
  

 

يم و بيرونژرفصل اول خبرها در باره وضعيت بلبشو درون:دو فصل اول و دوم را به دو گزارش اختصاص داده ايم از ايران:انقالب اسالمی
يم ژيم و تعادل قوا در درون رژيم با مردم ايران و نيز تقابل اصالح طلبان با رژرفتن مهار امور از دست خامنه اي و فصل دوم گزارش روياروئي ر

  .يم و مردم ايران استژو ميان ر
ه فرصتها را سوزاند و امتيازها كه پيشنهاد شدند را از يمي كژر. فصل سوم به توافق تهران ميان ايران و تركيه و برزيل اختصاص يافته است     

دست داد و با نگاه داشتن ايران تحت تهديد نظامي و اقتصادي، موجب گريز سرمايه ها و استعدادها و ديگر نيروهاي محركه از كشور شد، 
رفه اين كه ديپلماسي امريكا و اروپا و نيز روسيه، ط. سرانجام پيشنهادي را پذيرفت كه در اكتبر سال پيش، در وين پذيرفت و در تهران رد كرد

يم در زندان ناتواني بي ژامضاي توافق معلوم كرد تا كجا از زنداني شدن ر. پيشاپيش، سفر لوال به ايران را شكست خورده توصيف مي كردند
مگر اين كه ارزيابي . تگذاران تشكيل مي دهداطالع هستند و ديپلماسي شان كور است زيرا واقعيت را نمي بيند و مبناي آن را ذهنيت سياس

يم سر كشيدن جام زهر را بتواند ژهاشان پيش از سفر لوال به تهران و واكنش هاشان در باره توافق تهران، چنان ترتيب داده شده باشد كه ر
ردوغان مي خوانيم و مي شنويم، ناگزير اما وقتي واكنش مقامهاي رسمي را در قبال سياست لوال و ا. پيروزي خود به خورد مردم ايران بدهد

  .احتمال قوي را كور بودن ديپلماسي غرب و شرق، مي يابيم
  

  4در صفحه                                                                                                                      

  محمد جعفري 
  

بيان قدرت و =  واليت كليسا و واليت فقيه 
  بيان آزادي و اختيار= واليت مردم ديكتاتوري

 
كساني كه بدنبال كسب آزادي و استقالل هستند، بايستي به  "

درت و اعمال زور، هر گز به آن هوش باشند كه از طريق ق
باز كساني كه فكر مي كنند وقتي . دسترسي پيدا نخواهند كرد

قدرت را بدست گرفتند، عدالت و آزادي را گسترش خواهند داد، 
سخت در اشتباهند، زيرا در طول تاريخ حتي يك نمونه را نمي 
شود مثال آورد كه كساني كه هدفشان قدرت بوده، وقتي قدرت 

ه و به تصرف در آورده اند، به بسط و گسترش آزادي و را قبض
            ".عدالت پرداخته باشند

  
  14در صفحه   

  فريد راستگو
  ۵٧عوامل بازسازي استبداد بعد از انقالب 

  )۵( چه كساني بودند؟
  

اوج گيري مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بعد از كودتاي 
نبش سبز و استمرار بازسازي تحت عنوان ج 1388انتخاباتي خرداد 

استبداد در ايران بعد از هر جنبش همگاني بر عليه استبداد و 
ديكتاتوري نگارنده را به اين نتيجه رساند كه بدون كالبد شكافي 
چگونگي استقرار و استمرار استبداد و ديكتاتوري، ميسر نخواهد بود 

ي پرداختم لذا به بررسي علل. دمكراسي را در ايران پايه ريزي كرد
احياء . كه هر بار مبارزات مردم بر عليه استبداد را ناكام مي گرداند

ستون پايه هاي قدرت استبدادي عامل عمده و اصلي شكست اين 
جنبش ها مي باشد و بر اين باورم كه دو پارامتر در اين مهم بازي 

نقش مردم و فرهنگ اطاعت پذيري شان كه سعي : مي كند، يك
در بخش اول و دوم اين مبحث به آن بپردازم و  شد در حد مقاله

نقش تحصيل كرده ها در احياء و بازسازي مستمر استبداد در : دو
  . ايران در طي يك قرن گذشته است

  15در صفحه 
 

 
 
 
 
 
 

New  
    

  پرسشها از  ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

  

یم کودتای دائمی است ژیم، رژر
  :زیرا

  
یم کودتای دائمی با حیات ایرانیان بمثابه یک ژر تضاد ٭

  :ملت
  

نمونه  ،پیش از این توضیح داده ام که جنبش کاوه در شاهنامه    
ن آعوامل چهارگانه پیروزی . نوعی جنبش های پیروز است

توضیح  ،هدف و روش و محل عمل و بدیل را یک به یک ،جنبش
عامل پنجمی نیز  ،خاطر نشان کرده ام که در حال حاضر. داده ام

ن مردم ایران هستند هرگاه حق آنقش پیدا کرده است و 
حاکمیت خویش را باز یابند و این حاکمیت سازمان بجوید به 

در باره . ن متکی و ثبات بجویدآ ترتیبی که دولت حقوق مدار بر
ن توضیح را آنم که آاینک بر. عامل پنجم نیز توضیح داده ام

  :بسط بدهم
گرایشهائی را از  ،ن روز تا امروزآن روز و از آکه استداللی   - ۱

قای خمینی و جانشینان او بازداشت و باز می آمقابله با کودتای 
قای خمینی و روحانیت بودند و ، آوقتی شاه رفت: اینست ،دارد

یم برود دیگر کسی نمی ماند که ژحال اگر ر. کشور حفظ شد
ق صوری مانع از منط!. ایران تجزیه می شود. کشور را حفظ کند

متوجه شوند استداللشان واجد  ،ن می شود که استدالل کنندگانآ
   :دو تصدیق  و یک بن بست و یأس نزدیک به مطلق است

  .یم تک پایه استژتصدیق می شود که ر - ۱٬۱
یم، ژر ًیم بی ثبات است و ثانیاژر ًتصدیق می شود که اوال  - ۱،۲

به . ابسته استحیات ایران و ملت ایران را به حیات خویش و
  .یم، مساوی است با پایان حیات ایرانژترتیبی که سقوط ر

مردم نباید روی به  ،یم می انجامدژچون جنبش به سقوط ر - ۱،۳
و این حکم یعنی ماندن در بن بست و . جنبش همگانی بیاورند

  .یأس از تحول
قدرت برجا می ماند و جریان تمرکز و بزرگ شدن  ،حال اینکه      

نجا که ساز و کار آاز . هرگاه مقاومت نبیند ،ه می دهدرا ادام
تا  ،مقاومت در درون ،قدرت، تقسیم به دو و حذف یکی از دو است

به حذف مقاومت  ،وقتی ترجمان جنبش همگانی برای تغییر نباشد
هرگاه از بیم اینکه کسی نمی ماند  ،بنا براین. کنندگان می انجامد
  در برابر دولت بی نیاز به  ،مجنبش نکنی ،که کشور را حفظ کند

  2ر صفحه د   

  Nr. 750 24 mai -6 Jun.  2010

 1389خرداد  16تا  3از  7۵0شماره

  ۴ ص :منزوی گشته اند ،ساخته ناتوانی خامنه ای و دستیاران او در زندان خود

  ۵ ص : جنبشموجهای موج بزرگ پیش  
  ۶  ص : روزی پیش از تسلیم قطعنامه مجازاتها به شورای امنیت ،سرکشیدن جام زهر 
  طبیعتی که ویران می شود و ثروت نفتی که برباد می رود و اقتصادی متالشی که 
  ۸  ص : در بند مجازاتها است     

  ،از انقالب بدین سو ،اسامی اعضای مافیاها که از رهگذر استبداد مالتاریا فهرست
  ۱۰  ص:  ۶–تشکیل شده اند     

  تازه مطلع می شود» اکتبرسورپرایز«تشکیل دهنده کمیته تحقیق در باره  ،هامیلتون
  ۱۱ ص ؟!با سانسور سندها تهیه شده است ،که گزارش در باره معامله پنهانی    

  ۱۳ ص: مالی در امان است  –یم مافیاهای نظامی ژو نه طبیعت از خشونت ر نه انسان

 زنداني در زندان ناتواني 

  ، فرھاد وكيلي و فرزاد کمانگرمھدي اسالميان علي حيدريان، شيرين علم ھولي،
   اعدام شدند  ارديبھشت١٩سحرگاه يکشنبه
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مردم و مردم نیازمند به اقتصاد 
دولت، چاره دیگری جز گردن 
نهادن به استبداد در انحطاط، 

  . برجا نمی ماند
بدیهی است استدالل کنندگان می      

توانند بگویند راه حل گرباچف، 
اما . یعنی تغییر از درون، وجود دارد

ت اوال ً این راه حل در ایران بکار رف
و ) دوران خاتمی. (و نتیجه نداد

ثانیا ً هرگاه مردم والیت را حق خود 
ندانند و برای تصدی آن، به جنبش 
درنیایند، راه حل گرباچف نیز 
. محکوم به شکست می شود

همانطور که اگر جنبش مردم نبود و 
کودتا بر ضد گرباچف موفق می 
شد، هیچ نه معلوم که امپراطوری 

چه  روسیه در بند خشونت،
  .سرنوشتی پیدا می کرد

تکرار کنم که ساختمان قدرت      
دولت، در ایران بر سه پایه داخلی و 
: یک پایه خارجی، استوار می شد

سلطنت و بزرگ مالکی و اقتصاد 
پایه خارجی روابط . بازار و روحانیت

از . قوا با قدرتهای خارجی بود
قاجاریه بدین سو، در این روابط، 

ع و موضع مسلط قدرت خارجی، موق
را یافته و به ترتیبی که توضیح داده 
ام، دولت جریان خارجی شدن را تا 

  .به امروز ادامه داده است
از سه پایه داخلی، پایه سلطنت،       

با کودتای رضا خان، ستون فقرات 
خود را که ایلها بودند، با ارتش 

از مشروطیت بدین . جانشین کرد
بطور  سو، ایلها نقش سیاسی خود را

روز افزون از دست دادند و می 
با نقشی که نفت و اقتصاد . دهند

مسلط در اقتصاد ایران پیدا کرد، به 
تدریج، مالکان و بازاریان بزرگ نیز 

  .نقش پیشین را از دست می دادند
یم شاه سابق بزرگ مالکی را بر ژر

انداخت و اقتصاد مصرف محور 
شتابان جانشین اقتصاد تولید محور 

پدر و پسر با پایه دیگر . می شد
دولت، یعنی روحانیت نیز در 

چون روحانیت نمی . افتادند
توانست در رابطه با قدرت خارجی، 
همان نقش را بازی کند که سلطنت 
بازی می کرد، ناگزیر شد میان تسلیم 

بخشی . و مقابله یکی را انتخاب کند
از روحانیت تسلیم را برگزید و بخش 

انقالب . ورددیگری به مردم روی آ
ایران، پایه سلطنت را از میان 
برداشت و ارتش بمثابه ستون فقرات 

یم، هرگاه می خواست بماند، ژآن ر
می باید به یک ارتش ملی، تحت 

بدین . حاکمیت ملت، بدل می شد
سان، از سه پایه داخلی یکی بیش 

  .پایه روحانیت: نماند
اما قدرتهای خارجی دارای  – ۲

در ایران، یعنی موقع و موضع مسلط 
دو ابر قدرت امریکا و روسیه، دوران 
انبساط خود را به پایان رسانده و 
وارد دوران انقباض و انحالل شده 

هرگاه جز این بود، انقالب . بودند
  . ایران نمی توانست پیروز شود

بهنگام پیروزی انقالب، با   – ۳
وجود توضیح دادن چند و چون 

نقباض ورود دو ابر قدرت به مرحله ا
و انحطاط، هنوز دانسته نبود که 

یمهای تک پایه نمی توانند برجا ژر
در ایران، حزب جمهوری . بمانند

اسالمی را بدان قصد تشکیل دادند 
با وجود  –یم تک حزبی ژکه ر

مشاهده سرنوشت حزب رستاخیز و 
امروز، از . برقرار کنند –یم شاه ژر
یمهای تک پایه، چه آنها که زیر ژر

از دو ابر قدرت بودند و  سلطه یکی
خواه ابر قدرتی که روسیه بود، برجا 

یمها، در ژاز این نوع ر. نمانده اند
جهان، تنها چین و کره شمالی و 
کوبا و ویتنام و ایران و سوریه، بر جا 

یم چین، برای بقای ژر. مانده اند
خود، رشد اقتصادی، اقتصاد 

از آنجا . لیبرال، را روش کرده است
یکی از چهار بعد واقعیت  که اقتصاد

اجتماعی است، تحول اقتصادی 
تحول سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 

استقرار والیت : را ناگزیر می کند
جمهور مردم در چین اجتناب 

  .ناپذیر است
هم از ابتدا، به آقای خمینی  – ۴

یم تک پایه ژهشدار داده شد که ر
غیر از تحول ایران و . برجا نمی ماند
ت هر ملتی را در اداره جهان که شرک

امور خویش اجتناب ناپذیر می کند، 
یم تک پایه غاصب حق حاکمیت ژر

مردم، بخاطر نیاز به ثبات، به 
زیر سلطه با  –تجدید روابط مسلط 

قدرتهای خارجی و بازگشتن به 
جریان خارجی شدن، ناگزیر می 

.  اما هرگز  ثبات نمی جوید. شود
یابد، زیرا نه تنها نمی تواند ثبات ب

بلکه  خود خطر دائمی و روز افزون 
برای حیات ملت و موجودیت ایران 

  :می شود به دالیل زیر
سلب حق حاکمیت از مردم،  - ۴،۱

به استخدام نیروهائی میسر می شود 
یم درآیند و نقش ژکه بخدمت ر

ستون پایه های استبداد حاکم را 
تعارض منافع این نیروها . بازی کنند

ملی، نیاز به  با ملت صاحب ثروت
نتیجه این تعارض، . استدالل ندارد

رانت خواری بمثابه روش اصلی 
رانت خواری . تحصیل ثروت  است

که اینک نیمی از تولید ناخالص ملی 
گشته است، از راه اقتصاد مصرف 

در برابر، . محور میسر می شود
جامعه محروم از اقتصاد تولید 
محور، محروم از کار و رشد و در 

دولت بیگانه از جامعه ملی  تضاد با
این تضاد، دولت را یکسره . می شود

از ثبات محروم و ناگزیرش می کند، 
بطور روز افزون، نیروهای محرکه 

جامعه جوان و سرمایه و دانش وفن (
و بیان ... و کارمایه و مواد اولیه

را ) آزادی بمثابه اندیشه راهنما
  . تخریب کند

دولت تک پایه غاصب حق  - ۴،۲
کمیت مردم، از راه باج دادن به حا

قدرت های خارجی است که می باید 
پایه دومی پیدا کند و خود را از 

هرگاه صدور . سقوط حفظ کند
نیروهای محرکه از کشور، از 
گروگانگیری بدین سو، محاسبه 

یکی : گردد، دو امر مشاهده می شود
افزایش مداوم صدور ثروتها و 

روز نیروهای محرکه، در نتیجه فقر 
افزون کشور و دیگری، همگانی 
شدن باج دادن به قدرتهای خارجی 

  . و حتی شیخک های خلیج فارس
از مهمترین نیروهای محرکه،  -۴٬۳

اندیشه . اندیشه راهنما است
راهنمای سازگار با والیت جمهور 
مردم و اقتصاد تولید محور و رشد 
انسان بر میزان عدالت اجتماعی، 

غاصب  دولت. بیان آزادی است
والیت جمهور مردم، بطور روز 
افزون، اندیشه راهنما را از خود 
بیگانه تر و به بیان استبداد فراگیر 

یم حاکم ژکاری که ر. بدل می کند
یم ژضد اسالمی که ر. کرده است

پدید آورده است، چون زندگی را 
دستوری می کند و برای روش 
تجربه، محلی باقی نمی گذارد، ضد 

گرفتن نیروهای رشد و ضد بکار 
محرکه در رشد اقتصادی و اجتماعی 

  .و سیاسی و فرهنگی می شود
چون جامعه حق حاکمیت  -۴٬۴

خود را تصدی نکرده است، مافیاها 
و نیز سازمانهای سیاسی وابسته به 
قدرتهای خارجی، برآن شده اند که 

این مافیاها و . خالء را پر کنند
سازمانها هستند که موجودیت ایران 

بستگی ملی را به خطر می و هم
اندازند و همانطور که می بینیم، به 

  . خطر انداخته اند
که از  –بنا بر طبیعت قدرت  – ۴٬۵

ساز و کار قدرت  –تضاد پدید می آید 
حاکم، سازوکار تقسیم به دو و 

طی سه دهه، . حذف یکی از دو است
جریان تقسیم به دو و حذف یکی از 

حذف دو، اینک به تقسیم به دو و 

یکی از دو، در مرکز قدرت، انجامیده 
هیچ قدرتی نمی تواند خود را . است

از این سازوکار که ذاتی آنست رها 
یم تک پایه را این سازو کار ژر. کند

زیرا چنین . زودتر از پا در می آورد
یمی توانائی جذب استعدادهای ژر

سرنوشتهای روسیه، . جدید را ندارد
 یمژبمثابه یک ابر قدرت و ر

یم تک پایه، ژالجزایر، بمثابه یک ر
  . عبرت آموز هستند

یم به بکار بردن ژتشدید نیاز ر – ۴٬۶
زور و افزودن بر زوری که بکار می 
برد، هم بخاطر تشدید تضاد با 
جامعه ملی است و هم بخاطر سازو 
کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو 

  .است
نابرابری ها و تبعیض ها،  – ۴٬۷

ناپذیر، افزایش می بطور اجتناب 
سال، مجرمان  ۳۰طی . یابند

حاکمند و اعتراض کنندگان به آنها 
دستگیر و شکنجه و محکوم به 

جریان . اعدام و زندان می شوند
نابرابریهای ساخته ستمگری  و 
تبعض هائی که بطور روز افزون 
تحمل ناکردنی تر می شوند، 
پیوندهای جامعه ملی را می گسلند و 

کشور را بیش از پیش  حیات جامعه و
  .به خطر می اندازند

واقعیتهای باال سبب می شوند  -۴٬۸
یم، روز ژکه تکیه گاه اجتماعی ر

بروز، کوچک تر و مخالفت با آن 
این فراگرد، . همگانی تر می شود

وضعیت بس خطرناکی را بوجود می 
مخالفت روز افزون قشرهای : آورد

مختلف جامعه، هرگاه از رهگذر، 
معه بر حق والیت و دیگر آگاهی جا

حقوق خویش، به جنش همگانی با 
هدف استقرار والیت جمهور مردم، 

یم را با ژنیانجامد، بسا سقوط ر
از .  سقوط کشور، همزمان می کند

این رو، عامل پنجم نقش تعیین 
کننده ای در جنبش همگانی پیدا می 

به این نقش حیاتی در جنبش . کند
  .همگانی دورتر باز می گردم

آنها که مردم را می ترسانند که  -۴٬۹
یم می رود و ژاگر تکان بخورید، ر

دیگر سازمانی نیست که کشور را 
حفظ کند، از این واقعیت غافلند که 

عوامل باال و عواملی  –عامل مرگ 
یم ژذاتی ر –که در زیر می آیند 

یم ژر: تکرار و تأکید می کنم. هستند
خود اسباب مرگ خویش را فراهم 

هرگاه جامعه فعل پذیر . است کرده
یم برجا نمی ماند و با ژبماند، ر

سقوط خود، کشور را نیز بکام سقوط 
  . می برد

: این توضیح ضرور است      
یم ژهمانطور که بنابر ذاتش، ر

استبدادی تک پایه و غاصب حق 
حاکمیت ملت، کارش تخریب 
نیروهای محرکه است، هر جامعه 

لید کننده ای نیز، بنابر طبیعتش،  تو
عامل بقای . نیروهای محرکه است

جامعه، نه بود یا نبود یک گروه 
روحانیتی که بخشی از آن قدرتمدار (

یم ژبود و بخش بزرگی از آن از ر
، بلکه بکار افتادن این )جدا است 

نیروهای محرکه در راست راه رشد 
بنا .  بر میزان عدالت اجتماعی است
عال بر این، ترساندن جامعه و غیر ف

