داشتند 
 .خواستار بازگرداندن اين استايد بودند

، به گزارش کلمه، ٨٨بھمن  ٣در ◄ 
ح االمينی پدر محسن عبدالحسين رو

االمينی از قربانيان بازداشتگاه  روح
کھريزک از قربانی چھارم اين بازداشتگاه 

فرد پس از آزادی از بازداشتگاه :  خبر داد
کھريزک بر اثر شدت جراحات وارده جان 

 .باخته است
، به گزارش کمپين ٨٨بھمن  ٣در ◄ 

دفاع از زندانيان سياسی و مدنی، بعد از 
اعدام برای فعال  ُکرد  عزيز صدور حکم 

محمد زاده که چند روز پيش در دادگاه 
شھر سقز به اتھام  اقدام عليه امنيت ملی 
و محاربه با خدا به اعدام محکوم شده 

ديروز خانه و ماشين وی توسط  . بود
  .  واواک شھر بانه مصادره شد

، به گزارش ٨٨بھمن  ٣در ◄ 
ادوارنيوز،  ميالد اسدی دانشجوی 

نشگاه خواجه نصير و عضو شورای دا
مرکزی دفتر تحکيم وحدت علبرغم گذشت 

روز از زمان بازداشت ھمچنان در  ۵۵
 .سلول انفرادی نگھداری می شود

، عبدهللا مومنی ٨٨بھمن  ۴در ◄ 
سخنگوی دربند سازمان دانش آموختگان 

که از سوی دادگاه ) ادوارتحکيم(ايران 
بدوی به تحمل ھشت سال حبس محکوم 
شده است، يک بار ديگر به بند امنيتی 

 .اوين منتقل شد ٢۴٠
،  مسئولين ستاد مير ٨٨بھمن  ۴در ◄ 

حسين موسوی و ھمچنين روسای کميته 
ھای مختلف ستاد موسوی، ستاد ائتالف 
اصالح طلبان و ستاد مردمی در شھرستان 
پلدختر لرستان به اطالعات سپاه احضار 

  .شدند
اد ائتالف کرامت خانی پور ، رئيس ست

سيد کريم جودکی ، رئيس _ اصالح طلبان 
حااج علی جعفر نظری، _ ستاد مردمی 

دکتر علی _ نائب رئيس ستاد مردمی 
ستاری، رئيس کميته دانشگاھيان و 
ھمچنين کرم هللا نظری، رئيس کميته 
صيانت از ارا و عليرضا افتخاری، 
بخشدار دولت خاتمی در شھرستان پلدختر 

کميته ھای مختلف ستاد که ھمگی روسای 
 .بوده اند جزو احضار شده گان ھستند

، شماری از کارگران ٨٨بھمن  ۴در ◄ 
الستيک البرز که برای اعتراض به 

وزارت صنايع مراجعه کرده بودند، اخراج 
 .شدند
، به گزارش فعالين ٨٨بھمن  ۵در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  تعداد 
رشدگان زيادی از خانواده ھای دستگي

اخير و بخصوص خانواده   بازداشت شده 
ھای روز عاشورا در مقابل دادگاه انقالب 
دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار 
اطالع  يافتن از عزيزان خود وآزادی 

  .فوری و بی قيد وشرط آنھا شدند
، به گزارش  ايلنا ،  ٨٨بھمن  ۵در ◄ 
ھا از  نفر از كارگران نساجي بافته  ١٨٠
بعداز ظھر اقدام به  ۴تا  ٣٠/٢ ساعت

كارگران نساجي . بستن جاده کردند
ھاي كرمان علت تجمع و بستن جاده  بافته

را انحالل شركت توسط سھامداران اعالم 
 .کردند
، به گزارش فعالين ٨٨بھمن  ۶در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دختران 
و زنان دستگير شده روز عاشورا در بند 

تادون زندان اوين تحت قرنطينه و م
شکنجه ھای روحی وفشارھای طاقت 
فرسا و غير انسانی نگھداری می 

در طبقه ھم کف بند قرنطينه زندان .شوند
نفر از دختران جوان که سنين  ١۴اوين 

 ٢سال می باشند در  ٢۵الی  ٢٢آنھا بين
نفر نگھدای  ٧سلول که در ھر سلول آن 

ھا گفته می شود که تعداد از آن.می شوند
. از دانشجويان دستگير شده می باشند

دختران زندانی از بند قرنطينه با چشم بند 
به نقاط ديگر منقل می شوند و ساعتھا 
تحت بازجوئی بازجويان واواک قرار می 

