
  

 

يم، ميان گروه ها راژكه رابطه ها با قدرتهاي خارجي و در درون ردر فصل اول اين مجموعه، خبرهائي را مي خوانيد:انقالب اسالمی
بدون ادامه جنبش و . اين خبر ها هشدارها هستند به هر ايراني از نابساماني وضعيت كشور و از بد و بدتر شدن آن.  آشكار مي كنند

  .ه ايرانيان به روز سياه بنشينندايجاد تحول الزم، اين وضعيت به گزار از بد به بدتر ادامه خواهد داد تا زماني ك
به . يم و هم با مردم ايران روشن مي كنندژدر فصل دوم، خبرها و نظرهائي را گرد آورده ايم كه رابطه قدرتهاي انيراني را هم با ر      

داند، قدرتهاي خارجي هرگاه جنبش آنها وسعت نگيرد و مردم ساالري را جانشين استبداد نگر: زباني شفاف، به مردم ايران مي گويند
دست آويزهاي الزم را براي مداخله ها پيدا مي كند و ايرانيان در ميان دو سنگ آسياب، استبداد تبهكار و قدرتهاي خارجي مهاجم، 

  .خورد مي شوند
آنسان كه هست  در فصل سوم، داده ها و اطالعات اقتصادي را در رابطه با يكديگر گذاشته ايم تا هم وضعيت اقتصادي كشور را      

اقتصاد مصرف محور اقتصاد رانت خواري است و مردم ايران را جيره خوار : گزارش كنند و هم، به زباني روشن، به مردم ايران بگويند
عاملي كه پول نفت را در تخريب اقتصاد ايران بكار مي برد، ! از آن پس، واي به روزگار مردم ايران. مي كند تا وقتي درآمد نفت هست

بدون تغيير اين دولت، تغيير پايه اقتصاد از مصرف به توليد و جذب نيروهاي محركه رشد توليد، . مالي است –لت مافياهاي نظامي دو
  .نا ممكن است

اين مافياها دولت و . در فصل چهارم، قسمت اول فهرست اسامي مافياهاي گوناگون حاكم بر سرنوشت ايران را انتشار داده ايم      
  .ا در اختيار گرفته اند و  حاصل كارشان وضعيت امروز كشور استاقتصاد ر

  :در فصل پنجم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان گرد آورده ايم       
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  عذرا حسيني 
  گذشته نحق شناخت

  
ميشود گذشته را فراموش كرد ؟ميشود بر آن خطي سياه كشيد و  

  بخاكش سپرد؟
گذشته را بايد : اين روزها زمزمه اي همه جا گير بگوش مي خورد

هرچه بوده تمام  ،گذشته مربوط به گذشته است. فراموش كرد
 .آينده را نبايد فداي گذشته كرد ،سبيدحال را بايد چ ،شده

و جز ضربه زدن به حركت  دردي را دوا نميكند ،تفحص در گذشته
 . نفعي در بر نخواهد داشت ،مردم و آينده

با خود گفتم راستي گذشته از چه زمان شروع ميشود؟ مرز آن       
آن مرز را چه كسي تعيين ميكند؟ آيا گذشته از ديروز  ،كجاست

از ده سال پيش از كودتاي  ،از ماه پيش از سال پيش ،ودشروع ميش
از  ،از ملي شدن صنعت نفت 57از انقـالب  ،خرداد شصت

   مشروطيت؟ 
  16در صفحه 

   فريد راستگو

  )1( 57از انقالب بعد ،استبدادعوامل بازسازي 
 

براي برخي نا خوشĤيند و مالل  57ممكن است بررسي انقالب 
بما مي آموزد تا از آن درس  57آور باشد، ولي تجربه انقالب 

بررسي مواضع . هاي مثبت آنرا پيگيري نمائيم بيĤموزيم و جنبه
ها و  سياسي نيروهاي شركت كننده در انقالب و شناخت ضعف

ملكرد افراد و خطاهاي مبارزات سياسي آن نسل و نقش و ع
عنوان ستون پايه هاي ارتجاع و ه ب ،ارگانها در بازسازي استبداد

  .قدرت، براي مبارزات كنوني ملت ايران اهميت به سزايي دارد
نسل جديد فعاالن سياسي و عالقمندان به سرنوشت كشور، هرگز 

را نفي نمايند و  57گيري از تجربه عظيم انقالب  توانند بهره نمي
  . نياز بدانندخود را بي 

  
 14در صفحه  

  ژاله وفا
  اقتصاد بدون نفت دكتر مصدق

      
  .صنعت نفتاسفند سالروز ملي شدن  29به مناسبت     

  
ي و جلب رضا خان با كسب قدرت داخل ،راثر وجود نفتب  

اما و قوع . حمايت انگلستان بطور مطلق سلطنت مي كرد
اركان مذكور را متزلزل كرد و همان  ،گ جهاني دومنج

در سقوطش هم كارساز  ماده اي كه در صعود او موثر بود
 در زنجيره عللي كه منجر به جنگ دوم جهاني شد، .افتاد

جنگ اما بطور مسلم در تداوم  .درجات موثر بوده نفت نيز ب
و علي الخصوص خاتمه جنگ و تعيين طرف پيروز نقش 

نفتي . )498ص قدرت پول،، نفت :برگين( .داشتاساسي 
كه طمع بدان باعث شد كشور در جريان جنگ جهاني دوم 

  به اشغال  قواي نظامي روس و انگليس درآيد،
  15صفحه  در 

اسفند ٢٩ مناسبت ب  
 سالروزملی شدن صنعت نفت ايران

 
 

نده  ر د ھا  ای  ، ای    د ب و دیده  نده           و روز،    دا
نده ا ول  ن حاالتای  ر رده حال ما را     وال، 

 
* *  * *  

نشريه انقالب اسالمي در ھجرت، تحويل سال نو و نوروز 
گفته،  تھنيتھموطنان محترم خوانندگان و باستاني را به 

قرار حاکميت مردم بر سرنوشت خويش تسالي ھمراه با اس
 در آزادي واستقالل آرزو مينمايد

 
 
 
 
 
 

New  

    

  ابوالحسن بنی صدر
  

وز مردم ایران برای تجربه مصدق و جنبش امر
  استقالل و آزادی

     
نوروز را به ملتی در جنبش تبریک می گویم که به یمن جنبش    

نو کردن زندگی از راه جنبش برای  با ،سالی را به پایان ،خود
جشن پیروزی  ،نوروز. نو کرد ،زادی و حقوق خویشآاستقالل و 

باقی جای تردید  ،بر استبداد ضحاک شد و جنبش مردم ایران
یم ضحاکیان از میان برخواستنی است و  زندگی ژنگذاشت که ر

زادی و از رهگذر رشد بر میزان عدالت آایرانیان در استقالل و 
تجربه مصدق و  ،این بار. و مدام، نوروز می گردد اجتماعی نو

در اختیار شما مردم در جنبش می نهم و  ،نهضت ملی ایران را
 ،دارم که شم مردم گرامی ایران امیدوارم و بلکه یقین ،چون او

  .جنبش را تا تحقق هدف پی می گیرید
  

  2در صفحه   
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  ۴ ص :  یمژهم با قدرتهای خارجی و هم با رقیبان در درون ر ،تیز و سازشس 
  و حمله نظامی  مجازاتهاي سختاز  ،مالحظه اثر مجازاتها بر جنبش با 

  ۵ ص ؟!نباید چشم پوشید
  درهمان حال که بودجه دولت از نفت است و این بودجه فقر و بیکاری وخشونت  

  ۹  ص !تنگه هرمز را می بندیم سپاه تهدید می کند که ، می گسترد
  فهرست اسامی اعضای مافیاها که از رهگذر استبداد مالتاریا،  

  ۱۱  ص :از انقالب بدین سو، تشکیل شده اند 

  ۱۲ ص !طلب حقوق را جرم محاربه کرده اند ،نانآمحاربان با مردم و حقوق  

 ناتوانی و خشونت
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تجربه را در نیمه  :درس اول 
  :نباید رها کرد

  
از این جا شروع می کنم که     

مصدق عیب رها کردن تجربه را در 
از آنها که در انقالب . نیمه، نداشت

مشروطیت شرکت کرده بودند، 
بهنگام جنبش ملی کردن صنعت 

دهخدا (نفت، او و یکی دو تن دیگر
کسانی بودند که نه آن تنها ) و؟

تجربه را رها کردند و نه سه اصلی را 
که هدفهای انقالب مشروطیت 

  بودند و 
: اصول راهنمای دموکراسی بشمارند

استقالل و آزادی و رشد بر میزان 
و این سه اصل، . عدالت اجتماعی

همواره بکار مردم ایران می آیند 
هم برای بنای دولت حقوق مدار و .

آزاد و هم برای   جامعه مستقل و
تداوم بخشیدن به حیات ملی، در 
استقالل و آزادی و رشد بر میزان 

  .عدالت اجتماعی
و مدرس و او، یافته و گم شده       

. ایرانیان، موازنه منفی را باز یافتند
در آن زمان، گرایشهای وابسته به 
غرب و شرق، از موازنه مثبت دم می 
زدند و می خواستند دوران سیاه 

روش امتیازها به دو قدرت سلطه ف
اما . جوی روس و انگلیس ادامه یابد

. او موازنه عدمی را اصل راهنما کرد
زیر سلطه و  –بر رابطه سلطه گر 

دینامیک های این رابطه، آگاهی 
داشت و می خواست ایران را از این 
رابطه بیرون کشد و به وضعیت نه 

  :مسلط، نه زیر سلطه درآورد
 

زادی از یکدیگر آاستقالل و  
جدا کردنی نیستند و هر انسان و 

   :رشد میکند ،هر ملتی به این دو
  

تجربه او بکار نسل امروز و همه       
اما در وضعیت امروز، . نسلها می آید

گرایشهائی که حوزه عمل سیاسی 
خود را تنگنای وابستگی به قدرتهای 

  :خارجی قرار داده اند، می گویند
هانی شدن، با وجود جریان ج 

حال ! استقالل دیگر بکاری نمی آید
آنکه، واقعیت جهانی شدن، تصرف 
جهان توسط ماوراء ملی ها است و 

جهانی «آنها هستند که در پوشش 
، در پی سلطه بر فضا و نیز »شدن

عرصه آینده از راه پیشخور کردن 
هستند و بنای کارشان به بردگی 

گرچه . درآوردن زحمتکشان است
ن جهانی شدن، استقالل پیشاروی ای

بمعنای وضعیت نه مسلط نه زیر 
سلطه، اهمیتی صد بار بیشتر از 

استقالل در دوران مصدق دارد، اما  
در این مقام، بنایم بر خاطر نشان 
کردن اهمیت استقالل، به معنای 
حق گرفتن تصمیم، به مثابه اصل 
راهنمای جامعه و انسان دموکرات 

م در مصدق هم در رفتار و ه. است
بیان، نماد استقالل در تصمیم و 
آزادی در انتخاب نوع تصمیم بود و 
می خواست ملت ایران نیز نماد 
استقالل در تصمیم و آزادی در 

انتشار . انتخاب نوع تصمیم باشد
اسناد از سوی امریکا و انگلستان، در 
باره دوران نهضت ملی کردن صنعت 
نفت، فرصت داد که رفتار مصدق را، 

انسان و بمثابه نماینده ملت،  بعنوان
با دو اصل استقالل و آزادی 

حاصل کار، کتاب نهضت . بسنجیم
ملی ایران و دشمنانش به روایت 

  . اسناد شد
  

این کتاب شما را از دقت و وسواس 
مصدق در محک زدن پیشنهادهایی 
که امریکا و انگلستان در باره اداره 
صنعت نفت به او می کردند، با دو 

قالل و آزادی، آگاه می کند اصل است
و همچون مؤلفان آن کتاب، غرق 

و غرور او، بعنوان . شگفتی می کند
انسان مستقل و آزاد، دلهای شما را 
از هیجان و چشمان شما را از اشگ 

  .شوق پر می کند
استقالل در گرفتن تصمیم و      

آزادی در انتخاب نوع تصمیم، نه 
 تنها دو حق از حقوق انسان هستند،
بلکه بدون این دو حق، انسان توانا 
به برخوردار شدن از حقوق دیگر 

بدیهی است در . خود نمی شود
جامعه ای که اعضای آن از این دو 
حق محروم باشند، دموکراسی بر 

هراندازه این . قرار نمی شود
محرومیت بیشتر، نظام اجتماعی آن 
جامعه بسته تر و تمایلش به مرگ و 

به زندگی و  ویرانگری از تمایلش
این قاعده . سازندگی بیشتر می شود

جوهر آموزش مصدق است و زندگی 
پایداری که او جست به نسل امروز و 
نسلهای فرداها می گوید تا کجا می 
باید نسبت به این دو حق خویش 

ادامه حیات ملی . حساس باشند
ایران بستگی کامل به برخورداری 
هر ایرانی از استقالل در تصمیم و 

  .ادی در انتخاب نوع تصمیم داردآز
  

  :ایران دوستی و مردم دوستی 
  

و مصدق ایران و مردم دوست      
او از کاستی های ایرانیان . بود

ناآگاه نبود، اما چون در پی متحقق 
کردن استقالل و آزادی بود، توانائی 
های ایرانیان را مبنای کار سیاسی 

در مجلس شانزدهم، . قرار می داد
رزم آرا : اه، رویارو شدنددو دیدگ

دلیل ادامه کار شرکت نفت ایران و 
انگلیس را  این دانست که ایرانی 
یک لولهنگ نیز نمی تواند بسازد و 
مصدق و یارانش، ملی کردن صنعت 

گفتگوی . نفت را پیشنهاد کردند
مصدق با سفیر امریکا، در باره 
توانائی شرکت سابق نفت و ناتوانی 

  :تایران، بس گویا اس
ممکن است : مصدق از او می پرسد    

توضیح بدهید آن کارهایی که 
شرکت سابق نفت می تواند و شرکت 
ملی نفت نمی تواند کدامها هستند؟ 
وقتی سفیر از ناتوانی ایرانیان و 
مصدق از توانائی آنان سخن می 
گفتند که ایرانیان توانائی خود را در 
اداره صنعت نفت، برغم تحریم 

و شرکتهای بزرگ نفتی،  امپراطوری
  .  به منصه ظهور رسانده بودند

مصدق نیک می دانست نادانی و      
، سرمایه یک جنبش و یأس ناتوانی

و امید  دانائی و توانائی .  نمی شود
و چون از . سرمایه هر جنبش است

ضعفهای موجود غفلت نداشت، 
استقالل و آزادی را، از لحاظ جریان 

عات، دو حقی آزاد اندیشه ها و اطال
می دانست که می باید در سطح هر 
ایرانی و در سطح جامعه ایرانی، 

در برابر دو گرایش . تحقق یابند
وابسته که سانسور اندیشه و اطالع را 
واجب می شمردند، او با سانسور ها 

پیش از او و از او تا . مبارزه می کرد
امروز، آنها که بر راست راه استقالل 

با سانسورها مبارزه و آزادی هستند، 
می کنند و جریان آزاد اندیشه ها و 

و در . اطالعات را تصدی می کنند

این زمان که زمان انحطاط 
ایدئولوژی ها است، نسل امروز، 
بسیار بیشتر از نسلهای پیشین، به 
جریان آزاد اندیشه ها و جریان آزاد 
اطالت نیاز  دارد و مبارزه با انواع 

وجهه همت سانسورها را می باید 
  .خویش کند

      
  :عهده وفای ب

 
و مصدق رها نکردن تجربه را با      

وفای به اصول راهنما و عمل به این 
همه عمر بر . اصول همراه کرد

در . اصول استقالل و آزادی وفا کرد
زمانی که وفای به عهد، آنهم با دو 
عهدی که دو حق از حقوق انسانند، 

سی، واقعیت گریزی و سیاست نشنا
تعریف می شد، او در وضعیتهای 
های گوناگون، بهنگام کودتای 
محمد علی شاه، پس از آن تا کودتای 
رضاخان و در دوران او و آنگاه در 

تا  نخست وزیری  ۲۰فاصله شهریور 
 ۲۸و از نخست وزیری تا کودتای 

،و از آن پس در زندان ۳۲مرداد 
سلطنت آباد و تبعید گاه احمد آباد، 

فعل، نماد استقالل و در قول و 
او نیک دریافته .  آزادی شد و ماند

بود که از مشکلهای ایران، یکی 
اینست که تحت جاذبه شدید قدرت، 
انسانها حقوق خویش را از یاد می 

در . ندبربرند و با اصول راهنما می 
، او ۴۲روزهای بعد از قیام خرداد 

هشدار داد که بنا بر تجربه، 
ت می گرایند، روحانیانی که به سیاس

و . شتر مبارزه را تا عصر نمی چرانند
دیدیم و شنیدیم که آقای خمینی 

اگر الزم باشد امروز حرفی را : گفت
  !می زنم و فردا عکس آن را می گویم

نسل امروز هرگاه بخواهد     
انسانیت خویش را باز یابد، رها 
نکردن تجربه نسلهای پیشین و 
 وفای بعهد با اصول راهنمائی که
استقالل و آزادی و رشد بر میزان 
عدالت اجتماعی هستند و عمل به 
  .این اصول و حقوق را باید رویه کند

  
استقالل از  ،فراخنای مبارزه 

  :استبداد و قدرت خارجی است
  
و فراخنای عمل سیاسیی که او    

برگزید، مسئله امروز و همه روزها 
  :است

برای مبارزه با سلطه انگلستان،    
ده وابستگی به روسیه و محدو

حاضر نشد در . امریکا را، بر نگزید
زیر  –محدوده روابط سلطه گر 

سلطه، مسئله نفت را با انگلیس و 
در دوران ریاست . امریکا حل کند

جمهوری بوش که گروهی تالش می 
کردند آلترناتیوی وابسته به امریکا 
بسازند، ناگهان افرادی از این گروه 

دق واقع گرا بیاد آوردند که مص
اگر واقع گرا بود، پیشنهاد . نبود

بانک بین المللی را می پذیرفت و 
اگر این پیشنهاد را می پذیرفت، نه 

مرداد روی می داد و نه  ۲۸کودتای 
غافل از . استبداد استقرار می جست

این که فراوان تجربه ها در جامعه 
های مختلف پیش روی اهل خردند 

  :و این تجربه ها می گویند
اگر مصدق می پذیرفت، هم      

قراردادی نظیر قرارداد کنسرسیوم 
بسته می شد و هم استبداد برقرار می 
شد و هم ناتوانی یک ملت به امضای 
نماینده آن ملت می رسید و ادامه 

تجربه تا یافتن جامعه مستقل و آزاد، 
  .نامیسر می گشت

بنگریم به ایران بعد از انقالب      
ی شاه سابق نبود و ، آقای خمین۵۷

موقعیت خود را از جنبش مردم 
پیش از انقالب و در . ایران جسته بود

دوران انقالب، به استقالل تا حد 
اما . وسواس، حساسیت نشان می داد

سلسله «بمحض این که برآن شد 
را برقرار کند، محدوده » روحانیت

عمل سیاسی را محدوده رابطه 
 زیر سلطه با امریکا و –سلطه گر 

با گروگانگیری که او . روس قرار داد
خواند، امریکا » انقالب دوم«آن را 

را محور سیاست داخلی و خارجی 
رژیم کرد و در افغانستان و آسیای 
میانه، محور را رابطه با روسیه قرار 
داد و حقوق این ملتها را فدای 

چرا؟ زیرا در . منافع روسیه گرداند
زیر  –محدوده رابطه سلطه گر 

در . ، ممکن نبود جز این کردسلطه
این محدوده، استبدادی سیاهکارتر 

بدین . از استبداد شاه برقرار شد
سان، زمان شهادت داد که 

زیر  –درمحدوده رابطه سلطه گر 
. سلطه، جز استبداد بناکردنی نیست

بهنگام انقالب، اداره صنعت نفت 
در دست دولت ایران بود و از بیرون 

که حکومت  نیز تهدیدی از آن نوع
مصدق با آن روبرو بود، وجود 

با وجود این استبداد . نداشت
بازسازی شد و بنگرید چه بر سر 
ایران و مردم ایران آورده است و می 

  . آورد
در سیاست داخلی نیز، مصدق      

محدوده دربار و گروه بندیهای 
صاحب امتیاز و وابسته را، میدان 

بعنوان نخست وزیر، به . عمل نکرد
ه در امور کشور دخالت نداد و بر شا

شاه باید سلطنت کند و نه «اصل 
هرگاه . استوار ماند» حکومت

فراخنای استقالل و آزادی را رها می 
کرد و در محدوده گروه بندی های 
وابسته، خویشتن را محدود و 
محصور می ساخت، کاری جز همان 

مرداد  ۲۸کار که بعد از کودتای 
موفق به  شد، ممکن نمی گشت تا او

  . انجامش گردد
عمل سیاسی در فراخنای بیرون 
رژیم و درون ایران، به معنای 
مستقل از رژیم و مستقل از قدرتهای 
خارجی، امروز بیشتر بکار مردم در 

زیرا دو محدوده، . جنبش می آید
یکی درون رژیم و دیگری محدوده 
وابستگی به قدرت خارجی، محدوده 

امر و های  تابعیت و اطاعت از او
  . نواهی قدرت هستند

عقلهای توجیه گری که جنبش را       
می خواهند در یکی از این دو 
محدوده محصور کنند، می گویند 
آنها که بنا را بر استقالل و آزادی 
گذاشتند، تا امروز، به جائی نرسیده 

اینان بیش از آن برده منطق . اند
صوری هستند که واقعیت های عیان 

  :را ببینند
ببینند این واقعیت را که عمل • 

کنندگان در محدوده قدرت 
: استبدادی وابسته، دو کار کرده اند

القاء ناتوانی در مردم و تحکیم 
ستون پایه های دولت استبدادی هر 

  .بار که متزلزل شد
 های جنبش تمامی که ببینند• 

 تا تنباکو تحریم نهضت از ایران،
 و استقالل اصول بر ،57 انقالب
 یمن به و. اند گرفته انجام آزادی
 همگانی وجدان ها، جنبش این
 مردم این و جسته غنا ایران مردم

 و استقالل بدون که دانند می اینک
 ملی حیات و کنند نمی رشد آزادی،
       .ماند می مرگ خطر بند در دائم

ببینند که اسناد می گویند که • 
ملی . پیروزی در دسترس بوده است

ا یأس از پیروزی کردن صنعت نفت ب
با امید به پیروزی . انجام نگرفت
بنا بر دو سند، در . انجام گرفت

روزهای پیش از کودتا، حکومت 
امریکا، به این نتیجه رسیده بود که 
مسئله نفت را باید با حکومت 

، ۳۲مرداد  ۲۵در . مصدق حل کرد
اگر دو آیت . کودتا شکست خورد

 ۲۸کودتای ) کاشانی وبهبهانی(الله،
رداد را رهبری نمی کردند، به م

سخن دیگر، هرگاه صاحب امتیازان 
وابسته، ایران مستقل و آزاد و در 
رشد را بر ایران تحت سلطه بیگانه و 
استبداد خویش ترجیح می دادند، 
. پیروزی نهضت ملی ایران کامل بود

ندیدن خیانت خائنان و به مصدق و 
همکاران او، نسبت از واقعیت 

. س حیرت آور استگریزی دادن، ب
گویند مصدق می باید یممدعیان 

می دانست که از پس قدرت مسلط  و 
گروه های صاحب امتیاز وابسته بر 
نمی آید و بخاطر نامقدور، مقدور را 

امروز نیز این . از دست نمی داد
استدالل برای توجیه عمل کردن در 

 –محدوده رژیم مافیاهای نظامی 
ی منطق صور. مالی بکار می رود

عقل توجیه گر، استدالل کنندگان را 
از واقعیت دیگر و مهمتری غافل 

  :کرده است
 ۲۸یک ربع قرن پس از کودتای  

، در فردای انقالب، ۳۲مرداد 
استقرار دموکراسی در ایران برای 
قدرتهای سلطه گر، هنوز پذیرفتنی 

تدوین پیش نویس  از پس. نبود
قانون اساسی، والیت فقیه را آنها 

یدند و برای روحانیان پیش کش
قدرت جو اسباب ساختند تا آن را به 

آنها بودند . مردم ایران تحمیل کنند
ساله را بر دو ملت  ۸که جنگ 

پس هرگاه مصدق . تحمیل کردند
بنا را بر ناتوانی و یأس از پیروزی می 
گذاشت و به مقدور بسنده می کرد، 
شکست خورده ای بود که به دست 

گروه های  خود حاکمیت خودکامه
صاحب امتیاز وابسته را امضاء کرده 

مشروعیتی را به آنها بخشیده . بود
بود که نداشتند و عمری دراز را از 

به . آن آنها کرده بود که نداشتند
یمن ایستادگی او بر اصول استقالل 
و آزادی بود که دو گروه بندی 
وابسته به دو مرکز قدرت، یکی 
ر امریکا و دیگری روس، بی اعتبا

هر سه پایه داخلی دولت . شدند
استبدادی، سلطنت و بزرگ مالکی و 
روحانیت و پایه خارجی آن، شکست 

  . برداشتند
دو پایه از سه پایه داخلی قدرت و • 

دولت استبدادی به یمن این جنبشها 
از میان رفته اند و هم اکنون، به 
یمن جنبش امروز، پایه نیمه شکسته 

. ن استسوم، نیز در حال فرو ریخت
پایه خارجی قدرت و دولت، یعنی 

زیر سلطه، با وجود  –رابطه مسلط 
تحولی که جهان کرده است و به 
یمن مبارزه در فراخنای استقالل از 
رژیم و قدرتهای خارجی، می تواند 

  . از میان برخیزد
عمل در دو محدوده، یکی رژیم و • 

دیگری قدرت خارجی، سبب می 
ین پایه، شود که با فرو ریختن واپس

حاکمیت جمهور مردم برقرار 
نگردد و ایران بار دیگر، دوران هائی 

  را به خود ببیند که همبستگی ملی و 
  

  3در صفحه    

  تجربه مصدق و جنبش امروز مردم ایران برای استقالل و آزادی
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تمامیت ارضی خود را از دست داده 
این به یمن عمل در فراخنای . بود

استقالل از رژیم و از قدرتهای 
خارجی است که جامعه ملی 
ی وجدان ملی شفاف بر حقوق مل

خود می یابد و با استقرار والیت 
جمهور مردم، دموکراسی در ایران 

  .مستقل، برقرار می شود
  

  :نخست دولت را باید ملی کرد 
  
مصدق، در مقام معمار جامعه     

مستقل و آزاد، نیک می دانست که 
. نخست دولت را می باید ملی کرد

یعنی ساخت زیر سلطه آن را تغییر 
وابستگی  او می دانست که. داد

دولت در بودجه خود به اقتصاد 
مسلط و وابستگی جامعه در اقتصاد 
خود به بودجه دولت، سبب دیرپائی 

پس برآن . استبداد وابسته می شود
شد که اقتصاد را که مصرف محور 
گشته بود، تولید محور و بودجه 
دولت را متکی بر مالیات، بمنزله 

اقتصاد . برداشت از تولید ملت، کند
نفت یک تدبیر ناشی از قرار  بدون

گرفتن در محاصره اقتصادی نبود، 
باز سازی استقالل اقتصادی و به 
. تابعیت ملت درآوردن دولت بود

این تجربه در دوران مرجع انقالب 
اما اقتصاد . ایران، از سر گرفته شد

تولید محور با استبداد وابسته 
سازگار نبود و باردیگر، کودتای 

مصرف محور را  ، اقتصاد۶۰خرداد 
  .جانشین اقتصاد تولید محور کرد

اقتصاد تولید محور نیازمند جامعه     
مستقل وآزاد و انسانهای حقوقمندی 
است که بتوانند نیروهای محرکه را 

این توانائی . در رشد بکار اندازند
خود حاصل فرهنگ استقالل و 

نیازجنبش امروز که به . آزادی است
نیاز دارد، فرهنگ استقالل و آزادی 

به تجربه نهضت ملی ایران، قطعی 
  . است

  
وجدان همگانی  و جمهور مردم  

  :را می باید مخاطب گرداند
  

و مصدق می دانست که وقتی     
اصول راهنمای مبارزه استقالل و 
آزادی و رشد بر میزان عدالت 
اجتماعی می شوند، می باید اسباب 
مشارکت جامعه ملی را در آن فراهم 

همگان می باید به این اصول . کرد
وجدان شفاف بجویند تا که وجدان 
همگانی مردم سراسر کشور را در 

او می دانست که . جنبش نگاه دارد
وجدان همگانی می باید ترجمان 

با وجود . وجدان تاریخی نیز بگردد
شکست های یأس آور، ایرانیان بارها 
حیات ملی خود را از کام مرگ 

فراوان تجربه پس . بیرون کشیده اند
دارند و می دانند پیروزی بر قدرت 
مرگ آور، وقتی جمهور مردم در 
مبارزه شرکت می کنند و توانائی 
های خود را بکار می گیرند، قطعی 

قیام کاوه و جنبش همگانی بر . است
ضد ضحاک، اسطوره ای بریده از 

بارها در تاریخ ایران . واقعیت نیست
دانش و هنر . تکرار شده است

دوسی در اینست که در نمونه فر
نوعی جنبش بر ضد ضحاک، رشته 
بهم پیوسته از جنبش های همگانی 
پیروز و عوامل بروز و  کامیابی آنها 

را در وجدان تاریخی ایرانیان جای 
هر بار که جنبشی پیروز . داده است

می شود، وجدان همگانی ترجمان 
شکست . وجدان تاریخی می گردد
یروزی، و جنبش پیش و بعد از پ

دالیل و عوامل آن، باز  در وجدان 
  . تاریخی ضبط می شوند

از این رو، مصدق مخاطب خود را     
جمهور مردم قرار داد و پیوسته با دو 
وجدان تاریخی و وجدان همگانی 
سخن گفت و از راه این دو وجدان 
بود که در پی برانگیختن جمهور 

سلسله های . مردم به مبارزه شد
به های اتحادها برای سلطنتی تجر

تصرف دولت و تسلط بر مردم 
این بار، او می خواست اتحاد . بودند

برای استقالل ایرانیان از سلطه 
بیگانه و آزادی آنها از دولتی با 

از . ساختی استبدادی پدید آورد
انقالب مشروطیت بدین سو، جبهه 
ملی نخستین تجربه از نوع خود 

ب این تجربه در کار به تصوی. بود
رساندن و اجرای قانون ملی کردن 
صنعت نفت و بر سر کار آوردن 

اما . حکومت ملی، پیروز شد
همانطور که می دانیم، جبهه برجا 
نماند تا پیروزی در صحنه جهانی 
بدست آید و دولت مردم ساالر 

بیرون رفتن کسان و .  برقرار شود
سازمانهائی از آن، از عوامل شکست 

  چرا؟ زیرا. شد
  

  :بمثابه سازماندهی جنبش  جبهه 
  

نخستین هیأت وزیران، ترکیبی • 
جست متناسب با شرکت دادن دربار 
پهلوی و بخشی از صاحب امتیازان 

مصدق . در ملی کردن صنعت نفت
عمال : می دانست و می گفت

. انگلیس در هیأت وزیران نیز هستند
اما از آنجا که راهنمای او دو وجدان 

بودند، تاریخی و وجدان همگانی 
یعنی هر بار، . تجربه را روش کرد

. اشتباه در ارزیابی را تصحیح کرد
چون دید ترکیب حکومت مانع از 
اتخاذ تدابیر بر وفق اصول استقالل 
و آزادی است و او نمی تواند هدف 
را متحقق گرداند، بتدریج، از  آن، 
به فراخنای استقالل و آزادی گذر 

همین تصحیح را در قلمرو . کرد
  . تصاد نیز بعمل آورداق

هدف مبارزه، استقالل و آزادی • 
بود و او حاضر نشد ماندن بر قدرت 
. را بر پیگیری این هدف ترجیح دهد

بدیهی است تمام کوشش خود را 
. بکار برد که جبهه را گسترش دهد

اما می خواست که همگان از راه باور 
. به این هدف در جبهه شرکت کنند

د از جنگ در آن سالهای اول بع
جهانی دوم، او نیک می دانست که 
دو ابر قدرت سر بر آورده اند و 
امپراطوری انگلستان هنوز از نفس 

پس مبارزه بسی سخت . نیفتاده است
خاصه که دو ابر قدرت . است

نوخاسته، ایران مستقل و آزاد و در 
رشد را، خطری بزرگ برای حفظ 
بخشهای تحت سلطه خود می 

و، تا می توانست در از این ر. دانستند
حفظ جبهه از خطر اختالف و 

 ۳۲مرداد  ۲۸تا . انشعاب می کوشید

و سالهای بعد از آن، این طور تصور 
می شد که او توجهی به پا برجا 

اما چون . ماندن جبهه نداشته است
مهر سری از سندها برداشته شد و 
آنها انتشار یافتند، واقعیتهای بسیار 

  :تلخ، آشکار گشتند
قای کاشانی را نامزد نخست آ -

وزیری کرده بودند و به راه موافقت 
با او رفتن مصدق، مانع از رفتن او 
به کج راهه اختالف و همدستی با دو 

  .قدرت خارجی کودتاچی نشد
غیر از این که به مکی و بقائی نیز  -

وعده نخست وزیری داده بودند، 
انگلیسها مأموری به خریدن این دو 

و این دو بودند که گمارده بودند 
بهائ روی گرداندن از مصدق و 
دشمنی با نهضت ملی را معین کرده 

  .بودند
کار خریدن نمایندگان مجلس   -

 ۱۰هرگاه . داشت به انجام می رسید
نماینده دیگر نیز خریداری می 
شدند، حکومت مصدق از راه 
استیضاح ساقط می شد و نیازی به 
، کودتا نمی شد تا که، در این زمان

هم امریکا، از زبان رئیس جمهوری 
و وزیر خارجه ای که کلینتون و  
خانم آلبرایت بودند و هم از زبان 
مقامهای انگلیسی، بخاطر انجام آن، 

  .از مردم ایران پوزش بخواهند
، مصـدق »خاطرات و تألمـات«در     

مــــــی نویســــــد کــــــه از خریــــــدن 
مجلـــس آگـــاه بـــوده » نماینـــدگان«

سـوی دولـت اسناد منتشـره از . است
امریکا نیز در باره خریدن نمایندگان 

در رویـاروئی . مجلس، صریح هسـتند
با شـاهی کـه بـه امریکـا پیشـنهاد مـی 
کرد بر ضد حکومت مصدق کودتـای 
نظامی شود و بخشی از جبهه ملی که 
اینــک از سرســپردگان امپراطــوری 
فرتــوت نیــز پیشــی گرفتــه بودنــد و 
نمایندگانی که خریداری می شـدند و 

لبه تیز حملـه را «زب توده ای که  ح
گرفته بود و در رأس » بطرف مصدق

حکـومتی کــه خزانــه اش خــالی بــود، 
مصــــدق چــــاره را نــــه در تســــلیم و 

انجـام . استعفاء که در رویاروئی دیـد
ـــردن  ـــروم ک ـــد مح ـــدوم بقص رفران
قــدرتهای ســلطه جــو از مجلــس، در 
عین حال، فراخوانـدن مـردم کشـور 

ــود ــحنه ب ــه ص ــدوم . ب فرصــت رفران
ســـخن گفـــتن مصـــدق بـــا وجـــدان 

  . همگانی شد
با وجود کودتا، مصدق تجربه      

از تجدید فعالیت . جبهه را رها نکرد
پیش از : جبهه شادمان شد و گفت

این، تشکیالت سیاسی که بوجود 
آمدند، از میان رفتند اما جبهه ملی، 
برغم کودتائی که همه قدرتها در آن 

لیت شرکت کردند، اینک تجدید فعا
و می دانیم که بر سر . کرده است

سازماندهی جبهه ملی با رهبری آن، 
با وجود . اختالف نظر پیدا کرد

سرنوشتی که جبهه ملی پیدا کرد، سه 
تجربه از تجربه های دوران طوالنی 
فعالیت سیاسی مصدق، بکار امروز و 

  :فردای ایرانیان می آیند
وجود عنصر متفوق در یک جبهه • 

ی اش آفت جبهه است و و تفوق طلب
تجربه بعد از . آن را از میان می برد

، معلوم کرد که ۶۰کودتای خرداد 
عدم «امضای میثاق و تعهد به اصل 

، مانع از تفوق طلبی نمی »هژمونی
پیشنهاد او این بود که جبهه از . شود

فراوان حزب های کوچک  تشکیل 
شود به ترتیبی که هیچیک نتواند بر 

یند و هر یک از دیگران تفوق جو
آنها بدانند که هرگاه هدفی را رها 
کنند که استقالل و آزادی است، 
نفله می شوند بدون این که به جبهه 
. زیان جبران نکردنی وارد کنند