کردنش، تصدی این نیروهای 
محرکه را به دولت غاصب حق 
حاکمیت مردم و ویرانگر نیروهای 
محرکه سپردن، در نتیجه، بکار 
افتادن این نیروها در تخریب پایه 

  .های حیات ملت است
، ۶۰پس از کودتای خرداد  – ۴٬۱۰

استبدادیان چون ادامه دادن به رشد 
، را با استقرار حاکمیت خود برمردم

سازگار نمی دیدند، سرکوب بس 
خونین را با پاسخ دادن به نیازهای 
جامعه جوانی که انقالب کرده بود 
تا به زندگی خود در رشد معنی 

بلکه آن را با . بدهد، همراه نکردند
جنگی که . جنگ همراه کردند

یم ژر. سال ادامه یافت ۸بمدت 
کودتا، با جنگ، تخریب نیروهای 

گریزاندن (محرکه را همراه کرد 
استعدادها و سرمایه ها و بازگشت به 

پس از ...). اقتصاد مصرف محور و
سرکشیدن جام زهر و مرگ آقای 

» قانونی کردن«خمینی، در پی 
والیت مطلقه فقیه شدند و ما به 

. قراردادند» سازندگی«ازای آن را 
اما چون سازندگی با استقالل و 

والیت «آزادی سازگار بود و با 
تضاد داشت، فساد » یهمطلقه فق

بزرگ شد و اقتصاد ایران را بطور 
قطع، مصرف محور و دولت و 
اقتصاد را در فراگرد خارجی شدن، 

  . به پیش برد
امروز نیز، که در یازدهمین ماه       

جنبش همگانی مردم ایران هستیم، 
مالی که  –یم مافیاهای نظامی ژر

تقلب بزرگ را سازمان داده است، 
گری جز  سرکوب ناتوانی از هرکار دی

نتوانسته است . ابراز کرده است
مثال (یمهای استبدادی ژچون ر

سرکوب را با حل مسائل ) یم چینژر
از جمله . اساسی جامعه همراه کند

به این دلیل که اقتصاد چین تولید 
محور و اقتصاد ایران مصرف محور 

مالی  –یم مافیاهای نظامی ژر. است
ی، زندانی خود را در زندان ناتوان

کرده و توانائی بیرون رفتن از آن را 
از این رو، مردم ایران . نیز ندارد

هستند که می باید میان تسلیم به 
ویرانگری و مرگ آوری و گزیدن 
زندگی در استقالل و آزادی، انتخاب 

یم ژتضاد میان زندگی و این ر. کنند
کامل است و این مردم ایرانند که 

دگی در رشد، می توانند، با گزیدن زن
  و . آن را حل کنند

  
نقش عامل پنجم که مردم ٭ 

  :برخوردار از حق حاکمیت هستند
یم خویشتن را در زندان ژر - ۴٬۱۱

ناتوانی، زندانی کرده است زیرا، 
تبعیضهای ضد حیات را کافی ندیده 
و هرآنچه هم همگانی بوده است، 
به تبعیض، از صفت همگانی محروم 

ی هستند حقوق، همگان: کرده است
. یم منکر وجودشان استژاما ر

دین، همگانی است وقتی بیان 
استقالل و آزادی و حقوق انسان 

اما والیت مطلقه فقیه، صفت . است
همگانی را از آن ستانده و با روش 
کردن جنایت و خیانت و 
فسادگستری، تمایزجوئی از راه 
موضعگیری در برابر دین را، رواج 

ح حوزه نه تنها در سط. داده است
یم نیز، انواع ژها، بلکه در سطح ر

دین ها را پدید آورده است که در 
رابطه با قدرت، بریکدیگر، تبعیض 

اقتصاد را عرصه بیشترین . جسته اند
نابرابری : تبعیض ها کرده است

رانت خواران با جمهور مردم، 
نابرابری مناطق مختلف کشور، 
نابرابری قشرهای مختلف جامعه بر 

زه بهره یابی از رانت ها، اساس اندا
نابرابری  اقتصاد مسلط در حال 
پیشروی در اقتصاد ایران با این 
اقتصاد از جان افتاده و تبعیض به 
زیان نسلهای آینده از راه پیش خور 
کردن و از پیش متعین کردن آینده 
ای که از هم اکنون ابر سیاه فقر 

  ...و نابرابری . برآن دامن می گسترد
قلمرو اجتماعی و فرهنگی در دو     

نیز تبعیض بر تبعیض افزوده و دیگر 
داشته ای همگانی باقی نگذاشته 

ایران داشته جمهور مردم : است
ایران بود و به همه مردم ایران از هر 
قوم تعلق داشت، اما آیا از آن 
همبستگی دوران مرجع انقالب، 
چیزی برجا است؟ ازدواج، داشته 

گان امکان یعنی هم. ای همگانی بود
اما آیا در ایران . ازدواج را داشتند

امروز، همگان از این امکان 
برخوردارند؟ در قلمرو سیاسی، 
انقالب برای آن روی داد که همگان 

از حق فعالیت سیاسی برخوردار 
در حال حاضر، گرایشهای . باشند

  ...یم نیز از این حق محرومند وژر
 یم در جامعه ایرانیژبدین قرار، ر     

. نقش متالشی کننده را بازی می کند
آنها که این واقعیت را نمی بینند و 

می ترسانند که اگر مردم را از آن 
یم را با دولت ژبرخیزد و این ر

حقوقمدار جانشین کند، ایران 
متالشی می شود، در حقیقت، مدار 
عقل خویش را قدرت گردانده اند و 

هرگاه . واقعیت را وارونه می بینند
یم مافیاهای ژکه چسان ر بنگرند
مالی هرآنچه را همگانی  -نظامی

بوده از میان برده است، نیک در می 
یابند که نقش عامل پنجم، یعنی 
مردمی در پی بازیافت حق 
حاکمیت خود و بازساختن 
همبستگی ملی و همگانی کردن همه 
حقوق و زدودن تبعیض های سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

  . است
يم مافياهاي ژاز خاصه هاي ر – ۴.12

مالي كه از راه كودتاي  –نظامي 
دائمي برجاست، اينست كه محدود 

فضاهاي باز در هر چهار . كننده است
بعد واقعيت اجتماعي، يعني بعدهاي 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

حال آنكه . فرهنگي را مي بندد
نيروهاي محركه براي اين كه در رشد 

ياز به فضاهاي بازدارند و از بكار افتند، ن
راه بكار افتادنشان در رشد، فضاها را 

يمي ژاز اين رو، ر. بازتر نيز مي كنند
. كه فضاها را مي بندد، ضد حيات است

اما چون فضا را مي بندد، نيروهاي 
محركه محل عملي جز ويرانگري نمي 

يم ژبدين ترتيب است كه ر. جويند
جامعه را به تخريب اساس حيات 

افزايش ميزان . ويش وامي داردخ
نابساماني ها و آسيبهاي اجتماعي و 
گسترش انواع فسادها، فرآورده  بستن 
فضاها و دگرديسي نيروي محركه در 

يمي كه حيات ژر. زور ويران گر است
خود را از اين ويرانگري دارد، به 
متوقف كردن آن نيز توانا نيست چه 
رسد به بكار انداختن نيروهاي محركه 

   .در رشد
جز مردم صاحب حق واليت،       

نيروئي برجا نيست  تا بتواند ايران را به 
در . راه زندگي در رشد بازگرداند

حقيقت، هرگاه جامعه بر آن نشود به 
يمن جنبش همگاني فضاها را بگشايد، 
خود را به سرنوشتي سپرده است كه 

  و.  مرگ: زور رقم مي زند
نياز به  تخريب نيروهاي حيات  – 4.13

كاهش : باورهاي غير عقالني دارد
و ) عقل آزاد(= فعاليتهاي عقالني 

افزايش پندارها و گفتارها و كردارهاي 
غير عقالني و نقش روز افزون پندارها 
و گفتارهاي غير عقالني در جهت 
دادن به فعاليتها، نه تنها شدت تضاد 

يم حاكم با جامعه را گزارش مي ژر
ان فعاليتهاي كنند، بلكه كاهش ميز

حياتي جامعه و اعضاي آن را نيز 
مي دانيم كه بيكاري . گزارش مي كنند

. معضل بزرگ جامعه امروز ايران است
اما اگر هر ايراني از خود بپرسد در 
روز چه اندازه كار مفيد انجام مي 
دهد، ميزان فعاليت حياتي خود را به 

هرگاه او . دست بدست مي آورد
ه مي شود نيروئي بيشتر تأمل كند متوج

را كه در كار مفيد بكار نبرده، در 
اين توجه او . تخريب بكار برده است

را از اين واقعيت آگاه مي كند كه در 
نظام اجتماعي قدرت محور، بخش 
بزرگي از تخريب را، استبداد حاكم، به 
دست خود مردم، مردم گرفتار 
طرزفكر و طرز رفتار غير عقالني، انجام 

ين رو، هر جنبش همگاني از ا. مي دهد
بنفسه، عقالني شدن جامعه و خشونت 
زدائي و بازايستادن از خود تخريبي و 

  خويشتن  را رها كردن از انديشه 
راهنمائي است كه فعاليتهاي غير 

  و .عقالني و ويرانگر را توجيه مي كند
بهت آور استسقوط ايران را . 4.14

ديدن و مسئول آن را شخص احمدي 
  ن و بقاي ايران را در گرو نژاد خواند

  
  3در صفحه    

 :یم کودتای دائمی است زیراژیم، رژر



                                                                                                                                                                                       

 

 
3 
 

 
 

   1389  خرداد   16تا    3از   750 شماره  2010 ژوئن   6تا  مه 24از 

 

احمدي نژاد يك تن !. رفتن او شمردن
او هم فرآورده نظام . بيشتر نيست

واليت مطلقه فقيه است و هم مهره اي 
ايران را اين . از مهره هاي اين نظام

نظام در سراشيب سقوط قرار داده 
هرگاه ايران بخواهد بماند، . است

بايد  مردم ايران هستند كه مي
صدور حكم غلط . حاكميت بجويند

يم برود ايران نيز از ميان مي ژاگر ر«
را با هشدار به آقاي خامنه اي » رود

همراه كردن و به او گفتن كه اگر مي 
خواهد بر ايران حكومت كند، بايد 
احمدي نژاد را روانه كند وگرنه ايران 
ويرانه مي شود و براي او جز حكومت 

، نه تنها بيانگر )1(بر ويرانه نمي ماند
طرز فكري است كه قائل به حاكميت 
بر مردم است، بلكه يكسره از واقعيت 

يم با حيات ملت و نقش ملت ژتضاد ر
در نجات و ادامه حيات ملي غافل 

از ديد واقعيت ديگري در اين . است
يم ژستون پايه هائي كه ر: حكم بنگريم

برآنها برپا است، از راه تخريب 
ي جامعه ملي است كه نيروهاي حيات

  :برپا هستند
يم بكار مي برد و جو ژخشونتي كه ر 

خشونتي كه تحميل مي كند،  
  . قلمروهاي زندگي را محدود مي كنند

... سپاه پاسداران و واواك و بسيج و 
در قلمروهاي اقتصادي و سياسي و 
اجتماعي و فرهنگي، فعاليتهاي حياتي 

  ايرانيان را محدود 
  

ك ايرانيان ديگر حتي اين. مي كنند
اجازه انتخاب ميان نامزدهاي مصوب 

  .يم را نيز ندارندژر
دستگاههاي تبليغاتي و اطالع رساني  

و انواع سانسورها، مانع از جريان آزاد 
  .اطالعات و انديشه ها هستند

روحانيان قدرتمدار و دين تكليف  
مدار و هنر در خدمت واليت مطلقه 

ستوري مي فقيه، زندگي انسان را د
كنند و خودانگيختگي را روز بروز 

با توجه به اين امر كه  . كمتر مي كنند
ميزان خود انگيختگي اندازه فعاليت 
حياتي در رشد را به دست مي دهد، 
دستوري كردن روز افزون زندگي، 
حيات يك ملت است كه بكام مرگ 

  .مي برد
چون در استقالل و آزادي، دليل  

ن كار بلكه در هركاري  نه در خود آ
قدرتي است كه آن كار را مجاز يا 
ممنوع مي كند، ميزان ابتكار و ابداع و 

  .خلق، روز به روز كاهش مي يابد
دستگاه قضائي خدمتگزار قدرت  

حاكم ايرانيان را از امنيت و منزلت و 
كرامت و حقوق، هر روز بيشتر از روز 

  .پيش، محروم مي كند
دجه وابسته كردن اقتصاد به بو 

دولت و بودجه دولت به فروش ثروت 
ملي و داد و ستد با اقتصاد مسلط، قلمرو 
فعاليت هاي ايرانيان را بازهم محدود 

  .تر مي كند
فصل «انحصار قانون گذاري به  

، محتواي قانون را زور و »الخطاب
اندازه امنيت و حقوقمندي ايرانيان را 
بطور مستمر كاهش داده است و 

  .دهد همچنان كاهش مي
اين ستون پايه ها، زمان به زمان،  

قلمرو رهبري ايرانيان را بر امور 
قلمروهاي . خويش، كمتر مي كنند

سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
يم درآمده اند، ژفرهنگي كه زير مهار ر

بكنار، در قلمرو شخصي نيز، عرصه 
رهبري انسان بر امور خويش، روز  

قلمرو زيرا هم . بروز، تنگ تر مي شود
شخصي تحت سيطره قلمرو عمومي 
است و هم اسباب و امكانات 
برخورداري از رهبري در اختيار انسان 

زيرا بر اين قلمرو نيز زور حاكم . نيستند
  . است
يم  ژبدين قرار، ستون پايه هاي ر      

با . از حيات ملي است كه مي كاهند
وجود اين رابطه، ممكن نيست جامعه 

. كم عمل نكنديم حاژملي بر ضد ر
يمي كه عوامل ژعمل كردن برضد ر

مرگ را در خود دارد و خود خويشتن 
را در ناتواني زنداني كرده است، 
ممكن نيست قطع شود و سرانجام، 

پس . يم تك پايه را از ميان برنداردژر

اگر كسي نگران حيات ملي است، به 
سازماندهي واليت جمهور مردم است 

اين عامل  زيرا. كه مي بايد بپردازد
است كه به اتفاق چهار عامل پيروزي 
جنبش همگاني، حيات ملي را در 
استقالل و آزادي و رشد، بر ميزان 

  . عدالت اجتماعي ميسر مي كند
چون حقوق ذاتي حيات  - 4.15

هستند، فضاي اجتماعي بسته كه انسان 
را از عمل به حقوق خويش و جامعه را 
ن از بكار بردن حقوق ملي خويش ناتوا

از لحاظ فضا . كند، مرگ آور مي شود
يم با جامعه ژو نظام اجتماعي، تقابل ر

غير . ملي، تقابل مرگ با زندگي است
از اين كه گروه هاي سياسي كه حقوق 
را با مصلحت ها جانشين كرده اند و 
دائم در كار سنجش مصلحت نظام و 
گاهي هم مردم هستند، نمي توانند 

. شوند جانشين جامعه در اين تقابل
هيچ سازشي كه هم حيات ملي و هم 

. يم را تأمين كند، ميسر نيستژحيات ر
  در حقيقت،

اصالح طلبي پيشنهاد معامله ايست به    
هر ايراني، هرگاه  «: يم و جامعهژر

بمثابه پك فرد و ايرانيان بمثابه جامعه، 
به جزئي از آزادي و جزئي از استقالل 

ي و جزئي از حقوق انسان و حقوق مل
يم اين جزء ها را از ژبسنده كنند و ر

آنها دريغ نكند،  جامعه فضاي حياتي 
  ».قابل قبولي پيدا مي كند

فراخواندن به شركت در انتخابات،  
فراخواندن به برخورداري از جزئي از 

اما اوالً، بدين خاطر كه . حقوق بود
يم، دائم ژستون پايه ها و تمامت ر

عه را قلمروهاي فعاليتهاي حياتي جام
محدود مي كنند و ثانياً بدين خاطر 
كه هيچ حقي قابل تجزيه به اجزاء 
نيست، معامله نمي توانست سرانجام 

  .بگيرد و سرانجام  نگرفت
يم واليت ژافزون بر اين، تضاد ر     

مطلقه فقيه با جامعه ملي حل ناشدني 
زيرا حقي كه ذاتي حيات است . است

ل حق واليت قاب. قابل انتقال نيست
. انتقال از جامعه به يك شخص نيست

هرگاه كسي براي خود واليت مطلقه 
بر مردم قائل شد، خصومتي آشتي 

چون . ناپذير را با جامعه برگزيده است
يك طرف اين خصومت مردم ايران 
هستند و حق اين مردم است كه از راه 

آن را از آن » رهبر«جعل در دين، 
خود كرده است، هيچ گروه و سازماني 
نمي تواند جانشين مردم در بازستاندن 
حقي بگردد كه از آن جمهور مردم 

هر سازماني كه مدعي جانشيني . است
مردم بگردد، در واقع، طالب واليت بر 

. يم هستژمردم است و همانست كه ر
چون جمهور مردم هستند كه مي بايد 
حق خويش را بازيابند تا نظام 
اجتماعي باز و تحول پذير  بگردد، 

چون . امل تحول نيز مردم هستندع
هيچ عامل ديگري نمي تواند جانشين 

پس واليت جمهور مردم . مردم شود
  :است كه مي بايد سازمان بجويد

استدالل مي شود كه استقرار  - 4.16
دولت حقوقمدار با ثبات، موكول به 
قوت گرفتن جامعه مدني و بزرگ 
شدن حزبها است كه استقرار واليت 

هدف مي كنند و در  جمهور مردم را
حقيقت، خود سازماندهي واليت 

اين سازماندهي . جمهور مردم هستند
استقرار مي بايد واقعيت پيدا كند تا كه 

برخوردار از ثبات،  دولت حقوقمدار 
  . ميسر باشد

جانبداران اين تقدم گزينه ديگري       
جز تقدم دادن به استقرار دولت 

اين حقوقمدار، به تصور نمي آورند و 
گزينه را ممكن نمي دانند زيرا، چون 
واليت جمهور مردم سازمان نجسته 
است، پس، ستون پايه اي وجود ندارد 
كه دولت حقوقمدار بر آن استوار 

  .گردد و ثبات بجويد
نيك كه بنگري، مي بيني هر دو        

گزينه ترجمان اصل راهنمائي هستند 
اما بر اين اصل، . كه ثنويت است 

ر كه بيانگر توازن قوا است، بدين خاط

. هدف به ضرورت قدرت مي شود
عقلي كه اين دو گزينه را مي سازد و 
اين يا آن را توجيه مي كند، قدرت 
مدار و توجيه گر و از اين واقعيت 
غافل است كه هيچيك از دو گزينه 

  : زيرا. شدني نيستند
هرگاه بنا بر اين شود كه نخست   - 

زب هاي جامعه مدني قوت گيرد و ح
نيرومند پديد آيند، الزم مي شود 
. مانعي كه استبداد حاكم است نباشد

زيرا اين استبداد، نه در دوران شاه و 
نه در دوران مالتاريا و مافياهاي نظامي 

مالي اجازه رشد جامعه مدني و  –
پيدايش و قوت گرفتن حزبهاي 
ترجمان واليت جمهور مردم و حقوق 

جامعه را ملي و حقوق قشرهاي مختلف 
يم با اصالح طلبان ژرفتار ر. نداده اند

لغو اجازه نامه فعاليت دو سازمان (
و اميد بستن صاحبان اين ...) سياسي و

، دليل »اصول گرايان عقل گرا«نظر به 
  .كه اين گزينه ناشدني است

و اگر برابر گزينه دوم،  بنا بر اين  - 
شود كه نخست دولت حقوقمدار پديد 

استقرارش نيازمند آيد، پيدايش و 
. استقرار واليت جمهور مردم است

استقرار واليت جمهور مردم نيز با پايان 
بخشيدن به واليت فقيه تحقق پيدا مي 

باز واليت فقيه است كه مانع از . كند
بازيافت حق از سوي صاحبان حق و 
برقراري  واليت جمهور مردم مي 