در حين بازجوئی آنھا مورد . گيرند
شکنجه جسمی و روحی و توھين و تحقير 

نامھای تعدادی از دختران .قرار می گيرند
سلول به قرار زير  ٢ر شده در اين دستگي

سميرا  -٢الله سجودی -١:می باشند
افروز  - ۴ستاره سليمانی  -٣سجودی 
طال  -۶سميرا خدا بخشی  -۵رخشان 

 ... الھام - ٧رفيعی 
، به گزارش كميته ي ٨٨بھمن  ۶در ◄ 

گزارشگران حقوق بشر،  مسعود باستاني 
روزنامه نگار به زندان رجايي شھر كرج 

بنا به گزارش ھاي رسيده و . دمنتقل ش
تاييد مھسا امرآبادي ھمسر وي مسعود 
باستاني صبح امروز با تماسي از انتقال 
خود به زندان رجايي شھر كرج خبر داده 

 .است
،  اطالع حاصل شد که ٨٨بھمن  ۶در ◄ 

برخی از دانشجويان بازداشت شده 
دانشگاه ھای مشھد طی ماھھای اخير، 

مستقيم انتظامات و گفته اند که با كمك 
چند عضو جامعه اسالمی دانشگاه 
فردوسی مشھد، تشکل حامی دولت کودتا، 
با حمآيت لباس شخصی ھای و اراذل و 
اوباش انصار بازداشت و ضرب و شتم 

 .شده اند
ساله به  ۵٣، مادري ٨٨بھمن  ۶در ◄ 

نام پروانه مداح راد روز تاسوعا در 
 خيابان بوسيله نيروھاي بسيج و لباس
شخصي دستگير شده و در بند مخوف 

در شرايطي غير انساني نگھداري  ٢٠٩
مي شود و اجازه مالقات با ھمسر و 

 .فرزندانش را ندارد 
اين مادر دردمند جرمش فقط اين بوده    

كه در خيابان شاھد ضرب و شتم جواناني 
بوده است كه ھمسن و سال فرزندان 
خودش بوده اند و لب به اعتراض در 

از آن جوانان بي گناه غيور گشوده  دفاع
 شما بوديد چه مي كرديد ؟.  است
به ، به گزارش ايسنا ٨٨بھمن  ٨در ◄ 

نقل از پايگاه اطالع رساني دادسراي 
تن به جرم  ١١عمومي و انقالب تھران، 

محکوم به اعدام شده اند و از » محاربه«
آنھا، دو تن به اسامی محمدرضا 

ور اعدام پ زماني و آرش رحماني علي
حکم اعدام آنھا به تاييد دادگاه . شدند

 .تجديدنظر تھران رسيده بود
بدين سان دست جنآيتکار رژيم از        

. آستين بدرآمد و جان دو جوان بستاند
بدين گمان که مردم ايران گرفتار ترس می 
. شوند و از جنبش خويش باز می ايستند

اما جنآيت به مردم ايران ھشدار می دھد 
بھای رھا کردن جنبش چه اندازه می  که

  .تواند سنگين باشد
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مجمع ايرانيان  :هبرگزار کنند
 شھر کلن

جنبش به سازش مي 
  انجامد يا به تغيير؟

  
آن زمان، مردم هم  مي دانستند چه      

بخالف  - چيز را نمي خواهند و 
 -دروغي كه فراوان تكرار مي شود 

هم  مي دانستند چه چيز را مي 
اما نمي دانستند آقاي خميني . خواهند

عهد مي شكند و روحانيان قدرت طلب 
و يا » سلسله روحانيت«قرار در پي است

نمي دانستند . دولت مالتاريا مي شوند
كه حزب هاي سياسي به واليت 
جمهور مردم معتقد نيستند و مردم را 
فاقد شعور و ناتوان از تصدي واليت 

اما اين زمان، . بر خود مي انگارند
همگان خود را جانبدار واليت جمهور 

  همگان خود را. مردم وانمود مي كنند
جانبدار حقوق ملي و حقوق انسان 
معرفي مي كنند و شخصيتهاي 
دموكرات بسيار پر شمار تر و مردم در 
جنبش، تصور شفاف تري از آنچه مي 
خواهند دارند و آمادگي بيشتري براي 