بدین قرار، بنا بر تجربه، آن 
سازماندهی که امکان تفوق یک 
سازمان را بر دیگر سازمانها فراهم 
نیاورد، سازماندهی مطلوب یک 

  .هه استجب
جبهه ای با هدف استقالل و • 

آزادی و رشد بر میزان عدالت 
اجتماعی، می باید نقش نیروی 

از لحاظ اندیشه . محرکه را بازی کند
راهنما و نیز از نظر عمل سیاسی، 
موضوع کارش حقوق ملی و حقوق 
انسان و سر و کارش با وجدان 
همگانی متصل به وجدان تاریخی 

ملی این جبهه از لحاظ ع. باید باشد
می باید نقش وجدان علمی جامعه را 
برعهده بگیرد و کار خود را غنا 
بخشیدن به وجدان همگانی و فعال 
نگاه داشتن دو وجدان تاریخی و 

از لحاظ . وجدان همگانی نماید
عملی، می باید نقش نیروی محرکه 

یعنی خود را جانشین . را باز کند
مردم نکند بلکه مردم را به جنبش 

  :گانی بر انگیزدهم
از زمانی که وجدان همگانی • 

فرمان جنبش را صادر کرد، جبهه می 
باید بکوشد جنبش همگانی شود و 
مانع از آن شود که در یکی از دو 

  . محدوده، زندانی بگردد
و از آنجا که در یک قرن، ایرانیان      

سه نوبت به جنبش همگانی دست 
زدند و نتوانستند دولت حقوقمدار 

ا کنند، نقش جبهه از زمان پیروزی بن
آسیب . اولیه به بعد بیشتر می شود

زیرا پرداختن به .  پذیری آن نیز
دولت، بنا بر این که دولت قدرت 
است و ترک کنندگان اعتیاد به 
قدرتمداری، زود به اعتیاد باز می 
گردند، جبهه می باید بنای دولت بر 
اصول استقالل و آزادی و رشد بر 

الت اجتماعی را هدف میزان عد
پس می باید در فراخنای بیرون . کند

دولت و درون ایران، بمعنای مستقل 
از آن . از قدرتهای خارجی بماند

پس، برداشتن ستون پایه هائی هدف 
می شوند که ساخت دولت و نیز 
نظام اجتماعی قدرتمدار بر آنها 

  بنا بر این،.  استواری می جویند
امکان  تجربه کشورهای شرق این 

را به انتقاد کنندگان غرب داده 
در شرق، : است که بگویند

روشنفکران تا که دولت را در اختیار 
می گیرند، مرام و آرمان را از یاد می 
برند و استبداد خویش را بر مردم 

اما مصدق و . خود برقرار می کنند
کم شمار سیاستمداران و اندیشه 
ورزان، بنده قدرت نگشتند و در هر 

م، با استبداد وابسته مبارزه مقا
، انتظار ۵۷بهنگام انقالب . کردند

می رفت آقای خمینی، با داشتن 
مقام مرجعیت دینی، بنده قدرت 

» روحانی «نگردد اما او و دستیاران 
از این رو، نسل . او بنده قدرت شدند

امروز، بیش از نسلی که در انقالب 
شرکت کرد، نیاز دارد استقالل و  ۵۷

رشد بر میزان عدالت  آزادی و
اجتماعی را هدفی دیرپا شناسد و در 
پیدایش بدیلی شرکت کند که به 
اعتیاد به قدرتمداری و یا اطاعت از 

  . قدرت بازنگردد

  
نیروهای مسلح و نقش آنها در  

  :بازیافتن استقالل و آزادی
  
مصدق، مردی که به یمن  

سربرداشتن ایرانیان از سینه خفت، 
ایران را جست و  رهبری نهضت ملی
، مردی که گشتتجسم غرور ملی 

بگاه مرگ، احساس ایرانیان این بود 
که در دوره حکومت او بوده است، 
که از ایرانی بودن خویش احساس 
غرور کرده اند، نیک می دانست و با 
تمام توان می کوشید که نیروهای 
مسلح یک کشور می باید خود را 
تحت فرمان ملت خویش بدانند و 

هر غرور ملی بشوند تا که بجای مظ
ایفای نقش ستون فقرات استبداد 
وابسته، مظهر غرور ملی و مدافع 

هرگاه . استقالل کشور بگردند
نیروهای مسلح آلت فعل استبداد 
وابسته بگردند، در ملت، احساس 
توانائی و غرور، جای به احساس 

نیروی . ناتوانی و خفت می سپارد
ملت مسلح عامل ناتوانی و خفت 

خود، بمثابه عامل سلطه بیگانه و 
حاکمیت استبدادیان نمی تواند 

مرداد و  ۲۸.  احساس خواری نکند
سرانجامی که ارتش در انقالب ایران 
پیدا کرد و، پس از آن، حیثیت و 
غروری که ارتش، بهنگام دفاع از 
وطن باز جست، به نیروهای مسلح 

هرگاه : این قاعده رامی آموزد
آلت فعل استبداد نیروهای مسلح 

وابسته نشوند، اجازه نمی دهند آنها 
را بر ضد ملتی که استقالل و آزادی 
. خویش را مطالبه می کند، بکار برند

چرا که نخست افراد نیروی مسلح 
می باید خویشتن را تا حد سالح که 
بکار می برند، ناچیز کنند تا که آلت  

پس هرگاه . سرکوب مردم شوند
شوند، وسیله بدانند تا خوار ن

خوارکردن نمی شوند، هرگاه بدانند 
کسانی بعنوان پاسدار استقالل کشور 
و انقالب، قبول خدمت کرده اند و 
بر ضد مردم بکار می روند، احساس 
غرور انسانی را گم می کنند، هرگز به 
خفت آلت فعل استبداد وابسته شدن 
تن نمی دهند و بر سر راه ملتی در 

ه حق جنبش برای بازیافت س
استقالل و آزادی و رشد بر میزان 

  .   عدالت اجتماعی قرار نمی گیرند
و به یمن ملی شدن صنعت نفت     

، روز ۱۳۲۹اسفند  ۲۹ایران، در 
مصدق امید و . مردم ایران نو شد

بلکه یقین داشت که ایرانیان نهضت 
ملی ایران را آن قدر دنبال می کنند 

فرصت . تا آن را به نتیجه رسانند
نقالب ایران برای تحقق بخشیدن ا

به استقالل و آزادی را نیز قدرت 
طلبان از دست مردم ایران بدر 

اما تجربه رها نشد و مبارزه . بردند
ادامه یافت تا که مردم ایران، در 

. ، به جنبش روی آوردند۱۳۸۸سال 
امیدوار باشیم و بکوشیم جنبش تا 
تحقق اصول راهنمائی جنبشهای 

ن، ادامه یابد و روز بزرگ مردم ایرا
امیدوار باشیم و . دشوایران نوروز ب

نیز سال ادامه  ۱۳۸۹بکوشیم سال 
جنبش و بسا سال پیروزی آن و ایران 
سرزمین استقالل و آزادی و رشد بر 

  .میزان عدالت اجتماعی بگردد
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هم  ،سازش ستيز و
با قدرتهاي خارجي 
و هم با رقيبان در 

  :يمژدرون ر
  

  
  
ســــازمان  همکــــاری ســــیا و*

اطالعات پاکستان و واواک در 
  :دستگیری ریگی

  
 در باره دستگیری ریگی و 

اطالع دقیقی  ،نآچگونگی انجام 
ریگی با نقشه  :مده استآبدست 

 اسازمان اطالعاتی پاکستان ب
سیا و واواک دستگیر شده  یهمراه
ایران تعهد داده  ،در عوض .است

است از حمایت نیروهای طالبان در 
ی افغانستان یعنی همانجا بخش غرب

که پادگان بزرگ سپاه قدس قرار 
در جنوب والیت هلمند  و نیز ،دارد

  . دست بردارد 
ور می شود که خبر رها کردن آیاد      

سه امریکائی دستگیر شده در مرز 
 .عراق نیز انتشار یافته است

ماجرای پائین  ،بنا بر همین اطالع    
به وردن هواپیمای مسافر بری که آ

مقصد قرقیزستان از حریم فضائی 
در بندر  ،ایران عبور می کرده است

ردن بوده رد گم کمحض  ،عباس
سپاه و واواک به  ،همزمان . است

  ،اداره اطالعات ارتش پاکستانسیا و 
کمک کرده اند که شش تن از 
فرماندهان طالبان را که با ایران در 

مثل ذاکری و مال (ارتباط بوده اند 
و مقامات   .کنند دستگیر ،)برادر

کرده اند که قرقیزستان تکذیب 
ریگی در هواپیما بوده و مأموران 

وردن آدر پی فرود  ،ایرانی او را
  :هواپیما دستگیر کرده اند

رامين  ،۸۸اسفند   ۱۲در  
مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور 

اين وزارتخانه با  :ه استخارجه گفت
احضار سفير جمهوری قرقيزستان 

تهران، نسبت به اقدام دولت اين  در
کشور در تکذيب اظهارات مقامات 
ايرانی در مورد نحوه بازداشت 
عبدالمالک ريگی، رهبر گروه 
تروريستی جندالله، اعتراض کرده 

 .است
اعالن کرد قرقيزستان حکومت      

هيچ شهروند خارجی در که 
هواپيمای شرکت هواپيمايی 
قرقيزی عازم بيشکک، پايتخت آن 

 .کشور، بازداشت نشده است
پيشتر، وزارت امور خارجه     

قرقيزستان با صدور اطالعيه ای، از 
اعتراض رسمی خود نسبت به اقدام 
هواپيماهای نظامی ايرانی در وادار 
کردن يک فروند هواپيمای 
مسافربری قرقيز به فرود در خاک 
ايران خبر داده اما گفته بود که در 

سافران اين ماجرا، هيچيک از م
 .خارجی اين هواپيما بازداشت نشد

فوريه، جمهوری اسالمی  ۲۳روز  
خبر دستگيری عبدالمالک ريگی را 
انتشار داد و کوتاه مدتی پس از آن، 
وزير کشور اعالم داشت که ريگی در 
خارج از خاک ايران بازداشت شد 
اما ساعاتی بعد، وزارت اطالعات 

گزارش متفاوتی را در اين مورد 
 .ار دادانتش

در اين گزارش آمده بود که ريگی با 
يک هواپيمای شرکت هواپيمايی 
قرقيز از دوبی عازم بيشکک، 
پايتخت قرقيزستان بود، اما 
هواپيماهای جنگنده ايرانی اين 
هواپيما را هنگام عبور از حريم 
هوايی ايران وادار به فرود کردند و 
پس از دستگيری ريگی و يکی ديگر 

گروه تروريستی  از اعضای ارشد
جندالله، به هواپيما و ساير مسافران 
آن اجازه دادند به مسير خود ادامه 

 .دهد
اطالعيه وزارت امور خارجه     

قرقيزستان فرود اجباری هواپيمای 
را تصدیق و به قرقيز در خاک ايران 

بازداشت  می کند اما اعتراض ن آ
چند تن از مسافران خارجی اين 

از حقيقت توصيف  هواپيما را به دور
  . می کند

به گزارش پرس تی وی،     
مهمانپرست گفته است که شواهدی 
در دست است که نشان می دهد 
عبدالمالک ريگی در هواپيمای 
مسافربری قرقيز بازداشت شده 

 .است
خبرگزاری مهر به نقل از    

مهمانپرست گزارش کرده است که 
رضا شيبانی، معاون وزارت  محمد

ه، در مالقات با سفير امور خارج
قرقيزستان در تهران، مراتب نگرانی 
جمهوری اسالمی ايران از به کار 
گيری سرزمين کشورهای منطقه 
عليه منافع، مصالح و امنيت 
جمهوری اسالمی ايران را به وی 

 .ابالغ کرد
براساس اين گزارش، شيبانی توجه     

سفير قرقيزستان را به اسناد و 
ن ملل و ساير قطعنامه های سازما

اسناد بين المللی در زمينه مبارزه با 
تروريسم جلب کرده و گفته است که 
از کشورهای منطقه انتظار می رود از 
رويکردهای مغاير با اين قوانين بين 

 .المللی خودداری کنند
از اعالم خبر بازداشت ريگی  پس  

هم سفير پاکستان در تهران اعالم 
در اين  داشت که کشور او نقشی مهم

ماجرا داشته است اما در اين زمينه 
  .جزئيات بيشتری ارائه نداد

  
  ؟!مرگ بر گوگل *
 

 ۲۲نمایش که  همان حالدر  
بهمن تازه بپایان رسیده و رفتگران 
زحمتکش شهرداری در حال جارو 

در میدان  »رهبر«کردن تصاویر 
ستایش نامه  خامنه ایآزادی بودند، 

 ،نآو در کرد شتابزده خود را صادر 
 نمردم و اعال» حضور میلیونی «به 

شخص خودش  اب نهاآ» بیعت«
بی خبر از آنکه ماهواره  .بالید

IKONOS  گوگل، بدون کسب
تصاویری را از  ،»رهبر«از  اجازه

و انتشار داد و  میدان آزادی گرفت
 . یم او را بردژو ر» برهر«بروی  آ

بجای آنکه » رهبر«بهتر بود  
» مرگ بر گوگل« دستور بدهد شعار

اضافه  یمژرشعارهای رسمی  ررا ب
را احضار  کنند، سرداران مفتخور

می کرد و عکسهائی را که گوگل 
پیش رویشان می  ،گرفته است

میلیاردها  :گذاشت و می پرسید
تومانی که به حساب جمعیت کشی 
گذاشتید را که برد و خورد؟ میدان 

زادی چرا خالی است؟ پس آ

هرها به تهران جمعیتی را که از ش
 آوردید کجا بردید؟ 

تصاویر ماهواره ای گوگل از  
 ،بهمن ۲۲در  ،میدان خالی آزادی

اتوبوسها در  بزرگبویژه شمار 
مردم "حاشیه میدان آزادی که 

، ندرا به آنجا آورده بود" خودجوش
و از همه مهمتر فیلمی که از داخل 
 میدان آزادی در حین سخنرانی

از طریق احمدی نژاد گرفته و 
خالی میدان و  انتشار یافتینترنت ا

شکست د، ارا بوضوح نشان می د
یم والیت فقیه نشان می ژسخت ر

همه میدان آزادی را با . دهند
دویست هزار نفر می شد پُر کرد، 
یعنی این تعداد آدم هم نتوانستند 

 بیاورند؟
تصاویر واضح گوگل، جمعیت     

اندکی را در بخشی از میدان آزادی، 
روبروی جایگاه، نشان می دهد که با 
تعداد کاروان اتوبوسهای در تصویر، 

 .در تناسب است
نیز  یفیلمی بسیار جالب و مستند    

از داخل  زادیخواهانآ که توسط 
سخنرانی حین  ،میدان آزادی
، با است گرفته شده احمدی نژاد

تصاویر ماهواره ای گوگل انطباق 
ویر همان قسمتهایی که در تصا. دارد

ماهواره ای خالی دیده می شود در 
فیلم مربوط به میدان آزادی نیز 

 .خالی از جمعیت است
اما در جلسه مأموران جمعیت  

 ،در محل استانداری ،کشی به تهران
استاندار تهران به خود بالیده است 
که پیشنهاد او را مقامات عالیه 

سبزها  ،نآپذیرفتند و با اجرای 
ن خود آی را از نتوانستند راه پیمائ

پیشنهاد کردم  :او گفته است. کنند
در شهرهای اطراف راه پیمائی نشود 

. ورده شوندآو راه پیمایان به تهران 
هزار نفر را به  ۵۰۰موفق شدیم 

تهران بیاوریم و مسیر راه پیمائی را 
در اختیار بگیریم و به سبزها اجازه 

 ،بدین ترتیب.  عرض اندام ندهیم
ی که به تهران بخش بزرگ جمعیت

آورده شدند را در مسیر نگاه داشته 
هم بدین خاطر که می دانسته . اند

اند میدان پر را نمی توانند کنترل 
کنند و هم بدین جهت که می 
ترسیدند خیابانها را مردم تصرف 

واقعیت دیگری  ،این اعتراف. کنند
یم با وجود ژر :شکار می کندآرا نیز 

 ،خوداشغال شهر توسط قوای مسلح 
می دانسته است تنها با قوای مسلح 

 .خود نمی تواند شهر را مهار کند
در خیابان آزادی نیز برای اولین  
معجزه  ،بهمن ۲۲ راه پیمائیدر  ،بار

در فیلم  همانطور که  :!اتفاق افتاد
گرفته شده توسط دستگاه تبلیغاتی 

 ،مشهود است، همزمان یمژر
جمعیت در هر دو جهت حرکت می 

بسیجیان شهرستانی . کردند
مأموریت داشتند تا در حدفاصل 
میدان آزادی و میدان انقالب، مسیر 

تا خیابان  کنندرا رفت و برگشت طی 
آزادی را مملو از جمعیت نشان 

بهمنی است که  ۲۲این اولین . دهند
جمعیت در خیابان آزادی، همزمان 
هم بسمت میدان آزادی و هم بسمت 

 !ت استمیدان انقالب در حال حرک
یم راه پیمائی و ژبهمن  که ر ۲۲    

» مهندسی«نیز تصرف تهران را 
. روز پیروزی بزرگ مردم شد ،کرد

 ،زیرا  دنیا دید در برابر مردم ایران
این . قوای مسلح قرار گرفته اند

 ،یم فاقد پایگاه مردمی و بنا بر اینژر
مردم ایران . محکوم به رفتن است

زادی و بر آعزم کرده اند استقالل و 
 .مردم ساالری را بازیباند ،این اصول

دفن جمهوری اسالمی در پادگان  
 :میدان آزادی

ارزيابي زيرنيز صحيح  :انقالب اسالمی
   :و گويا است

بهمن حتی یک  ۲۲اگر در روز  
نفر معترض هم در تهران به 
خیابانها نمی آمد باز هم پیروزی 

.  همگانی بودبزرگی برای جنبش 
بذر تردید و  ،بدست خود ،یمژزیرا ر

وحشت را در بدنه نظامی امنیتی 
 ۲۲هر سال در . حکومت کاشت

این نیروها در شهرهای  ،بهمن
خودشان در کنار خانواده و 

بهمن  ۲۲بستگانشان از تعطیلی 
بهره مند می شدند و شاید برخی از 
آنها هم در راهپیمائی شهرشان 

 .شرکت می کردند
رح آماده باش و ط ،امسال از قبل      

اعزام به تهران به شهرستانها ابالغ 
شده و این پیام آشکاری برای 
نیروهای امنیتی و نظامی بود که 
حکومت در پایتخت در مخمصه 

سال  ۳۰رژیمی که . افتاده است
توانسته بود ظاهر خود را حفظ کند 
برای اولین بار مجبور است وجود 
بحرانی عمیق و نگران کننده را بر 

 .ه داخلی اش آشکار نمایدبدن
حکومت عالوه بر فراخوانی     

نیروهایش به تهران، ناچار از 
 .شداز شهرستانها  کشیجمعیت 

بدون شک می توان گفت که 
تاریخ  در ،بزرگترین جابجایی نیرو

با صرف میلیاردها تومان  ،یمژراین 
انجام  ،بهمن ۲۲بودجه برای 

 ،در عین حال این عملیات. گرفت
حاصلی بجز  یمژریروهای برای ن
 یمژروحشت از آینده  احساس
برای  ،بهمن بدین سو ۲۲از . نداشت

آنها این سئوال مطرح است که چه 
اتفاقی در حال افتادن است که باید 

 - درصد عمده استعداد نظامی
ده امنیتی کشور به تهران فراخوان

شود و چه سرنوشتی در انتظارشان 
 ؟است

حتی در خصوص جمعیت     
راهپیمایان ویژه داخل میدان آزادی 
که از شهرستانها آورده بودند نیز 
مجبور به رعایت شدیدترین 

مرکز  ۱۱در . مالحظات امنیتی شدند
تعیین شده برای اینکار در حاشیه 
تهران، هویت افراد کنترل شده و 
سپس آنها را سوار اتوبوسها نموده و 
همراه هر اتوبوس یک عضو رسمی 

. ناظر اعزام می کردندسپاه بعنوان 
اتوبوسها به هیچ وجه اجازه توقف 
در مسیر و پیاده یا سوار کردن افراد 
را نداشته و در مدخل میدان آزادی 
نیز کنترل مجدد توسط سپاه صورت 
پذیرفته و به افراد اجازه ورود به 

 .پادگان میدان آزادی را می دادند
این تزریق وحشت و اضطراب از    

در بین جمعیت آینده حکومت 
اتوبوسی و ناظرین و دست 
اندرکاران مراسم و بویژه نیروهای 
فراخوان شده به تهران، بهای 

 یم نوشته است کهژبه پای رسنگینی 
ن را آباید  ،نزدیک در آینده 

این افراد به شهرهای خود . بپردازد
باز می گردند و از آنچه اتفاق افتاده 

خانواده و دوستان خود خواهند  هب
چاره ای یم ژرولی مگر برای . فتگ

امروز را است که جز این باقی مانده 
 ؟درسانببه فردا 

آیا واقعًا خامنه ای می تواند به  
در  ،چنین مراسم خفت باری

افتخار » پادگان میدان آزادی«
یک کند؟ این رفتار فقط مختص 

اشغالگر است که در کشور  دولت
هیچگونه احساس  ،شده اشغال

اخذ و ناچار است با  ردامنیتی ندا
تدابیر امنیتی و بکارگیری وسیع 
نیروی نظامی و انتظامی، مراسمی 

حتی روسیه و . دکننمایشی را برگزار 
کره شمالی هم می توانستند با صرف 
نیرو و بودجه کمتری، در برابر مردم 

 وفاقد سالح تهران قشون کشی 
میدان آزادی را تبدیل به پادگان 

خواه خود را آزادی و مراسم دل
نظیر سخنرانی امروز . کنندبرگزار 

را قبالً صدام شده  در تهران اشغال
بخش اشغال در  ۱۳۶۰هم در سال 

 در حضور ،خرمشهر شده 
 .کرده بود ،های خودهوراکش

 ۸برای مردم تهران که تا کنون در     
 ،ماه مبارزه مدنی خود با استبداد

حتی یک کوکتل مولوتف هم پرتاب 
د و بر مسالمت آمیز بودن نکرده ان

بزرگترین  .دارنداصرار حرکت خود 
بهمن همین بود که  ۲۲پیروزی در 

از دست ناچار  یمژردر مقابلشان 
چنین بسیج نیرو و صرف زدن به 

در عین . شدبس سنگینی بودجه ای 
حال بزرگترین شکست برای رژیم 

بهمن این بود که در حد یک  ۲۲در 
 .اشغالگر تنزل یافت دولت

بهمن  ۲۲مهمی که روز  امر و 
وردن آ بدون  که مسلم کرد، اینست

اینهمه نیروی کمکی از شهرهای 
یم توانائی مهار ژر ،به تهران دیگر 

و هرگاه هم زمان در . تهران را ندارد
شهرهای بزرگ مردم روی به جنبش 

یم ناگزیر می شود تسلیم ژر ،ورندآ
 .اراده مردم شود

 
ن مي رژيم روز به روز ناتوا*

شود و حاال ديگر، به تشخيص 
نيز توانا ... دوست از دشمن و

  :نيست
  

برای دستگاههای اطالعاتی  
تشخیص دوست از دشمن  ،یمژر

 .سخت تر از همیشه شده است
یم ژبر رر را دوچندان کا ،امرهمین 

  . دشوار ساخته است
ن بخش از آ :ریزش شدید است 

 که  جوانان بی تجربه و جویای نام
احمدی  سیاستهای محمود  فریب

اینک می بینند نه  ،خورده اندنژاد را 
از نام خبری است و نه از نان و نه از 

این جوانان هستند که روی . یندهآ
بر می گردانند و کار تشخیص دوست 

. یم سخت می کنندژاز دشمن را بر ر
 ،افزون بر این

در همه  اشکاف و اختالف و دعو 
م  و نیز یژر خانواده های طرفدار 

مادرهای  ومیان فرزندان و پدر 
. رواج یافته است ،صاحب مقام

یم را ژصاحب مقامها در ر ،همین امر
 :متزلزل کرده و ترسان کرده است

کسانی محکوم به  ،در حال حاضر
اعدام و زندان های طوالنی می 
شوند که از منسوبان صاحب مقامها 

نها آاگر کار به منسوبان . نیستند
 كهاینست. بایدشان کردچه  ،بکشد

مخالفان سخت سران   ،روز به روز
خامنه ای دو . یم بیشتر می شودژدر ر

  :طرف را دارد از دست می دهد
  5در صفحه 

 ناتوانی و خشونت
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مالی و  –مافیاهای نظامی *
دست نشانده آنها احمدی 
نژاد، نظاره گر نزاع میان دو 
طرف و امیدوارند که دو طرف 

نها آزبون شوند و کشور در ید 
   :گیردقرار 

 
مالی و دست  –مافیاهای نظامی  

 احمدی نژاد،  محمود ،نهاآنشانده 
یکی  ،نزاع میان دو دستهگر ه نظار

به سرکردگی خامنه ای و دیگری به 
 .سرکردگی هاشمی رفسنجانی هستند

تا این دو دسته یکدیگر را از بین 
احمدی نژاد در  ،از این رو. ببرند

کم  بسیار ،یمژباره نزاعهای درون ر
علمدار، شخص . سخن می گوید
خامنه  ،ن طرفآاز . خامنه ای است

ای و گروههای وابسته به او نیز 
منتظرند کار اصالح طلب ها را 
بسازند و هاشمی رفسنجانی را خنثی 
کنند و به سراغ رقیب های اصول 

در حال  ،در واقع. گرای خود بروند
خامنه ای و هاشمی  ،حاضر

 :ز دارندرفسنجانی به یکدیگر نیا
خامنه ای در داخل از هاشمی در 

سوده شدن از دست اصالح طلبان آ
می خواهد استفاده کند و در سطح 

توسط او می خواهد دل  ،منطقه
هاشمی . وردآعربستان را بدست 

رفسنجانی هم می خواهد کار 
یم را از ژاحمدی نژاد را بسازد و ر

این نیاز به . سقوط حفظ کند
یم را ژر ،دیگریکدیگر و رقابت با یک

از درون گرفتار یک رشته تعادل قوا 
کرده است که مانع کار حکومت و 

 ،با وجود این.  دو قوه دیگر شده اند
خامنه ای از احمدی طرفداری  
نزدیکان او را نیز  حیران کرده  ،نژاد
از خود می پرسند چرا . است

خود را تا این اندازه » رهبری«
 ،زخرج احمدی نژاد می کند؟ امرو

کسی همه می خواهند از دست 
مالی نجات  –مافیاهای نظامی 

اما در . خامنه ای است ،دهند
حیرتند که چرا او خود متوجه 

 وضعیت خود نیست؟
گروهی به این نتیجه رسیده اند  

النصر «که خامنه ای قربانی 
 ،یمژچون در ر. شده است» بالرعب

مالی و  –غیر از مافیاهای نظامی 
ی چون مصباح یزدی روحانی نماهائ

دیگر  ،...و جنتی و محمد یزدی و
 ،نیست» النصر بالرعب«کسی موافق 

خامنه ای سرنوشت خود را به 
مالی  –سرنوشت مافیاهای نظامی 

با این که چون وقت . گره زده است
ن برسد این مافیاها او را نیز قربانی آ

اما چاره ای جز این  ،خواهند کرد
کند هرگاه چرا که فکر می . نمی بیند

جانب اصالح طلبان و محافظه 
ولی فقیه  ،کاران سنتی را بگیرد
از بازگشت به . تشریفاتی خواهد شد

دوره ای که رئیس جمهوری 
هیچکاره بود و هاشمی رفسنجانی و 
میر حسین موسوی به او اجازه 

( دخالت در امور کشور را نمی دادند 
وحشت  ،)بنا بر خاطرات رفسنجانی

 ینست کهنتیجه ا. دارد
عمل دیگر ضد یکهمه بر  ،یمژدر ر 

دستگاه خامنه ای و . میکنند
با وجود  ،مافیاهای نظامی مالی

در مقابله با جبهه  ،برخورد در درون
بهای به ریاست  :گفته اند ،رقیب

جمهوری رساندن احمدی نژاد را 
ورد آبر) جنبش(» فتنه«یکسال 
ن را پرداخته ایم و می آ. کرده ایم
اما ناصحان خامنه ای به او . پردازیم

 ،اگر جنبش ادامه یافت :می گویند
یم ژسقوط ر ،بهائی که باید پرداخت

  ،در برابر. است
کسانی چون جنتی و شیخ محمد  

یزدی که بر سر تصمیم در باره اعدام 
در حضور خامنه ای جلسه  ،کردن

 :داشته اند و به اصرار می گفته اند
تضعیف نظام جایز نیست و همه 

 ،ستگیر شدگان را باید اعدام کردد
کار «به خامنه ای پند می دهند که 

از تخت ترمز گذشته است و اگر 
 .»نجاتی باشد با تخت گاز است

یم را ژیعنی تنها خشونت می تواند ر
 !نجات بدهد

خامنه ای به  زدیکان و دلسوزانن 
 همه کارهای هاشمی  :گفته انداو 

درست نیست اما رفتار رفسنجانی 
هم سبب شده است که  ما با اوش

در دور . دیزیر سئوال برو شماخود 
اول که احمدی نژاد را رئیس جمهور 

به شما گفتند خود را از  ،کردید
اسیر دست  ،روحانیت محروم نکنید

اعتناء نکردید . پاسدارها می شوید
حاال هم همان . کار به اینجا کشید

پند را به شما می دهند که خود را از 
و افراد الیق نظام محروم هاشمی 

نکنید که تنها تر و شکست پذیر تر 
  .می شوید

  
از راه احتمال، پول و وسيله *

در داخل و خارج از كشور، 
  :ذخيره شده است

 
پول و یم ژر ،با توجه به وضعیت  

ذخیره در داخل و خارج  را وسیله 
سئوالها  ،اما همین کار .استکرده 

چه کسانی در باره پولها که در اختیار 
است و وسیله ها باید در دست چه 

 :برانگیخته است ،کسانی باشد
هیئتی از قوه قضائی، مقننه و  

ورد نیازها تشکیل آمجریه برای بر
 :اما شیخ صادق خلخالی گفت. شد

 ،از هر قوه. این ترتیب درست نیست
باند احمدی نژاد . یک نماینده
زیرا دو قوه قضائیه و . موافقت نکرد

در اختیار  برادران الریجانی مقننه 
است و نماینده قوه مجریه در اقلیت 

  . می ماند
در حضور خامنه ای جلسه ای  

بوده است برای تعیین اندازه 
جنتی و یزدی جانبداری از . خشونت

اعدام همه دستگیر شدگان کرده 
خامنه ای به شیخ صادق . اند

انتظار ما از  :الریجانی گفته است
یعنی  اعدام . ها بودشما بیش از این

دو بی گناه کافی نبوده است و تعداد 
  . بیشتری می باید اعدام می شدند

اما کار سرکوب چون گذشته  
زیرا خانواده های . سان نیستآ

. حاکمان نیز  عرصه کشماکش است
یم هستند و پدر ژفرزندان مخالف ر

نمیتوانند به فرزندان و مادرها 
 دانشجوی خود پاسخ قانع کننده

نها را دعوت به سکوت آ .بدهند
نها وعده می دهند که آبه . میکنند

وضعیت تغییر می کند صبر کنید 
ن وقت نظام تن به آ ،جنبش بخوابد

اگر این . تعدیل و تغییر می دهد
طور نشد ما با هم به خیابانها می 

اما  روزها می گذرند و دایره . ریزیم
سرکوب و جنایت گسترده می شود و 

نها آاولیای . تاب تر جوانان بی
فقط فکرشان مواظبند جوانانشان 

زیرا . رام ندارندآن آاز . درس باشد
غیر خودی «تا این زمان جوانان 

کشته می شدند اما این بار نوبت » ها
نها رسیده است که در آبه جوانان 

معرض قتل و اعدام و زندان و 
این امر نیز یکی . شکنجه قرار گیرند

فقت ها و دیگر از عوامل موا
  .یم گشته استژمخالفتها در درون ر

  
آيا حقيقت دارد كه هاشمي  �

» بيت امام«رفسنجاني از اعضاي 
حتي در باره ديدارهاي 
خصوصي خميني كسب اطالع 
مي كرده و به آنها خط مي داده 

  :است؟
  

برخی هواداران  ،اسفند ۱۶در  
دولت می گویند هاشمی رفسنجانی 

" رهنمود"به بیت آیت الله خمینی 
خبرگزاری فارس و .می داده است

روزنامه وطن امروز، مطلبی را به 
چاپ رسانده اند که برخی اعضای 

رهبر سابق جمهوری اسالمی " بیت"
مالقات های "را متهم به دادن خبر 

آیت الله خمینی به اکبر " خصوصی
  .هاشمی رفسنجانی کرده است

ن خبرگزاری آبه یکسان در  ماجرا   
. است منتشر شده ،نامهو این روز

یکی از مقاالت منتشر شده نها آمأخذ 
دفتر مطالعات و تدوین "توسط 

اوج "در نقد کتاب " تاریخ ایران
خاطرات اکبر هاشمی " (دفاع 

در . است) ۱۳۶۵رفسنجانی در سال 
اعضای است که دعا شده ا ،این مقاله

خبر برخی  »بیت خمینی«
های امام و مسائل مطرح  مالقات
رفسنجانی هاشمی را به  ر آنها شده د

هایی  انتقال داده و بعضًا رهنمود«
 .»داشته اند نیز دریافت می

دفتر مطالعات و تدوین تاریخ  
تحت ریاست عباس سلیمی  ،ایران
عضو واواک و در حال حاضر  نمین

از منقدان اکبر هاشمی رفسنجانی 
  .اداره می شود
اين ادعا صحيح است  :انقالب اسالمی

پس از : شف تازه اي نيستاما ك
، احمد خميني 60كودتاي خرداد 

آقاي هاشمي را در جريان : گفت
روابط امام با بني صدر قرار مي دادم 
و صادق طباطبائي، وقتي با 
كريستوفر، معاون وزارت خارجه 
امريكا در حكومت كارتر كه طرف او 
در يكي از دو معامله بر سر گروگانها 

ريت او تنها از مأمو: بود، گفته بود
هاشمي رفسنجاني و احمد خميني 

و در عبور از بحران، . اطالع دارند
هاشمي رفسنجاني مرتب از ديدارهاي 
احمد خميني با خود، مي نويسد و 
نيز اطالع ها كه احمد خميني در 

  .اختيار او مي گذاشته است
غير از احمد خميني، هاشمي       

رفسنجاني در دفتر خميني نيز 
يك مورد از موارد . شتجاسوس دا

حساس، موافقت خميني با تعيين 
. حكومت از سوي رئيس جمهوري بود

صبح بني صدر با خميني  10ساعت 
احمد خميني  12ديدار كرد و ساعت 

به او تلفن كرد كه امام منصرف شده 
علت انصراف رفتن هاشمي . اند

رفسنجاني و يكي دو تن ديگر از 
سران حزب جمهوري اسالمي نزد 

   .ميني و منصرف كردن او بودخ

داود كميچي جاسوس �
اسرائيلي كه در ايران گيت نقش 
مهمي بازي كرد و حامل پيام 
ايران گيتي ها به كاخ سفيد بود، 

  :مرد
  

خبر مرگ   ،۲۰۱۰مارس  ۹در  
جاسوس اسرائیلی در  ،داود کمیچی

او در انگلستان . سالگی مرد ۸۲سن 
ر د ،در اسرائیل. مده بودآبدنیا 
مد و آبه عضویت موساد در ،۱۹۵۰

در سازمان جاسوسی، تا معاونت آن 
سپس به وزارت خارجه  .ارتقاء یافت

انتقال یافت و مدیر کل این وزارت 
در این مقام بود که در . خانه شد

افتضاح ایران گیت نقش کلیدی 
و هم او بود که پیام ایران . جست

یعنی هاشمی  ،گیتی های ایرانی
منه ای و همکاران او رفسنجانی و خا

رئیس  ،را به مشاور امنیتی ریگان
مک . رساند ،جمهوری اسبق امریکا

فارلین که مشاور امنیتی ریگان بود و 
مدن آ ،در رأس هیأتی به ایران رفت

کمیچی به نزد خود و رساندن پیام 
ایران گیتی های ایران را در کتاب 

ایران گیتی های  :ورده استآخود 
ام داده بودند هرگاه ایرانی به او پی

 ،نها حمایت کندآامریکا از دولت 
  . حاضرند حتی خمینی را نیز بکشند

اگر . را کشتند ،احمد ،فرزند او      
یا این آ ،قرار برکشتن خمینی می شد

کار را توسط نفوذی های خود می 
  کردند؟

اما در سطح منطقه  :انقالب اسالمی
 اسرائيل براي قانع. رژيم در انزوا است

كردن امريكا به تشديد مجازات و بسا 
حمله نظامي به ايران، استدالل مي 
كند كه نيروي مخالف رژيم ضعيف 
است و نمي تواند خطري براي آن 
بشمار رود و چاره اي جز مجازاتهاي 
سخت و بكار انداختن نيروي دريائي 
امريكا و اگر الزم شد، حمله نظامي 