  .گردد
ن آيا مدار بسته است و راهي به بيرو     

از آن وجود ندارد؟ نه مدار بسته نيست 
  :و راهي به بيرون از آن وجود دارد

تجربه هاي جامعه هائي كه در اين      
موقعيت قرار گرفته اند، به ما مي 

حزب كنگره : گويند مدار بسته نيست
هند در جريان جنبش همگاني مردم 
هند براي بازيافت استقالل پديد آمد و 

ت كه همزمان، دانستني اس. رشد كرد
. حزب مسلم ليگ نيز در هند پديد آمد

اما ميان اين دو تفاوت ماهوي وجود 
يم در هند و ژداشت و اين تفاوت، دو ر

حزب كنگره، به : پاكستان پديد آورد
رهبري گاندي و سپس نهرو، ترجمان 

چراكه . واليت جمهور مردم شد
گاندي به يمن ساتياگراها، انديشه 

راست . نو كرد ديني جامعه هندي را
بخواهي، نسبت به حقوقمداري و 
پرهيز از خشونت وجدان همگاني 
پديد آورد و باورهاي ديني مختلفي 
كه ساتياگراها را پذيرفتند، با واليت 
جمهور مردم و دموكراسي سازگار 

اما  حزب مسلم ليك برهبري . شدند
محمد علي جناح، بيانگر واليت بر 

د شد و جناح عامل تجزيه هن. مردم شد
روشي كه او . لقب گرفت» قائد اعظم«

برگزيد، به روشني مي گفت كه از 
اسالم، چيزي بيش از بيان قدرت در 

نتيجه اين شد كه در . سر ندارد
پاكستان، مالكان بزرگ و نظاميان 

در .  حاكم بر سرنوشت مردم شدند
ايران نيز ، حزبها، براي حاكميت بر 

هم . دمردم تشكيل شدند و از ميان رفتن
اكنون نيز، رفتارهاي حزب هائي كه 
در سطح كشور و نيز در سطح اين و 
آن قوم تشكيل هستند، بنا بر حاكميت 

از اين رو است كه . بر مردم را دارند
توان نمي جويند و در بند ناتواني، 

  .توجيه گر استبداد حاكم هستند
اپن و حتي فرانسه بعد ژو در آلمان       

يكي جريان  ،از جنگ، دو جريان
ديگري،  و استقرار دولت حقوقمدار

قوت گرفتن حزبهاي ترجمان جريان 
واليت جمهور مردم، همزمان انجام 

پرسش اين جا است كه چرا  .گرفته اند
در ايران، نه در جريان انقالب 
مشروطيت و نه در جريان نهضت ملي 

، جنبش 57ايران و نه در جريان انقالب 
هور مردم همگاني همزمان، واليت جم

و سازمانهاي سياسي ترجمان اين 
واليت و دولت حقوقمدار را پديد 

  :به اين داليل نياورد؟
با وجود تأكيد سه مرجع راهبر  - 

حكومت «خواهي بر جنبش مشروطه 

، در انديشه ديني مردم »جمهور مردم
ايران، واليت جمهور مردم، در معناي 
دو حق استقالل در گرفتن تصميم و 

گزينش نوع آن و نيز شامل آزادي در 
بهنگام . ديگر حقوق، محلي نجست

نهضت ملي ايران، گرچه رهبري 
نهضت ملي با هدف كردن استقالل و 
آزادي بر واليت جمهور مردم اصرار 

هاي » يژايدئولو«مي ورزيد، اما 
بخصوص چپ گرا، واليت وارداتي، 

. جمهور مردم را به سخره مي گرفتند
هور مردم در ، شركت جم57در انقالب 

جنبش همگاني و تصريح آقاي خميني 
بر واليت جمهور مردم، فرصتي را 
پديد آورد براي استقرار واليت جمهور 
مردم و سازمانهاي سياسي بيانگر اين 

  اما اين فرصت بسوخت زيرا. واليت
يكي از سه پايه دولت استبدادي،  - 

يعني روحانيت قدرتمدار، نه واليت 
زي دولت جمهور مردم كه بازسا

استبدادي  مطلق العنان بر مردم را 
همزمان، سازمانهاي سياسي . هدف كرد

از اصل واليت برمردم پيروي مي 
نزاع  آنها با مالتاريا، بر سر . كردند

واليت جمهور مردم يا واليت فقيه نبود 
بلكه نزاع بر سر واليت جستن بر مردم 

  . بود
دارندگان انديشه آزادي كم شمار و  - 

آن توانائي نبودند كه جانشين  داراي
مردم در تكيه گاه دولت حقوقمدار 

هم اكنون نيز، با وجود آشكار .  شوند
شدن غبن واليت مطلقه فقيه، اكثريت 

ي »نخبه ها«و » تحصيل كرده ها«
درون كشور و بخشي از همين جماعت 

نه «در بيرون از كشور، از هدف كردن 
 به واليت فقيه و آري به واليت جمهور

، خودداري مي كنند و عقل »مردم
توجيه گرشان، محدوده قانون اساسي 
را ممكن و هدف كردن واليت جمهور 

با اين . مردم را نا ممكن مي انگارد
  وجود ،

با توجه به اين واقعيت كه دولت  - 
تك پايه ثبات نمي جويد و بقا ندارد، 
همزمان كردن استقرار دولت مردم 

جمهور  ساالر و سازمان يابي واليت
مردم، نياز مبرم به ادامه جنبش همگاني 
و بيان آزادي بمثابه انديشه راهنماي 

مي بايد اين بيان آزادي، . جنبش دارد
قابليت پذيرش براي باورهاي ديني و 
غير ديني را داشته باشد و مابه 

توضيح . االشتراك آنها را تشكيل دهد
و يا مرام ديگري اين كه پيشنهاد اسالم 

يان آزادي مي بايد ويژگي بمثابه ب
هائي را داشته باشد كه دين هاي 
مسيحي و زردشتي و يهودي و مرامهاي 
ماركسيستي رها شده از قدرت بمثابه 

نيز ...  ليبراليسم و هدف و روش و
  . بتوانند آن ويژگي ها را بپذيرند

يكبار ديگر به اين نتيجه مي رسيم        
ا جنبش همگاني ب: كه راه پيش رو است

بيان آزادي بمثابه انديشه راهنما و 
نيروي محركه سياسي كه به يمن اين 
انديشه راهنما، سازمان مي جويد و 
واليت جمهور مردم را در سطح جامعه 

هرگاه از خود . سازمان مي دهد
آيا جبنش همگاني به اين مهم  :بپرسيم

پرداخته است؟ پاسخ ما به اين پرسش، 
ا جامعه بيان با آنكه ت. متأسفانه نه است

آزادي را بمثابه انديشه راهنما نجويد، 
نه جامعه مدني و نه سازماندهي واليت 
جمهور مردم ميسر مي شود، ايران 
: امروز، هنوز در مرحله تضاد است

اسالم همين است كه (تضاد با اسالم 
يم و روحانيان خرافه ساز بدان عمل ژر

ي ها كه ژو تضاد با ايدئولو) مي كنند
گريز از انديشه راهنما و در بدل به 

» واكنش«نتيجه، ماندن در بن بست 
با آنكه شرط ادامه جنبش . گشته است

بدست آوردن ابتكار عمل است و اين 
ابتكار عمل بدست نمي آيد هرگاه 
انديشه راهنمائي، بمثابه هدف و روش 
و جهت بخش به نيروهاي محركه 
تغيير، پذيرش همگاني نجويد، انديشه 

مائي كه ايرانيان بكار مي هاي راهن

برند، دليل ماندن در بند استبداد 
  :مافياها را به دست مي دهند

طرز ( واليت مطلقه  بر جامعه  
  ). فكرهاي مثلث زور پرست 

اجراي «واليت مطلقه فقيه توأم با  
  .»بدون تنازل قانون اساسي

  .اسالم سنتي تكليف مدار 
ضد اسالم، ضد (تضاد مسلكي  

  ...)ست، ضد ليبراليسم، ضدماركسي
نخبه گرائي هاي قديم و جديد  

كه ) پوزيتويسم هاي چپ و راست(
بنايشان بر ناداني و ناتواني مردم بر 

 . شركت در اداره امور خويش است
دولت الئيك يعني حاكميت الئيكها  

سلطنت (بخشي از الئيكها . بر مردم
مرامشان حاكميت بر مردم است ) طلب

هنوز ) گرايشهاي چپ(ي و بخش ديگر
رابطه دولت الئيك را با واليت جمهور 
مردم، به ترتيبي كه جاي چون و چرا 

  .نباشد، روشن نكرده اند
تقدم قوم بر ملت كه با حاكميت  

سازمان سياسي بر جامعه قومي همراه 
  . است

تنظيم رابطه ملت با قدرت دولت  
  .يعني دو گزينه باال) مذهبي ها –ملي (

ع طرز فكرها كه توجيه گر اين انوا 
تقدم دين بر . (يا آن تقدم هستند
و تقدم استقالل ... استقالل و آزادي و

بر آزادي و تقدم آزادي بر استقالل و 
تقدم عدالت اجتماعي بر استقالل و 

  )آزادي 
ليبرال مسلك هائي كه از راهنما  

كردن ليبراليسم در موقعيت زير سلطه 
  .غافلند

» انديشه هاي راهنما« اما اين     
اشتراكات ندارند و نمي توانند هم 

از اين رو است كه جبهه . داشته باشند
اي بوجود نمي آيد حتي با هدف 

چه رسد به سازمان . تصرف قدرت
دادن واليت جمهور مردم و متكي 
كردن دولت حقوقمدار به حاكميت 

 –با وجود اين، در بحثهاي آزاد . مردم
گرفته از بحث گرچه بحثهاي انجام 

، اشتراكها يافته - آزاد دور بوده اند 
 6در  بحث آزاد كلن، بر سر . شده اند

اصل اجماع شد كه مي توانند 
گرايشهاي سياسي بسياري را متحد 
كنند و در خدمت استقرار واليت 

اما براي . جمهور مردم، فعال گردانند
اين كه اجماع بر سر اصولي كارساز 

هاي راهنما از شود، مي بايد انديشه 
بيانهاي قدرت به بيان هاي آزادي 
تحول كنند و استقالل و آزادي هدف 

مي بايد در  و هر تمايل سياسيبگردند 
. استقرار واليت جمهور مردم بكوشد

بدين قرار، هرگاه ما ايرانيان اصل 
واليت با جمهور مردم است را در طرز 
فكرهاي خويش راهنما كنيم، و طرز 

ا را با آن سازگار كنيم، فكرها و رفتاره
به سازمان دادن به واليت جمهور 

همين سازمانها و . مردم توانا مي شويم
تمايلهاي موجود، به استقرار واليت 
جمهور مردم و دولت حقوقمدار توانا 

  . مي شوند
دفاتر همĤهنگي كه بطور      

خودجوش پديد آمدند، تجربه ايست 
كه مي تواند نقد بگردد و بكار 

. اندهي واليت جمهور مردم بيايدسازم
تشكيل اين دفاتر از وجدان همگاني 
فرمان برد زيرا اين دفاتر در نقاط 
مختلف كشور، بطور خودجوش تشكيل 
شدند و هدف خويش را نگاه داشتن 
مردم در صحنه، بمثابه صاحبان 

اين دفاتر . حاكميت قراردادند
هرگاه در . ديرهنگام تشكيل شدند

ه يمن بيان آزادي، دوران انقالب، ب
تشكيل مي شدند، مي توانستند مانع از 
تشكيل ستون پايه هاي قدرت و باز 
. سازي دولت استبدادي بگردند

مقاومت دفاتر از موضع واليت جمهور 
از اين . مردم، انجام گرفت و ديرپائيد

نظر، تجربه دفاتر،به ايرانيان همه نسل 
ها، اين درس را مي آموزد كه اساس 

اندهي سياسي، مي بايد واليت هر سازم
زيرا اين واليت . جمهور مردم باشد

است كه با بيان آزادي بمثابه انديشه 
  .راهنما سازگار است

  
  4در صفحه    

 :یم کودتای دائمی است زیراژیم، رژر



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

   1389  خرداد   16تا    3از   750 شماره  2010 ژوئن   6تا  مه 24از 

 

در فصل چهارم، از زبان داده هاي       
يم ژاقتصادي، از درماندگي مالي ر

مالي و زيان عظيمي  –مافياهاي نظامي 
گاز به كه از لحاظ درآمدهاي نفت و 

ايران وارد مي شود و نيز ويراني محيط 
زيست در جهان و بيابان شدن ايران، 

  .آگاه مي شويم
از فهرست  گريد يفصل پنجم بخش در

كه در  ميآور يرا م اهايماف ياعضا ياسام
شده اند و امروز  ليتشك ايدولت مالتار

  .دولت و اقتصاد را در تصرف خود دارند
گر از در فصل ششم، بخشي دي      

فهرست اسامي مافياهاي حاكم بر ايران 
و در . را از نظر خوانندگان مي گذرانيم

فصل ششم، تازه ترين تحقيق در باره 
اكتبر سورپرايز را به اطالع ايرانيان مي 

در اين جا يادآور مي شويم كه . رسانيم
گروگانگيري و معامله پنهاني بر سر 
گروگانها از عوامل استقرار استبدادي 

ه است كه كارش خيانت و جنايت و شد
  .فساد است

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

  
  

خامنه اي و دستياران 
او در زنــدان خــود  
ــاتواني،  ــاخته نــ ســ

  :منزوي گشته اند
  
  
ســــپاه و بیــــت خامنــــه ای،  ٭

ـــداران اصـــالح  واواک را طرف
ــه  ــانی ک ــی از کس ــان و حت طلب

سـتقالل واواک بـوده قائل به ا
ن را بی اثر کرده آخالی و  ،اند
  :اند

  
واواک برای  ،برابر اطالع ◀

از . چندمین بار تصفیه شده است
نها که زمانی طوالنی در واواک کار آ

کمتر کسی در واواک  ،کرده اند
نها یا خود به آ. مانده است

سازمانهای دیگری منتقل شده و یا 
. اندتصفیه شده و یا بازنشسته شده 
نها آافراد دون پایه را بر کشیده و به 

. عناوین معاون و مدیرکل داده اند
افرادی نیز از سپاه به واواک منتقل 

نتیجه این که واواک . کرده اند
شعبه ای از اطالعات سپاه و البته 

 .ناتوان گشته است
علت تصفیه گسترده اینست که       

 ،۸۸خرداد  ۲۲در انتخابات  ًاوال 
از واواکی ها به موسوی رأی کثیری 

گزارش های  ، ًو ثانیا. داده بودند
واواک به خامنه ای حاکی از این 
بوده اند که تجدید ریاست 
جمهوری احمدی نژاد برای نظام 

پس از  ًو ثالثا. خطرناک است
بار دیگر  ،برخاستن جنبش اعتراضی

 :به خامنه ای گزارش کرده اند
صحت ارزیابی خود را از تجدید 

 ،جمهوری احمدی نژادیاست ر
دلیل صحت عمل و صداقت خود 
می کنیم و این ارزیابی را از وضعیت 

خشونت جواب نمی  :ارائه می کنیم
تدبیرهائی  جواب می دهند . دهد

 ،رام کردن مردمآکه در عین 
.  وردآدلهاشان را نیز بدست 

گزارشها مورد اعتناء قرار نگرفتند و 
 .واواکی ها تصفیه شدند

از جمله دالیل بر خطرناک بودن      
تجدید ریاست جمهوری احمدی 

به مقام  ،نژاد برای نظام والیت فقیه
رساندن بی سوادها و بی کفایت ها 
. و دزدها و شبکه فساد بوده است

پس از اینکه مشاهده می کنند کمتر 
توجهی به گزارش ها در باره فساد و 
بی کفایتی منصوبان و منسوبان 

بر  ،شاهده نمی کننداحمدی نژاد م
در . ن می شوند که علت را دریابندآ

می یابند که علت خود احمدی نژاد 
او در خورد و بردها شریک . است

است و برای نزدیکان خود فرصت 
  . خورد و برد ایجاد می کند

دو نمونه رحیمی و رحیم مشاعی     
فساد رحیمی چون خورشید . اند
مجلس هم خواستار . شکار استآ

 ،»رهبر«ب او شد اما به دستور تعقی
 . پرونده او بایگانی شد

  
مؤسسه بزرگ  ۴سپاه یکی از  ٭

  :اقتصادی و رانت خواری
 

قرار است قراردادهائی را که با  
شل و دیگر شرکتهای نفتی بسته اند 

 ،نها نیستندآنها حاضر به اجرای آو 
هرگاه بر نفت .  به سپاه واگذار کنند

یکی از  ،زدو گاز نیز چنگ بیاندا
چهار مؤسسه بزرگ مالی و بسا 

سه . نها می شودآبزرگ ترین 
از بنیاد مؤسسه دیگر عبارتند 

اموال رهبری و مستضعفان و 
  سازمان اوقاف

تصفیه سپاه از یک سال پیش از     
انتخابات ریاست جمهوری شروع 

. وسعت گرفت ،ن ببعدآاز . شده بود
افراد صحیح العمل و مخالف وضع 

و تصرف دولت و اقتصاد از موجود 
نها آحرف . سوی سپاه تصفیه شدند

این بود که هرگاه سپاه به روندی 
 ،ادامه بدهد که در پیش گرفته است

ارزش نظامی خود را از دست می 
در . ملت خصم سپاه می شود. دهد

تضاد منافع مانع از  ،خود سپاه
و چنین سپاهی . ن می شودآانسجام 

جنگی  .در جنگ با مردم می شود
 .  ن سپاه نیستآکه پیروز 

از جبهه رفته ها  ،در سپاه امروز     
نها آتک و توکی بیشتر نمانده اند و 
نو . هم که مانده اند کاره ای نیستند

دولتان صاحب مقام شده اند بی 
در . نکه صالحیت داشته باشندآ

کسانی قرار  ،رأس همه ادارات سپاه
گرفته اند که موضوع کارشان سلطه 

پاه بر دولت و اقتصاد و فرهنگ و س
حوزه های دینی و صادرات و 

و افزودن بر سهم سپاه ... واردات و
   . از بودجه دولت است

و نفت هم اکنون سپاه در      
و حوزه ها  دانشگاهها  و پتروشیمی

تربیت روحانیان دست نشانده (
تیم های ورزشی  وراهسازی  و) سپاه

ازی مهمات س وواردات و صادرات  و
 وماشین سازی  ومخابرات  و

تولید  وپرورش ماهی  وموتورسازی 
ساخت و ساز  وشتر مرغ  ومرغ 

برج های مسکونی و  وبیمارستانها 
تاسیس  وکشتی سازی  وتجاری 

سوسیس  وقالیبافی  وبیمه و بانک 
روغن  ومواد غذایی و تولید  سازی
لوازم  وچای و واردات برنج  ومایع 

ش و مصادره خرید و فرو ویدکی 
ساخت  وپارتمان سازی آزمین 

جاده ها و و اسکله های بندری 
واردات موبایل  وخطوط هواپیمایی 

 تلویزیون و ورسیورهای ماهواره  و
س و پتا ساخت پفک نمکی و چی... 