اكميت خود پيدا كرده تصدي حق ح
  . اند
. بنا نيست كه تجربه تكرار بگردد ●

يعني با پيروزي انقالب، دستگاه اداري 
اين بار، . و قواي مسلح بي شيرازه شوند

آن دستگاه و اين قوا، سازمان مردم 
ساالر خواهند جست و از خدمت 
استبداد حاكم بر ملت آزاد و به 
خدمت ملت صاحب حاكميت در 

بدون ترديد، بيشتر از . خواهند آمد
همه دستگاه اداري و قواي مسلح از 

  جنبش و تحولي كه ايجاد مي كند، 
زيرا از بند . سود خواهند برد 

سركوبگري رها مي شوند و در خدمت 
  . مردم، عزت مي جويند

بنا بر اين، بنا براين فرض كه شيرازه  ●
دستگاه اداري و قواي مسلح از هم 

اداره كشور،  نگسلد، تصدي بالفاصله
حتي اگر وضعيت همين بماند كه االن 
هست، بيشتر از آنچه بهنگام سقوط شاه 

چرا كه واليت . ميسر بود، ممكن است
فقيه، يا محل تمركز قدرت، از ميان بر 
مي خيزد و مديران مجري حاكميت 

از  .ملت، مديريت را برعهده مي گيرند
  ياد نبريد كه جنبش وقتي توانا به تغيير 

ادي مي شود كه مشكل استقرار بني
واليت جمهور مردم و بديل مردم 

  .ساالر را حل كرده باشد
حاصل اين كه ترسيدن بجا نيست و      

. تنها بكار رژيم ايران بر باد ده مي آيد
اميد و شجاعت بجا هستند زيرا حل 
مشكل در عهده جنبش است اگر دوام 

  . يابد و گسترش بجويد
تغيير، بسيار  امروز، نيروي محركه ●

 ۵٧قوي تر از اين نيرو در انقالب 
بنگريد كه رژيم شاه، دستگير . است

نمي كرد و از زماني به بعد، آزاد نيز 
 –اما رژيم مافياهاي نظامي . مي كرد

ماه است كه همه روز  8مالي مدت 
دستگير مي كند و با وجود اين، جنبش 

افزون بر اين، نيروي . ادامه دارد

آن روز، همچون نيروي محركه تغيير 
محركه تغيير امروز، جانبدار مردم 
ساالري نبود و  امروز، شمار 
استعدادهاي مردم ساالر، چندين و 

  .چند برابر بيشتر از آن روز است
گرچه در : پاسخ به پرسش دوم – 2

پاسخ به پرسش اول، به پرسش دوم نيز 
پاسخ گفته ام، واقعيتهاي زير را، يكبار 

  :ي شومديگر يادآور م
محدوده رژيم، محدوده اطاعت  ●

در اين محدوده ماندن، به . است
ضرورت، هدف و روش و مديريت، نه 
تنها شفاف نمي شود، بلكه به اجبار 
ناسازگار با حق حاكميت مردم و بنا بر 

  . اين، جنبش مردم مي شود
براي اين كه هدف و مديريت و  ●

روش مشخص و شفاف و دقيق بگردند، 
گان مي بايند در بيرون جنبش كنند

مستقل از هر (رژيم و البته درون ايران 
  . قرار بگيرند) قدرت خارجي

بدين قرار، جنبش است كه مي بايد  ●
مديريت و هدف و روش را مشخص و 

 ۵٧در انقالب سال . شفاف و دقيق كند
نيز جنبش بود كه اين كار را انجام 

پس هرگاه كس يا كساني نگران . داد
و مديريتش هستند، مي  جنبش و هدف

بايد با ترسها و نگراني ها  مبارزه كنند 
و تمام كوشش خويش را صرف ادامه و 

  . گسترش جنبش كنند
اما كوشش براي آنكه جنبش ادامه و  ●

گسترش يابد، در گرو كوشش براي 
مشخص و شفاف و دقيق كردن هدف و 

با ادامه . مديريت و روش جنبش است
، زمان به جنبش، استراتژي يا هدف

زمان، مشخص تر و شفاف تر و دقيق تر 
رأي من «جنبش با شعار : گشته است

آغاز شد و اينك واليت فقيه » چه شد؟
نمي خواهيم و جمهوري مي خواهيم، 

اين تحول هم مديون . گشته است
ادامه جنبش است و هم مديون انتقاد 
سازنده شعارها و كمك به مشخص و 