  :به ايران نيست
  

 اتهامجازمالحظه اثر اب
ـــــــــبش،از ـــــــــر جن  ب

ــا ــخت و  ی مجازاته س
ـــد  ـــه نظـــامی نبای حمل

  ؟!چشم پوشید
  
 :اسرائیل به امریکا می گوید٭

یم ناتوانند و نباید ژمخالفان ر
مالحظه اثر مجازاتها را بر 

  :نها بکندآناتوان شدن 
  

اینترپرس  ،۲۰۱۰مارس  ۳در  
سرویس، گزارشی را انتشار داده است 

  :حاوی نکات درخور توجه زیر
سیاست امریکا بر  ،در حال حاضر 

اینست که ترکیبی از دیپلماسی و 
یم ژمجازاتهای اقتصادی می تواند ر

ایران را ناگزیر کند برنامه اتمی 
و نیز می گوید .  خود را رها کند

گزینه  ،هرگاه این ترکیب کارساز نشد
  .نظامی بکار گرفته خواهد شد

حکومت اسرائیل  و حامیان او بر  
ود بر حکومت امریکا برای  فشار خ

وضع و اجرای مجازاتهای سخت و 
نیز بکار گرفتن نیروی نظامی بر ضد 

 ۱۷در . افزایش یافته است ،ایران
کنفرانس بین در ،نتان یاهو ،فوریه

وقت دارد از  :گفته است ،المقدس
مجازاتهای سخت می . دست می رود

  . باید وضع و اجرا کرد
و مجازاتهائی که موضوع گفتگ 

هستند عبارتند از ممنوع کردن 
ارسال بنزین به ایران و بسا صدور 

تحت  ،به سخن دیگر ،نفت از ایران
محاصره اقتصادی قراردادن ایران و 

وضع مجازاتهای سخت  ،نآهمراه 
اوباما با . بر ضد سپاه پاسداران

محاصره اقتصادی موافق نیست اما 
با مجازات سپاه پاسداران موافق 

  .است
 ،م دیدار خود از واشتگتنبهنگا 

به  ،وزیر دفاع اسرائیل ،اهود باراک
 ،وزیر دفاع امریکا ،روبرت گیتس
امریکا می باید نیروی  :گفته است

دریائی خود در خلیج فارس را فعال 
چنانکه ترجمان عزم امریکا بر . کند

بکار بردن نیروی نظامی خود بر ضد 
امریکا می باید این . ایران بگردد

ماده جلوگیری از ورود آنیرو را 
کاالهای حساس به ایران و صدور 

  . اینگونه کاالها از ایران بگردد
اما حکومت اوباما با حمله نظامی 

موافق برخوردهای . موافق نیست
نظامی از نوعی که اهود باراک 

  . پیشنهاد می کند نیز نیست
متحدان اروپائی امریکا در کار  

ن و وارد کردن فشار به روسیه و چی
برخی از اعضای غیر دائمی شورای 

بخصوص ترکیه و برزیل و  ،امنیت
نها را با آلبنان هستند برای این که 

وضع مجازاتها برضد ایران موافق 
  . کنند

حکومت اوباما از هر سو تحت  
 :فشار است برای مجازات ایران

ورد منتظر تصویب آکنگره فشار می 
قطعنامه شورای امنیت نشود و 

. صوب کنگره را اجرا کندقانون م
البی اسرائیل هم برای اجرا شدن 
این قانون و هم برای وضع مجازاتها 

از سوی شورای امنیت و هم  
به حکومت  ،حمله نظامی ًاحتماال

  .وردآاوباما فشار می 
اما حکومت اوباما موافق اجرای       

مصوبه کنگره نیست زیرا سبب می 
شود که  امریکا نتواند موافقت 

ولتهای دیگر را برای وضع د
مجازاتهای سخت تر توسط شورای 

  . امنیت جلب کند
حکومت اوباما  ،افزون بر این 

نست که مجازاتها همه آنگران 
ایرانیان را تحت فشار و مضیقه قرار 
دهد و این امر سبب شود احساسات 

یم از ژملی گرائی شدت گیرد و ر
تنگنای کنونی بدر رود و بلکه 

. یم را از یاد مردم ببردژمخالفت با ر
اسرائیلی ها می  ،در رد این استدالل

ن آیم بیش از ژمخالفان ر :گویند
 ،ضعیف هستند که در کوتاه مدت

یم بشمار ژتهدیدی جدی برای ر
نکه جلوگیری از مجهز آحال . روند

شدن ایران به صالح اتمی، نیازمند 
  .اقدامی فوری است

اهود باراک توضیح داده است      
یم بسیار ژعقربه ساعت سقوط ره ک

کند تر از عقربه مجهز شدن ایران به 
هرگاه . سالح اتمی حرکت می کند

تنها  ،ایران به سالح اتمی مجهز شود
برای اسرائیل نیست که خطر ایجاد 

بلکه نظام منطقه را برهم  ،می کند
برای امریکا  ،می زند و از این رهگذر
  . نیز خطر ایجاد می کند
  ،اسرائیلخود   غیرازالبی اسرائیل و

  6در صفحه 
  

 ناتوانی و خشونت
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نها که بوش را به آدر امریکا همه 
از  ،حمله به عراق برانگیختند

محافظه کاران جدید و 
ناسیونالیستهای جانبدار سیاسیت 
تجاوزگرانه تا جمهوریخواهان به 
حکومت اوباما فشار وارد می کنند 

 ،یم ایرانژبرای این که در قبال ر
و تهدید به سیاست تشدید فشار 
   ،برای مثال. جنگ را در پیش بگیرد

جون بولتن که معاون وزارت -
خارجه و نماینده امریکا در سازمان 

استدالل  ،ملل در حکومت بوش بود
می کند که ماهها مذاکره، راه بجائی 

مجازاتهای اقتصادی نیز . نبرد
حمله  ،چاره کار. کارساز نمی شوند

  . ستنظامی به تأسیسات اتمی ایران ا
رئیس  ،ریچارد هاس ،ماه پیش - 

 ،شورای روابط خارجی صاحب نفوذ
استدالل کرد  ،در مجله نیوزویک

یم تنها راه متوقف کردن ژتغییر ر«
و »  . اجرای برنامه اتمی ایران است

امریکا می  :در مصاحبه ای نیز گفت
باید تأسیسات اتمی ایران را بمباران 

  . کند
بسود وضع تبلیغات  ،در این هفته    

 ،مجازاتهای سخت برضد ایران
  :سخت تخفیف یافته است

عنوان سرمقاله فایننشال تایمز  
 هرگز نباید در باره بمباران«:  اینست

 ،مایکل او. »کردن ایران فکر کرد
دو سرمقاله  ،هالون و بروس ریدل

نویس روزنامه تأکید کرده اند که در 
 ،تهدید کردن ایران به حمله نظامی

ن می باید  هوشیار و واشنگت
زیرا  تجربه حمله به . محتطاط باشد

. عراق هنوز به پایان نرسیده است
امریکا به دو جنگ نامحبوب در 
منطقه دست زده است و نباید خود 

  .را در جنگ سومی وارد کند
هنوز و باز بايد به  :انقالب اسالمی

مردم ايران هشدار داد كه حفظ 
ايران از خطر خارجي، وسعت 

شيدن و ادامه دادن به جنبش، بخ
رها شدن . كاري است كه بايد كرد

از استبداد و صاحب سرنوشت 
خويش شدن نيز در گرو اين 

  .جنبش است
  
اسرائیل برای  :اهود باراک ٭

حمله نظامی به ایران، نیاز به 
ن با امریکا آهمآهنگ کردن 

  :ندارد
  

 ،اهود باراک ،۲۰۱۰فوریه  ۲۶در  
در مؤسسه  ،وزیر دفاع اسرائیل
 :گفته است ،مطالعات خاورنزدیک

ما از همه کشورهای غرب می 
همه گزینه ها  ،بر ضد ایران ،خواهیم

اما . را روی میز خود داشته باشند
مهم تر از همه اینکه اسرائیل ممکن 

.  به ایران حمله کند ،است به تنهائی
من فکر نمی کنم نیازی به همآهنگ 

شته کردن حمله خود  با امریکا دا
اسرائیل به خود می بالد که . باشیم

هیچگاه از امریکا نخواسته است 
  . بیاید بجای ما از ما دفاع کند

اين عضو حزب كارگر  :انقالب اسالمی
مرتكب جنايت جنگي در غزه، از ياد 
برده است كه بدون امريكا و اروپا و 
روسيه شوروي، وجود پيدا نمي كرد و 
ا در جنگها نيز بدون حمايت آنه

شكست مي خورد و هم اكنون نيز 
هرگاه امريكا و غرب دست حمايت 
خود را از پشت اسرائيل بردارند، قادر 

چه رسد به . به حفظ خود نمي شود
  .حمله نظامي به ايران

اهود باراک  ،با وجود این تهدید      
اگر هم ایران به سالح  :گفته است

من فکر نمی کنم  ،اتمی مجهز شود
  . ه بکار بردن را در منطقآ
  
 ۶۰: بنا بر سنجش افکار ٭

درصد امریکائیان بر این 
نظرند که تنها بکار بردن زور 
می تواند مانع ساختن بمب 

  :اتمی توسط ایران شود
  

فوکس نیوز  ،۲۰۱۰مارس  ۴در  
نتایج سنجش افکاری را انتشار داده 
است که در باره رویه ای انجام شده 

. گرفت است که باید با ایران در پیش
درصد امریکائیان بر  ۶۰ ،نآبنا بر 

این نظر هستند که تنها بکار بردن 
یم ایران را از ادامه ژزور می تواند ر

.  برنامه تولید بمب اتمی باز دارد
این اکثریت می گوید برای متوقف 

نیروی  ،کردن برنامه اتمی ایران
  .نظامی الزم است

فکر می  درصد امریکائیها ۵۶       
جهز شدن ایران به بمب اتمی کنند م

درصد می  ۳۷ ،در برابر. فاجعه است
گویند ایران اتمی مشکل هست اما 

 ۳و . نها را اداره کردآمی توان 
مجهز شدن  :درصد نیز می گویند
مشکلی نیز  ،ایران به بمب اتمی

  .بشمار نیست
 ٢۵تنها  ،بنا بر این سنجش افکار       

درصد فکر می کنند دیپلماسی می 
درصد  ۵١حتی .  واند کارساز باشدت

درصد از مستقل  ۵١از دموکراتها و 
ها نیز فکر می کنند راه حل مشکل 

بکار بردن نیروی نظامی  ،اتمی ایران
 ٧۵ ،اما از جمهوریخواه ها. است

درصد راه حل نظامی را تنها راه حل 
  . می دانند

درصد با سیاستی که  ۴۱       
ان در پرزیدنت اوباما در قبال ایر

درصد  ۴۲موافق و  ،پیش گرفته اند
درصد نیز نمی  ۱۷. مخالف هستند

با سیاست اوباما در قبال . دانند
 ۴۰درصد موافق و  ۵٠ ،تروریسم

با اداره . درصد مخالف هستند
درصد  ۵١جنگ در افغانستان نیز 

 ۴۹ ،در ماه دسامبر. موافق هستند
درصد با رویه اوباما در قبال این 

  .دندجنگ موافق بو
يادآور مي شود كه از  :انقالب اسالمی

آغاز جنبش بدين سو، اين نخستين 
بار است كه سنجش افكاري از اين 
نوع انجام مي گيرد و اكثريتي از 
امريكائيان موافق حمله نظامي به 

  .ايران مي شوند
  
خطری که ایران را تهدید  ٭

می کند، نه از بیرون که از 
  :طبیعت است

  
کوریه  ،۲۰۱۰مارس  ۴در  

انترناسیونال مقاله ای را انتشار داده 
است در باره خطر زلزله که تهران را 

یم ژر :تهدید می کند و نوشته است
نکه به فکر تهدید مردم از آبجای 

بفکر خود از  ،خطر زلزله باشد
  :تهدید مردم است

سال است که زلزله  ۱۰مدت  
شناسی یکی از رشته های مهم دانشها 

بلحاظ اجتماعی و  هم. شده است
اقتصادی و هم بلحاظ سیاسی و هم 

  . بلحاظ معماری و طبیعت شناسی
هزار کشته در زلزله  ۲۵۰شمار      

 ،ور استآهائیتی که وحشت 

بازشناسی توانائی طبیعت و بی ثباتی 
. بسیار کره زمین را ضرور کرده است

موفقیت نسبی شیلی در  ،ن سوآاز 
زلزله مدن از پس مرگ و ویرانی آبر

ساکنان روی زمین را از  ،ای شدید
گاه آ ،ضرورت پرداختن به زلزله

اینک این امکان وجود . کرده است
دارد که با دقت مطالعه و پی 

و . مدهای هر زلزله محاسبه شودآ
نیز می توان تلفات انسانی هر زلزله و 

مدهای آزیانهای اقتصادی و پی 
ورد آن را برآاجتماعی و سیاسی 

نها این آها و مدیریت  زلزله. کرد
شکار کرده است که آواقعیت را 

دموکراسی و بنیادهای دمکراتیک 
توانا به پیشگیری زلزله و بعد از 

به مدیریتی با میزان خسران  ،وقوع
  .کمتر است و  نه دیکتاتوری

حاال می توان احتمال مرگ و میر       
و نیز اندازه از هستی ساقط شدن در 

د از یک زلزله صورت زنده ماندن بع
بنا بر این که زلزله در چه جامعه  ،را

 ،بتازگی. ورد کردآبر ،روی می دهد
مقاله در باره  ،نیویورک تایمز

شهرهای بزرگ که در معرض زلزله 
ن فاجعه آهستند و در صورت وقوع 

انتشار  ،انسانی بزرگ روی می دهد
در شهرهائی چون استانبول و . داد

در ( تهران و کراچی و کاتماندو
که در ) در پرو(و لیما )  نپال

فنون الزم برای  ،ساختمان سازی
حفظ بنا از ویران شدن براثر زلزله 

در صورت وقوع   ،بکار نرفته است
  . مرگ و ویرانی عظیم می شود ،زلزله

بنا بر مطالعه ای که بیل هام  
در صورت وقوع  ،انجام داده است
با شدتی که در  ،زلزله در تهران

دست کم یک  ،روی دادهائیتی 
. میلیون نفر را خواهد کشت

مدتهای مدیدی است که زلزله 
شناسان و زمین شناسان از دولت 
ایران می خواهند پایتخت را تغییر 
دهد و  دست کم بخشی از جمعیت 
. شهر را به نقاط دیگر انتقال دهد

 ،۲۰۰۹مقامات ایران در اواخر سال 
تغییر پایتخت را موضوع بررسی قرار 

  . دادند
یم ایران مرجحات دیگری ژاما ر 
کوشش خود را صرف حفظ . دارد

مردم از خطر نمی کند بلکه صرف 
حفظ خود از خطر مردم خود می 

هرگاه  زلزله، زمانی روی دهد . کند
که مردم در خوابند و یا وقتی روی 
دهد که تراکم عبور و مرور بیش از 

مرگ و ویرانی عظیم می  ،حد است
که دولتیان بی  بخصوص. شود

کفایتند و چند و چون تأسیسات 
پرسیدنی . اتمی نیز  در پرده ابهامند

هرگاه زلزله شدیدی روی  :است
بر سر تأسیسات اتمی که در زیر  ،دهد

چه  ،ن ایجاد شده اندآو روی 
  مد؟ آخواهد 

مدهای چنین زلزله بمراتب آپی  
مدهای یک حمله آبدتر از از پی 

دن اجرای نظامی برای متوقف کر
اگر یک . برنامه اتمی ایران است

 ،یم نابخرد و فاسد به عمدژر
گفتگوها در باره تسلیحات خود را 

وظیفه ما است که انسان  ،کش بدهد
باشیم و رفتار انسانی داشته باشیم و 
برعهده دیپلماسی ما است که مردم 

گاه کنیم آایران را از دالئل مصنوعی 
که نها سبب می شود آکه پذیرفتن 

 ،وقتی فاجعه ای طبیعی روی داد
تلفات و خساراتش بس عظیم 

می باید با پیشنهاد  ،این انذار. بگردد
کمک بالدرنگ برای پیشگیری از 

این . تلفات بر اثر زلزله همراه باشد
امرکه وقوع زلزله و حتی پیشگیری 

مخفی از تلفات آن و نیز، تأسیسات 
ما  ،اتمی که بد نگاهداری می شوند

این واقعیت روبرو کرده است  را با
امری که تنها به  ،ینده ایرانآکه 
  .نیست ،یم حاکم مربوط باشدژر

هشدار و انذار نسبت  :انقالب اسالمی
به خطر زلزله و بي كفايتي و بي 

يم يك امر است و آن را ژاعتنائي ر
دست آويز و يا وسيله توجيه حمله 
نظامي به ايران كردن، امري ديگر 

يم استبدادي، ژزله و رخطر زل. است
حمله نظامي به ايران را توجيه نمي 

  .كنند
  

چگونه تجهیزات اتمی 
به ایران برده می شوند 
و دستگیری گروهی در 

میلیارد  ۱۰۷ایتالیا و 
  !:سال؟ ۱۰دالرسوددر

  
            چگـــــــــونگی راه جســـــــــتن ٭ 

  :تجهیزات اتمی به ایران
  

خبرگزاری  ،۲۰۱۰فوریه  ۲۸در   
س گزارش مفصلی را سوشیتدپرآ

  :انتشار داده است دارای نکات زیر
یک شرکت  ،در اوائل سال پیش 

چینی  به نمایندگی شرکتی در 
فشار سنج اتمی را ۱۰۸تایوان، 

تاریخ  :اما کار دیگر شد. سفارش داد
سفارش و محل تحویل و مسیر تغییر 

  . وردآیافتند و کاال سر از ایران در 
دن فشار ماجرای خریدن و بر      

سنج اتمی به ایران نشان می دهد 
ایران چگونه مجازاتهای بین المللی 
را دور می زند و تجهیزاتی را که می 
خواهد  و بکار تولید بمب اتمی نیز 

. می خرد و به ایران می برد ،یندآمی 
ایران بارها سعی  ،در سالهای اخیر

 ،کرده است از طریق کشور ثالث
  . دتجهیزات اتمی را وارد کن

کار  ،در مورد فشارسنج های اتمی     
 ،ن ماجراآدر .  با موفقیت انجام شد

سازنده سوئیسی و حکومت سوئیس 
شرکت چینی . فریب خوردند

ممنوعیتی را که دولت چین مقرر 
دور زد و مقامات تایوان  ،کرده بود

نیز یا نتوانستند و یا نخواستند بر 
  .وفق تحریم بین المللی عمل کنند

لبرایت کارشناس منع آداوید       
گسترش سالح اتمی و رئیس مؤسسه 
دانش و امنیت بین المللی واقع در 

ایران ماهها بود  :می گوید ،واشنگتن
در پی یافتن و وارد کردن فشار سنج 
های اتمی بود و خریدن و وارد 

  .  نها پیروزی بزرگی بودآکردن 
برای خریدن  :لبرایت می گویدآ 

در . ا به هر دری زداین فشارسنج ه
جستجو کرد و  ،اروپا و امریکا
تا اینکه  با استفاده . توفیقی نجست

از شرکتی در چین و یک نمایندگی 
این . در تایوان، بمقصود رسید

موفقیت زنگ بیدار باش شد برای 
  .  جامعه بین المللی

می خواهد  :ایران می گوید 
اورانیوم را غنی کند و از اورانیوم 

بعنوان سوخت  نیروگاه غنی شده 
نست که آاما غرب بر . استفاده کند

قصد واقعی ایران، تولید بمب اتمی 
  .است

بررسی چگونگی استفاده ایران از      
اما . این فشار سنج ها ناممکن است

قصد  :کارشناسان می گویند
 ،ازسفارش این تعداد فشار سنج

ها ژنها در سانتریفیوآاستفاده از 
ن کار غنی سازی بخاطر سیال کرد

  . اورانیوم است
گزارش بنا بر  ،در نوامبر گذشته 
ایران  ی اتمی،ژالمللی انر نانس بیژآ

 ،نهاآاز . داشت ژسانتریفیو ۸۶۹۲
.  کار می کردند ژسانتریفیو  ۳۹۳۶

 ۱۰هر فشار سنج می تواند کار 
  . را تنظیم کند ژسانتریفیو

یک  ،ورس -فرنک دالنوکی      
رکز جیمس مارتین، فیزیک دان از م

خاص مطالعات مربوط به عدم 
واقع در کالیفرنیا  ،انتشار سالح اتمی

فشارسنج ها  سخت بکار  :می گوید
موفقیت  ،از این رو. یندآایرانیها می 

ایران در خریدن و بردن این 
  .فشارسنج ها کاری مهم است

در  :ترتیب کار چنین بوده است 
دستور خرید،  ،۲۰۰۹انویه ژ ۲۴
ن می دهد که شرکت روک مستر نشا

مانوفاکچر اند ساپالی 
 Rock Master)(کمپانی،

manufacture and supply 
company  این فشار سنج ها را

برای پایگاه خود در شانگهای 
بهای فشارسنج ها .  خریده است

این بها . دالر بوده است ۱۱۲۳۰۳
 –به نمایندگی شرکت سوئیسی هلی 

 ،در تایوانی لیمیتید ژاوسآن تکنولو
  . پرداخت می شود

هلی اوسآن پرداخت  ،فوریه ۶در       
مستر دریافت می  –اولیه را از روک 

وضع تغییر می  ،ن ببعدآاما از . کند
  :کند

مستر دستور خرید  -روک      
عطف به . جدیدی صادر می کند

اوسآن  –انویه ، به هلی ژ ۲۴تاریخ 
دستور می دهد فشارسنج ها را  به 

نبرد و به فرودگاه تهران  تهران
شرکت دریافت کننده را . ببرد

قید » مشاورصنعت معاصر« شرکت 
کار این شرکت تهیه . می کند

  .تجهیزات و قطعات صنعتی است
بهای خرید را  ،دستور خرید دوم      

دالر قید می کند که  ۱۴۵۸۰۰مبلغ 
دالر بیشتر از بهای قید شده  ۳۳۵۰۰

ون در دستور خرید اول است بد
  .هیچگونه توضیحی

تغییر مقصد و چگونگی  ،از قرار       
خرید، اعالن خطری می شود برای 

این شرکت در . اوسآن –شرکت هلی 
فوریه ایمیلی به روک مستر می  ۱۸

فرستد و شرکت تایوانی را مطمئن 
فشار سنج اتمی برای  ۱۰۸میکند که 

در  ایمیل . صنایع اتمی ایران نیستند
وانین چین نیز گفته شده است ق

ارسال فشارسنج ها را به ایران 
اما هیچیک از .  ممنوع کرده است

این مکاتبات به مقامات سوئیسی 
  .اطالع داده نمی شوند

مقامات اروپائی می گویند از هر  
یم ایران برای خرید ژکوشش ر ۱۰

از . تا را خنثی کرده اند ۹ ،تجهیزات
ایران  ،۲۰۰۹تا اوت  ۲۰۰۸ماه اوت  

ار تقال کرده است این فشار ب ۴۰
سرانجام از طریق . سنج ها را بخرد

نها را خریده و به ایران آ ،تایوان
  .برده است

بدين سان، در فروش  :انقالب اسالمی
فشار سنج ها، شركتهاي آلماني و 
سوئيسي و چيني و تايواني دخالت 

دولتهاي غربي كه نمي . داشته اند
توانند شركتهاي خود را از فروش 

  جهيزات اتمي به ايران بازدارند، به ت
مردم خود دروغ مي گويند وقتي 
صحبت از محاصره اقتصادي و حمله 

نيويورك تايمز نيز . نظامي مي كنند
شرحي در باره معامالت شركتهاي 
امريكائي با ايران انتشار داده است با 
وجود ممنوع شدنشان از معامله با 

  :ايران
  7در صفحه 

  
  

 ناتوانی و خشونت
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رکتهای حکومت امریکا ش ٭
امریکائی را ثروتمند می کند 
که تحریمش را نادیده می 
گیرند و با ایران معامله می 

 ۱۰این شرکتها ظرف . کنند
میلیارد دالر عایدی  ۱۰۷ ،سال

  :!داشته اند
  

نیویورک  ،۲۰۱۰مارس  ۶در  
تایمز گزارش مفصلی در باره 
معامالت شرکتهای امریکائی با 

ریافتی و د ،برغم منع قانونی ،ایران
 ،های این شرکتها از حکومت امریکا
  :انتشار داده است واجد این نکات

حکومت امریکا  ،سال ۱۰ظرف  
بابت  ،میلیارد دالر ۱۰۷مبلغ 

قرارداد و کمک مالی و دیگر سودها 
به ماوراء ملی ها و شرکتهای خارجی 
ای پرداخت کرده است که برغم 

با این  ،ممنوع بودن معامله با ایران
  .معامله کرده اند و می کنند کشور

 ۱۵ملحوظ است مبلغ  ،در این مبلغ 
میلیارددالرکه به شرکتهائی پرداخت 
شده است که برغم مجازاتهای مقرر 

با ایران در  ،از سوی دولت امریکا
 ،بهره برداری از منابع نفت و گازش

  .همکاری کرده اند
سالها است که حکومت امریکا  

ر گذاشته ملتهای دیگر را زیر فشا
است که به کوششهای امریکا برای 
تحت فشار قراردادن اقتصاد ایران 

هدف امریکا از وارد کردن . بپیوندند
فشار اقتصادی، ناگزیر کردن ایران 
از دست برداشتن از اجرای برنامه 

حال که ایران . اتمی خویش است
وقعی به اقبال امریکا به راه 
دیپلماتیک نمی نهد و به اجرای 

 ،مه اتمی خود ادامه می دهدبرنا
حکومت اوباما می کوشد شورای 
امنیت را به وضع مجازاتهای جدید 

  .متقاعد کند ،بر ضد ایران
اما تحلیل نیویورک تایمز از دفاتر  

دولت فدرال و گزارشهای شرکتها و 
نشان می دهد که هم  ،مدارک دیگر

 ،حکومت اوباما و هم حکومت بوش 
 ،به شرکتها ،اندر مورد معامله با ایر

میخته از بله و نه داده آپیامهائی 
به شرکتهائی که منافعشان با . اند

هدفهای امنیتی امریکا ناسازگار 
  .جایزه نیز داده اند ،است

بسیاری از این شرکتها در رشته      
های حیاتی اقتصاد ایران پول بکار 

بیشتر از دو سوم این . انداخته اند
دریافت  شرکتها که پول حکومت را

با صنعت نفت ایران معامله  ،می کنند
و نفت و گاز، منابع اصلی . می کنند

مد دولت ایران و سپاه پاسدارانی آدر
هستند که روز به روز قدرتمند تر می 

همان سپاه پاسدارانی که . شود
هدف اول مجازاتهائی است که 
حکومت اوباما در پی وضع و اجرا 

بقصد متوقف کردن  ،نهاآشدن 
ای برنامه اتمی و موشکی ایران اجر
  .است

شرکتهای دیگر در خودکار کردن  
صنایع و توزیع که بخش مهم دیگر 

طرف معامله با  ،اقتصاد ایران است
این بخش نیز با سپاه . ایران هستند

یکی، موتور کشتی . ربط پیدا می کند
باری به شرکت کشتیرانی ایران می 
. فروشد که در مالکیت دولت است

در فهرست سیاه امریکا  ،شرکتاین 
قرار دارد بلحاظ حمل و نقل 

  .تجهیزات نظامی
حکومت  ،بدین سو ۲۰۰۰از سال  

امریکا به شرکتها بابت ساخت 
حدود  ،بناهای نظامی و پلتونیوم

میلیارد دالر پرداخت کرده  ۱۰۲
این شرکتها سودهای . است

در این مبلغ . گوناگون برده اند
یلیارد م ۴٬۵ملحوظ است حدود 

دالر و ضمانت وام که بانک 
 ،صادارات و واردات متعلق به دولت

میلیون  ۵۰۰مبلغ . پرداخته است

دالر برای تحقیقات اتمی و تولید 
  . نفت از گیاه پرداخت شده است

شرکتهای نفت و  ،افزون بر این     
گاز که طی سالها با ایران معامله می 

میلیون  ۱۴بهره برداری از  ،کنند
از زمین های دولت را بدست  جریب

  . ورده اندآ
بسیاری از  ،در ماههای اخیر 

شرکتها تصمیم گرفته اند که از 
چرا که . معامله با ایران بازایستند

هم حکومت امریکا و هم 
نها فشار می آحکومتهای غرب به 

یکچند از شرکتهای نفت و . ورندآ
گاز نیز منتظر  هستند ببینند چگونه 

ضد ایران وضع  مجازاتهائی بر
  . خواهد شد

حکومت امریکا بر اینست که       
موفق شده است حکومتهای متحد و 
نیز بطور مستقیم شرکتها را، متقاعد 
کرده است از سرمایه گذاری در 

بخصوص در نفت و  ،ایران
 ،افزون براین. خودداری کنند،گاز

کوشش امریکا وقف این ،طی سالها
امله با بوده است که بانکها را از مع

ایران منصرف و ایران را بلحاظ 
به  ،قطع ارتباط نظام پولی جهانی

دنیس مک . وردآانزوای اقتصادی در
رئیس دفتر   ،McDonough، دنوق

ما بسیار  :شورای امنیت ملی می گوید
تهاجمی عمل می کنیم و تمام ابزار 

  . را نیز بکار می بریم
بنا بر فهرستی که روزنامه تایمز  

شرکت در  ۱۴ ،ه استتهیه کرد
همان حال که با حکومت امریکا 

با ایران نیز معامله  ،معامله می کنند
شرکت به معامله با  ۴۹. می کنند

ایران ادامه می دهند و هنوز اعالن 
نکرده اند که قصد دارند ترک 

  .معامله کنند
یکی از توانمند ترین ابزار      

دست کم روی  ،حکومت امریکا
دن شرکتهائی مجازات کر ،کاغذ

میلیون دالر در  ۲۰است که بیشتر از 
نفت و گاز ایران سرمایه گذاری 

سالی که  ۱۴اما در طول . کنند
هیچگاه  ،قانون وضع شده است

. شرکتی را مجازات نکرده است
وردن آقسمتی بلحاظ ترس از بخشم 

  .متحدان امریکا
شرکت مهندسی  ،برای مثال      

Daelim Industiral ی ای کره جنوب
در سال  ،سا استآکه شرکتی غول 

 ۷۰۰قراردادی به مبلغ  ،۲۰۰۷
میلیون دالر با ایران برای نوسازی 

بنا بر . امضاء کرد ،یک پاالیشگاه
قرارداد قانون  ،دایره تحقیق کنگره

منع سرمایه گذاری در صنعت نفت و 
بنا براین . گاز را نقض کرده است

شرکت دلیم می باید مجازات می 
می باید دیگر طرف  ،جملهاز . شد

اما .  معامله با دولت فدرال نمی شد
ارتش امریکا قراردادی   ،۲۰۰۹در 

 ،میلیون دالر با شرکت ۱۱۱به مبلغ 
برای بنا سازی در پایگاه نظامی 

. امضاء کرد ،امریکا در کره جنوبی
نکه آبا  ،دلیم ،نآتنها یک ما بعد از 

می دانست کارش نقض قانون منع 
اری در صنعت نفت و گاز سرمایه گذ
 ۶۰۰قراردادی بمبلغ  ،ایران است
برای توسعه میدان  ،میلیون دالر

با ایران امضاء  ،گازی فارس جنوبی
  . کرد
از  ،ایالت از ایالتهای امریکا ۱۹ 

جمله نیویورک و کالیفرنیا و 
شرکتها را از معامله با ا، فلورید
مقامات ... منصرف کرده اند ،ایران

در حال  :ا می گویندحکومت اوبام
اولویت پرزیدنت اوباما  ،حاضر

متقاعد کردن چین به موافقت با 
وضع مجازاتهای جدید بر ضد ایران 

اما اعضای کنگره به او فشار . است
ورند منتظر موافقت چین نماند آمی 

و مجازاتهای وضع شده را با 
 ،رون کلین.به اجرا بگذارد ،قاطعیت

 :ی گویدنماینده کنگره از فلوریدا م

نیاز داریم پیامی محکم برای شرکتها 
نها اخطار کنیم که ما آبفرستیم و به 

نها از لحاظ آدیگر اجازه نمی دهیم 
دولت ایران را توانا به  ،اقتصادی

  .ادامه کاری کند که دارد می کند
  
  :وسیله بکار نرفته*
  

 ۱۹۹۹پیام محکم را کنگره در  
داد وقتی مجازاتها برضد ایران را 

قانون به رئیس . صویب کردت
بنا بر  ،جمهوری اختیار می دهد

علیه  ،یک رشته از مجازاتها را ،موقع
نه تنها این . شرکتها اعمال کند

شرکتها، معامله با دولت فدرال را از 
نها ممکن آبلکه  ،دست می دهند

 ۱۰است از دریافت وامهای  بیشتر از 
میلیون دالر بانک صادرات و 

. یز محروم شوندواردات امریکا ن
ممکن است از وارد کردن کاال و 

  ... خدمات به امریکا  محروم شوند و
ن شده است که آاینک کنگره بر     

دایره مجازاتها را وسیع تر کند و 
در قانون . ی نیز بگرداندژشامل انر

شرکتها از فروش بنزین به  ،جدید
 ،در واقع. ایران نیز ممنوع می شوند

 ،بع بزرگ نفتبا وجود داشتن منا
ایران بلحاظ نداشتن تصفیه خانه 

سخت به  ،از لحاظ بنزین ،های کافی
 ،غازآاما از . خارج وابسته است

اجرای قانون با مشکل بسیار روبرو 
  :شده است

متحدان اروپائی اعتراض کرده      
اند که اجرای قانون امریکا در 

دیگر نقض حاکمیت این کشورهای 
 ،نتونحکومت کلی. کشورها است

 ،بخاطر رعایت ایجابات امنیت ملی
از مجازات نخستین  ،۱۹۸۸در 

ناقض . چشم پوشید ،ناقض قانون
. قانون، شرکت فرانسوی توتال بود

حکومت امریکا پذیرفت قانون را در 
ن را نقض آباره دیگر شرکتهائی که 

 ،بکار نبرد و در عوض ،می کنند
کشورهای اروپائی کنترل شدید بر 

یران برقرار کنند به صادرات به ا
ی که کاربرد ژترتیبی که تکنولو
صادر  ،به ایران ،نظامی داشته باشد

  .نشود
که از  ،استوارت ایزن شتایت      

سوی وزارت خزانه داری امریکا با 
کشورهای اروپائی مذاکره کرده 

قانون به ایران  :می گوید ،است
امکان داد از اختالف میان اروپا و 

شرکتهای اروپا . کندامریکا استفاده 
  .بر معامالت خود با ایران افزودند

شرکت  ،برای مثال ،۱۹۹۹در  
نفتی رویال دوچ قراردادی به مبلغ 

میلیون دالر برای بهره برداری  ۸۰۰
با شرکت  ،از دو حوزه نفتی ایران
  . ملی نفت ایران امضاء کرد

اسناد نشان می دهند که شل یکی       
که بدون  از هفت شرکت نفتی است

با  ،اعتناء به قانون مجازات ایران
  . معامله کرده است ،ایران

جون بولتن که بعنوان معاون      
وزارت خارجه امریکا و نماینده این 

به مسئله اتمی  ،کشور در سازمان ملل
 :می گوید ،ایران می پرداخته است

اجرا نشدن قانون مجازات 
شرکتهائی که طرف معامله با ایران 

پیامی است به ایران که  ،ندمی شو
برای جلوگیری (امریکا عزم قاطعی 

از مجهز شدن ایران به بمب اتمی 
به اعتبار  ،در همان حال. ندارد)