سینما و مجلس و قوه ... شیر و
نقش اول را یا  ،قضائیه و قوه مجریه

پیدا کرده و یا در حال پیدا کردن 
   .است

وسعت بیزاری جامعه از سپاه و      
 ،نقش سپاه را از سخنان الریجانی

او  :می توان دریافت ،پاسدار سابق
به قرارگاه خاتم االنبیاء رفته و 

به امام  :سخنرانی کرده و گفته است
. گفتند سپاه می خواهد کودتا کند

سپاه کودتا کند خوب  :فرمودند
 ،کودتای اولی که سپاه کرد. است

رهبری خود خمینی در خرداد تحت 
ایران در  ،ن پس نیزآاز . بود ۶۰
  .یم کودتای دائمی می زیدژر

الریجانی از سپاه خواسته است       
فعالیتهای اقتصادیش رقابت سوز 

از زیادت . نباشد و رقابت ساز باشد
نمی داند که  ،بی اطالعی از اقتصاد

نمی تواند  ،بمثابه کارفرما ،سپاه
د و همانطور که عمل رقابت ساز باش

رقابت  ،می کند و همگان می بینند
اما کودتائی که خمینی . سوز است

گفته است اگر سپاه بکند خوب 
 ،یم کودتای دائمی است کهژر ،است

 .سپاه نقش اول را دارد ،نآدر 
  
خامنـــه ای مهـــار امـــور را از  ٭

دست داده است و در از دسـت 
دادن مهار امور، بیماری مزمن 

  :متری دارداو نقش ک
  

باز خبر از بیماری خامنه ای می  
او دائم می باید  ،بنا بر خبر. رسد

دارو مصرف کند و تحت درمان 
ناتوانی او از  ،اما خبر گویا تر. باشد

ناتوانی او . اداره امور کشور است
از جمله به این دلیل که . عیان است
او  ،ماه از تقلب بزرگ ۱۱با گذشت 

را بخواباند و  »فتنه«نتوانسته است 
وقتی هاشمی . مشکل را حل کند

رفسنجانی می گوید هنوز 
پیشنهادهای او در نماز جمعه راه 

در  ،حل مشکل حل ناشده هستند و
گروهی از جوانان اصالح «دیدار با 

خطاب  ،)۸۹اردیبهشت  ۲۲(» طلب
زندانی شدن «: می گویدنها آبه 

، منجر به »دلسوز و منتقد«افراد 
» سکوت«شود و  میبیداری مردم 

جامعه و مردم در خصوص مسائل 
افزوده  .سیاسی غیرقابل قبول است

 می شودها باعث  شدن به بازداشت
ثابت «توجهی در هدف  عده قابل

شوند و شک نباید کرد که » تر قدم
ها در مجموع  این زندان رفتن

جای دلسردی  ...سازنده است
نیست، وقتی کسی وارد فعالیت 

نباید فکر کند شود،  سیاسی می
قدر ساده است که با  معادالت آن

چند راهپیمایی همه چیز حل 
یعنی او می داند مهار امور  ،».شود می

یم ژاز دست خامنه ای بدر رفته و ر
 .بازهم ضعیف تر شده است ،او

افرادی که توسط  ،بنا بر اطالع       
را ... نها خامنه ای دولت و سپاه وآ

را از دست  اسباب کار ،مهار می کرد
داده اند و جنبش مردم وضعیت 
جدیدی را در سازمانهای نظامی و 

ورده است که مهار آاداری بوجود 
در . مشکل گشته استبه شیوه پیشین 
حالت هرج و مرجی  ،حال حاضر

مراکز متعدد  مده است و آبوجود 

خامنه ای را نیز وسیله کشماکشهای 
مورد کشماکش . خود کرده اند

احمدی نژاد  مجلس و حکومت
  .عیان است

با توجه به ناتوانی روز افزون      
 ،یم والیت مطلقه فقیهژخامنه ای و ر

نند آموسوی و کروبی و خاتمی بر
. نها جریان داردآکه زمان بسود 

 ،یمژموقعیت خویش را در خود ر
. قوی تر ارزیابی می کنند 

کارشناسان اطالعات و اصول 
یده گرایان خردگرا به این نتیجه رس

و به خامنه ای گزارش کرده بودند 
شتی دولت با ملت آکه خشونت راه 

را می بندد و دولت دشمن با ملت 
خامنه ای . یدآروزی از پای در می 

مالی  –نشنید و مافیاهای نظامی 
در . خشونت بیشتر را تجویز کردند

تن را اعدام  ۵ ،اردیبهشت ۱۹
جنبش اعتراضی در ایران و . کردند

موسوی و . وسیع شد ،رانخارج از ای
کروبی نیز به این اعدامها اعتراض 

موسوی به بیرون کردن . کردند
وقعی ننهاد و  ،خود از کشتی نظام

تغییر قانون اساسی را حق مردم 
  . شمرد

  
ــاربرد ژدر ر ٭ ــان ک ــم، مخالف ی

خشونت، اینطور اسـتدالل مـی 
  :کنند

  
شعار مافیاهای  ،تا تقلب بزرگ 

می زنیم و می  :دمالی این بو –نظامی 
از .نها را ساکت می کنیمآکشیم و 

خشونت گسترده و  ،ن ببعد نیزآ
وردند و در روزهای آسبعانه درکار 

کاری  ما :گفتند ،اول سال جدید
سال  ۱۵تا یم را  ژکه عمر رکردیم 

غافل از . تضمین کرده استینده آ
 ۱۵این که وقتی خود می گویند تا 

 سال عمر حکومت را تضمین کرده
یم رفتنی ژپذیرفته اند که ر ،اند

نها که می آاز  ،در حقیقت. است
شمار کمی  ،یم ماندنی استژگفتند ر

اکثریت بزرگ . هنوز بر این باورند
یم ژبه این نتیجه رسیده اند  که ر

  . رفتنی است
یم  وضعیت امروز ژحاصل کار ر 

بیکاری دارد فراگیر می  :ایران است
اد در هزار خانه فس ۵۰حدود . شود

 شوهرانهزار  ۱۱ وتهران داریم 
و برای زنانشان مشتری پیدا می کنند 

تا  و میلیون معتاد داریم  ۸حدود 
میلیون  ۸چند سال دیگر حدود 

خواهیم دختر مسن ازدواج نکرده 
 ۱۲تا چند سال دیگر حدود  .داشت
. خواهیم داشتمطلقه زن  میلیون

میلیون نفر زیر خط  ۱۰حدود 
و حدود سی  مطلق فقر هستند

. میلیون نفر زیر خط نسبی فقر
وزانه سه نفر با رتبه دکتری و بیش ر

نفر با رتبه کارشناسی ارشد از  ۵از 
صندوق بین . دنکشور خارج می شو

المللی پول گزارش می کند که 
هزار استعداد از ایران  ۱۸۰ساالنه 

ن برای آمهاجرت می کنند و زیان 
  .تمیلیارد دالر اس ۵۵ایران معادل 

باورمند به  ،اگر در دوران خمینی 
اسالم والیت فقیه وجود داشت و 

 ،یم بودندژاین باورمندها حامی ر
صحبت از  ،امروز .حاال وجود ندارند

از  را تعلیمات دینیاین می کنند که 
غافل از . مهد کودک شروع کنند

اجرای یک تجربه  طرحاین  این که 

زیرا کودکانی . شکست خورده است
حت تعلیم دین والیت مطلقه که ت

وقتی به سن و  ،فقیه قرار می گیرند
همین  می رسندسال جوانی 

بر ضد  ،که امروز د نمی شوجوانانی 
والیت فقیه و دین توجیه گر 

 ،در حقیقت. خشونت شعار می دهند
خیابانها می  بههمین جوانانی که 

خامنه و فقیه والیت  ضدیند و بر آ
ودکانی همان ک ،شعار می دهند ای

تحت تعلیم و تربیت بوده اند که 
مده آیم بار ژموزش و پرورش این رآ

یم ژفرزندان سران و کادرهای ر. اند
  . ن شده اندآنیز مخالف 

 ،شینهمه فقر و در کناربا وجود ا 
نهمه فساد و سرمایه اندوزی آ

جوان  ،مقامات و مسئوالن کشور
ایرانی چگونه بتواند چشم بر این 

طغیان این نسل  ؟واقعیت ببندد
تا وقتی عوامل پدید  و ستکرده ا

از  ،وردنده طغیان برجا هستندآ
. خشونت کاری ساخته نمی شود

موج ها بر می خیزند و فرو می 
خوابند و بزرگ تر بر می خیزند و 

یم است ضربه وارد ژبر ساحلی که ر
ساحل اگر هم سنگ خارا . می کنند

از میان  ،به سایش و فرسایش ،باشد
   . رودمی 

نظام هنوز به سختی تظاهرات 
سراسری در تهران برخورد نکرده 

ن روز برسد همه آاست و اگر 
و سپاهی و نظامی  نیروهای بسیجی

خود را از سراسر کشور هم که در 
تهران گرد هم بیاورد نمی تواند 
مانع از تظاهرات مردم در محل 

این وحشتی است . های خود باشد
ن را به آن که االن برخی از مسئوال

خوبی احساس کرده اند و وای به 
روزی که این اعتراضات به دلیل فقر 

نوقت ببینم کدام آو فشار مالی باشد 
نیروی نظامی حاضر است در سراسر 
تهران و شهرستانها در برابر مردمی 

مده اند آکه به دنبال نان به خیابانها 
  .دست به اسلحه ببرد

تا سال گذشته هر کس را که می 
می گفتند که  ،فتند و می زدندگر

اما ... لی و ئیامریکایی است و اسرا
 –فردا اگر کاسب محله را گرفتند 

زن خانه دار را گرفتند و کارمند فقیر 
وقت به  نآ ،گرفتندفالن اداره را 

ند بگویند اینها توانمی نها هم آ
  ؟یلی هستند ئامریکایی و اسرا

  
قـوه قضـاییه  که یافتضاح

  :تورده اسآببار 
  
، حسین شریعتمداری و »دادگاه«     

روزنامه کیهان را از اتهامات وارد به 
قوه قضاییه و صدا و ! تبرئه کرد ،نهاآ

در بی  ،سیمای جمهوری اسالمی
به تصمیم گرفته اند ! طرفی کامل

. خود را بدهندحق دفاع از متهم 
متهم بتواند با خیال راحت  چنانکه

  .ع کنددفا ،ه به خوداز اتهامات وارد
این حق را پیدا کرد و اما کسی که      

 ،مدآبرای دفاع از خود به تلویزیون 
 کارهمیار و  ،حسین شریعتمداری

سید علی  وصمیمی سعید امامی 
خامنه ای و محمود احمدی نژاد و 

  .بودروح الله حسینیان 
سردار سپاه پاسداران  ،قاآحسین     

گروه اداره و از اعضای برجسته 
که از  است ودتای انتخاباتیککننده 

بدو انقالب در امور بازجویی و تواب 
سازی و معاونت در پروژه قتل 

  ر جنایتکاران کایار و هم ،درمانی
  

  5در صفحه    

  در زندان ناتوانی زنداني



                                                                                                                                                                                       

 

 
5 
 

 
 

   1389  خرداد   16تا    3از   750 شماره  2010 ژوئن   6تا  مه 24از 

 

بوده و سالهاست که به نیابت از سید 
  ارگان  ،نشریه کیهان ،علی خامنه ای

تبلیغاتی سازمان ترور را اداره می 
  .کند

از سوی برخی شاکیان او به تازگی      
از جمله شیرین عبادی و برخی 
 .نشریات به دادگاه فراخوانده شد
او البته این شکایت ها ماهها قبل از 

یکبار به دادگاه فرا او . بود شده
خوانده شده بود اما به دلیل اینکه 

را از خود دفاع برای مادگی آ
از دادگاه وقت گرفت تا  ،نداشت
  . ماده سازدآخود را 

قا به آحاج حسین  ،سرانجام     
او دفاعیات  ! مدنیآچه . مدآدادگاه 

به صورت کامل از صدا و سیمای 
نه از  در حالیکه .دشسراسری پخش 

شکایات شاکیان و اتهامهای وارده 
کلمه ای  ،به حسین شریتعمداری

مردم از شکایت  پخش نکرد و
وارده به شاکیان و اتهامات 

هیچ نشنیدند و  ،شریعتمداری
صدا و سیمای  از ،در برابر . ندانستند
 قا آتنها دفاعیات حسین   ،خامنه ای

 یکه در واقع اتهاماترا شنیدند 
وارد می وی بر شاکیان بودند که 

  . کرد
تقال  ،خود در دفاعیات ،قاآحسین     

به را وابستگی شیرین عبادی  می کرد
یت به اثبات ئصهیونیسم جهانی و بها

م در محضر که ارتکاب جر برساند
شاکیان حق  ،در برابر. دادگاه بود

مطرح کردن شکایت خود را از 
  .طریق صدا و سیما نداشتند

   :قاآنکات مهم دادگاه حسین 
صدا و سیما کلیه دفاعیات حسین -

شریعتمداری را با صدای واضح و 
  .دکردنبلند پخش 

به هنگام اعتراض شاکیان و  -
صدای صدا و سیما به  ،نهاآوکالی 

ری کم می شد که برای شنیدن قد
 .می بایست نزدیک تلویزیون شد

قاضی معروف در کلیه موارد از  -
شاکیان دفاع می کرد  متهم در برابر

! 
دالیل حسین شریعتمداری تنها با  -

استناد به نوشته های نشریات 
خارجی بود و بر همین اساس اتهام 

یلی بودن و بهایی بودن را به ئاسرا
 .رد می کردواشیرین عبادی 

نمایش دادگاه نشان داد که نظام  -
برای تبرئه خود در برابر فشاری که 
به شیرین عبادی وارد کرده نیازمند 
فریب افکار عمومی و به خصوص 

 .هواداران خود می باشد
از دالیل جاسوس بودن و  -

 ،یلی بودن شیرین عبادیئاسرا
تبریک برخی چهره های سیاسی و 

نها آقا آحسین حقوقی جهانی بود که 
 !.را اسراییلی می دانست

 ،بهایی بودن شیرین عبادی دلیل -
قا این بود که آحسین  بنا بر استدالل

شیرین عبادی وکالت برخی متهمان 
 . را پذیرفته بوده است بهایی 

قا که سالها در صدا و آحسین       
سیما مسئولیت کنترل و نظارت بر 

 برعهدهن سازمان را یبرنامه های ا
کار سخت بازجویی  داشت در کنار
در کار تهیه برنامه  ،و تواب سازی

زنی های چهره  اعترافات یا خود
های فرهنگی و سیاسی و مبارزان 
داخلی بود که از جمله می توان به 

پیچک انحراف  –برنامه های هویت 
اشاره کرد که از سری برنامه ... و

های تهیه شده توسط باند سعید 
ریعتمداری بود که ش امامی و حسین

در دوران علی الریجانی در صدا و 
  .مدآسیما به نمایش در 

 ۱۹تنی که در  ۵مقایسه اعدام  
اردیبهشت اعدام شدند و کسی 
ندانست به کدام جرم و در کدام 

دادگاه به اعدام محکوم شده اند و 
مقایسه محاکمه دسته جمعی اصالح 
طلبان و دستگیر شدگان در طول 

با دادگاهی که  ،یجنبش اعتراض
شاکیان  ،متهم به جای دفاع از خود

را متهم می کند و صدا و سیما جرم 
ارتکابی او را بطور کامل پخش می 

ماهیت دستگاه قضائی را بر  ،کند
این دستگاه . شکار می کندآهمگان 

در خدمت جنایت و خیانت و 
 ،فسادی است که در سطح دولت

  .سازمان یافته است
  
  

ج موجهـاي مـو  پيش 
  جنبش بزرگ 

  
گزارش زير، حاوي  :انقالب اسالمی

اطالعات در خور توجه، وضعيت سنجي 
  :جنبش در ارديبهشت ماه است

با نزدیک شدن به ماه خرداد پیش    
جنبش نمایان  موجهای موج بزرگ

 ،غاز اردیبهشتآاز . می شوند
 ،فروردین ماهکه در ی ئفشارها

نیروهای امنیتی و اطالعاتی و نظامی 
برای تحت کنترل نگاه داشتن  میژر

 اثربه تدریج  ،ورده اندآبعمل  ،مردم
 ۵اعدام . می دهندخود را از دست 

و اعالم احكام  اردیبهشت ۱۹تن در 
محكوميت و فشار تبليغاتي به سران 

محارب خواندن موسوي (اصالح طلب 
و تشديد حمله ها به هاشمي رفسنجاني 

 ، براي آنند كه  از)و كروبي و خاتمي
  .برخاستن موج بزرگ جلوگيري شود

ماه فروردین در حالی گذشت که     
نظام از تعطیلی چندین روزه عید 
نوروز استفاده کرده و فشار زیادی را 
بر نیروهای جنبش وارد ساخت و 

نها بخواهند در آتهدید کرد که اگر 
ینده بار دیگر دست به فتنه بزنند با آ
. نها به شدت برخورد خواهد شدآ
 ،تهدید هافشارها و برابر این  در

بر اقدامات و  ،سران مذکور
   :موضعگیریهای خود افزودند

کروبی گفت برای سالگرد  
انتخابات دست به تظاهرات خواهد 
زد و برای اینکار در پی دریافت 

یک رشته  ،افزون بر این. مجوز است
دیدارها و موضعگیریها انجام گرفته 

   :اند
نان سازمان دیدار موسوی با جوا -

   .مجاهدین انقالب اسالمی
دیدار موسوی با برخی نیروهای  -

   .ملی و مذهبی
دیدار موسوی با برخی ایثارگران  -

  .جنگ ایران و عراق
دیدار کروبی با نمایندگان ادوار  -

   .مجلس
   .دیدار موسوی و کروبی با یکدیگر -
   .مصاحبه کروبی با نشریه اشپیگل -
وبی در مورد ارسال نامه همسر کر -

تهدید های نیروهای امنیتی و 
   .اطالعاتی

نامه زندانیان سیاسی به مراجع  -
   .تقلید

نامه زهرا رهنورد در مورد  -
   .خانواده زندانیان سیاسی

نها  و آدیدار معلمان و سران  -
زادی آصدور اطالعیه در مورد 

   .زندانیان سیاسی
دیدار رهبران کارگری برای مقابله -

   .ای حاکمیتبا فشاره

ارسال پیام اینترنتی موسوی در  -
   .مورد روز کار و معلم

پیام کروبی در مورد روز کارگر و  -
   .معلم

حرکت اعتراضی کارگران در  -
همایش کارگری در مشهد در برابر 

   .وزیر کار و امور اجتماعی
مخالفت و تظاهرات دانشجویان  -

دانشگاه تهران به هنگام حضور 
   .ن دانشگاهآر احمدی نژاد د

اعتراض دانشجویان برخی  -
دانشگاهها در برابر سخنرانان 

   .جلسات مختلف
اعتراض کارگران در خیابان  -
   .زادی مقابل وزارت کارآ

اعتراض موسوی و کروبی به  -
  .کرد و یک غیر کرد ۴اعدام 

نامه کانون مدافعان حقوق بشر به  -
شیخ صادق الریجانی در اعتراض به 

  .نفر ۵اعدام 
موضع گیری موسوی در باره  -

قانون اساسی و تصریح او بر این 
واقعیت که سطح توقعات مردم 

  .افزایش یافته است
حرکتهای اعتراضی در سطح  -

و دانشگاهها و ) اول ماه مه (جامعه 
کارگاههای صنعتی که موجهائی 
  .هستند که هیچگاه قطع نمی شوند

پیش موجهائی همه نشان از ....و
که موج بزرگ را به دنبال هستند 

ماه خرداد دارد نزدیک  . ورندآمی 
 ،نزدیک شدن ماه می شود و با 

در باره جنبش بمناسبت ی یزمزمه ها
  .فراگیر می شوند ،تقلب بزرگ

در برخی دانشگاهها گروههایی      
 برای تدارکتشکیل شده اند 

. روزهای خرداد ماهدر تظاهرات 
یز از ن متعلق به سپاه ،نشریه جوان

حرکت های جدید و برخی مالقات 
قشرهای مختلف  های میان سران
  .خبر داده است

با نزدیک تر شدن به ماه خرداد به    
اصطالح تنور جنبش بار دیگر گرم 
خواهد شد و حاکمیت برای مقابله 