. استشفاف و دقيق شدن هدف بوده 
آنها كه بر راست راه استقالل و آزادي 
هستند، هدف مشخص و شفاف و دقيق 

نه به واليت فقيه و آري به واليت «را 
دانسته و اين هدف را » جمهور مردم

  . پيشنهاد كرده اند
به ترتيبي كه در پاسخ به پرسش اول    

توضيح دادم، مشكل ايران نبودن 
بودن احزابي . احزاب نبوده و نيست

ست كه حاكميت مردم را نپذيرفته ا
در آغاز انقالب، حزب جمهوري . اند

اسالمي ايجاد شد اما نه براي اين كه 
در خدمت واليت جمهور مردم قرار 
گيرد، بلكه براي اين كه واليت فقيه را 

اين . به جمهور مردم تحميل كند
سال  30حزب از مسئوالن طراز اول  

ه مرگ و ويراني و دولت تك پايه نيم
  . شكسته است

با توجه به تجربه انقالب مشروطيت      
و سپس جنبش ملي كردن صنعت نفت 

، مشخص تر و ۵٧و سرانجام انقالب 
نه به «شفاف تر و دقيق تراز هدف 

واليت فقيه و آري به واليت جمهور 

در مكاتبات آقاي . نمي شود» مردم
جعفري با آقاي منتظري، اصول زير، 

را هرچه » دمواليت جمهور مر«اصل 
مشخص تر و شفاف تر و دقيق تر مي 

اين اصول را از مقدمه مكاتبات، . كنند
  :با اندكي تغيير،  نقل مي كنم

يت خداوندي به همگان داده اهد  – 1
شده است و هركس خود خويشتن را 

 استقاللپس هر انسان : يت مي كنداهد
در انتخاب نوع و آزادي  در تصميم
  . تصميم دارد

  .هستند حيات او  انسان ذاتي حقوق – 2
ملي دارد و بعنوان هر جامعه حقوق – 3

  .حقوق جهاني دارد ،جامعه جهانيعضو 
صاحب حقوق  جانداران و طبيعت– 4

  . هستند
هم  :مقرر مي كنداصل الاكراه،  – 5

شما را و  ،دين شما(آزادي گزينش دين 
و هم ضرورت استقالل دين ) دين من مرا

يكي از اشكال آنست كه دولت (از  قدرت 
 ،هم و. راو هم خشونت زدائي ) 