امریکا لطمه می زند و دیگر کسی 
  .تهدیدهایش را جدی نمی گیرد

او شرح می دهد ماجرای      
در  :اپنژ گفتگویش را با سفیر

 :اپن گفتمژبه سفیر   ،۲۰۰۴
اپن می باید مانع از ژکومت ح

اپنی اینپکس در ژفعالیت شرکت 
زادگان بشود وگرنه آمنطقه نفتی 

میلیارد دالر  ۲این شرکت بمبلغ 
اپن ژسفیر . مجازات خواهد شد

چطور . جالب است ،خوب :گفت
شما تا به حال یک شرکت اروپائی را 

  مجازات نکرده اید؟ 
با . اینپکس هیچگاه مجازات نشد    

شرکت  ،چند سال بعد ،این وجود
تصمیم گرفت از فعالیت خود در 

و حکومت بوش نیز . ایران بکاهد
هیچ شرکتی را بخاطر رعایت 

  .مجازات نکرد ،نکردن قانون
نماینده  ۵۰بعد از این که  ،بتازگی 

کنگره از دو حزب در باره اجرا 
نزد اوباما شکایت  ،نشدن قانون

بردند و فهرستی از شرکتها را در 
اختیار او گذاشتند که قانون را نقض 

وزارت خارجه امریکا  ،می کنند
اعالن کرد که تحقیقات مقدماتی را 

مقامات دولت می . غاز کرده استآ
معامله موضوع تحقیق  ۲۷گویند 
  . هستند

  
  :تزاحم منافع*
  

در میان شرکتهائی که کنگره  
فهرستشان را برای وزارت خارجه 

شرکت نفتی  ،فرستاده است
پتروبراس است که برزیلی و دولتی 

 ،این شرکت در سال گذشته. است
میلیارد دالر از بانک  ۲مبلغ 

برای بهره  ،صادرات و واردات
برداری از منابع ساحل ریو 

وامی . دریافت کرده است ،انیروژدو
 ،که به این شرکت داده شده است

بهنگام رسیدگی به  چند و چون 
 مقامات رسیدگی ،اعطای این وام

کننده چون بخواهند فعالیت این 
با  ،شرکت  را در ایران لحاظ کنند

. مشکل تزاحم منافع روبرو می شوند
این  ،برغم اخطار امریکا ،از سوئی
میلیون دالر در خلیج  ۱۰۰شرکت 
برای بهره برداری از منبع  ،فارس

سرمایه  ،بی ایرانآنفتی در منطقه 
 ،و از سوی دیگر. گذاری کرده است

گذاری شرکت در ساحل سرمایه 
چرا . کار ایجاد می کند ،انیروژریودو

 ،که غیر عملیات بهره برداری
شرکت از شرکتهای امریکائی جنس 

یک  ،در خاورمیانه نیز. می خرد
منبع نفتی را به بهره برداری می 

  . رساند
بعد از اینکه روزنامه تایمز در       

باره وامی که بانک به این شرکت 
نک اعالن کرد که نامه با ،داده بود

ای از شرکت پتروبراس  گرفته اند 
شرکت اطمینان داده  ،نآکه در 

است که کار در ایران را پایان داده 
یک مقام کاخ سفید با ارسال . است

نوشته  ،نوامبر ۳ایمیلی به تاریخ 
سیاست حکومت بر اینست که به 
شرکت ها در باره سرمایه گذاری در 

زیل طرف بر. ایران هشدار بدهد
بازرگانی عمده امریکا است و 
گفتگوهای ما با این کشور جریان 

  . دارند
اما اگر حکومت امریکا امیدوار        

است که دادن وام به شرکت، برزیل 
ن می دارد که سیاست خود را آرا بر

با سیاست امریکا  ،در قبال ایران
زود است که امید خویش  ،همسو کند

  .را واهی بیابد
محمود  ،۲۰۰۹نوامبر  ۲۳در        

و . احمدی نژاد از برزیل دیدار کرد
دو کشور موافقت کردند در 

همکاری فنی  ،طرحهای نفتی و گازی
نها آمقامات ایران گفتند . کنند

ممکن است فرصتهای دیگری برای 
 ،سرمایه گذاری به شرکت پتروبراس

  .پیشنهاد کنند
کار به  ،روابط برزیل با ایران       
ب رساندن قطعنامه مجازات تصوی

از . ایران را با مشکل روبرو می کند
این رو که نوبت عضویت در شورای 

همین . امنیت به برزیل رسیده است
هفته پیش بود که لوئیز ایناچیو لوال 

 Luiz Inácio Lul da(دا سیلوا 

Silva(، رئیس جمهوری برزیل، 
مخالفت خود را با وضع مجازاتها 

 :ر کرد و گفتاظها ،برضد ایران
صحیح نیست ایران را پای دیوار 

  .قرارداد
دفتر شرکت پتروبراس در تهران        

وابسته  ،لمیداآباز است و دیاگو 
 :می گوید ،اقتصادی برزیل در تهران

شرکت پتروبراس تحت پرسش 
درباره میزان سرمایه گذاریش در 

با وجود مسئله سرمایه . ایران است
 ،نیرواژگذاری شرکت در ریودو

مقامات شرکت در حال گفتگو با 
ایران و عالقمند انجام توافق های 

  .جدید است
  
  :فرصتهای تحصیل منافع*
  

با وجود مراقبتهای امریکا و  
هنوز فراوان دربها بر  ،تهدیدهایش

روی شرکتها بازهستند که می توانند 
به اقتصاد ایران در  ،برای بردن سود

کومت یند بدون این که از انتقام حآ
امریکا و یا از  ازدست دادن معامله با 

  .  حکومت امریکا بترسند
کمپانی ها ی اتومبیل که با ایران    

سال  ۱۰در طول  ،معامله می کنند
 ،با حکومت امریکا ،گذشته

میلیارد دالر  ۷٬۳قراردادهائی بمبلغ 
یکی  ،نهاآدر میان . امضاء کرده اند

خودروهایش در . شرکت مزدا است
می  ژمونتا ،توسط گروه بهمن ایران
شرکت درصد از سهام   ۴۵. شوند

بهمن، متعلق به بنیاد تعاونی سپه 
  .است که مربوط است به سپاه

سخنگوی مزدک حاضر نشد توضیح 
تنها گفت شرکت از ربط گروه . بدهد

  .بهمن به سپاه بی اطالع است
حتی شرکتهائی که در امریکا  

ترین از جمله بزرگ  ،اقامتگاه دارند
شرکتهای طرف معامله با حکومت 

از طریق شعبه های خود در  ،فدرال
نها استقالل آکه به  –خارج امریکا 

می توانند در  ،-داده شده است 
  .ایران سرمایه گذاری کنند

 ،شرکتهای صنایع هوائی و فضائی 
قراردادهائی  ،بدین سو ۲۰۰۵از 

میلیارد دالر با حکومت  ۱۳بملغ 
 ،ن سالآدر . ده اندامریکا امضاء کر

شرکت اونیورسال که شعبه اش در 
انگلستان طرف معامله با ایران در 

بتازگی  ،مورد پاالیشگاه اراک است
میلیون دالر با  ۲۵قراردادی بمبلغ 

  .حکومت امریکا امضاء کرده است
یک شرکت  ،اینجر سول راند 

می گوید در معامله  ،امریکائی دیگر
ب و آ ،های کوچک خود  با ایران

با . هوای سیاسی را لحاظ می کند
سیستم  وجود این، در حال حاضر، 

های فشار هوا را که کاربردهای 
از جمله در صنایع نفت و گاز  ،بسیار

به  ،و نیروگاه های اتمی برق دارند
  . ایران می فروشد

 بیرون دورگان ،سناتور دموکرات 
)Byron Dvrgan (،  کوشید شعبه

. تعطیل کند ۲۰۰۴هالیبورتن را در 
 Dick(دیگ چنی. اما نتوانست

Cheney ( مدیر عامل شرکت
این شرکت به شعبه . هالیبورتن بود

خود در ایسلند اجازه داد با ایران 
قرارداد برای فروش خدمات به 

  . ایران ببندد
  

بدين قرار، حكومت  :انقالب اسالمی
امريكا كه در پي مجازات ايران است و 

نيز روي ميز  مي گويد گزينه نظامي
رئيس جمهوري است، حتي 
شركتهاي طرف معامله با ايران را از 

  !!معامله با خود محروم نيز نمي كند
  

  8در صفحه 

 نتناتوانی و خشو
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دستگیری اعضای یک شبکه  ٭
قاچاق اسلحه به ایران در 

  :ایتالیا
  

، در ايتاليا يک ۲۰۱۰مارس  ۳در 
روز  ،دادستان ضد تروريسم

 چهارشنبه ضمن اعالم خبر بازداشت
دو ايرانی و پنچ ايتاليايی به اتهام 

های  قاچاق اسلحه و نقض تحريم
المللی در شهر تورین تصریح  بين

کرد که تحقیقات درباره 
های این افراد از ماه ژوئن  فعالیت

 .آغاز شده است ۲۰۰۹سال 
آرماندو اسپاتارو، دادستان ضد    

های  تروریسم، نام ایرانی
مید دستگیرشده در این پرونده را ح

ساله، و همایون  ۵۱نژاد،  معصومی
ساله، اعالم کرده  ۴۷بختیاری، 

 .است
نژاد که ساکن رم بوده و  معصومی    

نگار اعالم  شغل خود را روزنامه
کرده از خبرنگاران باسابقه واحد 

 .مرکزی خبر ایران است
به گفته اسپاتارو، دو ایرانی دیگر    

نیز در رابطه با این پرونده تحت 
اکنون در ایران  د هستند که هم پیگر

 .برند به سر می
سرهنگ وینچنزو آندرئونه، فرمانده 
عملیات بازداشت این افراد، 
همچنین گفته است که 

های بازداشت شده در این  ایتاليايی
های  مديران شرکت ،پرونده

صادرات و واردات و همچنين 
 .های مخابراتی هستند شرکت

بازداشتی  به گفته آندرئونه، افراد    
ای بزرگ  اند محموله در صدد بوده

شامل موشک ضدتانک و مواد 
های  منفجره را برخالف تحریم

موجود علیه ایران به ایران 
 .بفرستند

به گفته مقامات ايتاليايی، اين     
فعالیت خود را  ۲۰۰۷افراد از سال 

اند رد پایی از  آغاز کرده و کوشيده
 .خود برجای نگذارند

ماندو اسپاتارو، اين به گفته آر
ها با دريافت تقاضا از ايران،  شرکت

ويژه   را از اروپا و به  بیشتر این اسلحه
 .اند آلمان خريداری کرده

در چند سال اخیر چندین ایرانی و    
غیرایرانی به اتهام زیر پا گذاشتن 

های موجود علیه جمهوری  تحریم
ویژه قاچاق اسلحه به  اسالمی و به

شورهای مختلف از در ک ،ایران
جمله آمریکا، مالزی و آلمان 

  .اند دستگیر و گاه زندانی شده
 ، به گزارش ايلنا،۸۸اسفند  ۱۴در 

پرست در خصوص  رامين مهمان
دستگيري خبرنگار واحد مركزي 
خبر و يك ايراني ديگر در ايتاليا 

اخبار منتشره پيرامون   :اظهار داشت
اين دستگيري نشانگر بازي جديدي 

كه صورت گرفته و اين بازي با  است
هاي خاص و  پردازي  هدف حاشيه

  .اغراض مبهم انجام گرفته است
  
ایـــــران در کـــــار افـــــزایش  ٭

تسلیحات خود برای مقابله بـا 
  :حمله نظامی است

  
زمایش آ) ۲۰۱۰مارس  ۷( لوموند  

موشک زمین به دریا توسط ایران را 
  :موضوع بحث قرار داده است

ان موشکی با برد ایر ،مارس ۷در  
نام داده  ۱ –کوتاه را  که بدان نصر 

این موشک یک . زمایش کردآ ،است
تن را می  ۳۰۰۰کشتی با ظرفیت 
ایران که تهدید . تواند از میان ببرد

به مجازاتهای اقتصادی و نیز حمله 
نظامی اسرائیل به تجهیزات اتمی 

در هفته های  ،می شود ،خویش
ای ساخت موشکه ،پی درپی ،اخیر

  . جدید را اعالم می کند

در سی و یکمین  ،در اوائل فوریه 
وزیر  ،وحیدی ،سالگرد انقالب ایران

خبر از تولید انبوه موشک  ،دفاع
با  ،زمین به هوای ضد هلی کوپتر را

ضد تانگ  و یک موشک نام قائم
  . داد ،بنام طوفان ،دارای دو سر

تهران همچنین اعالم کرده است  
توانا به  ،ن به هواکه یک موشک زمی

هدف گرفتن هلی کوپترهای 
پاچ و نیز  یک موشک ضد آامریکائی 

موشک در دست تهیه دارد که 
. است C-300همانند موشک روسی 

موشکهای روسی را ایران از روسیه 
نها آخریده است اما روسیه تحویل 
  .را به ایران به تأخیر انداخته است

این اعالنها زمانی انجام می      
 ،در خلیج فارس ،که امریکا ،یرندگ

. پایگاههای ضد موشک را می گسترد
هدف، خنثی کردن حمله احتمالی 
ایران به کشورهای خلیج فارس 

  . است
ایران همچنین موشکهای دوربرد  

این موشکها . خود را به رخ می کشد
. جامعه بین المللی را نگران می کند

 ۳ایران موشک کاوش  ،در اول فوریه
فضا پرتاب کرد که یک کپسول  را به

 ،حامل حیوانهای زنده ،»زمایشیآ«
ایران در ماه دسامبر نیز، . به فضا برد

 –بنام سجین  ،موشکی با برد متوسط
بنا بر قول مقامات . زمایش کردآرا  ۲

این موشک تا اسرائیل برد  ،ایران
دارد و می تواند به هر هدفی در 
کشورهای همسایه ایران اصابت 

  .کند
بدين سان، تقالهاي  :نقالب اسالمیا
يم براي تشديد بحران، ربط ژر

. مستقيم دارد با جنبش مردم ايران
فروكش كردن جنبش دو اثر مستقيم 

تشديد بحران اتمي و : ببار مي آورد
موضوع روز شدن مجازاتها و حمله 
نظامي و تشديد سركوب در درون 

بيرون آمدن از اين تنگنا، . مرزها
از ادامه جنبش و كاري است كه 

  .وسعت گرفتن آن بر مي آيد
  

هنوز توافق ها بر سر 
کم و کیف مجازاتها 

  :بعمل نیامده اند
  
هیالری کلینتون زمان الزم  ٭

برای آماده تصویب کردن 
قطعنامه چهارم بر ضد ایران 

  :را دراز تر کرد
  

خبرگزاری  ،۲۰۰۶مارس  ۱در  
فرانسه گزارش کرد که وزیر خارجه 

 ،در این روز ،هیالری کلینتون ،امریکا
  :گفته است

تصویب قطعنامه حاوی مجازاتها  
. ماهها بطول می انجامد ،علیه ایران

ماده آزمانی او این سخن را گفت که 
انتین را با وضع ژرآمی شد برزیل و 

  .موافق کند ،مجازات علیه ایران
بگاه سفر به  ،او که در هواپیما       

ران صحبت با خبرنگا ،یرسآبوینس 
ارزیابی خود را از زمان الزم  ،می کرد

برای به تصویب رساندن قطعنامه 
در  ،نآهفته ای پیش از . تغییر داد

او گفته بود به تصویب رساندن  ،سنا
روز زمان الزم  ۶۰تا  ۳۰ ،قطعنامه

نکه  هواپیمای حامل آپیش از . دارد
او و همراهان در فرودگاه بوینس 

أکید کرد که ت ،یرس بر زمین نشیندآ
تردید نیست که به شورای امنیت می 
رویم و قطعنامه را بتصویب می 

من نمی توانم تاریخ قطعی . رسانیم
به شما بدهم ولی می توانم بگویم 
ظرف چند ماه این کار انجام خواهد 

  . گرفت
حکومت اوباما طرح  ،مارس ۳در  

مجازاتها علیه ایران را با اعضای 
در . گذاشتشورای امنیت در میان 

سیستم بانکی و بیمه نیز  ،این طرح
. مشمول مجازات می شوند

خبرگزاریها گزارش می کنند که 
طرح باتفاق کشورهای اروپائی تهیه 

ن موافقت آشده است اما روسیه با 
نکرده است زیرا مجازاتها را سخت 

  . ارزیابی کرده است
سرگی  ،وزیر امور خارجه روسیه      

نه  :گفته است ،مارس ۲در  ،الورو
مجازاتها که دیپلماسی با ایران می 

  . باید روش اصلی باشد
  
» سخت«روسیه مجازات  ٭

ایران را مورد توجه قرار می 
  :دهد

  
دیمتری  ،۲۰۱۰مارس  ۱در  

رئیس جمهوری روسیه گفته  ،مدودو
هرگاه دیپلماسی نتواند ایران  :است

را متقاعد کند که خواست جامعه 
باره برنامه اتمی  بین المللی را در

روسیه مجازات سخت  ،وردآبر ،خود
ایران را مورد توجه قرار خواهد 

  .داد
او که بعد از دیدار با رئیس       

 ،نیکال سارکوزی ،جمهوری فرانسه
 ،با روزنامه نگاران سخن می گفت

من امیدوارم که نیاز به  :افزود
به مردم  ،مجازات نشود و اگر شد

  . ایران صدمه نرساند
  

چین در موقع و موضع ٭ 
آیا از امتحان، بمثابه : امتحان

یک قدرت بزرگ بیرون می 
  :آید؟

  
لوموند  ،۲۰۱۰مارس  ۸در  

» چین و ایران«سرمقاله خود را به 
  :اختصاص داده است

یک قدرت بزرگ کیست؟       
کشوری است که وقتی وضعیت 

بتواند ازهدفهای  ،ایجاب می کند
دفاع کند  دراز و یا میان مدت خود

 ،نها را بر منافع کوتاه مدتآو 
یا آ ،بنا بر این تعریف. رجحان دهد

چین یک قدرت بزرگ است؟ در 
 ،کنفرانس محیط زیست کپنهاک

این کشور منافع صنایع خود را بر 
ترجیح  ،سالمت محیط زیست جهان

بر همان صندلی  ،از این جهت. داد
  .نشست که امریکا و هند نشستند

فرصتی است که چین  ،امروز       
با رویه ای  ،مسئولیت شناسی خود را

که در قبال پرونده بس مهمی که 
بلحاظ  ،پرونده اتمی ایران است

این . نشان دهد ،امنیت بین المللی
. زمونی برای چین استآ ،پرونده 

در روسیه و  ،در اروپا ،در امریکا
در باره  ،بخصوص در خاورمیانه

ان در باره بنابر رویه ش ،رهبران چین
  . قضاوت خواهند کرد ،این پرونده

برغم سه  :موضوع معلوم است       
رشته مجازاتها که شورای امنیت بر 

تهران به  ،ضد ایران مقرر کرده است
غنی سازی اورانیوم که می تواند به 

ادامه می  ،تولید بمب اتمی راه برد
انس بین ژآ ،فوریه ۱۸در . دهد

 ،تاط استی اتمی که محژالمللی انر
ظن برد که ایران بکار ساختن 

زمان  ،از قرار. کالهک اتمی است
زیادی تا دست یافتن ایران به سالح 
اتمی و در عداد قدرتهای اتمی 

هرگاه چنین . نمانده است ،مدنآدر
عمده ای ببار می  شدنشود، زیر و رو

آورد و بخصوص عامل بی ثباتی 
  .خاورمیانه می شود

جلوگیری از  –اهمیت مسئله       
مسابقه کشورهای خاورمیانه در 

شورای  –دست یافتن به سالح اتمی 
ن می دارد که آامنیت را بر 

مجازاتهای جدیدی برضد ایران 
عضو دائمی  ۵عضو از  ۴. وضع کند

امریکا و انگلستان و  ،شورای امنیت
. روسیه و فرانسه بر این نظر هستند
 ۴تنها چین است که هنوز به این 

  .یوسته استکشور نپ
خودداری چین چندین دلیل       
هر (وسواس حاکمیت ملی  :دارد

دولتی می باید در تصمیم خود 
که برزیل نیز همین ) مستقل باشد

مخالفت اصولی با . وسواس را دارد
مجازاتهای بین المللی که چین خود 

 ،ن بوده استآنیز زمانی قربانی 
نچه به آدر  ،رابطه تنگاتنگ با ایران

عزم . و گاز مربوط می شودنفت 
چین به مجبور کردن امریکا به 
. پرداختن بهای حمایتش از تایوان

  ...و
اما این دل مشغولی ها چه وزنی       

می توانند در برابر مجهز شدن ایران 
به سالح اتمی داشته باشند وقتی 
معلوم است که سه کشور دیگر 

ن خواهد داشت آخاورمیانه را بر 
ل بمب اتمی شوند؟ که در پی تحصی
منطقه نفت خیز  ،در این صورت

منطقه ای از کشورهای  ،خاورمیانه
ایران . مجهز به سالح اتمی می شود

تن به باز  ،بسا زیر فشار بین المللی
ایستادن از اجرای برنامه تولید بمب 

این موضوع را . اتمی بدهد
کشورهای عرب و اسرائیل  به 

ان برای رهبر. رهبران چین گفته اند
  .ایران میعادگاه با تاریخ است ،چین

در همين تاريخ،  :انقالب اسالمی
روزنامه امريكائي كريستين ساينس 

كه قرار است (مونيتور مقاله بني صدر
مطبوعات معتبر جهان نيز انتشار 

را در باره بي طرفي فعال ) دهند
در اين مقاله، بني . انتشار داده است

صدر توضيح داده است چرا 
هاي اقتصادي موجب طوالني مجازات

. تر شدن شب استبداد مي شود
سرمقاله نويس لوموند پنداري، چون 
نتان ياهو و اهود باراك، مي پندارد 
جنبش مردم ايران به جائي نمي رسد 
و قدرتهاي جهان مي بايد از راه 

يم مافياهاي ژتشديد مجازاتها، ر
مالي را وادار به تمكين  –نظامي 

  .كنند

انـس ژآگزارش جدیـد 
ـــر ـــازلی ژان ی اتمـــی، پ

  :دیگر؟
  
انس بین ژآگزارش جدید  ٭

ی اتمی در باره ژالمللی انر
ایران و تشدید تنش میان 

  :انس و ایرانژآ
  

خبرگزاری   ،۲۰۱۰فوریه  ۲۸در  
  :رویتر گزارش کرده است

انس گزارش ژآمدیر جدید  
قاطعانه تری در باره برنامه اتمی 
. دایران به شورای حکام ارائه کر
 ،اجالس شورای حکام در این روز

 ،در گزارش. تشکیل شد ،فوریه ۲۸
انس احتمال می دهد ایران در ژآ

  .کار تولید سالح هسته ای باشد
مدیر  ،مانوآیوکیا  :ایران می گوید     

از قدرتهای غرب  ،انسژآجدید 
استقالل ندارد و صالحیت نیز 

  . ندارد
مانو که جانشین محمد البرادعی آ 

فوریه  ۱۸در گزارش  ،استشده 
لحن قاطع  ،اتمی ایراندر باره   خود

  . تری اتخاذ کرده است
گزارش او روشن تر و سخت      

. گیرانه تر از گزارش البرادعی است
یک دیپلمات اروپائی که نمی خواهد 

او می  :می گوید ،نامش برده شود
خواست همه لحن و همان را بکار 

تقرب . ردببرد که البرادعی بکار می ب
مانو به مسئله اتمی ایران مهم است آ

زیرا گزارش او به شورای حکام و 
هرگاه سخت تر  ،مباحث این شورا

مبنای وضع مجازاتهای  ،بگردند
از سوی شورای  ،جدید بر ضد ایران

  . می شوند ،امنیت
بسا  :برخی از دیپلماتها می گویند 

مانو آایران حمله ای غیر عادی به 
متهم کند که دست او را . بکند

نشانده غرب است و بنا دارد با دادن 
از حمایتشان  ،نهاآگزارش باب طبع 
ماده است آایران . برخوردار شود

بمحض انتشار گزارش او را مورد 
بنای ایران بر این . حمله قرار دهد

نیست که محتوای گزارش را موضوع 
ارزیابی و نقد قرار دهد بلکه بنایش 

رش دهنده حمله بر اینست که به گزا
  . کند
یم به ژواکنش ر ،۸۸اسفند  ۱۳در  

  :انس این شدژآگزارش جدید 
تازه ترین گزارش آژانس گویی      

همان تیری بود که کشورهای نگران 
ها در  سال ،ای ایران برنامه هسته

انتظار پرتاب آن به سوی ایران 
های رسمی  به گفته مقام. بودند
زارش این گزارش تند ترین گ ،کشور

طی شش سال گذشته در مورد ایران 
 .بوده است

  
بعد از آنکه ایران برآن شد  ٭

درجه غنی  ۲۰خود اورانیوم را 
کند، پازل دیگری از منظره 

  :اتمی ایران پیدا شد
  

نیویورک  ،۲۰۱۰فوریه  ۲۶در  
پازل دیگر «گزارشی در باره  ،تایمز

انتشار داده است » برنامه اتمی ایران
  :یردارای نکات ز

  9در صفحه 
  
  

 ناتوانی و خشونت
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وقتی در سپتامبر گذشته ایجاد  
در  ،تأسیسات اتمی زیر زمینی

از  ،نزدیک شهر قم ،پایگاهی نظامی
یم ژرهبران ر ،پرده بیرون افتاد

انتخاب دیگری نداشته  :ایران گفتند
تأسیسات اتمی ما در معرض . ایم

حمله نظامی قراردارند و ما می باید 
  . نها را حفظ کنیمآ

انس بین ژآزدگی مفتشان  شگفت 
ی اتمی کامل بود وقتی ژالمللی انر

ایران اورانیوم اندک غنی شده را از 
زیر زمین به کارخانه ای  در روی 

زیرا از خود می .  زمین انتقال داد
چرا چنین خطر بزرگی را  :پرسیدند

  پذیرفته اند؟
این سِّر، موضوع بحث های داغ       

ه میان بسیاری از کسانی شد ک
کارشان کشف رمز مقاصد ایران 

بنا  :انواع نظرها اظهار شدند. است
در حال حاضر، ایران با  ،بر یک نظر

میز از تقدم اسرائیل آلحنی تمسخر 
به حمله نظامی به ایران سخن می 

قصد  ،گوید و  بنا بر نظر دیگری
ایران اینست که بر تنش بیفزاید و 

ساده . امتیازهای بیشتری بگیرد
 ،یم ایرانژدر باره عمل ر ترین نظر

نظری است که حکومت اوباما 
ایران ذخیره گاه  :اینست ،پذیرفته

کتیو آالزم برای سوخت رادیو 
بدین خاطر دست به چنین . ندارد

  .کاری زده است
مباحثات، بازتابهائی هستند از  

یمی که میان ژابهام در مقاصد ر
از ماه اکتبر . ن اختالف استآسران 

ل معاوضه بخش عمده که ایران اص
درجه خود را با  ۳٬۵اورانیوم 
در خارج از  ،درجه ۲۰اورانیوم 

دست به رشته کارها  ،ایران پذیرفت
 :زده است که توضیح دادنی نیستند 

پرزیدنت احمدی  نژاد نخست با 
انجام معامله موافقت کرد و سپس از 

کشور  :موافقت خود بازگشت و گفت
ی کارخانه غنی ساز ۱۰به زودی 

  . خواهد ساخت
واشنگتن و متحدانش  ،ن پسآاز  

در بند ارزیابی توانائی های  ًعمیقا 
فنی ایرانند و سعی می کنند از مقاصد 

با وجود این .  ورندآسیاسیش سر در 
که امریکا و اسرائیل تا حدودی در 
برنامه اتمی ایران نفوذ کرده اند 

 ،ربودن دانشمندان اتمی ایران(
ها از درون وردن عکس آبدست 

تأسیسات اتمی ایران و دستبرد به 
هنوز  ،)داده های کامپیوتری 

یا ایران قصد آمطمئن نیستند که 
دارد بمب اتمی بسازد و یا تنها می 

ن را پیدا آخواهد توانائی ساختن 
کند؟ و یا توانائی این کار را ندارد و 
تنها دارد به داشتن توانائی تولید 

همانطور بمب اتمی تظاهر می کند؟ 
که یکی از مشاوران ارشد اوباما در 

مدارک به  :اواخر سال گذشته گفت
سال است  ۳۰ما می گویند که مدت 

یم ژگردانندگان ر(ما در باره اینها 
  .در خطا بوده ایم ،)ایران

نچه موجب این گمانه زنی ها آ 
جمله ساده ایست که در  ،شده است

انس بین المللی ژآفوریه  ۱۴گزارش 
ایرانیها  :مده استآاتمی  یژانر

درجه را از  ۳٬۵پوند اورانیوم  ۴۳۰۰
ذخیره گاه زیر زمینی به کارخانه 

ایرانیها می . کوچکی انتقال داده اند
ن تا آغنی کردن  قصدشان گویند 

  . درصد است ۲۰
ن به سطح زمین، کاری آوردن آ     

در حال حاضر ایران . بی معنی است
اتمی  کتورآنیازی به سوخت برای ر

انتقال این اورانیوم به .  تهران ندارد
با وجود خطر حمله  ،سطح زمین

تش آهوائی و یا حادثه ای نظیر یک 
  . ن را نابود کندآسوزی می  تواند 

امریکا و مقامات اروپائی مایلند     
زیرا . که در این باره سخن بگویند

حدس صحیح زدن، نیاز به دانستن 
ی خواهد یا اسرائیل مآ :سه امر است

به تجهیزات اتمی ایران حمله کند و 
مدن جنگی در منطقه را آخطر پدید 

یا هنوز زمان الزم در آمی پذیرد؟ 
اختیار است برای این که از راه 

دیپلماسی و وضع مجازاتها ایران را 
به رها کردن برنامه اتمی خود 
ناگزیر کرد؟ و چه کسی بر دولت و 

ن مسلط است؟ یک آبرنامه اتمی 
ام حکومت اوباما که استراتژی مق

می  ،ایران را مطالعه کرده است
. عمل ایران توجیه فنی ندارد :گوید

پس می باید دلیل و توجیه دیگری 
  . داشته باشد

 -مستحکم ترین حدس ها      
حدسی که بیشتر در باره اش صحبت 

اینست که سپاه پاسداران  –می شود 
بر اینست که زمینه  انقالب اسالمی

ه به ایران را فراهم آورد تا که حمل
ماه جنبش مردم  ۸مردم را، پس از 

یم متحد ژبرضد دولت، پشت سر ر
همانطور که یک دیپلمات  .کند

اروپائی می گوید، حمله ارشد 
اسرائیل به ایران بهترین رویداد 

زیرا  .برای رهبری ایران است
ایرانیان را بر ضد دشمن خارجی 

   .متحد می کند
ایرانیها ممکن  ،جاد بهانهبرای ای    

انس بین المللی ژآاست مفتشان 
ی اتمی را بیرون کنند و از ژانر

قرارداد منع گسترش سالح هسته ای 
 ،هرگاه چنین کنند. نیز خارج شوند

در وضعیتی قرار می گیرند که کره 
  . نستآشمالی در 

از جمله برخی از مقامات  ،دیگران     
ن نظر ما با ای :کاخ سفید می گویند

ایران سخت زحمت . موافق نیستیم
کشیده و  بسیارخرج کرده است و 

ویز بسازد تا آحاضر نمی شود دست 
به ایران حمله نظامی شود و 

. از میان بروند ،تأسیسات ایجاد شده
استاد در مؤسسه  ،کنت پوالک

شک  ًمن واقعا  :می گوید ،بروکینس
دارم که ایرانیها اسرائیل را تحریک 

. کشورشان حمله کند می کند به
یم ایران ژوقوع این امر برای ر

حدس او اینست که . ور استآخفت 
یم ژر ،در صورت حمله به ایران

دست به حمله تالفی جویانه می زند 
و زدوخورد سمت و سوئی می یابد 

ن را آکه از پیش هیچکس نمی تواند 
  . تعیین کند

حدس دیگر اینست که ایرانیها      
رجه را به سطح زمین د ۳.۵اورانیوم 

ورده اند تا امریکا و غرب را تهدید آ
 ،درجه ۹۰ن را تا آکنند قصد دارند 

برای تولید بمب اتمی غنی کنند و با 
امریکا را ناگزیر کنند از  ،این تهدید

  .سر گفتگو را باز کند ،نو
اما ساده ترین توضیح اینست که  

. ایرانیها انتخاب دیگری نداشته اند
درجه در ذخیره گاه  ۳.۵اورانیوم 

وقتی . بزرگی ذخیره شده است
دستور داده می شود که این اورانیوم 

به  کام  ،برای غنی شدن بیشتر
مهندسان  ،ها سپرده شود ژسانتریفیو

انتخاب دیگری  ندارند جز این که 
ن را به کارخانه بیاورند که در روی آ

  .زمین است
دلیل اقدام ایران هرچه باشد،       
ر کارشناسان نظامی، زمان بنظ

. مساعد حمله اسرائیل است
حکومت اوباما می خواهد اطمینان 
پیدا کند که اسرائیل دست به حمله 

در هفته . نظامی به ایران نمی زند
اوباما مشاور امنیتی خود  ،های اخیر

و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا را 
نها آبه اسرائیل فرستاد تا اسرائیل به 

هد دست به حمله اطمینان بد
از نوع حمله ای  ،غافلگیر کننده ای

 ،به سوریه کرد ۲۰۰۷که در سال 
  . دست نخواهد زد
شبكه مافيائي بر   :انقالب اسالمی

. اقتصاد ايران چنگ انداخته است
خود و دولت را رانت خوار كرده و 
اينك مي خواهد ملت را نيز جيره 

  :خوار كند
    

ــه   ــال ك ــان ح درهم
نفت  بودجه دولت از

اســت و ايــن بودجــه 
فقروبيكاري وخشونت 

ــي ــترد، م ــ گس پاه س
مي كنـد كـه     تهديد

         تنگـــــه هرمـــــز را
  !:مي بنديم

  
  
ایران روی : قائم مقام سپاه ٭

ی دنیا ایستاده ژدرصد انر ۵۰
  :؟!است

  
 ، به گزارش88 اسفند ۱۰در  

فارس، متعلق به خبرگزاري 
مالی، حسین  -مافیاهای نظامی 

گفته  ،نشین فرمانده سپاهجا ،سالمی
تهران می تواند جریان « :است

انرژی به اروپا را قطع کرده و با 
های خود  استفاده از موشک

ای هدف  گران را در هر نقطه توطئه
درصد  ۵۰ايران روي . قرار دهد

انرژي دنيا ايستاده و اگر اراده كند، 
اروپا زمستان را در سرما به سر 

اي ما هر ه امروزه موشك...برد  مي
گران  نقطه دلخواه را كه توطئه

 ». دهند حضور دارند، هدف قرار مي
اعتياد به منطق  :انقالب اسالمی

برده است » قائم مقام«صوري از ياد 
كه نفت ايران نيز از تنگه هرمز مي 

هرگاه جنگي روي دهد، بسا . گذرد
امريكا و اروپا بتوانند تنگه هرمز را باز 

نفت ايران  نگهدارند اما نگذارند
پس اين تهديد . جريان پيدا كند

در واقع، . متوجه مردم ايران است
مالي به مردم  –مافياهاي نظامي 
شما مردم را ميان : ايران مي گويند

  . دو سنگ آسياب قرار مي دهيم
  
در صورت ادامۀ وضعیت  ٭

ایران واردکنندۀ نفت "فعلی
  "شود می

 
مارس  ۲(به گزارش دویچه وله 

 :روحانی گفته است حسن) ۲۰۱۰
میلیون  ۴/  ۳ایران با صدور روزانه 

بشکه نفت خام، پس از عربستان 
سعودی در دومین مقام در جهان 

 .قرار دارد
حسن روحانی عقیده دارد که اگر     

ایران به میزان مصرف کنونی ادامه 
های خارجی را جلب  دهد و سرمایه

نکند، دور نیست که این کشور به 
 .فت بدل شودن  واردکننده

مركز "حسن روحانی، رئيس 
مجمع "در " تحقيقات استراتژيك

از سیاست " تشخيص مصلحت نظام
کنونی نفتی ایران انتقاد کرده، آن را 
. مخالف منافع ملی دانسته است

آقای روحانی در سخنانی در 

" نفت و سياست خارجی"همايش
گفت که دولتمردان ایران به اثرات 

د کشور سیاست خارجی بر اقتصا
 .توجه کافی ندارند

حسن روحانی، عضو مجلس     
خبرگان رهبری، با اشاره به 

استخراج نفت در ايران،   تاریخچه
رابطه محکمی "گفت که همواره 

وجود " ميان نفت و روابط خارجی
داشته، و نفت در معادالت سیاسی 
خاورمیانه نقشی برجسته داشته 

 .است
 

  :وضعیت ذخایر نفتی
  
حانی اظهار داشت که حسن رو  

ایران با همسايگان خود در خشکی و 
ای از میادین نفتی  دريا در رشته
به گفته رئیس مرکز . مشترک است

 ۸تحقیقات استراتژیک، ایران با 
میدان نفتی و  ۴۳کشور همسایه در 
 .گازی اشتراک دارد

ایران به خاطر کمبودهای فنی،    
هنوز به بسیاری از منابع وارد نشده، 
در حالی که همسایگان به صورت 

برداری  ها بهره فعال از این میدان
میزان  ،برای نمونه. کنند می

برداری قطر از میدان مشترک  بهره
بيش از دو برابر " پارس جنوبی"

در حال حاضر ايران از . ايران است
فاز  ۸فاز موجود، تنها از  ۲۸
 .کند برداری می بهره