ماده سازی نیروهای آن در حال آبا 
خودی است تا در مواقع ضرور به 

  .ن بپردازدآبرخورد با 
مواضع سران تغییراتی که در   

در طول ماههای اخیر اصالح طلب 
نشان میدهد  ،مده استآبه وجود 

نها نیز متوجه شده اند که اگر آکه 
گذشته بخواهند عمل  همچون

نمایند باید منتظر شرایط سخت تر 
هم برای خود و هم برای جنبش 

نها معلوم می آسخنان اخیر  .باشند
رفتار تحول طرز فکر و متوجه کند 

و به همین دلیل به  جامعه شده اند
مواضع تدریج در حال دور شدن از 

    ،برای مثال. هستند گذشته خود
کروبی در دیدار بعد از عید خود  -

اگر کشتی نظام  :استگفته 
سرنشینانی از جمله حسین طائب و 

دارد ما از این کشتی پیاده شده ... 
  .نقل به مضمون . ایم

ا ایثارگران موسوی در دیدار ب -
اگر از کشتی نظام پیاده شده  :گفت

ایم از کشتی مسلمانی که پیاده نشده 
  .ایم
این دو دو جمله فوق از سوی     

که دیگر مانند گذشته  نندآحاکی از 
عالوه بر . خود را در نظام نمی بینند

نها دیگر آکه گویای اینست   ،نیا
اعتقادی به رهبری سید علی خامنه 

نها آخامنه ای گفت را زی .ای ندارند
بیرون  کشتی نظام خود را از 
  . قرارداده اند

دیگر هیچ محلی برای  ،در واقع       
ادامه حاکمیت سید علی بر کشور 

هر زمان که تجمعی  .انده استنم
مردم فریاد مرگ بر  ،یردصورت می گ

و مرگ بر خامنه ای و درود دیکتاتور 
. بر ضد والیت فقیه را سر می دهند

به سید علی شدن  نزدیکفتار مردم ر
. بسیار مشکل کرده استخامنه ای 

سران اصالح طلب می دانند که 
برداشتن یک قدم بطرف خامنه ای 
سبب چند قدم دور شدن مردم از 

  .می شودنها آ
سران اصالح طلب متوجه  ،از قرار 

با وجود حکومت سید شده اند که 
 ،نآدر  ،که یمیژردر  ،علی خامنه ای

در اختیار وی   مطلق یت حاکم
    :اصالح میسر نیست  ،است

دیدار نمایندگان ادوار مجلس با  -
کروبی و نیز هیات ایثارگران و 

بیانگر ضعیف  ،رزمندگان با موسوی
. استحاکمیت شدن خامنه ای و 

حاکی  ،این دو قشرموضعگیری زیرا 
شده ف یضعنقدر آیم ژرست که نآاز 

ود توان برخورد را در خ است که 
  .نمی بیند

که  -با توجه به این دو دیدار      
از دیگر دو دیدار  ،نآالبته قبل از 

سوی اعضای سازمان مجاهدین و 
موسوی و ن سازمان با آجوانان 

ینده آدر  ،-کروبی انجام گرفته بود 
نزدیک باید منتظر مالقات های 
دیگری با گروهها و اقشار مختلف 

 رهبران و اعضای دیدار. باشیم
سازمان مجاهدین با کروبی و 

در این سازمان بیانگر قصد موسوی 
موسوی و کروبی ماندن در کنار 

   .است
 -دیدار موسوی با نیروهای ملی    

 ،مذهبی و سخنان وی در این دیدار
که موسوی نسبت نست آنیز حاکی از 

 می کندبه گذشته بی محابا تر عمل 
و نسبت به کلیه اقشار و گروههای 

هر  .داده است رویهییر سیاسی تغ
چند وی در گذشته روابطی با این 

اما رفتار او در این  ،نیروها داشته
  . گویائی دیگری دارد ،موقعیت

یم با ژکه ربرخی از مشکالت و اما      
و  ضعف های نها روبرو است آ

  :حاکمیت
  
انزوای خامنه ای تشدید مـی  ٭

شود و مهار بر قوای تحت امـر 
  :ی دهدخویش را از دست م

  
بیت رهبری و سید علی خامنه ای  

به شدت بی اعتبار شده و منزلت 
 :گذشته خود را از دست داده اند 

فردی از درون بیت خبر می داد که 
نها آترس فضای بیت را فرا گرفته و 

ینده نامیمون خود آدر وحشت از 
هستند و اکثر نیروهای محافظ و 
گارد حفاظت و برخی نیروهای 

تغییر داده اند که این اداری را 
دهنده عدم اعتماد  تغییرات نشان

گفته می شود . نها به دیگران استآ
 ،که با نزدیک شدن به ماه خرداد

سید علی خامنه ای مانند روزهای پر 
تنش سال گذشته دستور خروج  

   .افراد خانواده از بیت را داده است
مراجع تقلید فاصله خود را با  

به . اند شتر کردهیم، بیژرسید علی و 
جز دو نیم مرجع وابسته یعنی مکارم 

یت الله تازه به دوران آشیرازی و 
بی مقلد  مرجعو  ،سبحانی ،رسیده

 ،مابقی مراجع ،یعنی نوری همدانی
وحید  و ت الله سیستانی ایآیعنی 

 و صافی گلپایگانی  و خراسانی 
صانعی و موسوی و  شبیری زنجانی 

سید علی  اردبیلی دیگر برای رهبری
  . قائل نیستند  ارزشیخامنه ای 

کار به جایی رسیده که صافی     
گلپایگانی دیدار با احمدی نژاد را 

وحیدی  حرام اعالم کرده و 
خراسانی و شبیری زنجانی از دیدار 

ده اند و مکارم کربا او امتناع 
 نپذیرفتن ازشیرازی نیز وقتی 

دیگر مراجع  توسطاحمدی نژاد 
در طول مدت  :ه استگفت هگاه شدآ

حضور احمدی نژاد انتقاداتی را 
متوجه وی ساخته و به همین دلیل 

  . او را پذیرفته است 
نیروهای نظامی سپاه و بسیج و  

نیروی انتظامی در شرایط فعلی تنها 
جاری را با  امیدوارند که سال

ریزش  .رامش سپری سازندآ
نیروهای وابسته به این سازمانها و 

سبب شده اند که سران رفتار مردم 
این سازمانها روزگار خوشی را برای 

دیدار . خود پیش بینی نمی کند
برخی از رزمندگان و ایثارگران با میر 
حسین موسوی در حالی صورت 

که وحشت در میان  ه استگرفت
سرداران سپاهی که دستشان به  دیگر

لوده شده فراگیر شده آخون مردم 
سردار جزایری ریزش این . است

 نکهآحال  .می کندنیرو را تکذیب 
نند که آواصل حاکی از اطالعات 

افراد سالم از این سازمانها خارج می 
از سوی حفاظت و اطالعات  .شوند
سابقه  بسیاری از نیروهای با از سپاه

خواسته شده است  ،سپاهاین 
مابقی  .کنندبازنشستگی تقاضای 

نیروهای موجود به شدت تحت 
 سازماناین  کنترل نیروی نظارت 

مدها و آهستند و کلیه رفت و 
   .است مراقبتنها تحت آدیدارهای 

بدتر هم در بسیج وضع از این      
که است کار به جایی رسیده . است

نیز سید  سازماناکثر نیروهای این 
 .اندکرده علی را به حال خود رها 
فرمانده  ،در یک خالی بندی بزرگ

که  این نیرو اعالم کرد که قرار است
پایگاههای این نیرو را در تهران 
دوبرابر کند در حالیکه برای 

نیز نیرو به اندازه  ی موجودپایگاهها
   .کافی وجود ندارد

حمله به روحانیون بزرگ از   
سوی برخی نیروهای به اصطالح 

به  ،خود سر اما عضو سپاه پاسداران
انجام می گیرند  ،دستور بیت رهبری
دیگر مخالفت  و این حمله ها

حمله  :روحانیون را برانگیخته است
به بیت صانعی تا جایی ادامه یافت 

سید  ،یت الله سیستانیآکه از سوی 
علی تحت فشار قرار گرفت و عقب 

یت الله آحمله به بیت . نشینی کرد
دستغیب در حالی صورت گرفت که 
مردم شیراز به حمایت از وی 

هر روز بیشتر از روز برخاسته اند و 
 .ین حمایت را ابراز می کنندا ،پیش

حمله به دیگر روحانیون بلند پایه 
می خمینی  اکه نزدیکی هایی بای 

سید  یم وژرنیز از اعتبار   ،داشتند
 .علی خامنه ای به شدت کاسته است

روحانیون در صدد    ،بنا بر اطالع
اعتراض به این انتشار اطالعیه ای در 

   .هستندحمله ها 
می و حمالت شدید به هاش 

همراه با  ،خاتمی و بهخانواده وی 
و به  مقبره پدر وی  هتک حرمت از

 وکروبی و روحانیون نزدیک به وی 
 عضوحمله به برخی روحانیون 

  حامی هاشمی و  مافیاها ومجلس 
  

  6در صفحه 

 در زندان ناتوانی زنداني
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افزایش توهین به برخی  ،خاتمی
ست که نآحاکی از ... یاران خمینی و

 روحانیت در حال سازماندهی و
در . برخی مقاومت ها هستنداز ابر

م یژرحالیکه اندک حامیان روحانی 
یا . ن دور می شوندآبه تدریج از 

خود را بی خط نشان می دهند یا به 
  . ورده اندآیم روی ژت با رمخالف

افشای فساد نیروهای منتصب به  
سال حاکمیت در سال گذشته و 

که گویای این واقعیت است  ،جدید
حامی  افراد فساد در سلول سلول

به جایی  را کرده و کاریم رسوخ ژر
که برای جلوگیری از است ده انرس

ادامه افشای فساد نزدیکان به 
سید علی وارد میدان شده  ،حکومت

و با صدور احکام حکومتی مانع از 
   .افشاگریها شده است

هنگامیکه از سوی برخی     
محمدرضا رحیمی متهم  ،نمایندگان

فساد اقتصادی  به سرپرستی یک باند
رحیم مشاعی و  ،ن باندآدر  ،شد که

 ،عضو هستندخود احمدی نژاد نیز 
سید علی برای ممانعت از افشای 

دستور منع پیگیری را  ،فساد بیشتر
  .داد
الیحه حذف یارانه ها  ماجرایدر  

که با مخالفت نمایندگان مجلس 
این سید علی بود که با  ،دشروبرو 

وادار به  صدور حکمی نمایندگان را
احمدی  خودکامگیسکوت در برابر 

 ۸۸در سال  ،با وجود این .نژاد کرد
این تنها کار  ،که سال جنبش بود

بال  ،بر اثر ناتوانی مفرطش ،یمژر
  . اجرا مانده است

و  »رهبر«ضعف  ،در مجلس نیز 
شکارا نشان می آخود را حاکمیت 

در حالیکه رهبری و سران  :دهد
را سران فتنه کودتا موسوی و کروبی 

نها را خارج از نظام آخوانده و 
دانسته اند برخی از نمایندگان بدون 
توجه به فشارهایی که از سوی 

نها وارد خواهد شد به آحاکمیت بر 
دیدار موسوی رفته و با وی مالقات 
کرده اند که این دیدار چند نکته را 

  :مشخص می سازد 
اول اینکه برخی نمایندگان متوجه  -

شده و بدون ترس از  یمژرضعف 
از  ،عواقب کار تصمیم گرفته اند

   .رأی نشان بدهنداستقالل  خود
عمل نمایندگان نشان که دوم  این  -

می دهد که دیگر مانند گذشته 
رهبری بر کل مجلس سیطره ندارد 

حداقل می  ،چرا که اگر می داشت
بایست با این نمایندگان برخورد 
ن تندی صورت می گرفت و نمایندگا

نها را آحامی رهبری تقاضای اخراج 
   .از مجلس می کردند

سوم اینکه دیدار موسوی با  -
معلوم کرد که برای قول نمایندگان 

خود را از » سران فتنه«خامنه ای که 
حتی  ،کشتی نظام خارج کرده اند

نمایندگان مجلس نیز تره خورد نمی 
این دیدار به موسوی موقعیت  .کنند

» رهبر«در برابر کسی را می دهد که 
 ،با وجود این. ایستاده است

نمایندگانی از مجلس به نزد او می 
  .روند

ناتوانی روز افزون  ،در مجلس      
بصورتهای دیگری نیز  ،خامنه ای

بخشی از اکثریت که  :بروز می کند
صحبت از جریان  ،اصول گرا هستند

از خستگی مردم از دو . سوم می کنند
ح طلب و جریان اصول گرا و اصال

ضرورت تغییر و باز کردن فضای 
نها موضع آ .سیاسی صحبت می کنند

در  :خود را اینطور توجیه می کنند
تقابل سپاه با ،تقابل ،حال حاضر
جریانهای سیاسی بی . ملت است

می باید این جریانها . نقش شده اند
نقش پیدا کنند و گرنه تقابل سپاه با 

ایران را به کشوری بدل کرده  ،ملت
ماده وقوع انفجارهای بس آاست 
  .مخرب

عدم پرداخت وام های کالن از   
یم ژرسوی بدهکاران وابسته به 

یکی  )میلیارد دالر ۵۰تا  ۴۵معادل (
از عالئم ضعف و ناتوانی دیگر 

هر گاه  چرا که . استحاکمیت 
نظامی به پایین ترین حد توان خود 

یکی از  ،حاکمیت برسداعمال در 
پرداخت وام های عدم  ،نآعالئم 

هر چند . دریافتی وام بگیران است
در ایران قدری وضع فرق می کند اما 

هزار میلیارد تومان  ۵۲طلب حدود 
سیستم بانکی از وام گیرندگان و 

گویای  ،نآعدم توان دریافت 
یم در برابر کسانی ژناتوانی کامل ر

ن خوانده آاست که سران و حامیان 
   .می شوند

د که عمده بدهکاران ناگفته نمان     
به سیستم بانکی در ایران همان 
افراد وابسته به حاکمیت هستند که 

مار اعالمی دهها نفر از آخرین آدر 
رانت خواران وابسته به نظام 
هزاران میلیارد تومان از سرمایه 
های بانکی را در اختیار خود گرفته 

   .ن سر باز می زنندآاند و از پرداخت 
که این افراد متوجه گفته می شود     

بدی اوضاع در کشور شده اند و می 
. چرا باید وامها را پس بدهیم :گویند
نها را پس آیم که نمی تواند ژاین ر
 نظام  ،اگر هم سرنگون شود. بگیرد

بانکی نمی تواند وام خود را از ما 
زیرا ما کشور را ترک  .دریافت کند

  ! می کنیم
عدم پرداخت مالیات از سوی  
ریان و تجار یکی دیگر از عالئم بازا

 بارها دیده شده. یم استژناتوانی ر
گاهی نشریات  که هر از چند است

وابسته به قوه قضاییه اسامی تعدادی 
از بدهکاران میلیاردی مالیات را 

نها می خواهند آاعالم می کنند و از 
برای پرداخت مالیات خود اقدام 

نچه دیده می شود عدم آنمایند اما 
خت مالیات این گونه تجار و پردا

نها نیز معتقدند در آ. بازاریان است
شرایط فعلی اگر مالیات پرداخت 

زیر  نکنند ممکن است که به نوعی از
   .کنند شانه خالین آبار 
وجوهات شرعیه کاهش پرداخت  

به مراجع تقلید یکی از نشانه های 
کاهش باورهای مذهبی مردم ایران 

از سوی  در اطالعی که .می باشد
برخی مقامات اعالم شد مردم ایران 

میلیارد تومان  ۵۰۰ ،در سال گذشته
به مراجع مذهبی  وجوهات کمتر 

این کاهش . پرداخت کرده اند
 :دو دلیل میتواند باشد بزرگ به 

اول اینکه باور مردم به پرداخت این 
به مراجع مذهبی کاهش  وجوهات 

دوم اینکه فشار  یافته است و
مردم ایران کار را به  اقتصادی بر

 حتی پولدارها نیز جایی رسانده که 
به وجوهات شرعیه پرداخت  توان

   . نمی بینند در خود  ،را مراجع دینی
با وجود  :وضعیت قوه قضاییه 
نکه ریاست جدید قوه قضاییه به آ

هنگام شروع کار شعارهای زیبایی 
پدر همسر او داد اما همانگونه که 

او  ،گفته بود وا  به)وحید خراسانی (
  . دادخرت خود را نیز از دست آ

بخاطر ریاست بر الریجانی صادق      
به اشتباه شورای   ،قوه قضاییه

د و بر این مسند کرنگهبان را رها 
زیرا در این مسند کاری از  .نشست

دست او ساخته نیست و تنها تابعی از 

لت آو والیت مطلقه حاکم بر کشور 
 . مالی است –ی فعل مافیاهای نظام

او در طول ماههای گذشته نه تنها 
 ،اصالح دستگاه قضائینتوانست در 

که بسیار بل ،از پیش ببردکاری 
د کرعمل خود ضعیف تر از پیشینیان 

ن آو به دامی افتاد که خارج شدن از 
   .امکان پذیر نیست

فرار بزرگ از ایران یکی از نشانه  
های وضعیت نامطمئن در کشور 

سیاری به دلیل بی ثباتی ب. است
تصمیم به ترک کشور می  ،یمژر

از سال گذشته این موج  .گیرند
گسترش بیشتری یافته و چندین قشر 

  :را در بر گرفته است از جمله 
موج گسترده مهاجرت نخبگان  - ۱ 

سیب آاز کشور که یکی از بزرگترین 
البته  .می سازد ها را به کشور وارد 

ا پیش نیز این موج مهاجرت از ساله
مار از آوجود داشت اما بر اساس 

سال گذشته بیشتر شده و کار به 
نمایندگان از جایی رسیده که برخی 
زیرا اگر این  .اعالم خطر کرده اند

موج مهاجرت نخبگان ادامه یابد 
بزودی شاهد خالی شدن کشور از 

  .نخبگان خواهیم بود
 و موج مهاجرت روزنامه نگاران - ۲ 

. شمندان از کشورسیاسیون و اندی
این موج نیز از سال گذشته گسترش 

زیرا  .است بیشتری پیدا کرده
حاکمیت قادر به تحمل هیچ اندیشه 

با تحت فشار  ،لذا .مخالفی نیست
قرار دادن این قشر مبارز موجب 

نها از ایران به آهجرت بسیاری از 
  .می شوددیگر کشورها 

موج مهاجرت اقتصادی که در  - ۳
ترش بیشتری پیدا سال گذشته گس

وضعیت بی کرد و بسیاری به دلیل 
 ،ثبات و بحرانهای خارجی و داخلی

کشورهای دیگر  بهتقاضای مهاجرت 
نموده اند و با فروش دارایی ها و 

خانه از سفارت  ،وری اموالآجمع 
ن آتقاضای اقامت در  کشورهاهای 

ناگفته نماند  .کرده اندرا ها کشور 
برخی چهره   ،در میان این متقاضیان

های وابسته به نظام نیز برای خارج 
کردن اموال خود از کشور دیده می 

   .شود
خروج فرزندان نیروهای وابسته   

به حاکمیت نیز از نشانه های بی 
بر اساس . یم استژو ناتوانی رثباتی 
چهره  ۳۰۰فرزندان بیش از  ،اخبار

وابسته به حاکمیت به دلیل وضعیت 
 ،خودین به خواست والد ،کشور

ایران را به سوی کشورهای غربی 
 ن کشورهاآدر  اینان. ه اندکردترک 

می خود را مشغول زندگی و تحصیل 
وضعیت به قول که  تا کنند 

 ،مهاجرتالبته . رام شود آخودشان 
 توسط ،از سالهای بعد از انقالب

فرزندان وابسته به خانواده های 
اما  .انجام می گرفت رانت خوار 

ای اخیر به دلیل هشدنرج اخ
وحشت خانواده ها از حضور 
   .فرزندانشان در درگیری ها می باشد