تعريف انسان بمثابه  بكار ،بخصوص
 ↔مدار باز مادي = موجودي معنوي 

   . يدآمي  معنوي
جريان آزاد انديشه ها و اطالعات و  –6

فراخواندن انسانها به شنيدن قولها و 
  .پيروي از بهترين آنها

هيچ كس بر ديگري واليت اصل  – 7
نزديك ترين اصل  ،در جامعه هاندارد و 

واليت بر يكديگر بر ميزان  ،به اين اصل
جامعه ارزياب : حقوق و برادري و برابري

   .و منتقد
  .اصل شورا – 8
مردم ساالري ( اصل تصدي اجرا   – 9

   .و يا انتخاب مجري) شورائي 
اصول راهنماي قضاوت براي آزاد  – 10

احقاق براي نگاه داشتنش از قدرت و 
  .حق
اصل دين براي انسان است و نه  – 11

انسان براي دين و بنا بر اين، تغيير رابطه 
و ديگر  يميان انسان و بنياد دين

توضيح اين كه در . بنيادهاي جامعه
جامعه هاي ديروز و امروز، بنيادها حاكم 

واليت . و انسانها وسيله و قدرت هدف بود
فقيه همين رابطه را با انسان جبري مي 

  بنا بر اين،. چنانكه كرده است. كند
قدرت  مي بايد جاي  ←انسان  ←بنياد 

  ↔بنياد  ↔خود را به رابطه انسان 
  .رشد در استقالل و آزادي بدهد

مكارم اخالق سازگار با استقالل و  – 12
آزادي و كرامت و حقوق انسان و حقوق 

  .جانداران و طبيعت
از اين اصول  انسانهاافسوس كه     

لند و باز افسوس كه هنوز در يكسره غاف
اين اصول در شكل و  اي هيچ جامعه

كه  - بخشيدن به نظام اجتماعي  امحتو
بنا بر اين اصول، باز و تحول پذير مي 

و دولت حقوق مدار و مجري  –شود 
  .تصميم جامعه، بكار نرفته اند

مشخص و شفاف و دقيق كردن  ●
مديريت كه همچنان برعهده جنبش و 

جنبش اين . وي محركه آنستالبته نير
كار را با   سنجيدن شخص به حق 

تكرار همان خطا كه . انجام مي دهد

سال پيش كردند و حق را  30ايرانيان 
به آقاي خميني سنجيدند، فاجعه ببار 

اگر اين فاجعه توقف جنبش . مي آورد
پس از . باشد، بسا ايران را تباه مي كند

سين آقاي ميرح 17انتشار بيانيه شماره 
موسوي مشاهده شد كه عقلهاي توجيه 

پنداري . گر، به توجيه بيانيه پرداختند
از تجربه تاريخ هيچ درس نياموخته 

افراطي «انتقاد كنندگان را به . اند
متهم ساختند و هم اكنون، » گري

افراط و تفريط را چماق كرده اند و 
» خارج از كشوري ها«مخاطبشان نيز 

نگرانند كه  بسياري نيز از آن. هستند
اگر اسمي از ديگران بميان آورند و يا 

جنبش از انتقادي را تصديق كنند، 
پس الزم است . مالكيتشان خارج شود

آنها كه مي خواهند جنبش ادامه و 
گسترش يابد و مديريتي مشخص و 
شفاف و دقيق پيدا كند، از تكرار باز 
نايستند كه هدفي جز پيروز شدن 

مهور مردم جنبش و استقرار واليت ج
نه مي خواهند دنباله رو مردم . ندارند

مي خواهند در . و نه رهبر آنها باشند
كنار مردم و با مردم بسوي هدف پيش 

نه سهمي از رهبري مي خواهند . بروند
امتيازها كه مديران براي خود «و نه از 

قائل مي شوند و يا ديگران براي آنها 
، ذره اي مطالبه مي »قائل مي شوند

  .كنند
روشي كه جنبش همگاني مي تواند  ●

نه . داشته باشد، خشونت زدائي است
تنها به اين دليل كه خشونت صفت 
همگاني را از جنبش مي ستاند، بلكه 
بدين دليل كه استقرار واليت جمهور 
مردم نيازمند ضد فرهنگ تضاد و 
دشمني و تخريب و سانسور را با 
فرهنگ استقالل و آزادي و دوستي  و 

جانشين كردن و بر قرار كردن رشد 
جريان آزاد انديشه ها و اطالع ها 

اين جانشيني هم اكنون مي بايد . است
هم . وگرنه فردا دير است. انجام بگيرد

اكنون رژيم شبه بحث آزاد را وسيله 
پيچ خطرناك «كرده است تا مگر از 

آنها كه امروز . عبور كند» بهمن 22
طي  اظهار نگراني مي كنند، بهتر بود

سال، از رهگذر بحثهاي آزاد،  30
جريان انديشه ها و جريان اطالع ها را 

اگر چنين مي . برقرار مي كردند
كردند، امروز، نه مي ترسيدند و نه مي 

حاال هم مي بايد با تمام . ترساندند
. توان به بحث هاي آزاد روي آورند

فرصتهاي .  در اين بحثها شركت كنند
ي نقد ها گرد همĤئي ها را فرصتها

بقصد رسيدن به بيان آزادي بمثابه 
  . انديشه راهنماي انقالب ايران كنند

ايران از فرزندان خود انتظار دارد      
بنا را بر ادامه و گسترش جنبش 
بگذارند و همه بكوشند كه اين بار، 
حق به حق دار رسد و واليت به 

بر پايه اين . جمهور مردم بازگردد
سازمان و  واليت، دولت حقوقمدار

اين كوشش بجائي نمي . سامان بجويد
رسد اگر با ترسها، به روشي كه در اين 
پاسخها و كارهاي پيش از اين، پيشنهاد 
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