: گفت آقای روحانی با ارائه آمار   
 بالغ بر  ۱۳۸۷ایران تا پایان سال 

میلیارد بشکه نفت استخراج ٣۶/۵
 ۴۳این مقدار حدود . کرده است

درصد از کل ذخایر نفتی ایران 
 ۸۵است، آنچه هنوز باقی مانده، 

 .ميليارد بشکه نفت خام است
 

  "تعامل خارجی"ضرورت 
 
به گفته آقای روحانی، ایران با    

لیون بشکه می ۴/  ۳صدور روزانه 
نفت خام، پس از عربستان سعودی 
. در دومین مقام در جهان قرار دارد

جمهوری اسالمی برای ادامه صدور 
نفت و استفاده از درآمد آن باید 

که این دتولید نفت را افزایش ده
 .مستلزم شرایطی است

برای توسعۀ ميادين نفتی و "ایران    
نيازمند جلب  ،گازی خود

ی و استفاده از گذاری خارج سرمايه
است تا بتواند " های نوين آوری فن

ميزان بازيافت نفت خود را افزايش 
در «: کند روحانی تأکید می. دهد

صورتی كه بتوانيم يك درصد به 
ميزان بازيافت نفت توليدی خود 

ميليارد بشکه با قيمت  ۵اضافه كنيم 
 ۳۵۰دالر و در مجموع  ۷۰هر بشکه 

اهيم ميليارد دالر درآمد كسب خو
 ».كرد

حسن روحانی در سخنرانی خود   
بايد با فعال شدن «: اظهار داشت

سياست خارجی و رويکرد تعاملی با 
مورد نياز در بخش نفت   دنيا، سرمايه

آوری  را جذب كنيم و از سويی فن
الزم را برای ارتقای اين صنعت به 

او انتقاد کرد که کسانی » .كار گيريم
 در حاکمیت ایران به ضرورت

المللی توجه  همکاری با جامعه بین
برخی شعارهای تند و "ندارند و 

حساب سر می دهند که ضررش  بی
 ".برای منافع ملی بسيار زياد است

 

  رویه در داخل مصرف بی
  
مجمع تشخيص مصلحت "عضو    

مصرف انرژی در   از شیوه" نظام
ما نفت را «: ایران انتقاد کرد و گفت

 ۱۵۰۰اگر . كنيم  در داخل تلف می
ميليون بشکه كل توليد نفت ما در 

ميليون بشکه را  ۹۰۰سال باشد 
میلیون بشکه را  ۶۰۰كنيم و  صادر می

كنيم كه اين  در داخل مصرف می
ميزان رقم بااليی است و اگر مصرف 

 ۱۳۹۹به همین منوال باشد تا سال 
به جايی خواهيم رسيد كه اگر كل 
توليد خود را در داخل مصرف كنيم، 

آوريم و بايد از خارج  از هم كم میب
 ».نفت وارد كنيم

او این واقعیت را نیز بازگفته      
نکه آبا  ،است که در دریای مازندران

نصف آن  ،طبق قرارداد با روسیه
همسایه های  ،متعلق به ایران است

ایران هستند که منابع نفت دریا را 
استخراج می کنند و کمتر اعتنائی 

  .ایرانیان نمی کنند نیز به حقوق ملی
سه شرکت بزرگ صدور  ٭

  :بنزین به ایران را قطع کردند
  

روزنامه  ،۲۰۱۰مارس  ۸در  
 :فایننشیال تایمز گزارش داده است

های احتمالی علیه  در سایه تحریم
ایران و به احتمال زیاد فعالیت پشت 
پرده واشنگتن، بزرگترین 

سر وصدا  های نفتی، بی  شرکت
به ایران را قطع صادرات بنزین 

 .اند کرده
سه شرکت بزرگ ویتول، گلنکور و    

ترافیگورا که در مجموع نصف 
بنزین وارداتی ایران را تامین 

کردند، به علت افزایش ریسک  می
سیاسی، از فروش بنزین به ایران 

  .اند خودداری کرده
مصرف روزانه بنزین در ایران     

میلیون لیتر درروز است  ۶۵نزدیک 
میلیون لیتر از  ۲۲ز این میزان که ا

  .شود خارج وارد می
  
ميليون بشکه نفت  ۵معادل  ٭

خام در روز انرژي مصرف 
  .كنيم مي

 
ایلنا  قول اکبر  ،۸۸اسفند  ۱۱در  

در ايران چون  :ورده استآترکان را 
رشد توليد با مصرف همراه بوده ما 
به جاي اينكه صادركننده گاز شويم 

ما هرچه گاز  .يما واردكننده آن شده
ايم به مصرف  توليد كرده

 .ايم رسانده
اكبر تركان مديرعامل سابق      

شركت نفت و گاز پارس در همايش 
ه ملي نفت و سياست خارجي افزود

هايي  ما نبايد بازيچه قدرت: است
خواهند از توانايي  شويم كه مي

ايران براي رقابت با روسيه و پايين 
 .كنندكشيدن قيمت گاز استفاده 

تقويت روسيه در بازار اروپا موقعيت 
دهد بايد بگذاريم  ما را ارتقا مي

روسيه قيمت را كنترل كند و به 
 .سقف ممکن برساند

تركان با اشاره به اينكه روسيه اولين 
دارنده ذخاير گاز در جهان است 

پس از روسيه ايران و قطر : گفت
ها قطر با  در اين سال .قرار دارند
د توانسته مانند روسيه افزايش تولي

خود را به عنوان يك صادركننده گاز 
مطرح كند اما در ايران چون رشد 

ما به  ،توليد با مصرف همراه بوده
  جاي اينكه صادركننده گاز شويم 
  10در صفحه 
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مصرف در  .ايم واردكننده آن شده
بخش خانگي يعني بخشي كه نقشي 
در توليد ناخالص داخلي ندارد باال 

ه اين ترتيب ما هرچه گاز رفته ب
ايم به مصرف  توليد كرده

دهد  ها نشان مي بررسي   .ايم رسانده
ميليون بشکه معادل  ۵ما بيش از 

نفت خام در روز انرژي مصرف 
كنيم در حالي كه تركيه با توليد  مي

ناخالص داخلي دو برابر ما روزي 
هزار بشکه نفت و معادل آن را  ۶۸۰

  .كند مصرف مي
اش را  ه استراتژي صادراتيروسي     

بر مبناي خط لوله تعريف كرده و 
ما هم بدون . جي ان قطر بر مبناي ال

جي غافل شويم بايد  ان اينكه از ال
مان را بر صادرات گاز از  استراتژي

طريق خط لوله بگذاريم چراكه 
قدرت ما در صادرات گاز با خط لوله 

  .است
صحيح است كه  :انقالب اسالمی

يد در پائين آوردن قيمت گاز ايران نبا
اما هيچ نه معلوم . رقيب روسيه شود

كه چرا ايران بايد دنباله رو روسيه 
باشد؟ چرا سه كشور باتفاق تصميم 
نگيرند؟ روسيه را سياستي دگر آمد، 
آيا عوارض آن را ايران مي بايد 

  بپردازد؟
  
اند  يك گوني پول نفت آورده٭

 اند بودجه و اسمش را گذاشته
د منفی بخش کشاورزی و رش

  ...:و
 

به گزارش ایلنا،  ،۸۸اسفند  ۱۵در  
اين روش : گفته استفر  ستاري

بودجه نويسي مثل اين مي ماند پول 
نفت را در يك گوني بريزيم و با 

هاي بسيار كلي، بگوييم چگونه  حکم
گويا . ؟مي خواهيم آن را خرج كنيم

 ۲۰۱۰و در سال  ۲۱در قرن 
اند كه راه  رفتهميالدي، هنوز ياد نگ

و رسم بودجه اين نيست كه با چند 
حکم كلي به يك گوني پول، بودجه 

 .بگوييم
درصد  ۲٬۳رشد اقتصادي كشور     

شده است يعني يا از بحران تاثير 
ايم يا مديريت ما ضعف داشته  گرفته

 .كه رشد اقتصاد كاهش يافته است
دليل رشد منفي بخش كشاورزي به 

 .گردد لي برميسياستهاي پولي و ما
اي  دراين بودجه موازين بودجه

  .بينيم نمي
 ۳۸حساب ذخیره ارزی  ٭

  :میلیارد دالر کسر دارد
  

پارلمان نیوز  ،۸۸اسفند  ۱۷در  
مجلس » نماینده« ،سخنان انصاری

را در مخالفت با الیحه بودجه انتشار 
ن به کسر آقسمتی از . داده است

  :حساب ذخیره ارزی مربوط است
های متفاوت  بر اساس گزارش«      

داده شده از بانک مرکزی، دیوان 
محاسبات و دولت، ماحصل به این 

که ما در پایان سال صورت است 
میلیارد دالر  ۵۲جاری حدود 

تعهدات قطعی داریم كه با تصمیمی 
كه مجمع در مورد دو میلیارد دالر 

ها گرفت و تصمیمی كه در  شهرداری
همین بودجه برای حدود یك 

میلیارد  ۲۸میلیارد دالر گرفته شده 
دالر تعهدات قطعی از حساب 
ذخیره داریم كه اگر موجودی از آن 
كسر كنیم در پایان سال موجودی 

میلیارد دالر  ۲۱ارزی   حساب ذخیره
در حالی كه دولت  .منفی خواهد بود

میلیارد دالر تعهدات غیرقطعی  ۱۸

بینی كرده  نیز برای این صندوق پیش
اگر اینها را هم اضافه كنیم است كه 

میلیارد  ۳۸عمال حساب ذخیره را با 
دالر طراز منفی تحویل برنامه پنجم 

 ».دهیم توسعه می
این بدین معناست که اگر یک      

سوم تعهدات این حساب از محل 
بینی شود  بازپرداخت تسهیالت پیش

میلیارد یعنی موجودی دو  ۲۶ما 
سال صندوق توسعه ملی را هم 

یعنی عمال عنوان  .ایم خور کرده پیش
صندوق توسعه ملی یک عنوان است 
که ما تصویب کردیم و این عنوان 
هیچ آثار کارکردی نخواهد داشت و 
دولت که قرار بود در پایان برنامه 
چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی را 
با طراز مثبت به برنامه پنجم منتقل 

دالر طراز منفی  میلیارد ۲۱کند با 
میلیارد دالر طراز منفی  ۳۸قطعی و 

احتیاطی که به نوعی تاراج کردن 
موجودی حساب ذخیره ارزی در 
سال گذشته که کمتر مورد توجه قرار 

 .گرفته است و باید به آن پرداخت
بینی انتشار و  كمیسیون تلفیق پیش    

ریال  هزار میلیارد  ۱۱۰فروش 
ها و  ریاوراق مشاركت برای شهردا

های دولتی كرده است كه هر  شركت
آوری نقدینگی  چند با هدف جمع

آوری این  بود، ولی چون امکان جمع
حجم از نقدینگی در كشور نیست، 

هایی كه در  بینی پیش
های مربوط به نفت و  گذاری سرمایه

موارد مختلف بوده زمین خواهد 
  ».ماند

  
بيشتر  ،اليحه بودجه:توكلي ٭

استي بانك هاي سي به بسته
جهاني شباهت دارد و تورم 

درصدی و بیکاری ببار می  ۵۹
  :آورد

 
 ،به گزارش ایلنا ،۸۸اسفند  ۱۷در  

احمد توکلی در مخالفت با الیحه 
مگر حکومت  :بودجه گفته است

وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير 
مد آباز توزیع یارانه از محل در كند؟
شود كه جامعه دچار  باعث مي ،نفت

خطرات فرهنگي و سياسي شده و 
مردم را به دريافت كار نكرده عادت 

  .بدهيم
كميسيون تلفيق با خطاي فاحشي     

سقف درآمدزايي  ،كه انجام داد
هزار  ۲۰ها را  سازي يارانه هدفمند

ميليارد تومان تصويب كرد كه اين 
شود كه مردم  عمل باعث مي

شماري را متحمل  مشکالت بي
 .شوند

بيشتر به  ۸۹بودجه اليحه     
هاي سياستي بانك جهاني و  بسته

المللي پول شباهت دارد  صندوق بين
اي است كه در سال  ور بودجهآو ياد
درصدي شده  ۴۹منجر به تورم  ۷۴
 .بود

آثار  ،دولت ۸۹اليحه بودجه سال     
ركودي و تورمي براقتصاد ملي 

كميسيون  .داشته و مخرب است
تلفيق گرچه اشکاالت برخي 

ها را جبران كرد اما نتيجه  ضعف
گزارش كميسيون غير قابل دفاع 

 .است
با توجه به هدفمند  ،ركود تورمي     

است بيماري هلندي  ،ها كردن يارانه
افزايش  ،و بودجه متكي به نفت

هاي عمراني را در پي  اعتبارات طرح

اشکاالت  ۸۹اليحه بودجه  .دارد
اساسي داشت، كميسيون گرچه 

جبران كرد و بقيه ها را  ضعف
هايي كه به دست  نواقص و ضعف

كميسيون بر آن افزوده شد نتيجه را 
، بلکه آثار کردنه تنها غير قابل دفاع 

تورمي و ركود تورمي در اين گزارش 
 .كامالً مشهود است

تنظيم بودجه همانند     
گذاري كالن در پي آن است  سياست

كه ثبات اقتصادي را ايجاد يا حفظ 
خ رشد اقتصادي را افزايش كند، نر

دهد و به توزيع عادالنه درآمدها 
كه اليحه و مصوبه  بيانجامد در حالي

كميسيون تلفيق اين گونه صفات را 
 .ندارند

هاي  اليحه دولت بيشتر به بسته   
سياستي بانك جهاني و صندوق 

المللي پول شباهت دارد و  بين
اي است كه در سال  ور بودجهآياد
 .درصدي شد ۴۹ورم منجر به ت ۷۴
سازي  با رويکرد اليحه هدفمند      

دو برابر سقف مجاز كسب درآمد در 
اليحه بودجه گنجانده شد به 

 ۵۹باعث تورم اي كه اين عمل  گونه
هزار ميليارد  ۳۴درصدي با درآمد 
نرخ تورم را در . توماني خواهد شد

درصد افزايش  ۵۰يش ازبآينده به 
ر واحتماالً خواهد داد و بيکاري و فق

مسائل اجتماعي و سياسي را در پي 
با توجه به ماليات و . خواهدداشت

هزار تومان  ۳۱مردم بايد  ،عوارض
بدهند و بر همين اساس بايد 

ها افزايش يابند كه  هاي حامل قيمت
هزار ميليارد تومان كسب درآمد  ۳۱

شود و اين امر باعث افزايش اثر 
  .تورمي خواهد شد

  
میلیارد  ۵٠٠ ،هیندآدر سال  ٭

تومان از بودجه کشور صر ف 
  :؟!مقابله با جنگ نرم می شود

  
خبرگزاري  ،۸۸اسفند  ۱۷در  

یونس : گزارش کرده است فارس
شهر در  نماينده مردم مشگين ،اسدی

از : ه استمجلس شوراي اسالمي گفت
اكنون در  بودجه سال آينده كه هم

مجلس در حال بررسي و تصويب 
ميليارد  ۵٠٠از  نهايي است، بيش

تومان صرف مقابله با جنگ نرم 
 .شود دشمنان در حوزه فرهنگي مي

هاي  يکي از شاخص ،يونس اسدي     
بودجه سال آينده را توجه ويژه به 
: بخش فرهنگي عنوان كرد و افزود

دولت با رويکرد توجه به حوزه 
را تدوين و  ۸۹فرهنگ بودجه سال 

ي تنظيم كرده است و در كنار آن سع
ها نيز اقدامات  د در ساير حوزه دار

اي ه  مدنظر نظير تكميل پروژه
، یاقتصاد یها تمام و طرح نيمه
  .دنبال كند یو اجتماع یعمران
افت رشد سرمايه گذاري در ٭

  :بودجه
 

 ،به گزارش ایلنا ،۸۸اسفند  ۱۷در  
: ه استفر گفت دكتر محمد ستاري

ميليارد  ۳۳۰صنعت كشور با ورود 
 ۳۰د نفت بايد رشد دالر درآم

كرد، درحالي  درصدي را تجربه مي
كه نه تنها از هدف برنامه چهارم 
عقب ماند بلکه بين بانك مركزي و 
وزارت صنايع تفاهمي براي ارايه 
نرخ واحد از ميانگين رشد بخش 

صنعت در چهار سال گذشته وجود 
 .نداشته است

معاون اسبق سازمان مديريت و    
درباره ميزان  ،ريزي كشور برنامه

منابع ارزي هزينه شده در 
هاي سنواتي منطبق بر برنامه  بودجه

چهارم توسعه با تاكيد بر اهميت 
گفته  ،اين منابع در توسعه كشور

حجم منابع هزينه شده در  :است
دهد كه  هاي سنواتي نشان مي بودجه

چه ميزان اشتهاي مصرف نفت در 
اگر دولتي  .اقتصاد وجود دارد

را خودش مصرف كند  بخواهد همه
اين دولتي نفتي يا رانتير است كه 

هايي  هايي و بحران خود چالش
دارد كه به بزرگتر شدن سايز دولت 

 .انجامد مي
اما اگر درآمد حاصل از فروش        

نفت در قالب ارايه وام و تسهيالت 
به بخش توليد داده شود و با اصل و 
سود به حساب ذخيره برگردد، منجر 

غال شده و موجبات رشد به اشت
ها را به  اقتصادي و افزايش ماليات

 .دنبال دارد
طراح برنامه چهارم توسعه كشور       

با اشاره به اينكه قرار بوده براساس 
هاي كلي برنامه  تكاليف سياست

چهارم جهت تحقق چشم انداز در 
ميليارد دالر  ۴/۱۷به ميزان  ۸۸سال 

در بودجه ارز مصرف شده تصريح 
مقام معظم رهبري در بندهاي : دكر
هاي كلي برنامه  سياست ۴۲و  ۴۱

اند كه وابستگي  چهارم تاكيد كرده
بودجه به نفت بايد به تدريج تا 

رسيد،  پايان برنامه چهارم به صفر مي
اما عملکرد برنامه چهارم نشان 

 ۷۲دهد كه تنها امسال بيش از  مي
ميليارد دالر در بودجه درآمد نفت 

 .استمصرف شده 
همچنين براي تحقق       

 ۸۱هاي كلي بنا بوده كه  سياست
ميليون دالر به صورت  ۶۰۰ميليارد و

هاي سنواتي ارز  ميانگين در بودجه
مصرف شود، اما ميانگين مصرف 

ميليارد  ۳۳۰دولت در اين پنج سال 
را با  ۸۲دالر بوده است كه اگر سال 

نسبت بودجه جاري به عمراني كه 
رشد  بود با درصد ۳۰حدود 

درصد با امروز  ۷اقتصادي حدود 
اين نتيجه بايد به  ،مقايسه كنيم

ميليارد  ۳۳۰دست آيد كه دولتي كه 
كند بايد  دالردرآمد نفت را خرج مي

در مقابل كشور را بسيار نوسازي و 
 .بازسازي كند

بايد با اين ميزان درآمد نفتي زير      
اين زير  .شد ها فراهم مي ساخت
هاي  به خصوص در بخش ها ساخت

كشاورزي، صنعت، اتاق بازرگاني و 
شد،  بخش خصوصي بايد فراهم مي

ميلياردي كه هزينه  ۳۳۰اما درمقابل 
شده مسايلي در پيش روي اقتصاد 
قرار داده كه حل آنها را بسيار سخت 

 .كرده است
 ،براساس قانون برنامه چهارم      

شد  بايد تراز عملياتي بودجه صفر مي
امروز  .شد ول نفت اندوخته ميو پ

ميليارد  ۵۰وتراز تجاري ما منفي 
 ۵۰كشور ما  ۸۸يعني در  .دالر است

ميليارد دالر بيشتر مصرف كرده و در 
مقابل آن كاري انجام نشده واز 
اندوخته ملي كه نفت است استفاده 

 .شده است
رشد اقتصاد كشور در برنامه       

گين چهارم قرار بود كه به طور ميان
هاي اجراي برنامه چهارم  طي سال

اما براساس آمارهاي  .درصد باشد ۸
بانك مركزي ميانگين برنامه چهارم 

يعني از هدف . درصد است ۶/۵
آنچه . برنامه بسيار عقب هستيم

كه در  امروز باعث نگراني است اين
متوسط رشد اقتصاد كشور  ۸۸سال 

رسيده و  ۳/۲بوده در تابستان به  ۳/۳
هاي پاياني وضعيت به  ر ماهامروز د

  .مراتب بدتر است
  
میلیون شغل کاذب  ۷وجود  ٭

در ایران، از جمله بر اثر  پائین 
  :بودن دستمزدها

  
دویچه وله  ،۸۸اسفند  ۱۱در  

تظاهرات متعدد  :اطالع داده است
کارگران برای تامین امنیت شغلی 

 .ثمر مانده است تاکنون بی
حداقل در آستانه سال نو، تعیین    

دستمزد کارگران به یکی از 
های بزرگ اقتصاد ایران  چالش

پائین بودن . تبدیل شده است
دستمزدها، گرایش به مشاغل کاذب 

میلیون  ۷/  ۵تا  ۶را باال برده و بین 
 .تندنفر سرگرم این نوع مشاغل هس

شورای عالی کار  ،اسفند  ۱۱در     
نخستین نشست خود را برای تعیین 

د کارگران ایران در حداقل دستمز
به گفته . سال آینده تشکیل داد

ورزی، نماینده  حسین سالح
کارفرمایان، وزیر کار جمهوری 
اسالمی نیز در این نشست حضور 

 .داشت
روزنامه بهار به همین مناسبت       
نویسد که بسیاری از مقامات  می

دولتی، افزایش دستمزد کارگران را 
نادرست  ۱۳۸۹برای سال 

کنند،  ها استدالل می آن. اند خوانده
ها حتی قادر  در شرایطی که کارخانه

به پرداخت حقوق فعلی کارگران 
نیستند، افزایش دستمزد درست 

 .نیست
در شرایطی که خط فقر یک      

 ۷۵۰نفری در ایران بین  ۴خانواده 
هزار تومان اعالم شده،  ۹۰۰تا 

حداقل دستمزد یک کارگر در ایران 
هزار تومان  ۲۷۰اکنون حدود 

به این ترتیب، حتی اگر زن و . است
شوهری که دارای دو فرزند 
خردسال هستند با حداقل دستمزد 

 ۳۰۰تعیین شده کار کنند، حدود 
هزار تومان کم دارند تا از سقوط 
خانواده خود به زیر خط فقر مطلق 

 .جلوگیری کنند
در پی تشکیل نخستین نشست      

شورای عالی کار، نماینده 
کارفرمایان به خبرگزاری 
دانشجویان گفت که در این نشست 
رقم مشخصی برای حداقل دستمزد 
کارگران تعیین نشد، اما حاضران 
توافق کردند که حداقل دستمزد، 
ترکیبی از رقم ثابت به اضافه 

 .درصدی برای جبران تورم باشد
جلسه نهایی شورای عالی کار       

قرار است با هدف تعیین حداقل 
اسفندماه  ۲۷ستمزد کارگران روز د

اما ناظران . امسال تشکیل شود
امیدوار نیستند که تصمیمات این 
شورا بتواند باری از دوش کارگران 

در حال حاضر، بسیاری از . بردارد
های ایران بخش قابل  کارخانه

توجهی از کارگران خود را اخراج 
اند یا قادر به پرداخت حقوق  کرده

 .آنان نیستند
دهد که  روزنامه بهار خبر می    

 ۵۰۰میلیون و  ۷تا  ۶اکنون بین  هم
هزار نفر در ایران به مشاغل کاذبی 
مثل دستفروشی یا فعالیت در بازار 

  این گروه که . سیاه اشتغال دارند
  

  11در صفحه 

 ناتوانی و خشونت
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حدود ده درصد جمعیت ایران را در 
گیرد، به علت گسترش بیکاری  بر می

ئين بودن های رسمی و یا پا در بخش
دستمزدها، همواره در حال بزرگ 

 .شدن است
  
اگر دستمزدها باال بروند،  ٭

  :کارگران را اخراج می کنیم
  

ایلنا گزارش  ،۸۸اسفند  ۱۷در  
عضو  ،احمد فالح پور :کرده است

گفته  كميسيون صنعت اتاق ايران
 ،درصدى دستمزد ۲۰افزايش :است

درصدی كارگران در  ۲۰يعنى ريزش 
وری  پايين بودن بهره...  هسال آيند

و پشتيبانی يک طرفه وزارت کار از 
کارگران مشکل بزرگی است که در 
درازمدت به ضرر کارگر تمام 

  .شود مي
  
درصــدی  ۳۰تــا  ۱۰افــزايش  ٭

هـــــا در ســـــبد هزينـــــه  قيمت
  :خانوار

 
به گزارش  ،۸۸اسفند  ۱۴در  

عضو  ،علی دهقان ،خبرگزاری مهر
 هيئت مديره کانون شوراهای

از بررسی  ،اسالمی کار استان تهران
قلم کاال توسط کميته های  ۳۸

کارگری تعيين مزد در سبد هزينه 
: ه استو گفت ههای خانوار خبر داد

قلم کاال که نسبت به سال  ۳غير از 
گذشته قيمت آنها ثابت مانده است، 

درصد  ۳۰تا  ۱۰مابقی کاالها از 
 .افزايش قيمت دارند

ر گفتگو با مهر علی دهقان کيا د    
درباره گزارش بانک مرکزی مبنی 

درصد در  ۱۰٬۵کاهش نرخ تورم تا 
پايان سالجاری که يکی از مبناهای 
اصلی تعيين حداقل دستمزد سال 

کميته : آينده کارگران است، گفت
های کارگری سراسر کشور در بررسی 

قلم کاال در سبد  ۳۸های خود از 
ر هزينه های خانوار دريافتند که غي

قلم کاال که نسبت به سال  ۳از 
گذشته از نظر قيمتی ثابت مانده، 
بقيه اقالم دارای افزايش قيمت 

 .است
عضو هيئت مديره کانون شوراهای    

اسالمی کار استان تهران اظهار 
چگونه است که بانک : داشت

مرکزی از کاهش نرخ تورم خبر می 
دهد در حالی که در سبد هزينه های 

درصد  ۳۰تا  ۱۰از  خانوار قيمتها
  .افزايش يافته است

  
هکتار جنگل  ۳۱۴نابودی  ٭

در لرستان توسط هیئات 
مذهبی در روز تاسوعا و 

  :عاشورا
 

 خبرگزاری مهر ،۸۸اسفند  ۱۱در  
احمد رضا : گزارش کرده است

مدیر کل منابع طبیعی و  ،کالنتری
آبخیزداری استان لرستان با اشاره 

استان به نابودی درختان در این 
در روزهای تاسوعا و : ه استگفت

هکتار از  ۳۱۴عاشورا به تنهایی 
 .اراضی جنگلی این استان نابود شد

متاسفانه در ایام تاسوعا و     
بیش از سه هزار و  ،عاشورای امسال

درخت در منطقه زاگرس  ۷۵۰
متاسفانه  .لرستان قطع شدند

بیشترین قطعی درخت در این ایام 
د، ویسیان و شهرهای خرم آبا در

 .است انجام گرفتهچگنی 

هر ساله به دلیل درست کردن     
آتش در روز تاسوعا و عاشورا در خرم 
آباد و برخی از شهرستانهای استان 
لرستان برخی از هیئات مذهبی 
اقدام به بریدن درختان می کنند که 
امسال این میزان کاهش داشته 

با اجرای طرح مشعل گازی . است
طعی درخت کاهش این میزان ق

  .یافته است
دين، اسراف و تبذير  :انقالب اسالمی
پس از چه رو است . را حرام مي داند

كه به بهانه مراسم تاسوعا و عاشورا، 
  ؟هكتار جنگل را از بين مي برند 314
اين وضعيت اقتصادي و سياسي  و     

مالي  –حاصل كار مافياهاي نظامي 
  :است

  
  

ــامي  فهرســــت اســ
ا كـه از  اعضاي مافياه

ــتبداد  رهگذراســـــ
مالتاريــا، از انقــالب  
ــكيل   ــو، تش ــدين س ب

  :شده اند
  
  

اين ليست كامل : انقالب اسالمی
نيست انتشار آن بدين خاطر است كه 
دارندگان اطالع در باره هريك از 
اعضاي مافياها، اطالع خود را در 
اختيار بگذارند تا كه فهرست كامل 

  :دشو
اتی و از اعضای مافيای اطالع -اباذر 

امنيتی وابسته به سازمان مجاھدين 
  .انقالب  اسالمی

مسئول اطالعات قم و مسئول  - آبادی
  . مافيای اطالعات - انتشارات اطالعات

سرپرست  - ابراھيم خانی حجت االسالم 
 -دادگاھھای تجديد نظر استان تھران

  .مافيای قضايی
ابراھيمی حاج رحيم، از مداحان مافيای 

  .رژيم واليت فقيهسرکوب ھای خيابانی 
ابراھيمی حجت االسالم، حاکم شرع 

  .دادگاھھای انقالب اسالمی
ابراھيمی، زندانبان زن، از نيروھای 

وی از سال . حجتيه ای و شکنجه گر
در زندان گوھر دشت بکار زندان  ١٣۶١

  .بانی و شکنجه است
عضو جامعه روحانيت،  - ابراھيمی حسين

  .از اعضای مافيای قضايی
پاسدار و  -حی سيد عباسحسين ابط 

شکنجه گر زندان و راننده حسينعلی نيری 
  . حاکم شرع زندان اوين

نماينده مجلس  - ابوترابی سيد علی اکبر 
  .»سياسی«از اعضای مافياھای 

اکنون نماينده مجلس و  -ابوطالب سعيد
وی در مافيای رسانه ای . مافيای سياسی
او که به عراق رفته بود، . نيز مشغول بود

ھمراه چند مامور ديگر، توسط ب
امريکائيان در عراق برای مدتی دستگير 

  .وسپس آزاد شد
از مداحان مافيای سرکوب  - ابوطالبی علی

  .ھای خيابانی نظام واليت
دادستان انقالب ارتش که موجب  -اتابکی

صدور احکام بسياری عليه نظاميان مبارز 
شکنجه متھمان به شرکت در . گشت

، از جمله ھمسر »یقتلھای زنجيره ا«
  . سعيد امامی، در زمان تصدی او انجام شد

از علمای وابسته  -اثنی عشری آيت هللا  
  .به رژيم واليت فقيه

نماينده مجلس، عضو  - اجرلو فاطمه 
کميسيون قضايی، از اعضای مافيای 

  . سياسی
از نيروھای امنيتی و  -اجرلو سردار سپاه 

اطالعاتی مسئول ورزش در شھرداری 
  .ھرانت

پاسدار و شکنجه گر زندان  -احسانی
  . چالوس

  .از انصار حزب هللا ھمدان - احقر علی
  .از نيروھای بخش خارجی واواک -احمد 

پدر روی و سرب  –احمد امير احمدی 
  .عضو برجسته مافيای اقتصادی –ايران 

شعبه ششم  داديار - احمد زاده  ماشاءهللا
   .اجرای احکام، دخيل در قتل حجت زمانی

از نيروھای جاسوسی  - احمد نژاد منصور 
در خارج از کشور، وابسته به مافيای 

  .اطالعاتی –امنيتی 
از روسای زندانھای ايران و  –احمدی 

  .عضو مافيای قضايی
مدير کل زندانھای  -احمدی  حجت االسالم 

  .استان ھرمزگان، مافيای قضايی
از مسئوالن و دادياران  –احمدی  ناصر 

  .، مافيای قضايیزندان اوين
از افراد   - احمدی اصفھانی حجت االسالم 

وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت 
  .فقيه

سردار سپاه و  –احمدی مقدم  اسماعيل 
او فرماندھی . فرمانده نيروی انتظامی

تيپ، لشگر و قرارگاه حمزه در دوران 
ھايی چون  سردار لطفيان بود و در سمت

م انتظامی و دانشگاه علو فرماندھی
معاونت ھماھنگ كننده نيروی انتظامی و 
مسئول بسيج استان تھران خدمت می 

  .کرد
احمدی نژاد  پروين  معاون مركز امور 
زنان رياست جمھوري، خواھر احمدي 

  .نژاد، عضو شورای شھر تھران
سردار سپاه، مسئول  –احمدی نژاد داوود 

دفتر بازرسی رئيس جمھور که اخراج 
  .شد

عضو واواک در  –نژاد  محمود  احمدی 
بخش خارجی بود که استاندار اردبيل و 

  .شھردار تھران و رئيس جمھوری شد
سردار سپاه ، فرمانده  - احمديان  علی اکبر

سابق دانشگاه امام حسين، مافيای نظامی 
  .اطالعاتی –

از مداحان مافيای سرکوب ھای  - اخوان 
  .خيابانی نظام واليت

ھمسر حسن  –اخوان بيطرف نيره 
کامران، نماينده مجلس، عضو کميسيون 
قضايی و از اعضای مافيای سياسی رژيم 

  . واليت فقيه
اداره کل . پرسنل معاونت امنيت -اخوان 

مسئول سابق کارگزينی (طرح و بررسی 
و عضو مافيای ترورھای داخلی و ) امنيت
  .خارجی

از اعضای بخش  –آخوند زاده مھدی 
  .يران در آلمانخارجی واواک و سفير ا

مسئول دفتر  –آخوندی منتظر  محمد 
جنبش ھای آزاديبخش، معاون محمد 

  .منتظری در دھه شصت
داماد حجت االسالم  –آخوندی عباس 

رسولی محالتی، باجناق ناطق نوری، 
وزير اسبق مسکن و معاون اسبق صدا و 

  .سيما
لبنانی و از باند ترورھای  –ادريس  محمد 

  . کونوسخارجی در جريان مي
از وابستگان به  –اديب يزدی آيت هللا 

  .نظام واليت
معاون بازرسی شرکت ايران خود  - ادبی 

 –نظامی  –رو از اعضای باند امنيتی 
  . اقتصادی

مدير کل  - آذر مھر حجت االسالم 
  .زندانھای استان سمنان

فرمانده ناحيه مقاومت  –آذرنوش  داوود 
  .بسيج از باند نظامی

دادستان دادگاه  –د آيت هللا آذری قمی احم
انقالب تھران، نماينده مجلس، بنيانگذار 

حامی واليت فقيه و شورای  –رسالت 
 –نگھبان عضو جامعه مدرسين حوزه 

نفره  و کسی که نوشت  ٩٩عضو گروه 
ولی فقيه می تواند توحيد را ھم تعطيل 

در اواخر عمر، چون نوشت که سيد . کند
ھد متجزی علی خامنه ای حد اکثر مجت

فاقد شرط اجتھاد برای تصدی (است 

، مورد توھين  قرار گرفت و )واليت فقيه 
نشريه رسالت از وی ستانده شد و در 
حصر به دليل مخالفت با خامنه ای و 

  .حمايت از منتظری فوت کرد
حقوقدان شورای نگھبان دور  –اراد  علی 

  . اول
حاکم شرع  –اراکی  محسن حجت االسالم 

انقالب اسالمی و مسئول  دادگاھھای
  .اسالمی در لندن

  .از حاميان واليت مافياھا –اربابی  احمد 
از افراد مأمور  –ارجمند کاووس 

جاسوسی در خارج از کشور، وابسته به 
  .اطالعاتی –مافيای امنيتی 

معاون دادستان تھران و  - ارجمندی 
اجرای احکام تھران، دخيل در  سرپرست

  . کاظمیقتل حجت زمانی و زھرا 
از مداحان مافيای  -اردبيلی  شھروز 

  .سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه
فرزند مھندس اردبيلی  - اردبيلی خانم 

فرماندار سابق فارس مشاور بانوان 
  . استانداری فارس

از مداحان مافيای  - ارضی  حاج منصور 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

حجت االسالم مدير کل  –ارغوان 
  .ندانھای استان بوشھر، مافيای قضايیز

عضو شورای سرپرستی  -ارگانی مھدی 
و نظارت صدا و سيمای مافيای رسانه 

  .ای
 –آزاد از معاونين واواک و مافيای امنيتی 

  .اطالعاتی
  .رايزن فرھنگی ايران در فرانسه –آزاد 

استاندار ايالم در زمان احمدی  –آزاد علی 
  . نژاد

ز افراد مأمور ا - آزاد منش انوشه 
جاسوسی در خارج از کشور، وابسته به 

  .اطالعاتی –مافيای امنيتی 
از افراد قسمت  –آزادان علی اصغر 

اطالعات خارجی واواک که  در فرانسه 
  .مستقر است

از امامان جمعه و  -استادی  رضا  آيت هللا
  .مرتبطين با قوه قضاييه

  . پاسدار زندان اوين –استکی فريد  
حجت االسالم از افراد وابسته  - اسحق نيا

  .به مافيای رسانه ای رژيم واليت  فقيه
وی . اسداللھی از رؤسای با سابقه زندانھا

  .زمانی رئيس زندان آمل بود 
کريم  معروف به امين عضو   -اسدزاده 

  .مافيای قضايی
اسدی خوانساری  سيدمحمدباقر حجت 

  .از حکام شرع و مافيای قضايی  -االسالم 
ازافراد   -ی گرمارودی حجت االسالم اسد

وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت 
  .فقيه

نماينده مجلس و عضو  –اسدی الری 
  .مافيای سياسی

 ٩٩عضو گروه  –اسرافيليان ابراھيم 
از مسئولين سرکوب ھای  –نفره 

دانشجويی و از مسئوالن انقالب فرھنگی، 
مدير مسئول نشريه جيغ وداد که احمدی 

رئيس ھاشمی  –ژاد سر دبير آن بود ن
ثمره در جريان انقالب فرھنگی و معاون 
وزير ارشاد و رئيس دانشگاه علم و 