 وخروج نیروهای امنیتی  
نیز  ،از کشور ... و پاسدار و اطالعاتی

هر  .شده است بیشتراز سال گذشته 
 از از چند گاهی یکی از این افراد 

دلیل خروج از . خارج می شودکشور 
بته ال .استوضعیت بحرانی  ،کشور

 بایدافراد  فهرست  اسامی اینبر 
برخی نیروهای وابسته به  هاینام

وزارت امور خارجه و نیروهای 
را افزود که به ... متخصص اتمی و 

دلیل وحشت از دستگیری توسط 

حاکمیت یا حمله از سوی مردم به 
 .و می روند خارج از کشور رفته اند 

همانطور كه مجموعه  :انقالب اسالمی
يم از سوزاندن ژرمعلوم كرد،  749شماره 

سرانجام، قرارداد مبادله اورانيوم فرصتها، 
درجه، با  20درجه را با اورانيوم  5/3

بدين سان، . برزيل و تركيه امضاء كرد
بحران اتمي را تا از دست دادن فرصتها و 
امتيازها و پس از وارد كردن ضربه هاي 
مرگ بار به اقتصاد و گريزاندن سرمايه ها 

، به جائي رساند كه از ...ستعدادها وو ا
اين پس، امتياز و باج دهنده ايران مي 

  :شود
  
  
  

سركشيدن جام زهـر  
روزي پيش از تسـليم  
قطعنامه مجازاتهـا بـه   

  شوراي امنيت 
  
  

اي ايـران،  مـاده ۱۰توافق 
ـــاره  ـــل درب ـــه و برزي تركي

مــه  ۱۷در  تبــادل ســوخت
۲۰۱۰  

   
اردیبهشت  ۲۷(به گزارش ایلنا  
 ۱۰مواد ) ۲۰۱۰مه  ۱۷بر برا ۸۹

گانه توافقنامه ایران و برزیل و ترکیه 
  :به شرح زیر هستند

ما بر تعهد خود به معاهده عدم  - ۱
ای تاکید  های هسته گسترش سالح

کنیم و با توجه به مواد مربوطه  می
در این پیمان، حقوق تمام اعضا، از 
جمله جمهوری اسالمی ایران، در 

ن تبعیض در آمیز و بدو استفاده صلح
توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از 

همچنین چرخه (ای  انرژی هسته
های  ای شامل فعالیت سوخت هسته

 .کنیم را یادآوری می) سازی غنی
ما اعتقاد راسخ خود را بیان  - ۲
داریم که اکنون فرصتی بدست  می

آمده تا روندی رو به جلو در فضایی 
 مثبت، سازنده و غیر تقابلی را آغاز

ای از تعامل و  کنیم تا به دوره
 .همکاری رهنمون شویم

ما معتقدیم که تبادل سوخت  - ۳
ای در شروع کردن همکاری  هسته

های مختلف نقش اساسی  در عرصه
های  دارد، بخصوص در همکاری

أی، از جمله ساخت  صلح آمیز هسته
ای و راکتورهای  نیروگاه های هسته

 .تحقیقاتی
بادل براساس این نکته، ت - ۴

نقطه شروعی برای  ،ای سوخت هسته
آغاز همکاری و حرکتی مثبت، 
سازنده و رو به جلو در میان کشورها 

چنین حرکتی باید به تعامل . است
مثبت و همکاری در زمینه 

ای  های صلح آمیز هسته فعالیت
بیانجامد و از طریق خودداری از 
اقدامات و اظهاراتی که حقوق و 

معاهده تعهدات ایران به موجب 
عدم گسترش سالحهای هسته ای را 
به مخاطره می اندازد، از هر گونه 

 .درگیری بپرهیزد

براساس موارد فوق، در راستای  - ۵
ای ذکر شده  تسهیل همکاری هسته

در باال، جمهوری اسالمی ایران 
کیلوگرم  ۱۲۰۰موافقت کرده که 

اورانیوم کم ) پوند ۲۶۰۰معادل (
این . دهد غنی شده را در ترکیه قرار

اورانیوم با غلظت کم در طول مدتی 
که در ترکیه است همچنان متعلق 

ایران و آژانس . به ایران خواهد بود
بین المللی انرژی اتمی می توانند 
ناظرانی را برای نظارت بر محفوظ 
بودن این اورانیوم در ترکیه مستقر 

 .کنند
ایران موافقت خود را با موارد  - ۶

از تاریخ این فوق ظرف هفت روز 
بیانیه به آژانس بین المللی انرژی 

پس از . اتمی اعالم خواهد کرد
دریافت پاسخ مثبت گروه وین 

ایاالت متحده، روسیه، فرانسه و (
جزییات بیشتر تبادل سوخت ) آژانس

از طریق توافقنامه کتبی و ترتیبات 
مناسب بین ایران و گروه وین که به 

 ۱۲۰طور مشخص خود را به تحویل 
کیلوگرم سوخت الزم برای راکتور 

اند،  تحقیقاتی تهران متعهد نموده
 .شود به تفصیل بیان می

هنگامی که گروه وین تعهد خود  –۷
را به این موضوع اعالم نماید، هر دو 
طرف خود را به اجرای توافق ذکر 

. ملزم خواهند کرد ۶شده در بند 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود 

نت گذاشتن اورانیوم را برای به اما
 ، را در)کیلوگرم ۱۲۰۰(با غنای کم 

بر اساس . ظرف یک ماه اعالم کرد
این توافق، گروه وین نیز باید در 

 ۱۲۰ظرف حد اکثر یک سال، 
کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور 

 .تحقیقاتی تهران را تحویل دهد
در صورتی که مفاد این بیانیه  - ۸

ه حسب مورد اجرا قرار نگیرند، ترکی
درخواست ایران، به سرعت و بدون 
هیچ شرطی اورانیوم با غنای کم 
ایران را به آن کشور باز خواهد 

 .گرداند
ما از تصمیم جمهوی اسالمی  -  ۹

ها با  وگو ایران برای ادامه گفت
، همچون گذشته،  ۵+۱کشورهای 

های  در ترکیه، در خصوص نگرانی
مشترک و بر مبنای تعهدات دسته 

ا به موجب نکات مشترک جمعی آنه
 .کنیم پیشنهادهای آنان، استقبال می

ترکیه و برزیل از تعهد ایران  - ۱۰
های  به معاهده عدم گسترش سالح

هسته ای و نقش سازنده آن کشور در 
پیگیری تحقق بخشیدن به حقوق 
هسته ای دولتهای عضو این معاهده 

جمهوری . ابراز خوشنودی کردند
الشهای سازنده اسالمی ایران نیز از ت

کشورهای دوست ترکیه و برزیل در 
ایجاد فضای سازنده برای تحقق 
حقوق هسته ای ایران ابراز 

  .خشنودی کرد
رامین  ،پس از امضای توافقنامه 

سخنگوی وزارت  ،مهمان پرست
ایران به  :اظهار کرده است ،خارجه

از جمله غنی  ،فعالیتهای اتمی خود
امه می درجه اد ۲۰سازی اورانیوم تا 

  .دهد
و البته او نگفت هر گاه ایران      

 ۲۰خود به غنی سازی اورانیوم تا 
چرا با مبادله  ،درجه ادامه می دهد

 ۲۰درجه با اورانیوم  ۵/۳اورانیوم 
درجه موافقت می کند؟ بدیهی است 
لوله های سوخت را تنها فرانسه می 

یا باید از فرانسه  ،بنا بر این. سازد
چون فرانسه . ه کردخرید و یا مبادل

غنی سازی اورانیوم تا  ،نمی فروشد
هزینه کردن برای کاری  ،درجه ۲۰

  چون  ،در حقیقت. بی فایده است
  

  7در صفحه

 در زندان ناتوانی زنداني
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 ،مثل هر بحران دیگری ،یمژر
بحران اتمی را تا شکست ادامه داده 

اظهارات سخنگو جز بکار  ،است
صورت را با سیلی سرخ کردن و 

زی ها پوشاندن فرصت و امتیاز سو
  .از مردم ندارد

  
واکنشـــها نســـبت بـــه 

  :توافقنامه تهران
  

یک  ،)مه ۱۷(به گزارش لوموند  
مقام ارشد اسرائیلی که نخواسته 

به خبرگزاری  ،است نامش برده شود
توافقنامه تهران  :فرانسه گفته است

را مانور ایران توصیف کرده و 
ایران برزیل و ترکیه « :افزوده است

  .»را فریفته است
برزیل انتقادهای اسرائیل را رد    

ور شده است که این آکرده و یاد
برای نخستین بار است که تهران می 
پذیرد اورانیوم غنی شده خود را به 
خارج از کشور برای مبادله با 

  .بفرستد ،درصد  ۲۰اورانیوم 
 ،شتونآسخنگوی خانم کاترین  

 :گفته است ،رئیس دیپلماسی اروپا
نگرانی های جامعه  این توافق همه«

او . »بین المللی را برطرف نمی کند
یم ایران در این باره ژدر صداقت ر

 ،که در صدد تولید سالح اتمی نیست
یم ایران را ژو ر. اظهار تردید کرد

تهدید کرد که در صورت ادامه دادن 
مجازاتهای جدید بر  ،به غنی سازی

  .ضد او وضع خواهند شد
،  Alistair Burt ،لیستر برتآ   

وزیر خارجه حکومت محافظه کار 
انگلستان بیانیه ای صادر کرد و در 

تأکید کرد که همچنان ایران را  ،نآ
می باید مجازات کرد تا زمانی که 
ایران ثابت کند فعالیتهای اتمیش 

باید  ایران می. میز هستندآصلح 
میز آجامعه بین المللی  را از صلح 
  . بودن مقاصد خود مطمئن کند

وزیر خارجه فرانسه  ،برنار کوشنر 
انس بین ژآه این برعهد :گفته است
در باره  ی اتمی است کهژالمللی انر

و او . نظر بدهد ،توافقنامه تهران
در کار تهیه قطعنامه شامل  :افزود

یش پ ،مجازاتهای جدید بر ضد ایران
  .رفت شده است

 :لمان  نیز گفته استآحکومت  
توافق تهران نمی تواند جانشین 

  .انس بگرددژآتوافق تهران با 
به گزارش  ،۲۰۱۰مه  ۲۷در  

 ،روبرت گیبز ،سوشیتد پرسآ
 :گفته است ،سخنگوی کاخ سفید

توافق تهران گام مثبتی است که 
برداشته شده است اما شکهای 

ران برجا جدید در باره مقاصد ای
نگرانی های جامعه بین . هستند

توافق حاصل . المللی باقی هستند
شده خط مشی آمریکا در برابر ایران 
از جمله تالش برای تحریم این 

در عین  .کشور را تغییر نداده است
امریکا به گفتگو نیز ادامه می  ،حال
اگر ایران می خواهد نشان . دهد

ن آبدهد که حسن نیت دارد باید بر
وارد  ۱+ ۵د که با کشورهای شو

امریکا هشدار می دهد . گفتگو شود
که توافق تهران به ایران اجازه می 
دهد به غنی سازی اورانیوم ادامه 

با و . دهد و بمب اتمی تولید کند
توجه به نقض مکرر ايران از 
تعهداتش و نياز به پرداختن به 

ای در برنامه  مسائل اساسی و پايه
ا و جامعه جهانی اتمی ايران، آمريک

  .های خود را دارند هنوز نگرانی
پیش از سفر لوال به تهران،  

برای  ،رئیس جمهوری روسیه ،مدودو

درصد شانس موفقیت قائل  ۳۰او 
 ،بعد از امضای توافق نامه. شده بود

. ن استقبال کردآحکومت روسیه از 
هنوز  :مدودو گفت ،با وجود این

یا آجای این پرسش باقی است که 
  این توافق کافیست؟

چین نیز توافق تهران را دلیل بر  
کارساز بودن دیپلماسی شمرد و از 

  .ن استقبال کردآ
به گزارش  ،۲۰۱۰مه  ۲۷در  

رويترز، مارتين نسيرکی سخنگوی 
 «: گفته استدبيرکل سازمان ملل 

توافق ياد شده دلگرم کننده است 
های  اما تهران بايد به قطعنامه

ازمان ملل عمل شورای امنيت س
هرگونه تالش ديپلماتيک  .کند

همانند کاری که ترکيه و برزيل در 
مورد پرونده اتمی ايران کردند 

دهد  دلگرم کننده است و نشان می
وگويی در جريان  مهم است که گفت

 ».باشد
مه  ۲۷(مجله نوول ابسرواتور  

با  ،مصاحبه ای در این باره) ۲۰۱۰
 مدیر تحقیق در ،رهژفرانسوا 

و رئیس و بانی  ۳دانشگاه پاریس 
 ،مؤسسه فرانسوی تحلیل استراتژیک

  :ورده استآبعمل 
نوول ابسرواتور از او پرسیده  ٭

توافق بر سر مبادله اورانیوم  :است
درجه چه  ۲۰درجه با اورانیوم  ۵/۳

یا مانع از وضع آمعنی می دهد؟ 
مجازاتهای جدید بر ضد ایران می 

  شود؟
این توافق  :ره پاسخ داده استژ 

 :مد در کوتاه مدت داردآدو پی 
وضع مجازاتها را به تأخیر می اندازد 

ن را رها آنکه کشورهای غرب آبی 
و  تهدید به غنی سازی . کنند

درجه را نیز دور می  ۲۰اورانیوم تا 
مشکل را حل نمی  ،در جمع. کند

ن را به تأخیر می آکند اما حل 
  . اندازد

کیلو  ۱۲۰۰ود از زمانی که قرار ب     
درجه  ۲۰اورانیوم را با اورانیوم 

ایران به غنی  ،بدین سو ،معاوضه کند
کردن اورانیوم ادامه داده است و 

 ۵/۳مقدار زیادتری اورانیوم  ،امروز
توافق نامه تضمین نمی . درجه دارد

کند هر زمان ایران مقدار اورانیوم 
کیلو  ۱۲۰۰غنی شده خود را به 

 ،و نیز. یه بفرستدن را به ترکآ ،رساند
ایران تعهد نمی کند غنی سازی 

 ،ماه دیگر ۶. اورانیوم را متوقف کند
غرب با وضعیتی روبرو خواهد شد 

یعنی ایران . که امروز روبرو است
درجه  ۵/۳تن اورانیوم  ۱حدود 

  .خواهد داشت
توافقنامه به کدام  :نوول ابسرواتور ٭

  نتیجه می انجامد؟
گفتگو را باز توافقنامه باب  :ره ژ 

ماده آایران اعالم می کند . می کند
اما . است ۱+  ۵گفتگو با کشورهای 

رسیدن به توافقی رضایت بخش 
ترکیه و برزیل اینک با . مشکل است

روسیه و چین در مخالفت با وضع 
. همصدا شده اند ،مجازاتهای جدید

کشور مخالف وضع  ۴ ،بدین قرار
در . مجازاتها بر ضد ایران هستند

کشور امریکا و  ۴ ،کشور ۴رابر این ب
لمان و فرانسه موافق آانگلستان و 

موضع . وضع مجازاتها هستند
. دیپلماتیک ایران تقویت شده است

کشورهای بزرگ اینک در انتظار 
پیشنهادهای جدی و معتبر و بدون 

  . اما و اگر ایران هستند

از چه رو توافق  :نوول ابسرواتور ٭
را  ا ایرانمیان ترکیه و برزیل ب

امریکا و روسیه، پیشاپیش، آخرین 
  شانس خوانده بودند؟ 

خرین مرحله آاین توافق  :رهژ 
پیش از وضع مجازاتهای جدید از 

بر ضد ایران  ،سوی شورای امنیت
ایرانیها موفق شدند توافق را . بود

با دو کشور برزیل و ترکیه امضاء 
که روند وضع مجازاتها  ،کنند و بدان

  . می کندرا متوقف 
یا چین نقش آ :نوول ابسرواتور ٭

ویژه ای در امضای توافق با برزیل و 
  ترکیه بازی کرده است؟

شکارا ایران را به آچین  :رهژ 
. سمت امضای توافق رانده است

چین طرفدار جدی تفاهم بر سر 
مسئله اتمی ایران است  و موضع 
چین اینست که امکان و محل توافق 

عضو اکیپ  چین نقش. وجود دارد
  .را بازی کرده است

اسرائیل تهران را  :نوول ابسرواتور٭ 
چرا که . متهم به فریفتاری می کند

تظاهر به فرستادن اورانیوم خود به 
یا اتهامی که اسرائیل آ. ترکیه می کند
  پایه و اساسی دارد؟ ،وارد می کند

اسرائیلی ها به ایران اعتماد  :رهژ 
ست که به موضع اسرائیل این.  ندارند

. به قول شما باور ندارم :ایران بگوید
شما می خواهید وضع مجازاتها 

در . برضد ایران را به تأخیر اندازید
ایران تهدید می کند که  ،حال حاضر

درجه را  ۲۰غنی سازی اورانیوم تا 
ن را شروع آادامه می دهد اما هنوز 

ترس اسرائیل اینست . نکرده است
 ۲۰شتر از که ایران اورانیوم را بی

هرگاه ایرانیان از . درجه غنی کند
 ،غنی سازی اورانیوم چشم بپوشند

مانع از رسیدن به نقطه پرخطر می 
  .   شوند

و اينك به سراغ  :انقالب اسالمی 
گرازشهايي برويم كه مي گويند چسان 

يم را به امضاي ژبرزيل و تركيه ر
  :توافقنامه راضي كرده اند

  
  

ــا توافقنامــه تهــران، آ ی
ویــــای کــــور بــــودن گ

  !دیپلماسی غرب بود؟
  
  

ـــار  ـــل  درک ـــه و برزی ترکی
  :نجات دیپلماسی ایران

  
مجله امریکائی  ،۲۰۱۰مه  ۱۴در  

گزارشی در باره فعالیتهای  ،نیشن
برای حل مشکل  ،ترکیه و برزیل

نکات عمده . انتشار داد ،اتمی ایران
  :این گزارش عبارتند از

از جمله برزیل و  ،چند کشور 
ه سعی می کنند توافقی را ترتیب ترکی

بدهند که گفتگوهای بارور را 
  . جانشین وضع مجازاتها نماید

 ،لوال ،در تعطیالت پایان هفته    
برای دیدار و  ،رئیس جمهوری برزیل

گفتگو با احمدی نژاد و دیگر 
هم . به ایران می رود ،رهبران ایران

نخست وزیر ترکیه  ،اردوغان ،زمان
 ،در گذشته. ی رودنیز به تهران م

ترکیه پیشنهاد می کرد توافق ماه 
با  ۱+ ۵کشورهای  ۲۰۰۹اکتبر 

 ۵/۳ایران را در باره مبادله اورانیوم 
به  ،درجه را ۲۰درجه با اورانیوم 
ترکیه پیشنهاد . عمل نزدیک کند

کرد ایران اورانیوم خود را به ترکیه 
بفرستد و ترکیه واسطه مبادله 

ا کشورهای توافق ایران ب. بگردد
 ،قربانی وضعیت داخلی ایران ۵+۱

 :شد ۲۰۰۹وئن ژبعد از انتخابات 
دولت ایران که با پیشنهاد مبادله 

موافقت خود را  ،موافقت کرده بود
  .پس گرفت

امریکا تردید  ،بنا بر گزارش رویتر 
دارد که ابتکار برزیل به نتیجه 

یک مقام حکومت اوباما . بیانجامد
ی کنم ما شاهد من فکر م :گفته است

ن خواهیم شد که بسا دیدار لوال از آ
واپسین گلوله ایست که به  ،ایران

در همان . ابتکار او خواهد خورد
وزیر خارجه  ،کلینتونهيالري زمان
 ،به احمد داود اوقلو ،تلفنی ،امریکا

ایران هیچ  :وزیر خارجه ترکیه گفت
برابر  ،عالمتی که نشان بدهد
غنی  ،تقطعنامه های شورای امنی