از . صنعت و رئيس دانشگاه تربيت معلم
دوستان و ياران حسن آيت و مرتبط با 
حزب زحمتکشان که از سوی  انگلستان، 
مأمور طرح واليت مطلقه فقيه در مجلس 

  .  خبرگان شد
مدير کل آسيای غربی   –ی رسول اسالم

وزارت امور خارجه و ازاعضای مافيای 
  .ترورھای سياسی
از اعضای وابسته به  –اسالمی صادق 

او در شمار . مافيای سرکوب ھای خيابانی
کسانی بود که در مسجد شيخ علی، اسباب  
تاسيس ھيات موتلفه اسالمی را فراھم 

  .کردند
رتبطين از م  - اسالمی  علی حجت االسالم

  .با قوه قضاييه
سر دبير جوان و مدير  -اسماعيلی  پرويز 

مسئول تھران تايمز، رياست خبرگزاری 
مھر، مشاور فرھنگی نيروی بسيج و 

  . مشاور انجمن قلم
 –پاسدار زندان صومعه سرا  –اسماعيلی 

  .مافيای قضايی
عضو مافيای  –اسماعيلی  حاج علی 

  .هسرکوبھای خيابانی رژيم واليت فقي

از اعضای  - اسماعيلی  عليرضا 
فرماندھی گروه انصار حزب هللا، مافيای 

  .سرکوب ھای خيابانی
دادستان استان  -اسماعيلی  غالمحسين 

  .مافيای قضايی -خراسان رضوی
 –مدير عامل بانک تجارت  -اسکندری  

 –عضو انجمن اسالمی بانک تجارت 
  .مافيای اقتصادی

 – وزير جھاد کشاورزی –اسکندری 
موجب نابودی کشاورزی شد، مافيای 

  .سياسی
از پاسداران مقيم کرج در گوھر  –اشتری 
  .قضايی –عضو مافيای امنيتی  - دشت

ازافراد وابسته   -اشتھاردی حجت االسالم 
  .به مافيای رسانه ای رژيم واليت فقيه

 –معاون احمدی نژاد  –اشتھاردی کاوه 
عضو مافيای سرکوب ھای خيابانی و 

  .موسسه ايرانرئيس 
سرگرد سپاه و عضو  –آشتيانی  عباس 

باند فاسد کبير، شرکت در فساد اخالقی و 
  .مالی رژيم واليت فقيه

دادستان انقالب و يکی  –اشراقی  مرتضی 
مأمور قتل عام زندانيان » قاضی«از سه 
  .۶٧در سال 

عضو صدا و سيما و   - اشعری  علی اکبر 
رسانه سازمان اسناد ملی و عضو مافيای 

 .مدير موسسه ھمشھری. ای مافياھا
از اعضای سپاه پاسداران و  -اشمر محمد 

عضو مافيای ترورھای خارجی در جريان 
  . ميکونوس از لبنان

از افراد  –آشوری تازيانی محمد  
  .امنيتی و نماينده مجلس –اطالعاتی 

از اعضای فرماندھی  - اشک تلخ صادق 
کوب گروه انصار حزب هللا و مافيای سر

  .ھای خيابانی و چماقدار کرمانشاه
 –از روسای زندانھای ايران  –اصغر پور 

  .زندان قزلحصار
از مداحان  - اصغر زنجانی  غالمرضا 

  .مافيای سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
نماينده دور  –اصغرزاده محمد ابراھيم 

سوم و از دانشجويان پيرو خط امام و از 
از اعضای مجريان طرح گروگان گيری و 

شورای شھر تھران که بعدھا اصالح طلب 
  .شد

از اعضای واواک  –اصغری احمد رضا  
  .مأمور ترورھای خارجی

نماينده مجلس و  –اصغری سيد محمد 
بعدھا وزير دادگستری و سرپرست کيھان 

  .شد
،عضوکادر ۵٩سال  –اصفھانی  عباس  

رھبری انجمن اسالمی دانشجويان در 
  .امريکا

رئيس ديوان  –سين بھشتی سيد محمد ح 
کشور به نصب خمينی و بر خالف قانون 

  .اساسی
از مداحان مافيای  - اعتماد حاج سعيد 

  .سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه
از   - اعتمادی  مصطفی حجت االسالم 

افراد وابسته به مافيای رسانه ای نظام 
  .واليت

از معاونين اسدهللا الجوردی  –اعتماديان 
ستانی و زندان اوين و مافيای در داد
  .قضايی

حقوقدان شورای  –افتخار جھرمی 
نگھبان دور اول که سالھا در خدمت رژيم 
واليت مافياھا و زمانی نيز عضو ھيأت 
حقوقدانان ايران در دادگاه الھه، مأمور 
حل و فصل مطالبات دو طرف ايران و 
امريکا  بود که زيانھای بزرگ به ايران 

  .وارد آمد
از اعضای مافيای سياسی  –خاری الله افت

و سرکوب ھای خيابانی که مدتی نيز 
نماينده مجلس بود و از اعضای جامعه 

  زينب است
استاندار بوشھر در زمان  –افراشته علی 

احمدی نژاد و معاون اداری و مالی 
  .مجلس دوره ھشتم
کادر سفارت ايران در  - افروز  غالمعلی 

  .گاه تھران، رييس دانش۵٩لندن در سال 
نماينده مجلس و رئيس  –افروغ  عماد 

اين استاد دانشگاه، . کميسيون فرھنگی
زمانی با احمدی نژاد در شھرداری 

او از وابستگان به . مشغول به کار بود
آيت هللا حائری شيرازی بود اما بعدھا 

  .مخالف او شد
سردار سپاه و از  –افشار حسين 

نظامی  فرماندھان سپاه پاسداران، مافيای
  .مالی - 

  ١٢در صفحه 

 ناتوانی و خشونت
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از افراد مأمور جاسوسی  –افشاری  رضا 
در خارج از کشور، وابسته به مافيای 

  .اطالعاتی –امنيتی 
معاون فرھنگی بسيج،  –افشاری علی 

معاون وزير کشور، از دانشجويان پيرو 
نظامی  –خط امام و عضو مافيای سياسی 

  .امنيتی –
مافيای مدير کل زندان بابل،  -آقا پور
  .قضايی

رايحه خوش  -  آقا تھرانی  مرتضي
خدمت، شاگرد مصباح يزدی، معلم اخالق 
دولت احمدی نژاد، رئيس ھيات فاطميه و 

  .عامل حمله به دراويش قم
نماينده  –آقا حسينی طباطبايی سيد حسين 

مجلس، عضو کميسيون قضايی، از 
  . اعضای وابسته به مافيای سياسی

جلس، معاون مير نماينده م –آقا زاده 
حسين موسوی زمان نخست وزيری او، 

 –مشاور دفتر حزب جمھوری اسالمی 
رئيس انرژی ھسته ای و وابسته به باند 

  .سياسی نظام واليت
رئيس کل  -آقا زاده حجت االسالم 

ذربايجان شرقی، آدادگستری استان 
  .مافيای قضايی

نماينده ھمدان،   –آقا محمدی  ابراھيم 
ی، اطالعاتی، از نزديکان مافيای امنيت

  .خامنه ای
رئيس کميته تبليغات و -آقا محمدی علی 

اطالع رسانی شورای عالی امنيت ملی، 
  .معاون اطالعات سپاه، معاون صداو سيما

از مسئوالن قسمت کارگاه  –آقايی  ناصر  
  .زندان اوين، مافيای قضايی

زندانبان زن مسئول انفرادی  - اکبری
  . سئول بند زنانزندان اوين و بعد م

از معاونان واواک در دوره  –اکبری  علی 
  .فالحيان

از مداحان مافيای  - اکبری حاج مھدی 
  .سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه

پرسنل معاونت امنيت  -اکبری  اميد 
واواک، شاغل در اداره کل چپ، اداره چپ 

  نو، وابسته به مافيای اطالعاتی و ترور 
ز مديران سازمان صداو ا -اکبری  قاسم  

  .سيما، عضو مافيای رسانه ای
دادستان   - اکبريان  محراب حجت االسالم 

 –انقالب اسالمی کھکيلويه و بوير احمد 
  .، مافيای قضايی۵٩در سال 

معاون  -اکرام جعفری محمد جعفر  
 –نوسازی اداری،  مافيای سياسی 

  .اقتصادی
ه از افراد وابسته به مافيای رسان –اکرمی 

ای رژيم واليت فقيه و دبير کل جامعه 
وعاظ تھران وھمچنين وابسته به ھيات 

  .موتلفه اسالمی است
گروه پيروان خط امام  -  سيد رضا اکرمی 

  .و رھبری
 –از افراد  امنيتی  –اکرمی  سيد کاظم  

اطالعاتی در دھه شصت و ھفتاد که در 
  .بازجويی  روحانيون شرکت می کرد

ھيات موتلفه  –رگانی اتاق باز- آل اسحق 
  .مافيای اقتصادی –

رئيس کل  -الساران اکبر حجت االسالم 
دادگستری استان خوزستان، مافيای 

  .قضايی
پاسدار زندان اوين،   –هللا بخشی محمد 

  .مافيای قضايی
رئيس مافيای سرکوب  –هللا کرم  حسين 

ھای خيابانی، سردار سپاه، يار نزديک 
  .خامنه ای
  .دار زندان اوينپاس –الھی محمد

عضو گروه ايثارگران و  –الھيان  زھره 
عضو مافيای سرکوب ھای خيابانی و 

  .سياسی
 - عصا به دست –الھام غالمحسين 

نويسنده نشريات انصار حزب هللا،  
سخنگوی حکومت، وزير دادگستری، 
عضو شورای نگھبان،  معاون موسسه 
الغدير، عضو شورای مرکزی موسسه 

سر فاطمه رجبی که نام و ھم... ايران و
فاميلی وی از دست به عصا به الھام تغيير 

  .يافته است
رئيس روابط عمومی  –الوندی  مظفر 

  .سازمان زندانھا، استاندار ھمدان
  .الوندی مدير کل زندانھای استان گيالن

نماينده دوره سوم، از  –الويری  مرتضی 
اعضای سازمان مجاھدين انقالب اسالمی، 

  .و زمانی شھردار تھران بود از بازجويان
عضو مافيای سرکوب ھای  –اليا  فاطمه 

خيابانی، نماينده مجلس، عضوکميسيون 
  .امنيت خارجی، رايحه خوش خدمت

 ١٣مسئول اداره  –امامی  سعيد 
 .جاسوسی  در کشورھای خارج و سوئد

معاون امنيت  –اسالمی  –امامی  سعيد 
 واواک،  عامل ترورھای در خارج و داخل

 .کشور اورا خود گشی کردند
عضو شورای  –امامی کاشانی محمد 

نگھبان دور اول، نماينده مجلس، امام 
جمعه تھران، از اعضای برجسته 
مافياھای سياسی و مالی و قضايی رژيم 
واليت مافياھا که از سرمايه داران بزرگ 

  .گشته است
از اعضای  وابسته  –امانی  محمد علی 

و از اعضای  به دادستانی الجوردی
  .موتلفه اسالمی

عضو مافيای  –امانی فراھانی  فرھاد 
ترورھای خارج از کشور، عضو سابق  

  .قرارگاه علويه درآلمان
از اعضای  –سعيد  –امانی ھمدانی 

برجسته ھيات موتلفه و عضو مافيای 
نماينده مجلس و از  - سياسی  –اقتصادی 

نفره ای بود که برغم دستور  ٩٩گروه 
به مير حسين موسوی، بعنوان خمينی، 

 .نخست وزير، رأی ندادند
از افراد وابسته  –صادق  –امانی ھمدانی 

اقتصادی رژيم واليت   –به مافيای امنيتی 
او از افراد مسجد علی بود که ھيات . فقيه

او . موتلفه اسالمی را تاسيس کردند 
سالھا مسئوليت ھای مختلفی در امور 

ن امکانات سرکوب ھای خيابانی و تامي
  .مالی آنان را عھده دار بود

از وابستگان به رژيم  –امجد آيت هللا 
واليت فقيه، عضو باند مفتيان ترورھا و 

  .سرکوبھا
  .پاسدار نگھبان زندان اوين –امجد 

دادستان عمومی و  -امی  محمد حسين 
  .انقالب ورامين، مافيای قضايی

دادستان عمومی و انقالب - امير خانی 
  .افيای قضايیاھواز، م

از افراد مأمور  –اميری  عليرضا 
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به 

  .اطالعاتی –مافيای امنيتی 
از افراد وابسته به  -اميری  غالمحسين 

مافيای سياسی رژيم واليت مافياھا و 
  .عضو گروه جامعه اسالمی مھندسين

مدير کل زندانھای استان کرمان، - اميری 
  .مافيای قضايی
از فرماندھان سپاه و  –امين حياتی 

  .استاندار خوزستان، سردار سپاه
نماينده مجلس، مافيای  -امين زاده الھام  

  .سياسی
عضو مافيای ھای  –امين زاده  محسن 

امنيتی بود اما حاال اصالح طلب  –سياسی 
  .شده است

از افراد   - امين شيرازی حجت االسالم 
واليت  وابسته به مافيای رسانه ای رژيم

  .فقيه
آيت هللا از وابستگان به رژيم  –امينی 

  .واليت فقيه، مافيای قضايی
پاسدار زندان اوين  در آسايشگاه -امينی  

  .مشغول کار بود، مافيای قضايی
از حکام - امينيان مختار حجت االسالم 

  .شرع دادگاھھای گيالن، مافيای قضايی
انبارلويی رئيس جديد مرکز سياسی ھيات 

  . موتلفه
  .از معاونين سينمايی –انوار  فخرالدين 

معاون امنيت   - اندرز چمنی  جمعی  حميد 
  . امنيتی –استان تھران، مافيای سياسی 

از مداحان مافيای  - انساعدی  مجتبی 
  .سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه

از مداحان مافيای  -انسانی  حاج علی 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

رئيس کل  - جمال حجت االسالم انصاری
  .دادگستری استان بوشھر، مافيای قضايی

رئيس - انصاری  غالمرضا حجت االسالم 
کل دادگستری استان اصفھان، مافيای 

  .قضايی
برادر مجيد انصاری  از  –انصاری  حميد 

اعضای مافيای رسانه ای رژيم مافياھا و 
  .مسئول موسسه حفظ و نشر آثار خمينی

از حکام  –حجت االسالم  انصاری مجيد
  شرع دادگاھھای 

از انقالب و رئيس  - انصاری  شيرازی  
سازمان زندانھا، نماينده مجلس، اينک 

افراد وابسته به .اصالح طلب شده است 

 –مافيای رسانه ای رژيم واليت فقيه 
  .حجت االسالم

مدير عامل بانک ملی، مدير  –انصاری 
بخشی از تبليغاتی صدا و سيما، از 
اعضای مافيای رسانه ای رژيم واليت 

  .مافياھا
از مداحان مافيای سرکوب  - انصاريان 

  .ھای خيابانی نظام واليت
از افراد   - انصاريان حسين حجت االسالم 

وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت 
  .فقيه

رئيس مرکز مطالعات و  - انواری  حسين  
  . برنامه ريزی حزب موتلفه

از مداحان مافيای  - دق آھنگران حاج صا
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

از نيروھای ترور در خارج  –آھنی  علی 
سفير ايران در فرانسه و آلمان . از کشور

  .بود
نماينده مجلس، از  –آوايی  سيد احمد  

  .افراد عضو بخش خارجی واواک
رئيس کل  –آوايی  سيد عليرضا 
  .دادگستری استان تھران

از نيروھای وابسته به  –آوينی مرتضی 
اطالعاتی که   –امنيتی  –مافيای نظامی 

بعدھا به مافيای رسانه ای رژيم واليت 
فقيه وصل شد و در ھنگام فيلم برداری از 

 –جبھه ھا بعد از جنگ کشته شد 
  .ازسازمان مجاھدين انقالب اسالمی

رئيس جديد مطالعات و برنامه  –ايالمی 
  . ريزی ھيات موتلفه

درقتل فرزين مقصودلو  -رضا ايئجی 
  .وشبنم حسينی درگرگان دست داشت

از مافيای ترورھای  –اياض عطاءهللا 
  .از لبنان –خارجی در جريان ميکونوس 

از چھره ھای وابسته به  - آيت حسن 
دستگاه جاسوسی انگلستان که در ابتدای 
انقالب از سوی حزب زحمتکشان به 
صورت پوششی به عنوان سخنگوی حزب 

ھوری اسالمی ايران وارد انقالب شد و جم
از . دستورات مظفر بقايی را اجرا می کرد

جمله افرادی بود که در کودتای عليه 
اولين رئيس جمھور ايران نقش اساسی 
داشت و عالوه بر آن در انقالب فرھنگی 

تصويب واليت فقيه در قانون اساسی و  –
تشکيل سپاه پاسداران به صورت قوی و 

باسوء ۶٠در دھه . داشتفعال شرکت 
  .قصدی به او کشته شد

عضو شورای سرپرستی و   -آيت اللھی 
 .نظارت صدا و سيما

شکنجه گر و از بازجويان  –ايرانفر 
  . زندان گوھر دشت

از افراد  –ايرانی حسين حجت االسالم 
  .وابسته به مافيای قضايی

  ١۴مسئول اداره  -ايروانی تقوی محمد
خارج از  ضد جاسوسی  در سوئد و

  .کشور
از اعضای مافيای  –ايزد پناه آيت هللا 

  .قضايی
از فرماندھان ارشد سپاه  -ايزدی مصطفی 

  .سردار سپاه –
  .پاسدار زندان اوين –ايلخانی ھاشم 

ايمانی اسدهللا حجت االسالم، از حکام 
در پرونده وی . برجسته دادگاھھای انقالب

نيز می توان رد صدور دھھا حکم اعدام 
وی امام جمعه . رزان را مشاھده نمودمبا

  .کازرون نيز بود
از بخش رسانه ای  –ايمانی محمد 

  .واواک
از افراد   -انجوی نژاد حجت االسالم 

وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت 
  .فقيه

از مداحان مافيای سرکوب  –آينه چی علی 
  .ھای خيابانی

ايوبی حيدر علی حجت االسالم ، از مافيای 
  .ونت طلب مصباحيهخش

اعاليی مجتبی، از مافيای سرکوب ھای 
  .خيابانی، عضو رايحه خوش خدمت

سفير  –دوست متکی  –اعاليی مصطفی 
  .ايران در کوبا

معروف به  اسی  –افتخاری  اسماعيل  
از افراد اطالعات کميته در دھه  –تيغ کش 
  .شصت

ازمديران سابق تشريفات –افتخاری عباس
 .باند رسانه ای عضو –صدا و سيما 

از فرماندھان سپاه  -افشار حسين 
  .پاسداران سردار سپاه

سردار سپاه از نيروھای  –افشار عليرضا 
نظامی در دھه شصت تا به  –اطالعاتی 

  . حال
از اعضای باند سرکوب  –افقھی بابک  

ھای خيابانی و دانشجويی و مشاور جوان 
  .در  توسعه تجارت ايران
از  - جت االسالم آقا تھرانی مجتبی ح

  .وابستگان به باند قضايی نظام واليت
رئيس کل  –آقا زاده حجت االسالم 

دادگستری آذربايجان شرقی ،عضو باند 
  .قضايی

فرمانده سپاه رشت،  –آقا زاده علی 
 .سردار سپاه، وابسته به باند نظامی

مدير کل  –آقا محمدی دريکوند  ابراھيم 
  .حراست دانشگاه خرم آباد

مسئول جامعه اسالمی   - نپور علی آقاجا
جوانان و از اعضای مافيای سرکوب ھای 

  .خيابانی
عضو حزب کارگزاران  از  - آقايی  ھدايت

  .اعضای مافيای سياسی و اقتصادی
از اعضای مافيای اقتصادی  –آل اسحاق 

  .نظام، موتلفه اسالمی
رييس کل  - الساران  اکبر حجت االسالم 
  .دادگستری استان خوزستان

از  –  -سردار سپاه  –هللا کرم  حسين 
نيروھای اطالعاتی سرکوب از ابتدای 

  .انقالب
مقاله نويس  –الھياری  احمد خراسانی 
  .  روزنامه کيھان که درگذشت

معاون وزير  -اسالمی  –امامی  سعيد 
از عوامل برجسته ترور و  –اطالعات 

جنايت رژيم واليت فقيه که او را خودکشی 
  .کردند
سردار سپاه از اعضای  - للھی رضاامرا

اطالعاتی و  –نظامی  –مافيای امنيتی 
  .عضو کارگزاران سازندگی

پرسنل معاونت امنيت،  -آموزگار  ايرج
 –شاغل در اداره کل چپ، اداره چپ نو 

  .وابسته به باند ترور
از نزديکان و ھمکاران وب  –اميری علی 
  .سايت دريچه

 –مسئول وب سايت بازتاب  –اميری 
وابسته به مافيای  - سردار سپاه  –تابناک 
  .رسانه ای -نظامی

از نيروھای اطالعات  –امين زاده محسن  
در دھه شصت، وابسته به مافيای سياسی 

  .امنيتی
از حکام  -امينيان مختار حجت االسالم

  .شرع دادگاھھای گيالن
از بخش رسانه ای  –انبارلويی مرتضی 

يای امنيتی وزارت اطالعات  وابسته به ماف
  .اقتصادی –

از بخش   -سردار سپاه  –انتظامی حسين 
  .رسانه ای واواک

از  –انصاری مجيد حجت االسالم 
مسئوالن قضايی و امنيتی در دھه شصت 

  .و ھفتاد 
رييس کل  -انصاری جمال حجت االسالم 

  .دادگستری استان بوشھر
از مديران سازمان  -انصاری عبد الحميد 

 .مافيای رسانه ای عضو –صدا و سيما 
رييس کل  -غالمرضا  –انصاری 

  .دادگستری استان اصفھان
از  - انصاريان حسين حجت االسالم 

  .سخنرانان مراسم انصار حزب هللا
از اعضای مافيای  –انواری حسين 

قضايی نظام واليت  –اقتصادی  –سياسی 
  .ھيات موتلفه اسالمی –

رئيس کل دادگستری  - آوايی سيد عليرضا
ن تھران، عضو مافيای قضايی استا

  .مافياھا
از مديران سابق  –اوسطی محمد صادق 

صدا و سيما و دبير ھيات گزينش، عضو 
  .مافيای رسانه ای
مشھد  –نماينده مجلس  –ايرانمنش جواد 

از اعضای مافيای سياسی نظام واليت  –
  . مافياھا و نيز عضو ھيات موتلفه اسالمی

از  - ايرانی حسين حجت االسالم  
وابستگان به مافيای قضايی رژيم واليت 

  .فقيه
از وابستگان به  - ايزد پناه حجت االسالم 

  .مافيای قضايی رژيم واليت فقيه

از اعضای مافيای  –ايمانی جمشيد  
  . سرکوب ھای خيابانی

از  -  ايوبی حيدر علی حجت االسالم
وابستگان به مافيای قضايی رژيم  واليت 

  .فقيه
كار مافياها جز   :انقالب اسالمی

گسترش فقر و بيكاري و خشونت و 
فساد چه مي تواند باشد؟ از اين رو 
است كه تجاوز به حقوق انسان در 

  :ايران، بطور مداوم، در افزايش است
  
  

محاربــان بــا مــردم و 
حقــوق آنــان، طلــب 
حقوق راجرم محاربه 

  !:كرده اند
  
  

، به گزارش جھان، ٨٨اسفند   ۵در  
دانشگاه صنعتي شريف  برخي از اساتيد

با ابراز نگراني از اوضاع فعلي 
اند كه در  ھاي كشور خبر داده دانشگاه

حاضر حدود نيمي از دانشجويان حال 
دانشگاه صنعتي شريف براي عزيمت به 
خارج از كشور و اقامت دائم در آنجا 

  .اند اعالم آمادگي نموده
، به گزارش جھان، ٨٨اسفند   ۵در  

اي احمدی نژاد و ھيئت  در پي سفر دوره
حکومت به اصفھان و سخنراني وی  در 
جمع مردم اين شھر يك خانم جوان اقدام 

اي مگس «به حمل پالكاردي با مضمون 
کرده » عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست

بود، چندی پيش توسط نيروھاي امنيتي 
  .منطقه شناسايي و دستگير شد

، به گزارش فعالين ٨٨اسفند   ۵در  
بشر و دمکراسی در ايران،  حقوق

ساله  ۶٢زندانی سياسی علی صارمی 
بدليل شرکت در نوزدھمين سالگرد قتل 

، به اعدام ١٣۶٧عام زندانيان سياسی 
  . محکوم شده است

، به گزارش آرمان، ٨٨اسفند   ۵در   
انتخابات بيست و ششمين دوره ھيات 
مديره کانون وکالی دادگستری مرکز در 

شرايطی برگزار خواھد  اسفندماه در ٢٠
شدكه دادگاه عالی انتظامی قضات 

را رد کرده    نفراز وكال ٣۶صالحيت 
   .است

 ۴به گزارش ايلنا طبق تبصره ماده        
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تاييد 
صالحيت نامزدھای عضويت در ھيات 
مديره كانون وكالی دادگستری به دادگاه 

شده است عالی انتظامی قضات واگذار 
نفر برای  ٧٩در ھمين راستا اسامی 

عضويت در ھيات مديره كانون وكالی 
دادگستری مركز به اين مرجع قضايی 
ارسال شد كه روز گذشته اين دادگاه 

نفر  ٣۶نفر را تاييد و ۴٣صالحيت 
مابقی را فاقد شرايط الزم برای عضويت 
در ھيات مديره اين نھاد مدنی دانسته 

حيت شدگان در ميان ردصال. است
ھايی ازجمله سيدمحمد جندقی  چھره
پور رئيس فعلی ھيات مديره  كرمانی

كانون،گودرز افتخار جھرمی رئيس 
سابق كانون وكالی دادگستری، 
محمدعلی دادخواه، نعمت احمدی، 
رمضان حاجی مشھدی،ناصر زرافشان، 
عبدالفتاح سلطانی،فريده غيرت، 
عبدالصمد خرمشاھی، علی نجفی توانا، 

محمدحسين آقاسی،   انوربھا،رض
زاده  جھانگير مستوفی و اكبر سرداری

  .شود مشاھده می
، به گزارش کلمه، ٨٨اسفند  ۶در 

ھنگامه شھيدی ازروزنامه نگاران و 
فعال حقوق زنان توسط ماموران وزارت 

  .اطالعات بار ديگر بازداشت شد
  

  ١٣در صفحه 
  

 ناتوانی و خشونت
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، بنابه گزارش ٨٨اسفند   ۶در  
ر و دمکراسی در فعالين حقوق بش

خانواده ھای مادران عزادار برای  ايران،
مالقات و آزادی مادران دربند به سالن 

زندان اوين مراجعه  ٢٠٩مالقات بند 
عليرغم اينکه قبال به آنھا قول .کردند
شده بود که می توانند با مادران در    داده

بند مالقات کنند پس از چند ساعت انتظار 
بازجويان اجازه به آنھا اعالم شد که 
  .مالقات به آنھا نمی دھند

، به گزارش کميته ٨٨اسفند   ۶در  
گزارشگران حقوق بشر، در تاريخ دوم 
اسفندماه، دادگاه کيفری استان کردستان 

را پس از " مريم"در سنندج، زنی با نام 
ضربه  ٩٩تحمل نوزده ماه حبس به 

گفتنی است پيش از . شالق محکوم نمود
کيفری استان ھمدان وی را اين، دادگاه 

  .به سنگسار محکوم نموده بود
، به گزارش ٨٨اسفند   ۶در  

،  ايمان ميرزازاده وکيل تعيينی )جرس(
 ٢   اصغر خندان اعالم کرد که وی به

ضربه شالق  ٧۴سال حبس و تحمل 
اتھامات وی اخالل  .محکوم گرديده است

در نظم عمومی وی فعاليت تبليغی عليه 
  . ستنظام بوده ا

،  به گزارش صفحه ٨٨اسفند  ۶در  
فاصدک آزادی،  مير ابراھيمی پس از 
تحمل شش ماه رنج و فشار در زندان در 
زير شکنجه جالدان خامنه ای به شھادت 

در  ۶۶وی متولد سوم اسفند. رسيد
مصطفی شش ماه پيش بر . تھران بود
توسط مأموران سپاه " ندا"سر مزار 

نامعلومی ضدخلقی دستگير و به محل 
  . برده شده بود

، )ايسنا(، به گزارش ٨٨اسفند   ٨در   
روابط عمومي دادگستري کرمان اعالم 

پنج تن از قاچاقچيان مواد مخدر که :  کرد
به صورت مسلحانه به امر حمل، توزيع و 
فروش و نگھداري مقادير سنگين مواد 

پرداختند با حکم دادگاه انقالب  مخدر مي
  .دار  آويخته شدنداسالمي کرمان به 

، نتايج تحقيق چھار ٨٨اسفند  ٨در   
دانشگاه آکسفورد، کمبريج، ھاروارد و 
تورنتو درباره سانسور سايت ھای 
اينترنتی در چھل کشور جھان به ھمراه 
تشکيالت خودگردان فلسطينی نشان می 
دھد که چين و ايران در صدر کشورھای 
مسدود کننده سايت ھای سياسی اينترنتی 

طبق اين گزارش که روز جمعه .قرار دارند
ماه مه منتشر شد، بيست و پنج  ١٨

کشور از ميان کشورھای مورد تحقيق، 
سايت ھای اينترنتی را سانسور و مسدود 

اين پژوھش کشورھای آمريکای . می کنند
شمالی و اروپای غربی را دربر نگرفته 

 .است
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس،     

، ميانمار، سوريه، تونس و چين، ايران
ويتنام به شدت سايت ھای سياسی را 

 .کنند فيلترينگ می
ھرانا ،  به گزارش ،  ٨٨اسفند   ٩در  

نفر از کارگران شرکت متک از  ٨٠حدود 
توابع مجتمع صنايع قائم رضا در دفتر اين 
مجتمع واقع در سه راه توحيد شھر 

بيش از   .اصفھان دست به تجمع زدند
ماه است که  ٧گر شرکت متک کار٢٠٠

ھيچ پولی دريافت نکرده اند و پس از 
چندين اعتصاب و نيز مذاکرات شورای 
صنفی کارگران با مديران متک و قائم 
رضا ھيچ يک از وعده ھای پرداخت 

 .حقوق به کارگران عملی نشده است
: ھرانابه گزارش ، ٨٨اسفند  ٩در  

وکيل کانطوری بيست روز فرصت دارد تا 
سبت به حکم صادره اعتراض کرده و ن

اين حکم در . درخواست تجديدنظر دھد
شود که کانطوری تمام  حالی صادر می

اتھامات وارده را در دادگاه رد کرده است 
و به گفته وکيل مدافع وی ھيچ دليلی دال 
 .بر اثبات مجرميت کانطوری وجود ندارد

، به گزارش ٨٨اسفند  ١٠در  
پنج نفر از   گزارشگران حقوق بشر،

ھای ھاله  شھروندان بھايی شيراز به نام

) ھادی(ھوشمندی، کيوان کرمی، فرھام 
معصومی، افشين احسنيان و وحدت دانا 
توسط شعبه اول دادگاه انقالب شيراز به 
اتھام تبليغ عليه نظام محاکمه و ھريک به 

 .ده ماه حبس تعزيری محکوم شدند
، به گزارش ٨٨اسفند  ١٠در  
نيوز، معاون مطبوعاتی وزارت  انپارلم

ارشاد در تماس با الياس حضرتی 
مديرمسئول روزنامه اعتماد ،خبر از 

  .توقيف روزنامه اعتماد داد
نيوز، به گفته  به گزارش پارلمان   

محمدعلی رامين روزنامه اعتماد توقيف 
بايست دادگاه  موقت شده است و می

مطبوعات درباره تخلفات اين روزنامه 
 .گيری نھايی را انجام دھد متصمي

، به گزارش پايگاه ٨٨اسفند  ١٠در   
اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب 

نفر ديگر از  ٩تھران، حكم محكوميت 
عوامل  روز عاشورا توسط دادگاه انقالب 

در احكام  .اسالمی تھران صادر شد
صادره، يك نفر از محكومين به اعدام و 

بس تعزيری ھشت نفر ديگر به تحمل ح
 .اند محكوم شده

، به گزارش فردا، به ٨٨اسفند  ١٠در  
استناد تحقيق انجام گرفته، ميانگين سنی 

سال  ٢۵تا  ١٢دختران روسپی بين 
در تابستان آمار اين . تخمين زده شده

زنان افزايش می يابد و کمترين ميزان 
  .فحشا در اسفند ماه است

ه دکتر امان هللا قرايی مقدم، جامع   
در : شناس و استاد دانشگاه، گفته است

. ايران اين پديده در حال گسترش است
مطالعات نشان می دھد که سن فحشا به 

سال کاھش يافته و دختران جوان که  ١٠
به تازگی وارد اين کار شده اند بيشترين 

 .تعداد آنھا را تشکيل می دھند
اين آسيب شناس در تبيين علل شيوع     

مھمترين عامل : می گويدفحشا در کشور 
بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامين 

طالق و . مايحتاج اوليه زندگی شان است
نابسامانيھای خانوادگی، افزايش حاشيه 
نشينی و مھاجرت ، بی سوادی و ناآگاھی 
و اعتياد از جمله عوامل افزايش پديده 

زنان به دليل پايين بودن . فحشا است
وين شخصيت و سطح آگاھی و عدم تک

تلقين پذيری در اين زمينه آسيب پذير تر 
ھمچنين پديده زنان خيابانی زاييده . ھستند

فرار دختران و زنان از خانواده است و 
عمده ترين عامل فرار زنان و دختران به 
نابسامانی ھای زندگی و خانوادگی باز می 
گردد و اين نابسامانی فقط نابسامانی 

 .اقتصادی نيست
، به گزارش فارس، ٨٨اسفند  ١٠در  

نشريه ايراندخت به مدير مسئولی، محمد 
حسين كروبی از سوی ھيئت نظارت بر 

 .مطبوعات لغو مجوز شد
جرس، به گزارش ، ٨٨اسفند   ١٠در 

نيروی انتظامی تھران بزرگ تعداد 
بھمن در تھران  ٢٢بازداشت شدگان روز 

شمارش کرده " بيست ھزار نفر"را رقم 
  .است
رقم به گزارش خبر نگاران جرس،  اين

عين آمار رد و بدل شده بين نھادھای 
سرکوب اعم از نيروی انتظامی، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، سازمان بسيج، 

 .واواک و ديگر نھادھای ذی ربط است
، به گزارش پايگاه ٨٨اسفند   ١١در  

نفر از کارگران شرکت  ٣۵٠خبری سفير، 
ض به پرداخت نشدن چينی البرز در اعترا

. ماه حقوق و مزايای خود تجمع کردند ٩
آنھا  در يکی از بلوارھای اصلی جاده 
قزوين  به شھرک صنعتی البرز را به 

 .مدت بيش از يکساعت مسدود کردند
، به گزارش پويا ٨٨اسفند  ١١در  

خبر، ماموران واواک اعالم کرده اند، 
جعفر پناھی ھمراه يک گروه از بازيگران 
سينما و عوامل فنی، بدون داشتن مجوز 

در منزل مسکونی خود در حال ساخت 
فيلمی درباره حوادث مربوط به انتخابات 

 .اخير بوده اند
سولماز پناھی فرزند جعفر پناھی به    

عنوان بازيگر و ابراھيم غفوری و ايمان 
غفوری به عنوان فيلمبردار و دستيار 

موران فيلمبردار دستگير شده اند اما ما
واواک ھيچگونه توضيحی در مورد علت 
دستگيری ھمسرجعفر پناھی و ساير 

  .بازداشت شدگان نداده اند
، به گزارش ايلنا، ٨٨اسفند  ١١در       

دادستان عمومي انقالب تھران 
درخصوص علت بازداشت جعفر پناھي 

بازداشت ايشان به دليل : اظھار داشت
ز ھنرمند بودن نبوده و جنبه سياسي ني

 ؟!ندارد
، به گزارش پويا ٨٨اسفند  ١١در      

تن از  ٢۵بيش از  ٢٢خبر، ساعت 
ماموران واواک، به منزل مسکونی جعفر 
پناھی، کارگردان صاحب نام ايرانی، 

 .يورش بردند
تفتيش منزل جعفر پناھی تا ساعت    

بامداد امروز سه شنبه به طول  ٣:٣٠
انجاميد و پس از آن ماموران وزارت 

عات آقای پناھی را به ھمراه اطال
ھمسرش طاھره پناھی و دخترش 

تن از دوستان  ١٢سولمازپناھی و حدود 
و ميھمانانی که منزل ايشان بودند، با 
مقدار زيادی از وسايل و مدارک به مکانی 

 . نامعلوم منتقل کردند
  :، به گزارش ھرانا٨٨اسفند  ١٢در  

حکم پيمان عارف روزنامه نگار و فعال 
انشجويی بازداشت شده در ھفته نخست د

دادگاه  ٢۶بعد از انتخابات توسط شعبه 
وی  جھت ابالغ . انقالب تھران صادر شد

حکم از اوين به دادگاه آورده شد و در 
رای صادره وی با برائت از اتھام 
عضويت در گروھھای  بر انداز،  به جھت 
اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام به يکسال 

ی و به جھت اھانت به رئيس حبس تعزير
به تحمل ) محمود احمدی نژاد(جمھور 

  .ضربه شالق محکوم شد ٧۴
، به گزارش ٨٨اسفند  ١٢در  

خبرنگار ھرانا، دکتر حسام فيروزی در 
حالی که ھمسر و فرزندش در منزل 

عليرضا فيروزی حضور داشتند،   خانواده
 ١۵پس از مراجعه به منزل خود توسط 

 .امنيتی بازداشت شد نفر از ماموران
، به گزارش فعالين  ٨٨اسفند  ١٢در  

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، آقای 
ساله از اعضای  ٣٣ھمايون جابری 

سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و 
حومه  بدليل اينکه قصد شرکت در 
گراميداشت روز جھانی کارگر در سال 

دادگاه  ١۴جاری را داشت  به شعبه 
نماينده . ران فراخوانده شدانقالب تھ

دادستان اتھاماتی مانند ،اقدام عليه امنيت 
  .ملی و اقدام عليه نظام را به  او نسبت داد

ھمچنين آقای غالمرضا خانی عضو    
ديگر سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه روز شنبه 

اسفند ماه بدليل گراميداشت روز  ١٠
گاه فراخوانده شد ولی جھانی کارگر به داد

جلسه دادگاه او برای زمان نامشخصی به 
 .تعويق افتاد

، به گزارش ميزان، ٨٨اسفند   ١٢در 
حسين شاه حسينی و سخنگوی ھيات 

با ) مزار دکتر مصدق(امنای احمد آباد 
اعالم اينکه مطابق رويه سالھای اخير از 
مدتھا قبل در نامه ھايی به فرمانداری 

انداری تھران زمان و نظرآباد و است
برنامه مراسم  چھل و دومين سالگرد 
درگذشت رھبر نھضت ملی ايران را ارائه 

تمام نھادھای مورد مراجعه : کرديم، افزود
پاسخ نھايی را به روز سه شنبه موکول 
نمودند و در نھايت در مراجعه روز سه 
شنبه، من به اتفاق محمود مصدق نماينده 

بخشداری نظرآباد خانواده دکتر مصدق به 
از مخالفت شورای تامين استان با 
برگزاری ھرگونه مراسمی در قلعه احمد 

  .آباد خبر دادند
، به گزارش کميته ٨٨اسفند   ١٢در  

گزارشگران حقوق بشر،  نويد خانجانی، 
فعال مدنی، در منزلش در اصفھان، 

تن از ماموران امنيتی با  ٧.بازداشت شد
مدنی، ضمن  حضور در منزل اين فعال

تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصی وی 
از جمله کامپيوتر اقدام به بازداشت او 

 .کردند
، به گزارش ندای ٨٨اسفند  ١٢در  

سبز آزادی، حکم اعدام محمدامين وليان 
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی 

در پرونده اين . دانشگاه دامغان تأييد شد
ساله محکوم به اعدام به  ٢٠دانشجوی 

هللا مکارم شيرازی در  سخنان آيت
شکنان روز  خصوص محارب بودن حرمت

عاشورا استناد شده است و اين سخنان به 
عنوان يک فتوای شرعی تلقی گشته و بر 
اساس آن حکم اعدام صادر گشته است و 
در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و ھر لحظه 

  . امکان اجرای آن وجود دارد
ی دادن چنين فتوائی اما مکارم شيراز      

: را تکذيب کرده و صانعی نيز گفته است
يم محارب نيستند زيرا از خود ژمخالفان ر

 .دفاع واجب می کنند
، به گزارش ايلنا، ٨٨اسفند  ١٣در  

-تعدادی از کارگران کارخانه ريسندگی
بافندگی سيمين اصفھان در اعتراض به 
عقب افتادن دريافت حقوقشان روبروی 

 . اصفھان تجمع کردند استانداری
: ، به گزارش ھرانا٨٨اسفند  ١٣در  

شب  ٨اسفند ماه، ساعت  ١٠در تاريخ  
 ٨الی  ٧مأموران امنيتی در گروه ھای 

خانواده بھايی در  ۵نفره به منازل 
شھرستان مرودشت شيراز مراجعه و پس 
از تفتيش منازل، تعدادی از آن ھا را 

يبه فرحناز آشنايی، ط. بازداشت کردند
فالح، جھانبخش بذرافکن، حسن بذرافکن 
و نوذر فالح بازداشت شده و برخی از 

  .ھا را ضبط کردند وسايل شخصی آن
، به گزارش ھرانا، ٨٨اسفند  ١٣در  

مھندس رسول ايمان زاده، از اصالح 
طلبان استان آذربايجان شرقی و عضو 
ستاد مھندس موسوی در اين استان روز 

زندان تبريز، متعلق  ٣٧دوشنبه، به اتاق 
 .به واواک، احضار و سپس بازداشت شد

، به گزارش ٨٨اسفند  ١٣در  
ايسکانيوز، دادگستری خوزستان گفته 

پس » ز - شوقی «حکم قطع عضو : است
از طی مراحل قانونی و شرعی در محل 

وی . اھواز به اجرا درآمد» کارون«زندان 
با توجه به مدرک ھای موجود، محارب 

م سنگين بر اساس مبارزه قاطع بود و حک
  .با مجرمان خطرناک اجرا شد

، به گزارش نصور ٨٨اسفند  ١۴در  
نقی پور، وبالگ نويس و فعال حقوق بشر 
از سوی ماموران امنيتی در قزوين 

 . بازداشت و به تھران منتقل شده است
، به گزارش ھرانا، ٨٨اسفند   ١۴در  

مجتبی گھستونی، مسئول سابق کميته 
يراث فرھنگی مجموعه فعاالن حقوق م

بشر در ايران، روزنامه نگار، عضو 
نگاران،  المللي روزنامه  فدراسيون بين

سخنگوی سخنگوی انجمن دوستداران 
اسفند ماه  ١٢در ) تاريانا(ميراث فرھنگی 

توسط نيروھای امنيتی در منزل شخصی 
خود در شھر اھواز بازداشت و به نقطه 

 .نامعلومی منتقل شد
، به گزارش  ھرانا، ٨٨اسفند  ١۵در  

پنج جوان کرد اھل روستای نگل از توابع 
ھوشيار احمدی، "مريوان به نام ھای 

بھمن سعيدی، جھانبخش احمدی، سيروان 
که در اواخر " محمودی و سيوان رحيمی

زمستان سال گذشته در روستای نگل 

توسط نيروھای امنيتی دستگير شده 
شته از سوی شعبه بودند، در طی ھفته گذ

يک دادگاه انقالب سنندج به رياست قاضی 
اقدام عليه " بابايی ھر کدام به اتھام 

سال زندان محکوم  ۶به " امنيت ملی 
 . شدند
، به گزارش آفتاب، ٨٨اسفند  ١۵در  

 ۴کميته انضباطی دانشگاه آزاد زاھدان 
نفر از اين دانشجويان را به يک ترم 

احتساب محروميت از تحصيل بدون 
نفر ديگر را به توبيخ کتبی  ٣سنوات و 

 .محکوم کرده است
، به گزارش پويا ٨٨اسفند  ١۵در  

خبر از تھران، جعفر پناھی و محمد رسول 
زندان اوين بسر می  ٢٠٩اف در بند 

مھدی پورموسی، مدير توليد فيلم . برند
جديد جعفر پناھی که نامش در ليست آزاد 

شده بود شدگان چھارشنبه شب ديده 
ھمچنان در زندان اوين در بندی غير از 

 .در بازداشت است ٢٠٩بند 
، به گزارش ٨٨اسفند  ١۶در  

نفر دانشجويان  ۵٠٠نيوز، حدود  پارلمان
ای در اعتراض به  كاردانی فنی و حرفه

حذف مقطع كارشناسی ناپيوسته برای 
ای  التحصيالن سازمان فنی و حرفه فارغ

در مقابل مجلس  ھای دولتی، در دانشگاه
ميرد  شعارھای دانشجو می. تجمع كردند
پذيرد، حتی اگر بميريم حق خود  ذلت نمی
گيريم، پول نداريم چكار كنيم  را می
 .دادند سر می» رو رھا كنيم دانشگاه

: ، به گزارش ميزان٨٨اسفند  ١۶در  
مھندس عماد بھاور رئيس شاخه جوانان 
 و عضو دفتر سياسی نھضت آزادی ايران

پس از مراجعه به دادگاه   ٨٨و ستاد 
 .انقالب بازداشت شد

، به گزارش کميته ٨٨اسفند  ١۶در  
گزارشگران حقوق بشر، درسا سبحانی، 

ميليون امضا و فعال حق  فعال کمپين يک
تحصيل، در منزلش در ساری بازداشت 

 . شد
، به گزارش ميزان، ٨٨اسفند  ١۶در 

ان امير حسين کاظمی، عضو شاخه جوان
نھضت  آزادی، ديروز و در پی احضار به 
دفتر پيگيری ھای وزارت اطالعات 

او وبالگ با مردم را اداره . بازداشت شد
  . می کرد

، به گزارش ايلنا، ٨٨اسفند  ١۶در  
دادستان تھران عباس جعفری دولت آبادی 

فقره از پرونده  ٢۵٠حدود:گفته است
بازداشت شدگان روز عاشورا منجر به 

 . كيفرخواست شده استصدور 
، سيد محمدعلي ٨٨اسفند  ١٧در  

موسوي رئيس كل دادگستري آذربايجان 
غربي از بازداشت و كشته شدن تعدادي از 
ي  اعضاي گروه  پژاك در راستاي پرونده

  .ترور دادستان خوي خبر داد
تعداد ديگر از اعضاي اين گروه  در   

زمان اجراي دستورات دستگاه قضايي 
موران در حين درگيري كشته توسط ما

رھبر اين گروه نيز در آلمان، توسط . شدند
 .مأموران آلمانی دستگير شد

، بھمن احمدی ٨٨اسفند   ١٧در  
امويی، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل 

  ۵۴اقتصادی در دادگاه تجديد نظر شعبه 
 .سال زندان محکوم کرد ۵به 

، به گزارش ٨٨اسفند   ١٧در  
ھرانا ، محمد اوليايی فر وکيل  خبرگزاری

پايه يک دادگستری و از مسئوالن سابق 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در 
پی احضار به دادگاه انقالب جھت اجرای 

 .حکم بازداشت شد
، به گزارش ٨٨اسفند  ١٧در  

ادوارنيوز، حجت منتظری فعال سابق 
دانشجويی نيمه شب سيزدھم اسفند ماه به 

شخصی درمنزل شخصی اش در دليل نام
  .کرج بازداشت شد

، به گزارش مدرسه ٨٨اسفند   ١٧در  
فمينيستی، سيمين بھبھانی که به دعوت 
شھرداری پاريس برای برگزاری روز 
جھانی زن عازم فرانسه بود توسط 

  .نيروھای امنيتی ممنوع الخروج شد

 ناتوانی و خشونت
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از آن جھت  ۵٧بررسی تجربه انقالب 
يخواھانه مردم اھميت دارد که جنبش آزاد

 ١٣٨٨ايران بعد از تقلب انتخاباتی خرداد 
ھمان خواست ھای سياسی و اجتماعی را 

بدنبال آن  ۵٧مطرح می کند که در انقالب 
درد مشترک مردم . بودند و اجرا نشدند

اين است که ھمواره حقوق شان پايمال 
ً صاحب حقی نيستند زيرا . ميشود و اساسا
سياسی  ھمواره تا به امروز نخبگان

خواستار حاکميت بر مردم بوده اند و نه 
ھمين . حاکميت مردم بر سرنوشت خويش

امروز ھم  وقتی موشکافانه به تحليل ھا 
و گفتار بسياری از سياسيون نظر 
بياندازيم مالحظه خواھيم کرد که عليرغم 
گفتمان دمکراسی خواھی آنان، کمتر به 
اين موضوع در گفتارشان برخورد می 

حق حاکميت از آن مردم است و  کنيم که
زيرا . وظيفه مردم اجرای اين حق است

گذار به دمکراسی از اين طريق صورت 
  .می گيرد

چه می  خواستند؟  ۵٧مردم در انقالب  
در جنبش ھمگانی فعلی چه ميخواھند؟ 
آزادی و استقالل ھمه جانبه و رسيدن به 
عدالت اجتماعی، ھمانی است که مردم می 

اگر امروز مردم . ی خواھندخواستند و م
در جنبش اند بدين خاطر است که خواسته 
ھای سياسی آنان يعنی استقالل و آزادی و 
شرکت شان در حاکميت سياسی عملی 

  .نشده است
ريشه مشترک تمام جنبش ھای مردم از  

انقالب مشروطيت تا به امروز ھمين درد 
يعنی عدم رسيدن به عدالت . مشترک است

آزادی ( استھای سياسی اجتماعی و خو
بيان انديشه، آزادی احزاب و تجمعات، 
آزادی قلم و نشريات، قانون گرائی و 
حقوق مداری، آزادی رشد استعدادھا 

و داشتن قانون اساسی که بر فراز ....... و
آن حاکميت جمھور مردم نوشته شده 

پس ايرانيان، اين . می باشد) باشد
به عاشقان خاک کشور خود تا زمانيکه 

خواسته ھای خويش نرسند و به آنان 
جامه عمل نپوشانند به جنبش خود برای 
رھائی از استبداد و برپائی حاکميت خود 
برای تعيين سرنوشت خويش ادامه 

  .     خواھند داد
واقعيت اين است در باز سازی استبداد بعد 

ھم مردم نقش داشته اند و  ۵٧از انقالب 
  .ھم تحصيل کرده ھا

ھمانطوريکه گفته شد مردم  :نقش مردم
ايران برای استقالل، آزادی و عدالت 
اجتماعی بپا خاستند، اما استبداد ارمغانی 
. بود که بعد از انقالب نصيب مردم شد

چرا؟ اگر بين آن چه مردم می خواھند و 
آن چه در عمل اتفاق می افتد تفاوت وجود 
داشته باشد، در برابر اين سئوال قرار می 

اين شکاف را چطور و چگونه گيريم که 
آيا خواسته ھای ما . بايد توضيح داد؟

توھم بوده است؟ اگر آنھا خصوصيت 
توھم داشته اند، بايد پرسيد که چنين 
توھمی اتفاقی و بعلت نادانی ما است، يا 
کارکرد مشخصی در حيات اجتماعی ما 

در اين صورت بايد علت اجتماعی . دارد؟
تالش نموده نگارنده . آنرا جستجو کرد

است در سری مقاالتی به آن پاسخ گويد 
اگر خواسته ھای مردم خصوصيت ). ١(

توھم نداشته اند و واقعی بوده اند، پس 
بايد پرسيد اشکال در کجا بوده است که 
خواسته ھای بحق ما جامه عمل نپوشيده 

خواسته ھای مردم زمانی برآورده . اند؟
ل ميشوند که  نگرش مردم در مورد استقال

و آزادی و حاکميت خود بر سرنوشت 
. خويش نگرشی روشن و بدون ابھام باشد

اگر نگرش ما از آزادی و دمکراسی 
ً دوباره اشتباه  نگرشی نارسا باشد، مسلما
خواھيم کرد و فريب آنانی را خواھيم 
خورد که می خواھند بر ما مردم ايران 

مردم بايد بدانند آزادی حق . حاکميت کنند
و وظيفه دارند اين حق را به آنان است 

  .اجرا در آورند تا به دمکراسی برسند
شايد مردم نمی دانستند   ۵٧بعد از انقالب 

و يا فراموش کرده بودند که آزادی جزء 

حقوق ذاتی شان است و در انسان اين 
استعداد نھفته شده است که خود وظيفه 
. دارد از حقوق و آزادی خود صيانت کند

و توانائی باعث ميشود  غفلت از اين حق
تا ديگران برای او تصميم بگيرند و بر 

اگر مردم قدرت . سرنوشت او حاکم گردند
تصميم گيری را از دست بدھند و کسی 
بجای آنان تصميم گيرنده شود، در اين 
حالت فرد تصميم گيرنده مردم را وسيله 
رسيدن بقدرت خود می سازد و در اين 

درت کسی که فرمول، مردم ميشوند برده ق
بدرستی . بجای آنان تصميم می گيرد

رابطه زير سلطه و سلطه گر از اينجا 
سلطه گر فرمان می راند و . ناشی ميشود

در حيطه . زير سلطه بايد از او اطاعت کند
استبداد، اطاعت يکی از عناصر بنيادين 
ساختار زندگی اجتماعی است و در ھمين 
 جا است که  اطاعت اجباری است و يکی
از عوامل تعيين کننده رفتار انسان 

ھرگاه تاريخ طوالنی . محسوب ميشود
استبداد در ايران را مطالعه کنيم، مشاھده 
خواھيم کرد که چه جناياتی در سرزمين 
مان بعنوان اطاعت از مافوق و يا فرامين 
مستبدين صورت گرفته است و چگونه 
بخشی از مردم بنام اطاعت از فرامين شاه 

نت و روحانيون نماد دين شريک نماد سلط
جنايات آنان بوده اند و يا حتی با سکوت 
معنی داری بنام اطاعت از مستبدين به 
شنيع ترين اعمالی دست يازيده اند و 

اين انسانھا . شريک جرم آنان شده اند
ھيچگاه از خود سئوال نمی کنند که آيا از 
فرمان و يا اطاعتی که با وجدان در 

  .سر پيچی کرد يا نکرد تناقض است بايد
استبداد از ناآگاھی انسانھا به حقوق خود 
سوء استفاده می کند و آنان را به 
موجودات پوچ و بی ارزشی تبديل می 
نمايد و قدم به قدم به حقوق انسانی و 
شھروندی انسانھا تجاوز می کند تا 
سرانجام شأن انسان بودن را از آنھا سلب 

يک از ارزش زدائی سيستمات. نمايد
انسان، معيار استبداد برای توجيه رفتار 
وحشيانه او با انسانھا ميشود و ھميشه 
تحقيرھا و سرکوب ھا از اين زاويه 
صورت می گيرد تا بدانجا می رسد که 
مستبد بخود می باوراند که انسانھا اشيائی 
ھستند در خدمت اميال او که در صورت 
سرپيچی از اوامرش بايد مجازات و نابود 

  .شوند
در زمان ھيتلر يکی از ويژگی ھای 
بنيادين نظام ديکتاتوری او اين بود که 
انسان بايد بی ارزش تلقی شود تا او 
بتواند آنان را برای رسيدن به اميال خود 

ھيتلريان طی تبليغات . قربانی نمايد
گسترده عليه يھوديان بطور سيستماتيک 
مردم آلمان را برای پذيرش نابود کردن 

يھودی ھا قدم به . يھا آماده نمودنديھود
قدم از مقوله شھروند و ملت کنار گذاشته 
شدند و سرانجام شأن انسان بودن از آنان 
. سلب شد تا بتوانند آنان را نابود سازند

ھيتلريان بی ارزشی انسان را از يھوديان 
. آغاز کردند و با آلمانيھا ختم کردند
 بطوريکه وقتی ھيتلر مشاھده کرد جنگ

دوم جھانی را باخته است به امرای ارتش 
فرمان داد کل آلمان را با خاک يکسان 
سازند که خوشبختانه فرمان اين ديکتاتور 

خمينی ھم ھمين عمل را با . عملی نشد
ايرانيان انجام داد و فقط در ھولوکاست 

  .تن را اعدام نمود ۵٠٠٠قريب  ۶٧سال 
استبداد چيزی جز اطاعت از مردم نمی 

و ملتی از استبداد اطاعت می کند  خواھد
که خود را ناتوان و استقالل خود را ناچيز 
بشمارد و مطيع شخص ديگری شود و 
اختيار خود را به آن شخص واگذار کند و 
با خويشتن بيگانه شود و به ابزاری مبدل 
. گردد تا اميال ديگران را برآورده نمايد

چنين مردمی ديگر بر سرنوشت خويش 
ارند و تابع قدرتی می شوند که کنترلی ند

حتی شأن وشخصيت آنان را مورد تمسخر 
ھيچ چيز غم انگيز تر از . قرار می دھد

اين نيست که انسانی بر سرنوشت خود 

کنترل نداشته باشد و در موقعيتی قرار 
گيرد که توانائی ھای خود را از دست دھد 

چنين مردمی قادر . و خوار و زبون گردد
  . نع نابودی خويش شوندنخواھند بود ما

در نتيجه مردمی توانا ھستند که استقالل 
داشته باشند تا تصميم بگيرند و آزاد 
باشند تا تصميم خود را به اجرا در 

بدون . بيآورند و خود رھبر خود باشند
آزادی، انسان قادر نخواھد بود قوه 
رھبری خويش را بدست گيرد و حاکميت 

ی بنا خود را برای رسيدن به دمکراس
  .سازد

اکثريت قريب به اتفاق  ۵٧در انقالب  
مردم ايران با سپردن رھبری خويش به 
خمينی چنان از او اسطوره ساختند که او 

آنان چنان به خمينی و . را در ماه يافتند
رھبری او باور داشتند که فکر می کردند  
خمينی می تواند از حقوق و آزاديھای 

ن را مستقر آنان صيانت کند و حاکميت آنا
خمينی از اعتماد مردم سوء . سازد

استفاده کرد و به محض ورودش به ايران 
اولين کودتا را بر عليه مردم در بھشت 

من خودم می « زھرا انجام داد که گفت 
زنم تو دھن اين دولت، من خودم دولت 

بعد از اين ....). تعيين می کنم و من خودم
ياده سخنرانی اندک اندک شرايط را برای پ

کردن تفکر مستبدانه خود و جامه عمل 
پوشاندن بدان آماده کرد و پی در پی کودتا 
بعد از کودتا بر عليه مردم و رقبای خود 

  .انجام داد
سال  ٣١اکنون مردم ايران  بعد از گذشت 

از انقالب، مجدداً برای رسيدن به خواست 
ھای سياسی خود به جنبش برخاسته اند و 

نان وطن ما اختيار خود اگر اينبار ھم جوا
را بدست رھبران بدھند و حق تصميم و 
رھبری خود را ناديده بگيرند، صد در صد 
بھمان بالئی مبتال ميشوند که پدرانشان 

علی الخصوص آنانی که . مبتال شدند
زمانی حامی واليت فقيه و اسالم ناب 
محمدی بوده اند و برای تثبيت استبداد 

ھيچ کوششی دينی در حد بضاعت شان از 
دريغ نورزيده اند و امروز ھر کدامشان با 
طرحی جديد از قبيل مطالبات حداقلی در 
چارچوب نظام و يا اصالح نظام و برگشتن 

و تقسيم ايرانيان " طالئی امام"به دوران 
به ديندار و بی دين و دمکراسی دينی و 

دارای .... سکوالريزم سياسی و فلسفی و
قبالً بوده اند و  ھمان ذھنيت سياسی اند که

امروز برای وجه المصالحه کردن جنبش 
آزادی خواھانه مردم از بده بستان کردن 

  .با قدرت سخن می رانند
اگر نمی خواھيم استبداد به زندگی مان 
برگردد ھيچ چيزی را نبايد مجدداً تجربه 
کنيم وقتی که يک بار آنرا تجربه کرده ايم 

بوده  و نتيجه اش با زندگيمان ناسازگار
حتی اگر از مجرای دين و سنت و . است

بنا بر اين مبنا، . اعتقاد بما رسيده باشد
شرط بنيادين برای رسيدن به آزادی شک 
مداوم و پی در پی به افرادی است که 

  . امتحان خود را قبالً پس داده اند
تحصيل کرده ھای   :نقش تحصيل کرده ھا

د ايران، عمدتاً متعلق به طبقه متوسط بودن
که پس از انقالب سفيد شاه و بويژه 

و از . افزايش قيمت نفت، رشد کردند
آنجائيکه در به سرانجام رساندن انقالب 

 ۵٧بھمن شرکت داشتند بعد از انقالب  ٢٢
سھم سياسی خود را از قدرت طلب می 

بعد از انقالب دو جريان ايجاد شد . کردند
: که خواسته ھای مردم را ناديده گرفتند

يان خمينی و دستيارانش بودند که يکی جر
شروع کردند به دسته بندی مردم بعنوان 

) خودی و غيرخودی( مکتبی و غيرمکتبی
و جريان ديگر تحصيل کرده ھای انقالبی 
شرکت کننده چپ مارکسيستی و چپ 
مذھبی که در حاکميت حضور نداشتند و 

ھای متفاوت  ھر کدام به شکلی و با ھدف
ر پی قدرت ھای خاص خود د و شيوه
و خواسته ھای    اين نيروھا ھدف. بودند

بخش مھمی از . کردند متفاوتی را دنبال می
آنان اصوالً مخالف جدی استقرار 

اما . جمھوری پارلمانی در کشور بودند
گيری  خمينی و سر سپردگان اش، با بھره

از ارگانھای حکومتی و ايجاد ارگانھای 
ما جديد سرکوب، تمامی نيروھای مخالف ا

پراکنده و نا متحد خود را به نوبت از سر 

در چگونگی استقرار . راه خود برداشتند
ھای  جمھوری واليت فقيه، خطاھا وضعف

اين بخش از نيروھای انقالبی در ھمان 
يکی دو سال اول پيروزی انقالب، نقش 

ای دارد که اين مطلب خود می  برجسته
تواند موضوع مقاالت و رساله ھای 

  .متعددی شود
ھر دو جريان فوق در پی قدرت بودند تا 

ھر . حاکميت خود را بر مردم تحميل کنند
دو بصورت دسته ھای قدرت طلب به 
رقابت برخاستند که در اين رقابت خمينی 

اگر در اين رقابت ھم . برنده نھايی شد
افرادی مثل آقايان سنجابی، طالقانی، 
بازرگان، بنی صدر، سامی، داريوش 

رانی پيدا شدند که تالش فروھر و ديگ
داشتند بر حاکميت ملت تکيه کنند و از 
آزاديھای بدست آمدۀ انقالب دفاع نمايند، 
متاسفانه اندک بودند يا به ناگھان مثل 
آقای سنجابی مرتد محسوب شدند و از 
گردونه بيرون انداخته شدند و يا مثل دکتر 

  .سامی سر به نيست شدند
ته ای برای بعد از انقالب ھر گروه و دس

رسيدن به قدرت راه حل خود را داشتند و 
کوشش رھبران اين دو جريان بر آن بود 
تا درستی راه حل خود را بھر نحوی به 

وقتی افراد راه حل مسائل .  ثبوت برسانند
را قدرت بدانند و تسخير قدرت سياسی را 
محور کار خود قرار دھند بالنتيجه آن 

که در دسته و افرادی پيروز ميشوند 
برای قوی شدن ھر . جامعه قوی تر ھستند

گروه بايد تالش کند ارگان ھای موجود در 
جامعه را در انحصار خود در آورد و يا 
ارگانھای جديدی را جايگزين ارگانھای 
قديمی سازد تا سلطه خود را بر جامعه 

بر خالف ادعاھای برخی از . تحميل نمايد
قالب ياران قديم خمينی که خود بعد از ان

در خدمت استبداد فراگير او قرار  ۵٧
گرفتند و عامل سرکوب و خشونت بر 

اين انقالب نيست که . عليه مردم شدند
خشونت می آورد اين قدرت طلبانند که 
برای تسخير قدرت خشونت را در جامعه 

انقالب بر اساس شرايط . رواج می دھند
اجتماعی صورت می گيرد ولی خشونت 

ط زورمداران بکار وسيله ايست که توس
اگر در تاريخ برخی از . گرفته ميشود

انقالبات به خشونت کشيده شده اند، بدين 
خاطر است که رھبران اکثر اين انقالبات، 
ايدئولوگ ھا و سياسيونی بوده اند که 
تسخير قدرت سياسی را محور کار خود 

  .قرار داده اند
از آنجائيکه سر سپردگان و ياوران خمينی 

ند ايدئولوژی و تعلقات دينی قصد داشت
خود را پياده نمايند و قدرت سياسی را 
کامالً تسخير کنند در پيروی از کالم 
خمينی که ھمه بايد خفه شوند بناچار می 
بايستی سپاه پاسداران و کميته تشکيل می 
دادند تا در مردم رعب و وحشت ايجاد 
نمايند، شبانه به خانه ھای مردم يورش 

خالفين را دستگير می می آوردند و م
کردند، کتابھا را به آتش می کشيدند، بر 
روی زنان اسيد می پاشيدند تا روسری بر 
سر نھند، تجمعات دگر انديشان را به خاک 
و خون می کشيدند، بر عليه معماران 
انقالب کودتا می کردند، قلم ھا را می 
شکستند و زبان ھا را از حلقوم بيرون می 

دانشگاه ھا اساتيد را آوردند، با بستن 
اخراج می کردند و در پی آن مغزھا و 
جوانان را از کشور فراری می دادند و 
مخالفين خود را به بدترين فرمی شکنجه 

در . می کردند و سپس اعدام می نمودند
نفر را و  ٢٠٠٠بيش از  ۶٢تا  ۶٠سال 

در طی چند روز قريب پنج   ۶٧در سال 
  .ام سپردندھزار نفر را به جوخه ھای اعد

ياران و چماقداران خمينی که فکر کرده 
اند حافظه تاريخی ايرانيان کوتاه است بعد 
از اينھمه خيانت به ملت شريف ايران، 
امروز فرياد می زنند انقالب بد است چون 

آنان شھامت ندارند . خشونت می آورد
بگويند ما بد بوديم که بر عليه مردم ايران 

خشونت را بکار و مخالفين خود ارعاب و 
برديم تا آسانتر استبدادمان را برھبری 

تو گوئی مردم در . خمينی مستقر سازيم
انقالب شرکت کرده بودند تا ديو چو 
بيرون رود ديو ديگری را بجای او 

  .  بنشانند

اين عاملين باز سازی استبداد بودند که 
شعور و عقل مردم را ناچيز انگاشتند و 

ديکتاتوری بر  برای بازسازی استبداد و
عليه مردم خشونت بکار بردند زيرا راه 
حل رسيدن به قدرت فقط بکارگيری زور 

بدين . است و زور خود خشونت است
جھت خمينی و يارانش برای فراگير کردن 
استبداد خود خشونت را سرلوحه کار خود 
قرار دادند تا مردم را مرعوب نمايند و 

و رقبای خود را يکی پس از ديگری حذف 
  .  نابود کنند

پس بايد جستجو کرد و به شناخت بانيان 
و عوامل  بازسازی استبداد پرداخت و 
فھميد که چگونه انقالبی که پيروزمندانه 
به پايان رسيد نتوانست پيروزمندانه به 
. خواسته ھای مردم جامه عمل بپوشاند

چگونه انقالبی که ھدف اش تغيير بود، 
ينی در مگر خم. خود تغيير مسير داد

پاريس قول آزاديھا را در مقابل تمام دنيا 
او . و خبرنگاران به مردم ايران نداد؟

وعده داد که برای استقرار آزاديھا تالش 
خواھد کرد تا مردم ايران در کشوری آزاد 

مگر خمينی در پاريس . و آباد زندگی کنند
از حکومت بی قانون شاه ايراد نگرفت و 

ومت قانون نگفت که ما می خواھيم حک
حکومت قانون، حکومتی است . بيآوريم؟

که در آن حقوق شھروندان معين شده و 
آن حقوق از طرف حکومت مورد حمايت 
قرار می گيرد و از طريق قانون محترم 

خمينی چنين نکرد، او به . شمرده ميشود
مردم دروغ گفت و حقوق مردم را نا ديده 
انگاشت و آنان را يکی پس از ديگری 

ل ساخت تا استبداد دينی خود را پايما
  .برقرار سازد

در اين راه برخی از تحصيکرده ھای  
مجذوب قدرت، حول او جمع شدند و در 

به او  ۵٧بازسازی استبداد بعد از انقالب 
ياری رساندند و بعنوان ستون پايه ھای 
قدرت استبداد، در ايجاد استبداد مذھبی 

 ملت ايران که. نقش بسزائی ايفا کردند
برای دست يافتن به استقالل و آزادی و 
عدالت اجتماعی بر عليه رژيم شاه به پا 
خاسته بود، بار ديگر استبداد بر او حاکم 
شد و گرفتار استبدادی بمراتب شنيع تر و 

بعد از . جانی تر از استبداد پيشين گرديد
ايرانيان عالوه بر ستم   ۵٧انقالب 

امی سياسی پيشين، گرفتار استبداد در تم
جھات زندگی از جمله پوشاک، تفريحات، 

  . جنسيتی، فرھنگی و اجتماعی ميشوند
جنبش کنونی مردم ايران اگر بدنبال 
برقراری آزادی است و قصد دارد 
دمکراسی را در ايران نھادينه کند، بدون 
شناخت کامل از ستون پايه ھای قدرت 

فقط با . نمی تواند به اھداف خود برسد
ر مورد آزادی و حقوق گفتن و نوشتن د

مردم و بحث دمکراسی خواھی قادر 
نخواھيم بود دمکراسی را در کشورمان 

  . مستقر کنيم
اگر نيروھای انقالبی و  ۵٧در انقالب 

سياسيون کشورمان ستون پايه ھای 
قدرت را می شناختند ھيچگاه بعد از 
سرنگونی رژيم استبدادی شاھنشاھی، 

مذھبی نمی ايرانيان گرفتار رژيم استبداد 
استبداد مذھبی غالب شد چون عمده . شدند

نيروھای سياسی بدنبال تسخير قدرت 
سياسی بودند نه برقراری آزادی و 

وقتی گفتمان حاکم بر . حاکميت مردم
سياسيون يک کشور قدرت باشد نه 
آزادی، پر واضح است چيزی جز استبداد 

  . در آن کشور پيروز نمی شود
نيروھا و ارگانھائی  در گفتار آينده، افراد،

که بانی اين پيروزی شدند را ذکر خواھم 
کرد تا نشان دھم چرا عمالً عليرغم 
پيروزی انقالب، پيروزی از آن مستبدين 
شد و نه مردم به اميد آنکه گذشته چراغ 

  .راه آيندمان شود
  سرافراز و پيروز باشيد

yahoo.comFa_rastgou@       
رجوع شود به نشريه انقالب اسالمی =  ١

مقاالتی بنام  ٧٣٨تا  ٧٣۴از شماره 
جنبش آزاديخواھانه مردم پيروز ميشود "
  ..."اگر

و يا آرشيو سايت اخبار روز مقاالتی با 
  ٨تا  ۴ھمين نام از شماره 

  
  

 )1(57عوامل بازسازي استبداد بعد از انقالب
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رضا شاه سقوط کند و محمدرضا بسلطنت 
را به برسد، سرنوشت ايران و دولتھا 

اشغال ايران عواقب . خود آلوده ساخت
بسيار ناگواری در زمينه ھای سياسی، 
اجتماعی و اقتصادی برای ايران ببار 

مردم و روشنفکران که بين ظھور . آورد
رضا شاه و استقرار ديکتاتوری وی و نيز 
سقوط وی با منافع نفتی انگلستان و 
ھمچنين بين اشغال ايران با منافع نفتی 

ربطی مستقيم می ديدند، به اھميت  متفقين
نفت پی برده و چون نفت و امتيازات 
مربوط بدان به مثابه اھرم اصلی نضج و 
شکل گيری استبداد داخلی ھمراه با 
حضور استعمار در وطن تجلی کرد، بحث 
بر سر لزوم ملی کردن صنعت نفت در 
مجلس نيز باال گرفت و ايده ملی کردن 

دروان دکتر صنعت نفت به پيشنھاد شا
حسين  فاطمی و پيگيری سرسختانه دکتر 
محمد مصدق، بدل به يکی از بزرگترين 