 ،سازی اورانیوم را متوقف می کند
  .نشان نداده است

سوشیتدپرس گزارش گویاتری آو       
واشنگتن سعی می کند  :را انتشار داد

مانع از موفقیت ابتکار ترکیه و 
حکومت اوباما از  :برزیل شود

حکومت ترکیه خواسته است در 
کوشش برزیل که سبب می شود 
ایران بخاطر فعالیتهای اتمی 

شرکت  ،مشکوکش مجازات نشود
هیالری کلینتون به وزیر . نکند

ایران در  :خارجه ترکیه گفته است
قبول تقاضای جامعه بین المللی 

این جامعه از ایران می . جدی نیست
خواهد ثابت کند که فعالیتهای 

ایران می . میز هستندآاتمیش صلح 
باید مجازاتهای جدید ببیند تا که 

می مشکوک دست از فعالیتهای ات
  .بردارد

کلینتون پیام مشابهی به  ًاحتماال      
او . وزیر خارجه برزیل داده است

 ،خر هفتهآقرار است در تعطیالت 
مقامات . به ایران برود ،همراه لوال

امریکائی فکر می کنند ایران از سفر 
در  ،مقامات برزیل و ترکیه به ایران

جلوگیری از به نتیجه رسیدن 
رای به تصویب کوشش امریکا ب

استفاده  ،رساندن قطعنامه مجازاتها
  . خواهد کرد

گفتگوهای دیروز اوباما با  
پرزیدنت مدودو  و دیگر سران 
کشورهای عضو دائمی شورای 

در باره ضرورت و  ،لمانآامنیت و 
 ،فوریت وضع مجازاتها بر ضد ایران

این هدف را تعقیب می کرد که مانع 
اتیک به نتیجه رسیدن روند دیپلم

  . بگردد
ور این که رئیس نیو آشگفت   

از پا در میانی  ،امریکن فوندیشن
در باره دیدار  آشفته شده و بر، لوال

   :نوشته است ،لوال از ایران
سفر پرزیدنت لوال به ایران و «     

هیجانی که بخرج می دهد خود را 
 ،و ایران کند ۱+  ۵واسطه کشورهای 

و خطرهای جدی برای موقعیت او 
خواستهای برزیل برای پذیرفته 
شدن در بنیادهای بین المللی بزرگ 

  . دارد
نتیجه کوششهای لوال ولو از روی      

در باره یکی از تنشمند  ،حسن نیت
ترین بحرانهای بین المللی ایران، 

اینست که ایران فکر کند حامی دارد 
برای رها شدن از . و دربی بر روی او

ت که امریکا مجازاتها برویش باز اس
اروپا   ،در اجتماع سران در واشنگتن

ن آاپن را با ژ و روسیه و چین و
  . موافق گرداند

 ،گشودن دربی به روی ایران     
اختالل جدی در کار سیاستگذاران 
 ،امریکا ایجاد می کند که هم اکنون

در رابطه با دولت  ،با مسائل کافی
  .روبرو است ،ایران

ه مقاله نویسند ،روبرت دریفوس 
خاطر نشان می کند که  ،در نیشن

سیاست بایسته اینست که حکومت 
اوباما لوال را تشویق کند که اقدام 

  . خویش را به نتیجه برساند
لوموند نیز به  ،۲۰۱۰مه  ۱۴در  

بررسی سفر لوال به ایران پرداخته و 
» سفر گرفتار خطر شکست«ن را آ

  :توصیف کرده است
ال شدن غولی که در ح ،بر زیل 

می خواهد عضو دائمی  ،است
شورای امنیت بگردد و در صحنه 

از این . بین المللی صاحب نقش شود
 ،رو است که قدم در خاورمیانه

 ،این منطقه. شنا می گذاردآمنطقه نا
برای برزیل منافع اقتصادی نیز 

  .دارد
كشور كه  15كنفرانس  :انقالب اسالمی

در تهران تشكيل شد، در واقع ابتكار 
برزيل و تركيه بود بقصد رقابت با چين و 
تصرف بخشي از بازاري است كه به روي 

وقتي لوال عازم تهران شد، . چين باز است
علت نرفتن . اردوغان از رفتن امتناع كرد

امتناع حكومت ايران از قبول راه حل 
هرگاه : او گفت. براي مسئله اتمي بود

ايران بجد خواستار حل مشكل باشد، به 
  .ن خواهد رفت و رفتتهرا
اما سفر لوال به تهران عمده بعد   

او بخاطر مسئله اتمی . سیاسی دارد
او با برخورداری . به تهران می رود

از اعتبار و منزلتی تمام در نظر 
وارد تهران  ،مهمانداران خود

چرا که با وضع . خواهد شد
مجازاتها بر ضد ایران که کشورهای 

 ،نندآغرب و روسیه در حال تهیه 
او جانبدار حق ایران . مخالف است

او . وری اتمی استآبر توسعه فن 
می خواهد گفتگو بر محور پیشنهاد 

ی اتمی در ژانس بین المللی انرژآ
 ۵/۳مبادله اورانیوم (اکتبر گذشته 

از سر ) درجه ۲۰درجه با اورانیوم 
ایران  ،بنا بر نظر غرب. گرفته شود

وقتی ن پیشنهاد را دفن کرد آبود که 
 :احمدی نژاد گفت ،در ماه فوریه

درجه  ۲۰ایران خود اورانیوم را تا 
اما برزیل براینست که . غنی می کند

پیشنهاد هنوز به قوت خود باقی 
  .است

لوال ادعا نمی کند که برای بیرون  
راهی اندیشیده  ،رفت از بن بست

از «است او تنها می خواهد به 
. کمک کند» سرگرفته شدن گفتگو

را » ستژیک «از تهران انتظار  او
دارد حاکی از این که مایل به گفتگو 

وزیر خارجه  ،موریومآسلسو . است
ن آبرزیل توضیح می دهد که ما بر 

نیستیم که در باب مقاصد غائی 
  .داوری کنیم ،ایران

و مشکل درست در همین جا       
ریشه اختالف غرب با برزیل  :است

ام در اینست که غرب می گوید تم
مقاصد «توجه را می باید معطوف 

اروپا و . یم ایران کردژر» غائی 
امریکا به رهبران برزیل خاطر نشان 

در  ،می کنند که جمهوری اسالمی
 ،طی سالها ،باره پرونده اتمی خود

دغدغه .  فراوان دروغ گفته است
  وردن زمانآخاطر اصلیش بدست 

  
  8در صفحه 

  در زندان ناتوانی زنداني
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ا است تا كه برنامه اتمي سري خود ر 
هرگاه برزيل گوش شنوا . ادامه دهد

در اختيار بنهد و چهره آشنا نشان دهد، 
لوال با . يم مي شودژوارد بازي اين ر

سرمايه اي كه اعتبار اخالقي و سياسي 
او است را در اين كار مايه مي گذارد، 
حمايتي را به عرضه تهران مي كند كه 

  .بدان اميد نداشت
هدف عمومي ديپلماسي برزيل  

اما پرداختن به پرونده . شروع استم
اتمي ايران، وارد شدن در قماري با 

زيرا باخت . خطر باخت بسيار است
برزيل زياد و بردش اندك خواهد 

  . شد
ارتباط خطرناك برزيل با ايران      

. غرب را نگران و ناراحت مي كند
بدون اين كه در علن بر زبان بياورد، 
، از آن بيم دارد كه صداقت لوال

پيشاروي ديپلماسي دروغ و تزوير، 
. رندگي از ساده لوحي به خود بگيرد

بتازگي، كوشنر، وزير خارجه فرانسه، 
. لوال به راه خطا مي رود«: گفته است

لوال از اين سخن سخت بر آشفته و 
. به من درس ندهند: پاسخ داده است

ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه، 
ز ناچار از تدارك شد و لوال را ا

حمايت كامل خود در كوشش او 
بخاطر حل مسئله اتمي ايران، مطمئن 

  .كرد
  

یـم بـه ژهزینه هـا کـه ر
پـــای مـــردم نوشـــت و 
برباد رفتند و امتیازهـا 
که نگرفـت و از دسـت 

  :رفتند
  

بدين قرار، امريكا و اروپا و روسيه،  
مطمئن بوده اند كه سفر لوال به تهران، 
مشكل اتمي را حل نمي كند و زيان 
بسيار براي رئيس جمهوري برزيل ببار 

اين ارزيابي، حاكي از . مي آورد
اينست كه ديپلماسي غرب، كوركورانه 

يعني مبناي آن ارزيابي . عمل مي كند
يم ژدقيق از وضعيتي نيست كه ر

پيش . مالي در آنست –مافياهاي نظامي 
لوال به تهران، بني صدر در  از سفر

يح مصاحبه با راديو عصر جديد، توض
يم آماده سر كشيدن جام ژداد چرا ر

  .زهر در مسئله اتمي است
مالي،  -يم مافياهاي نظامي ژدر ر      

اينك ...) الريجاني و(مخالفان مبادله 
يم ژزيرا ر. حامي توافق نامه شده اند

ادامه بحران اتمي را بسود خود نمي 
اگر هم فرض شود قصدش . بيند

ا بدست آوردن زمان است، اين زمان ر
براي بيرون رفتن از زندان ناتواني مي 
خواهد كه خود خويشتن را در آن 

تا اين جا، اين . زنداني كرده است
هزينه ها را به پاي مردم ايران 
گذاشته و اين امتيازها را از دست داده 

  : است
حاصل سالها هزينه كردن اينك به  

تركيه تحويل داده مي شود تا در ازاي 
درجه  20ورانيوم كيلوگرم ا 120آن، 

بدون اين هزينه و . دريافت شود
بحران، ايران مي توانست اين سوخت 

  .را از فرانسه بخرد
سال بحران و تهديد ايران به  8طي  

حمله نظامي و وضع مجازاتها و 
تحريمها، سرمايه ها و استعدادها از 

يم ناگزير شد ژايران فرار كردند و ر
ايد و دروازه ها را بر روي واردات بگش

اقتصاد ايران را بطور كامل مصرف 
  .محور كند

تلف شدن نفت بخاطر كهنگي  
 77تأسيسات و خريد بنزين از خارج و 

ي كه در جريان توليد و ژدرصد انر
آنچه در جريان مصرف به هدر مي 
. رود، مي توانستند صرفه جوئي شوند

نيروهاي محركه مي توانستند در يافتن 
براي توليد برق ي ژو بكار بردن تكنولو

آفتاب و باد و (از منابع باز توليد شونده 

بكار ) آب و حرارت زمين و موج دريا
  .اما به هدر رفتند. افتند

بحرانهاي داخلي كه بحران اتمي را  
همراهي مي كردند، رانت خواري و 

» نهادينه«فسادهاي مالي بزرگ را 
كردند و ساالنه، نيمي از توليد ناخالص 

د و از جريان توليد خارج ملي، رانت ش
زيان بس عظيم رانت خواري به . شد

  .رقم در نمي آيد
مالي دولت را  –مافياهاي نظامي  

تصرف كردند و آن را بسوي تضاد 
كامل با جامعه ملي سوق دادند و در 

  .زندان ناتواني  زندانيش كردند
بحران و تهديد شدن به جنگ،  
ي يم را ناگزير كرد هزينه هاي نظامژر

را افزايش و بودجه توليدي را كاهش 
  .دهد
مجموعه امتيازها كه كشورهاي  

مذاكره كننده حاضر بودند به ايران 
  .بدهند، گرفته نشدند

ايران كه مي توانست نقشي در  
منطقه و صحنه بين المللي ايفا كند، 
اينك دست به دامان برزيل و تركيه 
شده است تا مگر شوراي امنيت 

اتهاي جديد را وضع قطعنامه مجاز
  .نكند
يم تا توانسته است به روسيه و ژر 

باج داده ... چين و تركيه و برزيل و
  .است و از اين پس نيز بايد باج بدهد

حاصل اين همه، تشديد سركوب در  
داخل و سنگين كردن جو خشونت و 
در نتيجه اتالف بازهم بيشتر نيروي 
. محركه ايست كه جامعه جوان است

ن اين نيروي محركه تلف تلف كرد
كردن نيروهاي محركه نيز هست چرا 
كه نيروهاي محركه ديگر را انسان 

  .ايجاد مي كند و در رشد بكار مي برد
» اسالم فيضيه«تخريب اسالم، حتي  

و گرفتار كردن جامعه با بحرانهاي 
فكري و اخالقي و نابساماني ها و 
آسيبهاي اجتماعي، بدانحد كه مانع 

  .كشور گشته اندبزرگ رشد 
وهنوز مشكل اتمي برجاست و هيچ  

نه معلوم كه گرايشهاي سركوبگر و 
. رانت خوار بگذارند راه حل بجويد

چون مشكل برجاست، خسرانها و اتالفها 
  .و تخريبهاي باال نيز برجا هستند

قطعنامه هاي شوراي امنيت و نيز  
تحريم هاي امريكا و اروپا برجا هستند 

و . ان را رنجور مي كنندو اقتصاد اير
موافقتنامه تهران مانع از تقديم قطعنامه 

  :مجازاتها به شوراي امنيت نشد
  

قطعنامه  ،۲۰۱۰مه  ۱۸در 
ـــلیم  ـــران تس ـــازات ای مج

  :شورای امنیت شد
  

، يك روز بعد از 2010مه  18در  
امضاي توافقنامه تهران، هيالري 
كلينتون، وزير خارجه امريكا، تقديم 

ازات ايران به شوراي قطعنامه مج
عضو دائمي  5امنيت را كه با موافقت 

امريكا و روسيه و انگلستان و چين و (
بهترين «تهيه شده بود، را ) فرانسه

پاسخي كه ما مي توانستيم به 
كوششهاي تهران در روزهاي اخير 

او توفقنامه . ، توصيف كرد»بدهيم
تهران و برزيل و تركيه را تقالئي بقصد 

شار بين المللي توصيف كاستن از ف
  .كرد
قطعنامه اي كه امريكا تهيه كننده  

عضو دائمي شوراي  4آن بوده و 
امنيت با آن موافقت كرده اند، شامل 
سه قطعنامه پيشين و مجازاتهاي جديد 

  اين مجازاتها عبارتند از. است
ايران نمي تواند در خارج از ايران  – 1

در يكچند از رشته ها، از جمله بهره 
برداري از معادن اورانيوم سرمايه 

  .گذاري كند

كشتي هاي ايران مي توانند در  - 2
آبهاي بين المللي مورد بازرسي قرار 

  .گيرند
نوع اسلحه، به خصوص  8فروش  – 3

موشك و تانك به ايران ممنوع مي 
  .  شود

اجازه بازرسي از همه معامله هاي   – 4
بانكهاي ايران و ممنوع شدن بانكها از 

  .  سيس شعب در خارج از ايرانتأ
سپاه در فعاليتهاي اقتصادي خود  – 5

نيز تحت محدوديت هاي جديد قرار 
  .مي گيرد

هيالري كلينتون تسليم قطعنامه به  
شوراي امنيت را موجه مي داند زيرا، 
در پي امضاي توافقنامه، ايران اعالم 

 20كرده است غني سازي اورانيوم تا 
: او مي پرسد. ددرجه را ادامه مي ده

وقتي بنا بر مبادله است، غني سازي 
درصد چه توجيهي مي  20اورانيوم تا 

  تواند داشته باشد؟
رئيس جمهوري فرانسه و نيز      

حكومت چين تسليم قطعنامه به شوراي 
. امنيت را موجه توصيف كردند

باوجود اين كه هر دو حكومت 
توفقنامه تهران را مثبت ارزيابي كرده 

  .بودند
تخريب اقتصاد ايران از  :انقالب اسالمی

  :يم همچنان ادامه داردژسوي ر
   

  

طبيعتي كه ويران مي 
شــود و ثــروت نفتــي 
كه بربـاد مـي رود و   
اقتصادي متالشي كـه  
  :در بند مجازاتها است

    
ایرانیان ذخیره هزار ساله ٭

ساله  ۳۰آبهای زیر زمینی را 
  .تمام کردند

  
يوز خبر ، مهر ن89ارديبهشت  24در  

عضو هيئت  ،محمد درويش: داده است
علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 

آبي كه ايرانيان در : ه استگفت ،كشور
سال گذشته از منابع آب  30طول 

زيرزميني برداشت كرده اند برابر با 
ذخيره آب سفره هاي زير زميني در 

 .هزار سال گذشته است
متري سطح آب سفره  15افت        
ني ايران را هشدار دهنده يزم زير هاي

قانوني كردن : توصيف كرد و گفت
فعاليت چاههاي غير مجاز در كشور تنها 
مي تواند بر شدت تخريب و ناپايداري 

 . سرزمين ايران كمك كند
با انتقاد از مصوبه مجلس در  وي       

مورد صدور مجوز براي برداشت آب 
خطر : از چاههاي غير مجاز گفت

نابع حياتي ايران با اين تخريب م
مصوبه ها شدت مي گيرد و دست 
متجاوزان را براي تغيير كاربري اراضي 
و تخريب اكوسيستمهاي تاالبي، جنگلي 

تصويب اين  .و مرتعي باز مي گذارد
قوانين بر طبل ناپايداري سرزمين مي 

برخي از نمايندگان مجلس از  . كوبد
جمله اعضاي فراكسيون محيط زيست 

مصوبه مخالف هستند با اين حال  با اين
آنها مي گويند موافقان تصويب اين 

مصوبه در مجلس از درون حوزه هاي 
نمايندگي خود تحت فشار هستند و بي 
توجه به عواقب زيانبار آن با قانوني 
كردن فعاليت چاههاي غير مجاز 

 .موافقت كرده اند
پيش از اين مديركل پيش بيني      

فتگو با مهر، هواشناسي كشور در گ
نسبت به كاهش آب سفره هاي 
زيرزميني هشدار داده و گفته بود كه 

سال گذشته به دليل نياز آبي 15در 
حداكثري، عمق برداشت آب از سفره 

متر  300متر به  50هاي زير زميني از 
رسيده و مي توان گفت كه اين منابع 

  .به حداقل خود رسيده اند
در  ايران از قرار، :انقالب اسالمی

تخريب طبيعت و محيط زيست، از بقيت 
 :جهان پيشي گرفته است

  
ششمین انقراض بزرگ در « ٭

  :»راه است
 

 ) 2010مه  14(به گزارش دويچه وله  
سازمان ملل در گزارشي اعالم كرد كه 
هيچ كدام از اهداف مقرر براي حفظ 

اين . تنوع زيستي به دست نيامده است
به  كند كه بايد سازمان تأكيد مي

 اگر اقدامي قاطع و عاجل دست زد، و
ها  نه زمين ششمين انقراض بزرگ گونه

 .را تجربه خواهد كرد
گزارش سازمان ملل متحد در مورد   

وضعيت تنوع زيستي جهان كه با 
 "دورنماي تنوع زيستي جهاني"عنوان 

دهد كه  منتشر شده است نشان مي
جهان از رسيدن به هدف خود يعني 

وند نابودي تنوع كاهش چشمگير ر
 .باز مانده است 2010زيستي در سال 

توانست  شايد كمتر گزارشي مي    
مانند اين گزارش در تشريح وضعيت 

هاي جهان گويا  بوم زيست
گزارش سازمان ملل متحد كه .باشد

وضعيت تنوع زيستي جهان را بازبيني 
اي است كه  صفحه 100كرده گزارشي 

ارش گز 120مقاله و  500شامل حدود 
روز شده و  دولتي، آمارهاي به

 .شود نمودارهاي درخور توجه مي
دورنماي تنوع زيستي "گزارش     

دهد كه سازمان ملل  نشان مي "جهاني
سال  8هدفي كه  21به هيچ كدام از 

پيش براي حفاظت هر چه بهتر از 
هاي زيستي جهان مقرر كرد  گونه

امروز نيز همان . دست نيافته است
سال پيش در  8نوري كه هاي جا گونه

معرض خطر قرار داشتند، همچنان در 
اههاي طبيعي گمعرض خطرند و زيست

يابند،  همانند گذشته كاهش مي
ها، مناطق مردابي و  بخصوص تاالب

 .هاي مرجاني صخره
 

ششمين انقراض بزرگ در پيش « 
  :»است

  
جوي، مشاور ارشد تنوع  توماس الو   

: ويدگ زيستي سازمان ملل متحد، مي
،  آنچه كه امروز شاهد آن هستيم«

هايي است از ششمين انقراض  نشانه
 .»بزرگ در تاريخ زمين

پنجمين انقراض بزرگ در تاريخ     
ميليون سال پيش با از بين  65زمين 

هاي  رفتن دايناسورها و بسياري گونه
 .ديگر رخ داد

جوي معتقد است كه پيامدهاي  الو   
خواهد » بار فاجعه«مسير فعلي جهان 

كارشناسان همچنين نسبت به . بود

. اند هشدار داده» پيامدهاي ناگهاني«
پاول ليدلي، از دانشگاه پاريس جنوبي، 

هاي تدريجي  انقراض«معتقد است كه 
هايي با ابعاد  فعلي به زيان

به . خواهد انجاميد» برانداز خانمان
ي او، اين پيامدها غير قابل  عقيده
ن مسئله وخامت بيني است و همي پيش