  .جنبشھای اجتماعی ايران معاصر گشت
تا پايان دوره قاجار، دولتھا سياست    

موازنه مثبت را اتخاذ می کردند يعنی 
چنانچه امتيازی به انگلستان داده ميشد 
در مقابل امتيازی ھم به دولت شوروی 
داده می شد، تا در واقع موازنه مثبتی بين 

از کودتای رضا خان ! آنھا برقرار شود
ببعد، موازنه مثبت يک طرفه بقصد در 

يم جديد، روسيه ژحصار قرار دادن ر
بدينسان، ايران نه در ظاھر و .  برقرار شد

اما دکتر . نه در باطن دارای استقالل نبود
محمد مصدق با اتخاذ سياست موازنه 

ی  در راستای قطع امتياز دھی به دول منف
. خارجی و به نفع استقالل ايران عمل کرد

ضمن نفی واگذاری ١٣٢٣آذر  ١١قانون 
امتياز به شوروی عمال امتياز نفت 
انگليسيھا را نيز زير سوال برد و  زمينه 

  .ملی شدن صنعت نفت فراھم آمد
، مجلس برای ١٣٣٠در ارديبھشت    

صنعت نفت، اجرای قانون ملی شدن 
ماده ای خلع يد از شرکت نفت  ٩قانون 

به . ايران و انگليس را به تصويب رساند
نخست وزيری دکتر محمد مصدق ابراز 
تمايل کرد و دکتر مصدق که، از مجلس 
چھاردھم بدين سو، ھيچ فرصتی را برای 
اجرای سياست موازنه منفی از دست 
نداده بود، مامور اجرای قانون ملی شدن 

  .نفت شدصنعت 
در واقع، دکتر محمد مصدق در دورانی     

شجاعت پذيرفتن مقام نخست وزيری را 
از خود نشان داد که  ١٣٣٠در ارديبھشت 

کشور ما ايران، از عوارض بسياری از 
قبيل بحران مديريتی، فقر، قحطی  
خصوصا قحطی نان و نيز اشغال توسط 

از زمانی که . قوای بيگانه، رنج می برد
ايران توسط قوای  ١٣٢٠وردر شھري

متفقين اشغال شد و رضا خان را از 
سلطنت خلع کرده پسرش را بعلت پذيرفتن 
بی چون و چرای شرايط متفقين جانشين 

که  ١٣٣٠ارديبشت  ١٢وی کردند، تا 
دکترمحمد مصدق نخست وزيری را 
پذيرفت، يعنی در طول يک دھه پر تالطم، 

نخست وزير،  ١١ايران شاھد تعويض 
  .وزير بود ١٤٨کابينه و  ٣١
آری دکتر محمد مصدق برای پذيرفتن    

چرا . اين مقام شجاعتی به تمام  نشان داد
که نادرند انسانھايی که در سخت ترين 
شرايط، فرصتھای ناب را تشخيص داده و 

" طرح نو در انداختن "جرات و شجاعت 
چنين انسانھايی می . را از خود بروز دھند
ز سختی ھای پيش رو بايستی نه تنھا ا

نھراسند، بلکه با تکيه بر توانايی خود و 
ملت خود، دست و پنجه نرم کردن با 
سختی ھا از خصوصيات  بارز اخالقی 

شجاعت نبود ترس نيست، . آنھا بشمار آيد
. درايت تشخيص غلبه اميد بر ترس است

دکتر محمد مصدق با باور به توانايی 
فی ، ملتش، با اجرای سياست موازنه من

   .طرحی نو در انداخت
وی شرط قبول مسئوليت تشکيل کابينه    

را در آن سخت ترين شرايط بحرانی 
طرز اجرای قانون ملی  تصويبکشور، 

 ٢٩شدن صنعت نفت، قرار داد که در 
به تصويب مجلس  ١٣٢٩اسفند سال 

  . شورای ملی رسيده بود
دکتر مصدق پس از دريافت حکم نخست    

نی کوتاه که از راديو وزيری، در سخنا
پخش شد، ھدف خود را از پذيرفتن آن 

  : مقام، ملی کردن نفت دانست
ھم وطنان عزيز، ھيچ تصور نمی شد «

موقعی پيش آيد که به عنوان نخست وزير 
به وسيله ی راديو با شما صحبت کنم و 
ھيچ وقت فکر نمی کردم که با ضعف 
مزاجی که دارم مسووليت چنين کار 

قضيه ی نفت سبب . قبل نمايمخطيری را ت
شد که من اين بار ِگران را به دوش بکشم 
و اکنون تنھا خدا می داند که تا کی آن را 

ترديد ندارم که برای قبول ... تحمل کنم 
اين کار و بار گرانی که به دوش گرفته ام 

چون مزاج من متناسب با . از بين می روم
قبول چنين وظيفه ی مھمی نيست ولی در 

شما جان چيز قابلی نيست و از صميم  راه
قلب راضی ھستم که آن را فدای آسايش 

   »...شما کنم
پايبندی به اجرای سياستی اقتصادی  

،سياسی مبتنی بر موازنه منفی يعنی 
براساس اصول استقالل و آزادی و رشد، 
در ھر يک از تصميمات وی و کابينه اش 

  .نمايان است
انی آزاد و مصدق، در مقام معمار اير    

مستقل و آباد، دريافته بود که بعد از ملی 
شدن صنعت نفت بايستی در تغيير ساخت 
زير سلطه دولت و نيز سياست اقتصادی 
دولت شتاب بخرج دھد وگرنه قانون ملی 
شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده 
بر صفحه کاغذی بيش نخواھد شد و از 

وی بخوبی می . محتوا خالی می گردد
ابستگی دولت در بودجه خود به دانست و

اقتصاد مسلط و وابستگی جامعه در 
اقتصاد خود به بودجه دولت، سبب 

از اينرو . ديرپائی استبداد وابسته می شود
ماه طول  حکومتش تمامی کوشش  ٢٧در 

خود را مصرف اين امر اساسی کرد که 
اقتصاد مصرف محور ايران را به 
اقتصادی توليد محور بدل کند و در 
آمدھای بودجه را به جای برداشت از 
چاھھای نفت که در واقع باعث انقطاع 
رابطه نياز دولت به ملت می گردد، با 
ماليات به مثابه برداشت از توليد ملت 

تالش ارزشمند مصدق و . جايگزين کند
اعضای کابينه اش زمانی بھتر در منظر 
ديد ھای  واقع بين و خصوصا  نسل جوان 

به جنبش آزاديخواھی و کشور که اکنون 
استقالل طلبی برخاسته است، قرار می 
گيرد که از شرايط اقتصادی ايران در 
زمانی که وی شجاعت بدست گيری سکان 

اقتصادی ايران  را بخرج - اداره سياسی 
  :داد آگاه باشند

اسفند  ٢٩قانون ملي شدن صنعت نفت در 
در مجلس شوراي ملي به تصويب  ١٣٢٩

ارديبھشت  ١٢لت نيز در رسيد و اداره دو
به دست دكتر محمد مصدق سپرده  ١٣٣٠

شد و تا کودتای دولتھای خارجی به ياری 
 ١٣٣٢مرداد  ٢٨ھمدستان داخليشان در 

 ..زمام امور را او بر عھده داشت
دولت انگلستان با ملي شدن نفت ايران   

مخالف بود در حالي كه حكومت ھاي 
، ٣٥بحرين، عربستان و عراق به ترتيب 

سنت از بابت فروش ھر بشكه  ٦٠و  ٥٦
نفت دريافت مي كردند، دولت ايران تنھا 

 ..سنت دريافت مي كرد ١٨
شركت نفت ايران و  ١٣٢٧در سال    

درصد از درآمد نفت را به  ٥/٣٥انگليس 
 ٧/٨صورت ماليات به دولت انگلستان، 

درصد را به عنوان سود به سھام داران 
درصد را  ١/٤٣انگليسي باج می داد و 

براي سرمايه گذاري و سود تقسيم کرده  
يعنی . درصد بود ٧/١٢و سھم ايران تنھا 

در شرايطي كه دولت ايران بابت سھم 
درصدي خود از عملكرد مالي  ٧/١٢

شركت نفت ايران و انگليس در سال 
ميليون تومان دريافت  ٢١٨مبلغ  ١٣٢٩

).  ٢٣٥خاطرات و تألمات صفحه (مي كرد 

دق شجاعانه اجرای سياست دکتر مص
  .اقتصادی بدون نفت را برگزيد

با انجام خلع يد، تحريم دولت انگلستان   
نفتكش انگليسی از آب  ١٠٠با خروج 

ھاي جنوب ايران شروع و با اعزام كشتي 
جنگی موريس به خليج فارس، انگلستان 

  .عمال مانع صدور نفت ايران شد
 بھنگام ملی شدن، بدھی شرکت نفت      

دولت .  ميليون ليره بود ٥٠به ايران، 
انگلستان تمامي ذخاير ارزی ايران در 
انگلستان را بلوكه كرد و آمريكايی ھا را 
متقاعد كرد كه دولت مصدق حامي منافع 

آمريكايي ھا . آمريكا در منطقه نخواھد بود
نيز از خريد نفت ايران خودداری كردند و 

. يدنداز كمك مالی به ايران خودداری ورز
عالوه بر آن، بررسی  تحوالت اقتصادی 

نشان مي دھد  ١٣٣٠تا  ١٣٢٥سال ھاي 
 ١٣٢٥كه ھزينه بودجه دولت در سال 

با كسری و ميليون تومان بود  ٦٠٩معادل 
درصد كسری  ١٠(ميليون تومانی  ٦٣

اين كسری بودجه در . مواجه بود) بودجه
بعلت کاھش ارزش لایر در  ١٣٢٦سال 

فزايش ھزينه ھای نظامی و برابر ليره و ا
دولتی حاصل از خروج نيروھای اشغالگر 

ميليون تومان  ٢٥٦و متفقين،  به 
با قطع فروش نفت، درآمد .  افزايش يافت

دولت درسالی که دکتر مصدق مسئوليت 
 ١٣٣٠دولت را بعھده گرفت، يعنی سال 

زيرا دولت انگليس بدھی . کاھش يافت
ينه شرکت سابق نفت را نمی داد و ھز

اداره دستگاه نفت نيز بر عھده دولت 
در حقيقت كسري . ايران قرار می گرفت

 ١٣٣٠تا  ١٣٢٥بودجه دولتھا  از سال 
 ٦٣بطور تصاعدی رشد کرد و از رقم 

 ٣٠٠، به ١٣٢٥ميليون تومان  در سال 
  .رسيد ١٣٣٠ميليون تومان در سال 

اقتصاد كشاورزي ايران در سال ھای     
بر كشت سنتی و  مبتني ١٣٢٩ - ١٣٣٢

غيرمكانيزه بود و بخش قابل توجھی از 
محصول روی زمين از بين مي رفت و 
بخش ديگر نيز كيفيت چندان خوبی براي 

عالوه . فروش در بازارھای جھانی نداشت
بر آن اقتصاد صنعتی ايران نيز ضعيف 
بود و به چند كارخانه كه توسط 
كارشناسان خارجی راه اندازی شده بود 

اما ھنر دکتر مصدق در . می گشتمحدود 
اين بود که با وجود از دست دادن در آمد 
نفت و ممانعت انگلستان و امريکا از 
فروش نفت ايران، موقع را مغتنم شمرد تا 
سياست اقتصادی بدون نفت را برای 
رونق توليد داخلی، کشاورزی و صنعت 
ايران و نيز  ارائه بودجه ای بدون کسری 

  . ردرا به اجرا بگذا
دکتر انور خامه ای در کتاب خود در باره   

اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق، مھمترين 
مشكالت اقتصادی و مالی ای که دولت 
دکتر مصدق  در اجرای اقتصاد بدون نفت 
با آن روبرو بوده است را خروج 
اشغالگران و رشد ھزينه ھای شركت ملي 
ايران و انگليس، كاھش ارزش لایر ايران 

ز جنگ دوم جھاني و عدم اجراي بعد ا
تعھدات انگليس در مقابل ذخاير ارزي 

 ١٣٣٠تا  ١٣٢٥ليره ايران در سال 
توضيح آنکه دولت . برمی شمارد

انگلستان بعد از جنگ دوم جھاني اعالم 
كرد كه در قبال نرخ برابری ليره انگليس 
در مقابل پول ديگر كشورھا تعھدی ندارد 

برابری  ١٠و ھمين امر باعث كاھش 
ارزش لایر ايران در مقابل ليره انگليس و 
دالر و پول ھای ديگر مي شد و تورم و 

دولت دكتر . كسری بودجه را دامن مي زد
 ١٣٢٠ارديبھشت  ١٢مصدق در 

مسئوليت دولت را پذيرفت و در مھرماه 
. ھمان سال صادرات نفت ايران قطع شد

بعد از ملي شدن صنعت نفت، دارايی ھای 
ليره به خاطر غرض ورزي ايران به 

خزانه داري انگليس، قابل تبديل به دالر 
نبود، اداره تاسيسات نفت و پرداخت 

كارگر و کارمند  ٥٠٠ھزار و  ٧٤حقوق 
شركت نفت، بدون توليد و فروش نفت با 
مشكل روبرو شد و ھزينه نگھداری كل 
تاسيسات صنعت نفت آبادان و ديگر 

تا  ٦٠مناطق نفت خيز كشور كه حدود 
ميليون تومان و تا آنزمان طبق  ٦٥

قراردادھا برعھده شركت بھره بردار بود، 
اما اينھمه فشار . به گردن دولت افتاد

باعث سستی مصدق و اعضای کابينه اش 
از . در اجرای سياست موازنه منفی نشد

ھمين رو دولت وی، اخذ ماليات از توليد 
كاالھای مختلف داخلی، كاھش ھزينه ھای 

فرھاي خارجی، فروش اوراق ارزی س
قرضه ملی و کاستن از واردات کاال و 
تشويق صادرات كاال را در دستور كار 
خود قرار داد و تالش كرد تا بودجه ای 

اصوال در . متوازن و بدون كسری ببندد
سياست موازنه منفی، دکتر مصدق به 
نفت به مثابه سرمايه ملي و نه منبع در 

عتقد بود وی م. آمد دولت می نگريست
نفت بايستی در اقتصاد داخلی ادغام گردد 
و در ساخت امور زير بنايی و رشد صنايع 
کشور بکار گرفته شود و  نبايستی اين 
سرمايه گرانبھا را صرف ھزينه ھای 

از ھمين رو در دوران وی، .  جاری کرد
سرمايه گذاری در صنعت رشد چشمگيری 

دکتر مصدق با سياست موازنه . پيدا كرد
نفی خود ثابت کرد که رشد اقتصادی به م

ھيچ وجه ربطی به در آمد نفت و يا 
بطوری که بيش از . فروش نفت ندارد

ھشت ھزار شركت در زمان وی به ثبت 
يكي از اين  راھكارھای تامين . رسيد

ھزينه در بودجه دولت مصدق تشويق 
به تدريج،  . صادرات غيرنفتی داخلی بود
ند توليد چراغ توليد كاالھای صنعتی مان

ھای نفتی و عالءالدين ساخت كارخانه 
عالی نسب، صادرات محصوالت 
کشاورزی منجمله خشکبار و حتی روده 

  .مورد توجه قرار گرفت... و
مصدق در واقع در کنار نھضت ملی   

کردن صنعت نفت، نھضت صادرات و 
سالمت مديريت مالياتی را که از طرف 

خود  مردم بعلت حمايت از دولت محبوب
بطوری . براه افتاده بود رھبری می کرد

که حتي از طريق ماليات ھای صادرات نيز 
آنھم بدون . درآمد دولت افزايش يافته بود

. اين كه مقدار ماليات ھا باال رفته باشد
اين اقدامات موثر که توليد داخلی محور 
اقتصاد ايران کرده بود، باعث شد که 

 ١٣٣١دولت در سال بعد يعنی  در سال 
. كسر بودجه بسيار پاييني داشته باشد

دکتر انور خامه ای در کتاب خود مدارک 
گفتگوی مشورتی دولت را با دكتر 

آلماني كه در زمان جنگ جھانی » شاخت«
دوم با شرايط مشابھی آلمان را اداره كرده 

شاخت  دکتر. بود، انتشار داده است
پيشنھاد كرده بود که با توجه به ذخاير 

پشتوانه ھای بانك مركزی مي ملی و 
در ھمان زمان . توانيد اسكناس چاپ كنيد

ميليون تومان اسكناس نيز  ٢٠٠حدود 
چاپ شد  اما دكتر مصدق اجازه ورود اين 
اسكناس ھا را به جامعه نداد تا تورم ايجاد 

در دور دوم دولت، مصدق از . نشود
مجلس اختيارات بيش تری را درخواست 

نينی حقوق قضات، كرد و با تصويب قوا
معلمان و كاركنان دادگستری را افزايش 
داد و اين افزايش ھزينه ھای دولت از 
. طريق باال بردن در آمد مالياتی جبران شد

دولت مصدق با گرفتن ماليات از توليد 
برخي كاالھا مانند مشروبات و نوشيدنی 
ھای داخلي و خارجي، بخشی از ھزينه 

مك ھای ك.ھای خود را تامين مي كرد
بازاريان در خريد اوراق قرضه ملی و 
پرداخت ماليات، كاھش واردات كاالھای 
خارجي، كاھش سفرھای خارجی مورد 

دكتر مصدق مردم را . توجه قرار گرفت
تشويق می كرد كه از توليد داخلي استفاده 
كنند و ارز كم تری را ھزينه كنند، اوراق 
قرضه ملي را بخرند تا مملكت روی پای 

بايستد، بسياری از مردم به پس انداز  خود
مشغول شدند و توليد و قرضه ملي را 

دولت در راستای صرفه جويی در . خريدند
ھزينه ھا، حتی مجبور شد كه برخی 
سفرھای خارجی و پرداخت ارز به 
مسافران، زائران مكه و عتبات را قطع 
كند و ھمين امر موجب شد آن بخش از 

ياست که قشری ھا که به ھدف اين س
استقالل کشور بود، بی اعتناء بودند و 
تنھا به ظاھر امر توجه می کردند، با 

  .دولت مصدق مخالف شوند
دکتر مصدق در شرايط تحريم فروش   

نفت ايران كاھش اعتبارات بانكی، تشويق 
به پس انداز و فروش اوراق قرضه ملی 
را يکی از راھھای مشارکت دادن 

ازاريان در نيروھای ملی و مردمی و ب
اقتصاد و نيز يکی از منابع تامين بودجه 
دولت دانست و از اين امر نيز استقبال 
شايانی شد، بطوری که آقای حسن 
شمشيری يکی از بازاريان حامی دولت 
ملی مصدق، اوراق قرضه ای به قيمت 

 ١ھزار تومان که با توجه به رقم  ٥٠٠
ميليارد تومانی کل بودجه دولت دکتر 

قابل توجھی به حساب می  مصدق رقم
آمد، برای حمايت از دولت وی خريداری 

 .کرد
برای اينکه ھنر دکتر مصدق در اداره  

ايران بدون نفت بھتر مشخص شود ياد 
آور ميشوم که به قول مرحوم دکتر 
عظيمی، از مقطع بعد از انقالب، ايران 
نفتی را استخراج و بفروش رسانده است 

ميليارد دالر  ٩٠٠که سھم ايران از آن، 
؟ دولتھای نظام واليت فقيه از !شده است

به بعد با اتخاذ  ١٣٦٠کودتای سال 
سياست موازنه مثبت، اقتصاد ايران را 

تنھا کافی است . مصرف محور کردند
بدانيم که  واردات سال گذشته به بيش از 

بودجه ھای ! ميليارد دالر رسيده است ٧٠
با  دولتھای نظام واليت فقيه روز بروز

کسری بودجه بزرگتری مواجه اند و با 
وجود منابع ھنگفت نفتی، کشور ما ھنوز 
که ھنوز است در حال پرداختن بھره ھای 
وامھايی است که از دوران رفسجانی از  

  .دول  خارجی  ستانده است
در دفاع  ١٣٣١دکتر مصدق در آذر ماه  

از مبارزه به خاطر حفظ حاکميت ملی و 
کشور خطاب به آزادی و استقالل 

آنان که «: نمايندگان مجلس می گويد
مبارزه مقدس ما را با مقياس آنچه که از 
لحاظ شرايط اقتصادی عايدمان شده می 
سنجند و اين مبارزه را دست کم می گيرند 
و يا استقالل را در مقايسه با چند ميلون 
پوند ارزيابی می کنند، مرتکب اشتباھی 

حاکميت آزادی و . بس عظيم می شوند
ايران چيزی نيست که در معرض حراج  

  ».گذارده شده باشد
به گفته آقای بنی صدر که ادامه دھنده  

سياست موازنه منفی مصدق در سالھای 
می باشد، بسياری  مدعی اند   ٦٠-٥٩

اگر واقع گرا بود، . مصدق واقع گرا نبود
پيشنھاد بانک بين المللی را می پذيرفت و 

می پذيرفت، نه  اگر اين پيشنھاد را
مرداد روی می داد و نه  ٢٨کودتای 

غافل از اين . استبداد استقرار می جست
که  تجربه ھای فراوان در جامعه ھای 
مختلف پيش روی اھل خردند و اين تجربه 

مصدق برای مبارزه با : ھا می گويند
سلطه انگلستان، محدوده وابستگی به 

حاضر . روسيه و امريکا را، بر نگزيد
زير  –در محدوده روابط سلطه گر  نشد

سلطه، مسئله نفت را با انگليس و امريکا 
حل کند و يا پيشنھاد بانک بين المللی را 
بپذيرد چرا که اگر مصدق محدوده سلطه 
و نه فراخنای استقالل کامل ايران را می 
پذيرفت، ھم قراردادی نظير قرارداد 
کنسرسيوم منعقد ميشد و ھم استبداد 

رقرار ميشد و ھم ناتوانی يک بدست وی ب
ملت به امضای نماينده آن ملت می رسيد 
و ادامه تجربه تا يافتن جامعه مستقل و 

  .آزاد، ناميسر می شد
يادش گرامی بايد و روشش در عمل،  

الگوی نسل جوان کشور و جنبش مردم و 
دولتھای آينده در ايرانی مردم ساالر و 

 .حقوقمند
  

 مصدقاقتصاد بدون نفت دکتر
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 گذشته نشناخت حق
  

ذشته ملت ايران بسيار طوالني و آخر گ
چند هزار سال قدمت . دراز است

از چه زمان بايد با آن . تاريخي دارد
ه وداع كرد؟ ناديده اش گرفت؟ ب

خاكش سپرد؟ و گفت كه اصال وجود 
مثال مي شود مرگ  .!است؟ نداشته

دلخراش و فجيع ندا آقا سلطان كه 
صفحه تمام تلويزيون هاي جهان آن 

و دنيايي را تكان داد و را پوشش داد 
گريان كرد و سمبل جنايات رژيم 
جمهوري اسالمي گشت را گفت كه 
مربوط به گذشته است و بايد آن را از 

سركوب وحشيانه و ددمنشانه ! ياد برد؟
مردم بيگناه را در روز عاشوراي 
حسيني چطور؟ ميشود آن را از خاطره 

  زدود و چشم ها را بر آن بست؟ ها
ه خوابگاه دانشجويان و هجوم ب      

ضرب و شتم و دستگيري و زنداني 
كردن آنها و يا قتلهاي دلخراش و 
جراحت بار زنجيره اي را چطور؟ 

را چطور؟ جنايات و  67كشتار سال
را  60خرداد  30محاكمات و اعدامهاي 

چطور؟ نمايشات تلويزيوني آن دوره 
را ،شكنجه كردن ها، اعتراف گرفتن 

گان گيري را،كه هاي زير شكنجه،گرو
سال  30نتيجه اش اين شد كه مدت 

گروگان امريكا در آيند ه مردم ايران ب
 ،بخردانه و از بابت اين عمل نا

ميلياردها دالر ضرر عايد مردم ايران 
شود را چطور؟و جنگ هشت ساله را ؟ 
اعدامهاي بدون محاكمه سران رژيم 
شاه و هويدا را در اوائل انقالب 

  ...ذاهعليچطور؟ و قس 
متاسفانه اين فهرست بسيار طوالني  

آخر چطور ميشود گفت گذشته . است
. ؟اي وجود نداشته و اهميت ندارد

آخر مرز اين گذشته را چه كسي تعيين 
ميكند كه تاكجا ميشود به عقب باز 
گشت و از كجا بايد آن را پاك كرد؟ 
آيا ميشود از گناهان مسئوالن نا 

جنايات  بسامانيها،كشت و كشتار ها،
 ،وحشي گري ها، ارعاب و اعدامها

سركوب  ها وقتل وغارت ها ودزدي 
ها، به هر زماني كه مربوط شوند  

  بسادگي گذشت و چشم پوشيد؟
 ،اگر اين استدالل را پذيرا شويم        
فرض آنكه آقاي خلخالي هم ه البد ب

حيات ميداشت و زنده بود ايرادي 
اگر ايشان هم پرچم آزادي و  .نبود

استقالل و كرامت انساني را در 
دستهاي خون آلودش باهتزاز در مي 
آورد و در صف اول مبارزه قدم به 
ميدان ميگذاشت و از طرف كسي هم 

به اين عنوان ! نمي بايد اعتراضي ميشد 
  !كه گذشته گذشته است 

اين روزها  ،همچنان كه بقرار مسموع   
آقاي هادي غفاري نيز با وقاحت تمام 

ه مبارزه با استبداد گذاشته و پا بعرص
انگار كه همين  .نغمه آزادي سر ميدهد

وقتي  60خرداد  30شخص نبودكه روز 
مردم به اعتراض عليه كودتا بر عليه 
رئيس جمهوري قانوني كشور به 
خيابانها ريختند و خيابانها را مملو از 

با ده ها تن موتور  ،جمعيت كردند
دم مر به جان ،سوار مسلح و چماقدار

نيفتاد و خيابان ها را قرق نكرد و نفس 

كش نطلبيد و هر كس را كه فرياد 
روانه  سركوب و ،آزادي سر داد

آيا مردم  .!زندانهاي مختلف نكرد
جز در پي حمايت از  ،معترض آنروز

   .رائي كه داده بودند، بودند؟
تحليل گر  ،آيا حسين نواب صفوي     

ب روزنامه انقال  و از سرمقاله نويسان
، اسالمي  را كه به جوخه اعدام سپردند

جرمش جز اين بود كه دست به قلم 
 ،به نقد از اوضاع روز، دزدي ها ،زده

 خيانت ها پرداخته بود؟ او و جنايات
هم در چهارچوب قانون اساسي به 
اعتراض پرداخته و از حق آزادي بيان 
و آزادي مطبوعات شناخته شده در 

بود و به قانون اساسي استفاده كرده 
افشاي زد و بندهاي مخفيانه برخي از 
دست اندركاران رژيم با خارجي ها 

آيا او را جز بخاطر . پرداخته بود
افشاگري هايش و حمايتش از رئيس 

جوخه ه ب ،جمهوري قانوني كشور
آيا هزاران نفر ديگر از  اعدام سپردند؟

مردم بيگناه را فقط بخاطر دگر انديشي 
مي و قومي تفاوت هاي ديني ومرا

جانشان رانگرفتند و در قبرستانهاي بي 
نام و نشان بخاك نسپردند؟ آيا رفتار 
آنهايي كه اين ها و هزاران زجر و درد 
و جراحات وناكامي هاي ناشي از اين 
كشتارها را بوجود آوردند و خانواده 
هاي زياد و مادران بيشماري را داغ 
دار و بي سرپرست كردند و روانشان را 

مي شود گفت مربوط  ،ان ساختندپريش
به گذشته است؟ مي شود درد اين 

 فرزندان ستم پدران و خواهران  و
ديده را فراموش كرد؟ اگر بنا بر 

چرا جنايات شاه سابق  ،فراموشي است
را فراموش نكنيم؟و طرفداران او را از 
اين حق محروم سازيم كه آنها نيز علم 
 ،آزادي را بدست گيرند و بگويند

خصوصا كه پسر  .!ته گذشته استگذش
در زمان وقوع جنايات پدر  ،شاه سابق

 كودكي بيش نبوده و شخصا نمي
. توانسته در جنايات پدر شريك باشد

اگر اين فراموشي را به دوران سلطنت 
پهلوي تسري ندهيم مثل اينست كه 
قبول كنيم جناياتي كه بدست رژيم 

 با جناياتي كه در زمان ،شاه شده
در نوع خود  ،قوع پيوستهخميني بو
بد بوده  ،جنايات رژيم شاه. !متفاوتند
اسم مدرنيسم انجام ميشده و ه چون ب

ه جنايات خميني مبارك بوده چون ب
خوني . اسم اسالم انجام ميشده است

ولي  ،كه رژيم شاه ريخته خون بوده
خون  ،خوني كه خميني بزمين ريخته

اگر رژيم شاه ثروت هاي . نبوده است
را به تاراج داده، مطبوعات را كشور 

به  سانسور كرده، اقتصاد ايران را وابسته
ولي  ،موم بودهذصدور نفت كرده، م

 انجام همين كارها از سوي خميني،
  . !محبوب  بوده است

اين يك بام و دو هوائي از باب 
آيا اين ناشي از تقسيم به  چيست؟

چرا بايد خودي و غير خودي نيست؟ 
وليت ها به هر دوره آن شد؟ مسئ تسليم

كه مربوط و به هر فردي اي و زماني 
نميتوان آنها را نا ديده گرفت و  ،شوند

هر كس  .گفت گذشته گذشته است
بايد مسئول و  ،متعلق به هر زمان باشد

 .جوابگوي اعمال و كردار خود باشد
مردماني  ،م ايرانددرست است كه مر 

، با فرهنگ، خوش قلب با گذشت

 وانند ببخشند و از انتقامهستند و مي ت
ولي قبل از چشم پوشي . چشم بپوشند

و بخشيدن مردم، مسوالن جنايات، 
ندانم كاري ها، وابستگي ها و تجاوز 

. بايد از گذشته خود شرمنده باشند ،ها
و بايد از ملت ايران بخاطر اين ندانم 
كاري ها، زياده روي ها، رنجها و 
 دردهائي كه به مردم تحميل كردند و
چشمهائي را كه گريان ساختند و 
وحشتي را كه در دلها پديدار و پايدار 

كردند و  كردند و جنگي را كه طوالني
هزاران ضايعات ناشي از آن را، مرگ، 
نقص عضو، ورشكستگي، بيكاري، 

طلب عفو  ها و خرابي ها،ت خسار
آن وقت شايد . كنند وعذر بخواهند

جناياتشان و اعمال نا پسنديده و 
شان توسط ملت بخشيده ايهي نگرويرا
  .شود

خود را نفي  بايد بگويند گذشته آنها   
ميكنند و با آن چهار چوب فكر و عمل 
وداع كرده، آن را بوسيده و بكناري 

نه اينكه هنوز آرمانشان  .اند گذاشته
، »ارزشهاي دوران خميني«گشت به ازب

ها  يعني ويرانگريها و خانمان براندازي
 شهمكارانو و ااي و قتل و كشتاره

ي دوران »ارزش ها«انگار . باشد
است كه » ارزشها«جز اين  ،خميني

امروزه از طرف رژيم خامنه اي و 
بكار مي روند كه در ، احمدي نژاد

  .هستندواقع همگي ضد ارزش 
اينان  مي بينيم ،چون نيك نظر كنيم    

همان جانشينان خلف آقاي خميني 
شته هستند و در همان راهي قدم گذا

. معمار آن بود "حضرت امام "اند كه 
همان خشونت ها، همان جنايت يعني 

همان تقلبات، همان  ،همان ظلم ها ها،
اف ها، همان جحزورگوئي ها و ا

واليت فقيه مطلقه، همان اراده يك 
  .فرد در مقابل كل مردم ايران

، يكبار 57نسل عصيان زده انقالب  
ه اشتباهش اين بود كه ب. اشتباه كرد

در . گذشته خميني مراجعه نكرد
يا گذشته او . زندگي او تفحص ننمود

نخواست بداند او . را ناديده گرفت
او چگونه عمل مي . چگونه مي انديشيد

اطرافيان و دوستانش چه كسان  و كرد
بودند؟ نخواست بداند كه او با فدائيان 
اسالم هم فكر بوده و آنها كساني بودند 

رفت با اراده كه بر ضد مصدق كه مي 
اي شگرف و پاكي و دانائي و هشياري 

 ،و علم و مقاومت خود و زيركي
سرنوشت ملت ايران را تغيير دهد و 

روي آنها ه ابواب آزادي و استقالل را ب
و ستيز كردند و تا  بگشايد، دشمني

كتاب .ش پيش رفتندا سرنگوني
حكومت اسالمي آقاي خميني را 

 چشم بر آن ،نخواند و يا اگر خواند
گذشته  :شايد بخود گفت. پوشيد

خميني اكنون از و گذشته است 
از استقالل و از كرامت انساني  ،آزادي

 . حرف ميزند
آنقدر  ،هدف سرنگوني رژيم شاه     

قوي بود كه مصلحت را در آن ديد 
. كه چشم ها را بر واقعيت ببندد

واليت   ،نخواست بداند كه تز خميني
وحانيت را صاحب او تنها ر. فقيه است

حق واليت ميداند و همه بايد از ولي 
فقيه كه به زعم او حقانيت خود را نه از 

بلكه از جانشيني امام و  راي مردم،
پيامبر مي گيرد، اطاعت بي چون و 

و نخواست بداند كه  .چرا كنند
حكومت  خميني وقتي در كتاب

اختياراتش را بر مي شمرد و  ،اسالمي
علي عليه السالم آن را با اختيارات 

مقايسه مي كرد و خود را صاحب 
مي دانست، براي  اختيارات همان

: مي خواستات مطلق خود اختيار
نفر را از  5 00در روز"آن امام مثال «

. “اندرگذ دم تيغ شمشير خود مي
اين نقل تا كجا صحت دارد اثباتش (

 منيعني  !)بعهده خود آقاي خميني
. ارا هستمرا د اختيار همان ،خميني نيز

و آن نسل نخواست خشونت را در 
 و .بين سطور كتاب واليت فقيه ببيند

يا در همين كتاب نديد كه ديد آقاي 
خميني از اقتصاد چقدر پيش پا افتاده 

يا اگر خواند يا ديد، . و ابتدائي است
به روي خود نياورد و مصلحت را در 

 30ديد كه سكوت كند و مدت  آن
روز ه د و آن بسال خود را گرفتار كر

  .مردم آمد كه آمد
حق ثبت در حافظه تاريخي و حق      

از بزرگترين حقوق  ،شناخت گذشته
است و از اهميت ويژه اي بر خور دار 

سانسور تاريخ گذشته، خود  .است
گاه، سلب حق خود آآگاه و نا خود 

گذشته و ه علم ب .بدست خود است
ما را از خطا ها به  ،تجربه تاريخي

اگر  .زيادي مصون مي گرداندمقدار 
نشناسيم، اگر  به درستي گذشته را

باز هم اشتباه  ،تجربه گذشته را ندانيم
باز هم قدم در بيراهه . خواهيم كرد

شايد بخاطر همين . خواهيم گذاشت
عدم شناخت گذشته بود كه ملت 
ايران سه بار انقالب كرده، انقالب 
مشروطيت، ملي كردن صنعت نفت، 

باز هم اندر خم يك  و 57انقالب 
چون نخواسته گذشته را  .كوچه است

اشتباهات . چراغ راه آينده خود كند
و عامالن اشتباهات را بشناسد و درس 

  .بياموزد
ساله  100بيائيد حال از تجربه      

مبارزات خود و كم و كاستي هايش 
درس گرفته و حق حفظ و يادآوري 

نگذاريم . گذشته را محترم شماريم
گذشته را  ،و خاك و سكوتگرد 

بپوشاند و حقايق را در دل خود دفن 
به آنهائي كه گذشته را فراموش  .كند

كرده اند و به آنهائي كه از گذشته 
بخاطر سانسور حاكم بي خبرند، 

تا  .گذشته را بياموزيم و ياد آور شويم
بار ديگر در دامي ديگر نيفتيم و 

كساني از تاباندن نور بگذشته  .نيفتند
حشت دارند كه مي ترسند افشا و و

تحليل واقع گرايانه و روشن گذشته و 
سبب انتقاد و قضاوت  ،ياد آوري آن

كاركردها و در نتيجه، رسوائي آنها 
. آنها را مورد سوال قرار بدهيم و شود

اينها كساني هستند كه از هر دري كه 
بيرون مي شوند باز هم مي خواهند 

وارد  ديگر يبا چهره اي جديد از در
 و بهمين دليل هيچوقت نمي. شوند

چون  .خواهند گذشته روشن شود
رويشان در پيشگاه ملت و تاريخ سياه 
است و ملت از آنها سوال خواهد 

 بنا بر ،كرد كه آخر چرا؟ به چه اسم؟
به ملت خود، به چند  كدام قانون

نسل، اينهمه جنايت، خيانت و ظلم روا 
 !داشتيد؟
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