 .دهد اوضاع را نشان مي
ها حاكي از  برآوردهاي بيولوژيست    

هاي استوايي  آن است كه بقاي جنگل
  آمازون تحت تأثير مجموعه) باراني(

زدايي، آتش زدن  عوامل جنگل
. علفزارها و تغييرات آب و هوايي است

ي ليدلي، هر  در حالي كه به گفته
كافي  كدام از اين عوامل به تنهايي

است تا اين سيستم را به سقوط كامل 
 .بكشاند

 
  :»پذيرند پيامدها اجتناب«

 
كند  گزارش سازمان ملل تأكيد مي   

ما امروز با «كه با وجود اين 
هاي بيشتري نسبت به چند سال  انتخاب

و پيامدهاي نابودي » پيش روبرو هستيم
 .پذير است تنوع زيستي اجتناب

يسندگان اين توماس الوجوي، از نو    
توان  براي مثال مي :گويد گزارش، مي

هاي كربني  از انواع ماليات بر آالينده
ها تنها محدود  اگر اين ماليات. نام برد

ي انرژي شوند،  كننده به منابع تأمين
ها همچنان ادامه خواهد  نابودي جنگل

ها كماكان نابود  جنگل. داشت
هاي آن زير كشت  شوند تا زمين مي

شود از آنها  وند كه ميموادي بر
. تهيه كرد) ديزل بيو(سوخت زيستي 

توان جلوي اين  تنها در صورتي مي
روند را گرفت كه كشت گياه براي 

 .ديزل نيز شامل ماليات شود ي بيو تهيه
الوجوي بر لزوم تغييري جدي در      

كند و  محيطي تأكيد مي سياست زيست
، حفظ و بقاي طبيعت بايد در  گويد مي

محيطي  هاي زيست اهداف پيمان صدر
شود  الوجوي يادآور مي. قرار بگيرد

درجه افزايش  2كه تعيين مرز حداكثر 
حرارت كه در نشست كپنهاگ بر آن 
تأكيد شد صحيح نيست و در صورتي 

درجه افزايش  2ي زمين  كه دماي كره
هاي مرجاني از بين  يابد صخره
 .خواهند رفت

اي دورنم"قرار است كه گزارش     
در ماه اكتبر در  "تنوع زيستي جهاني

ناگويا مورد  "تنوع زيستي"نشست 
 .بحث و تبادل نظر قرار گيرد

ي محيط  آخيم اشتاينر، رئيس برنامه    
زيست سازمان ملل، معتقد است، بايد 
در كنار شوراي آب و هوايي جهاني، 
شوراي تنوع زيستي جهاني را نيز 

ام گويد، اين اقد او مي. تأسيس كرد
شود كه در  موجب مي

ها مالحظات حفظ  گذاري سياست
به باور . زيستي در نظر گرفته شود تنوع

او، اين اقدام بسيار مهم است، چون در 
اين صورت سياستمداران ديگر 

خواهيم،  توانند بگويند، معذرت مي نمي
ما با علم سر و كار نداريم، علم براي ما 

  !بيش از اندازه پيچيده است
  
کـه و غیـر نفتـی  نفتی  شرکت ٭

روابط خـود بـا ایـران را قطـع 
  :کردند

  
، پارلمان نيوز، 89ارديبهشت  24در  

  :گزارش رويتر را نقل كرده است
خبرگزاري رويتر در خبري مدعي     

شد شركت هاي نفتي زيادي تاكنون 
  زير بار فشار آمريكا رفته و اقدام به 

  
  9در صفحه 

  در زندان ناتوانی زنداني



                                                                                                                                                                                       

 

 
9 
 

 
 

   1389  خرداد   16تا    3از   750 شماره  2010 ژوئن   6تا  مه 24از 

 

يران قطع يا كاهش معامالت خود با ا
بنا به گزارش رويتر شركت  .كرده اند

هايي كه فعاليت خود در ايران را 
  :متوقف كرده اند عبارتند از

شركت نفت و گاز اني در ايتاليا     -1
از همكاري در طرح توسعه ميدان نفتي 

شركت . دارخوين كناره گيري كرد
ن كه از تحريم هاي امريكا آاني براي 

ست و نهم عليه خود مصون بماند در بي
وريل به مقامات امريكايي اعالم كرد آ

از ادامه همكاري خود با ايران دست 
شركت ايتاليايي اني از  .كشيده است

سال هزار و نهصد و پنجاه و هفت در 
  .ايران حضور دارد

شركت توتال فرانسه نيز اعالم     -2
كرده است اگر امريكا قانوني در زمينه 

شركت اعمال تنبيه و مجازات عليه 
هاي تامين كننده بنزين ايران تصويب 
كند فروش بنزين به ايران را متوقف 

اين مطلب را رئيس  .خواهد كرد
اجرايي شركت توتال در بيست و ششم 

  .وريل اعالم كرده بودآ
شركت لوك اويل روسيه نيز       -3

فروش بنزين به ايران را متوقف 
اين مطلب را منابع  .خواهد كرد

وريل آدر روز هفتم  صنعت نفت روسيه
  .اعالم كردند

شركت رويال داچ شل نيز در ماه    -4
. مارس تصميم مشابهي اتخاذ كرده بود

شركت لوك اويل روسيه هر ماه بين 
دويست و پنجاه تا پانصد هزار بشكه 

  .كرد بنزين به ايران صادر مي
شركت پتروناس مالزي نيز فروش    -5

 .بنزين به ايران را متوقف كرده است
يك سخنگوي اين شركت در روز 

وريل اين مطلب را اعالم آپانزدهم 
خرين بار در آكرد شركت پتروناس 

چهارم يا پنجم مارس يك محموله 
  .بنزين به بندر عباس ارسال كرده بود

شركت خودرو سازي دايملر   -6
وريل اعالم آلمان نيز در چهاردهم آ

كرد در نظر دارد سي درصد سهام 
ارخانه خودرو سازي خود را در يك ك

در ايران به فروش برساند و صدور 
خودروهاي سواري و كاميون به ايران 

  .را متوقف كند
لماني به نام آدو شركت بيمه گذار   -7

نيز همكاري س ليانآهاي مونيخ ري و 
  .هاي خود را با ايران متوقف كرده اند

شركت بزرگ پااليشگاهي هند    -8
يعني شركت ريالينس 

يزقرارداد خريد نفت خام از اينداستر
ايران را براي سال مالي دو هزار و ده 

  .ميالدي تمديد نخواهد كرد
شركت نفتي ترافيگورا و شركت     -9

نفتي ويتول نيز فروش بنزين به ايران 
  .را متوقف مي كنند

شركت اينگرسول راند كه يك     -10
شركت سازنده كمپرسورهاي هوا و 

ر بخش سامانه هاي سرد كننده د
ساختمان و حمل و نقل است اعالم 
كرد به شركت هاي زيرمجموعه خود 
اجازه نخواهد داد قطعات يا 

  .محصوالت خود را به ايران بفروشند
شركت خدمات نفتي اسميت    -11

اينترنشنال نيز در اول ماه مارس اعالم 
كرد به طور فعال و جدي به دنبال 
توقف تمام فعاليت هاي خود در ايران 

  .ت اس
شركت كاترپيالر كه بزرگترين   -12

الت و تجهيزات آسازنده ماشين 
ساختماني و معدني است در روز اول 
مارس اعالم كرد در صدد است كه 
روابط كاري خود را با ايران قطع كند 
اين شركت اعالم كرد به زيرمجموعه 
هاي خود در خارج از امريكا دستور 
داده است از فروش تجهيزات به 

ن مستقلي كه ممكن است اين دالال
تجهيزات را به ايران بفروشند 

  .خودداري كنند

لماني زيمنس نيز در ماه آ شركت  -13
ژانويه اعالم كرد سفارش ديگري را از 

  .سوي ايران نخواهد پذيرفت
شركت گلنكور نيز در نوامبر سال    -14

دو هزار و نه ميالدي فروش بنزين را 
  .به ايران متوقف كرد

كت هانتسمن كراپ كه يك شر   -15
شركت توليد كننده مواد شيميايي 
است در ماه ژانويه اعالم كرد شركت 
هاي خارجي زير مجموعه خود را از 
فروش محصوالت به طرف هاي ثالث 

  .در ايران بر حذر داشته است
شركت مالي كي پي ام جي و    -16

شركت پرايس واتر هاوس كوپرز اند 
هيچ گونه  ارنست نيز اعالم كرده اند

  .تجاري با ايران نخواهند داشت  رابطه
  
 فـروش نفـت خـود  درایران  ٭
  :روبرو استمشکل با
 

، دويچه وله گزارش 2010مه  13در  
هاي سازمان ملل،  تحريم: كرده است

كيفيت پايين و قيمت باالي نفت ايران 
باعث شده كه جمهوري اسالمي در 
پيدا كردن خريدار براي نفت خود 

از شمار خريداران . يداكندپمشكل 
كاسته شده و ايران نفت مازاد را در 

 .است كش انبار كرده هاي نفت  كشتي
المللي  بر اساس ارزيابي آژانس بين     

، از اواخر ماه مارس )IEA(انرژي 
تا اوايل ماه مه ) اوايل فروردين(
شمار تانكرهاي ) اواسط ارديبهشت(

ن اي. اند شناور ايران دو برابر شده
ميليون بشكه نفت را  38تا  30تانكرها 

به طور كلي . اند در خود ذخيره كرده
در سطح جهان، در همين فاصله زماني، 

 81ميليون به  65ذخيره نفت خام از 
 .ميليون بشكه افزايش يافته است

 
ــا ــاالی ئکیفیــت پ ین و قیمــت ب
  :نفت ایران

 
در يك گزارش ماهانه آژانس     
 12(روز چهارشنبه  المللي انرژي كه بين
انتشار يافت، آمده ) ارديبهشت 22/ مه 

است كه كيفيت پايين نفت خام ايران 
در مقايسه با قيمت بااليي كه شركت 

كوشد در بازار به  ملي نفت ايران مي
كرسي بنشاند، علت ناتواني ايران در 

 .فروش نفت خود است
 "فاينانشيال تايمز آلمان"روزنامه    
ياري از مشتريان نفت نويسد كه بس مي

ايران قراردادهاي خود را فسخ 
ترين  چين نيز كه جزو مهم. اند كرده

شد،  خريداران نفت ايران محسوب مي
از ميزان واردات نفت ايراني خود 

 .كاسته است
ايران در شرايط بسيار دشوار     

از بسياري . برد اقتصادي به سر مي
هاي بزرگ نفتي به دليل  شركت
سازمان ملل و آمريكا، به هاي  تحريم

اند،  ارسال بنزين به ايران خاتمه داده
هاي شل، ويتول،  از جمله شركت

اويل و  ترافيگورا، ريالينس، الك
هاي چيني  در عوض شركت. كور گلن

) CNPC(مانند شركت ملي نفت چين 
كوشند خالء ارسال  و سينوپك مي

 .بنزين به ايران را جبران كنند
المللي  سان آژانس بيناز نظر كارشنا    

كاهش مشتريان نفتي ايران «انرژي، 
تواند براي ايران مشكالت بسياري  مي

بيافريند؛ به ويژه كه ايران با متورم 
 .»نفتی رو به رو است شدن انبارهاي

 

  :عدم توازن در عرضه و تقاضا 
 
از نظر منتقدان ِ افزایش بهای     

نفت، مازاد تولید ایران که فراتر از 
رود، حاكي از اشباع  يزان تقاضا ميم

سازمان . نفت در بازار جهاني است
اوپك در آوريل سال جاري بيش از 

ميليون بشكه نفت در روز  20/ 03
 40اين ميزان . استخراج كرده است

هزار بشكه بيش از ماه پيش از آن 
توليد  برهزار بشكه  70ايران . است

ميليون  3/ 75خود افزوده و به سطح 
 .در روز رسانده است بشكه

از سوي ديگر سطح تقاضا در     
در . كشورهاي صنعتي پايين آمده است

اياالت متحده آمريكا در روزهاي 
ميليون بشكه  15/ 1كاري هفته، روزانه 

بنزين، كروزين و ديگر محصوالت 
به . شده است پااليشي مصرف مي

در ماه  "باركليز كاپيتال"گزارش 
يزان مصرف آوريل سال جاري اين م

 2003ترين حد خود از سال  به پايين
 .بدين سو رسيده است

بر اساس آخرين آمارهاي وزارت     
 9انرژي آمريكا، در اين كشور حدود 

درصد بر ميزان ذخيره خصوصي  1/
ميليون  362/ 5بنزين افزوده شده و به 

اين وزارتخانه در . بشكه رسيده است
قم روز چهارشنبه اعالم كرد كه اين ر

به باالترين حد متوسط خود در اين 
 .فصل رسيده است

  
قیمت نفت ایـران بـه پـایین ٭ 

دالر قیمـــت تعیـــین  ۶۵تـــر از 
  :رسید ۸۹شده در بودجه سال 

 
آنالين در  به گزارش خبرنگار خبر 

حال حاضر قيمت جهاني نفت به زير 
در شرايط . دالر كاهش يافته است 72

تا  ۵ قيمت هر بشكه نفت اوپك ،فعلي
. است  WTIدالر كمتر از قيمت نفت  7

 ۶۵هر بشكه نفت اوپك بين بنا بر اين، 
 .دالر بفروش مي رسد  67تا 
 3تا  2قيمت نفت ايران نيز بين و اما     

. دالر كمتر از قيمت نفت اوپك است
 64تا  62هر بشكه نفت ايران بين يعني 

 .دالر بفروش مي رسد
به  متحكوبراساس پيشنهاد  ،امسال و   

قوس هاي  مجلس كه پس از كش و
به تصويب مجلس فراوان باالخره 

نفت در بودجه رسيد، قيمت هر بشكه 
 .دالر تعيين شد 65

از قيمت وزير نفت نيز در دفاع 
جمع  در پيشنهادي حكومت،

قيمت نفت : ، به تأكيد گفتنمايندگان
دالر پايين تر نخواهد آمد و با  75از 

ي نمايندگان را پافشاري بر اين پيش بين
  .مجاب كرد

  
ـــرداری از ٭ ـــره ب ـــران در به ای

ــــت و گــــاز  حــــوزه هــــای نف
مشــترک، از همســایه هــا عقــب 

  :مانده است
 

گزارش  ايلنا، 89ارديبهشت  21در  
زنگ خطر عقب ماندن : كرده است

هاي  ايران در برداشت از حوزه
مشترك نفت و گاز خود با كشورهاي 

د سي :همسايه به صدا در آمده است
سخنگوي  ،عماد حسيني گفت

كميسيون انرژي مجلس ضمن اعالم 
وگو با خبرگزاري  مطلب فوق در گفت

اي غير علني با  جلسه: ه استايلنا افزود
حضور نمانيدگان مجلس و وزير نفت 

هاي  ها و بحران براي بررسي چالش
فعلي صنعت نفت برگزار شد و 
كميسيون انرژي مجلس گزارشي 

يت فعلي اين تفصيلي در مورد وضع
هاي ما نشان  بررسي .صنعت ارائه كرد

دهد مهمترين چالش ما در حوزه  مي
گذاري است  صنعت نفت و گاز سرمايه

و متاسفانه نبود سرمايه سبب شده است 
اي خود دست  نتوانيم به اهداف توسعه

 .يابيم
او با اشاره به اين كه به دليل       

لي المللي تامين منابع ما هاي بين تحريم
گذاري در صنعت نفت و  براي سرمايه

ه گفت،گاز كشور امري نشدني است
ما ديگر به فاينانس داخلي دل : است

كنيم براي  ايم و فكر مي خوش كرده
گذاري در صنعت نفت و گاز  سرمايه
ها بمانيم چرا  توانيم منتظر خارجي نمي

هايشان  توان به شركت كه نه مي
و پولي  اميدوار بود و نه حاضرند اعتبار

ما در حال حاضر در  .به ما بدهند
برداشت گاز از حوزه مشترك پارس 

ايم و زنگ  جنوبي از قطر عقب مانده
خطر در مورد عقب ماندن از عراق 

هاي مشترك  براي برداشت از حوزه
اين كشور به صدا در آمده  نفتي با 

 .است
 7در برخي كشورها از جمله عراق     

در جهت  شركت قدرتمند نفتي دنيا
توسعه ميادين مشترك با ايران فعاليت 
دارند و در نظر دارند توليد روزانه اين 

ميليون بشكه در روز  12كشور را به 
 .برسانند

حسيني با بيان اينكه كشورهاي     
همسايه برداشت از منابع مشترك 
گازي و نفتي را با پمپاژ بااليي انجام 

اين منابع : ه استدهند ادامه داد مي
ر اعماق سه يا چهار هزار متري زمين د

است و هيچ تعريف حقوقي مشخصي 
مبني بر اينكه مخازن مربوط به كدام 

ر كشوري ه .كشور است، وجود ندارد
كه توان توليد بيشتر و تكنولوژي 

تري در زمينه برداشت از  پيشرفته
برداري  مخازن داشته باشد، قادر به بهره

فرصت  .بيشتري نيز خواهد بود
داني براي برداشت از مخازن چن

مشترك نداريم چرا كه برداشت از اين 
هاست كه توسط  مخازن سال

كشورهاي همسايه شروع شده است و 
در حال حاضر نيز ده سال از اين 

 .كشورها عقب هستيم
  
 ۱۴۳كســب وكــار ايــران  رتبه ٭

  كشور است ۱۸۰از ميان 
  

، به گزارش 89ارديبهشت  22در 
حاظ رتبه كسب و كار ايلنا، ايران از ل

در اين باره،  . است 180از  143رتبه 
، كارآفرين بخش  مسعودكارانديش

گفته وگو با ايلنا  كشاورزي درگفت
در كشور ما حمايت دولت از : است

كارآفرينان كم است كه بايد مورد 
او با  .تجديد نظر مسووالن قرار گيرد

گير دركشور  انتقاد از قوانين دست و پا
هاي كارآفرينان،  عه فعاليتبراي توس

كارآفرينان بخش : ه استتصريح كرد
كشاورزي با مشكالت بيشتري نسبت به 
 .كارآفرينان بخش صنعت مواجه هستند

 80اين كار آفرين با اشاره به بيكاري 
هزار فارغ التحصيل بخش كشاورزي 

تواند با  دولت مي: ه استدركشور گفت
در ميان مسووالن  ترويج فرهنگ كار

ياني دولت موجبات اشتغالزايي م

خيلي از  .كارآفرينان را فراهم آورد
كشورهايي كه امكانات كمتر ازكشور ما 

اند در زمينه  اند توانسته داشته
كه  اشتغالزايي بهتر از ما عمل كنند

الزمه تحقق اين امر دركشور توجه به 
  .بخش خصوصي است

  
نرخ دولتی بیکـاری در سـال ٭ 

ــته،  ــد افــ ۵/۱گذش زایش درص
درصــــد شــــده  ۹/۱۱یافتــــه و 

  :است
 

معاون سرمايه به گزارش ايسنا،  
انساني و توسعه اشتغال وزير كار و امور 

، گفته وگو با ايسنا اجتماعي در گفت
بر اساس نتايج اعالم شده از : است

سوي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري 
براي كل كشور ) 1388(سال گذشته

 .درصد بود 11.9
ين نرخ بيكاري بهار سال پيش از ا    

درصد و تابستان و پاييز  11.1گذشته 
بر  .درصد اعالم شده بود 11.3گذشته 

اين اساس نرخ بيكاري زمستان سال 
درصد بوده است كه  13.9گذشته 

درصد  2.6نسبت به فصل قبل از آن 
 .دهد افزايش نشان مي

  
ر متقابل افـزايش نـرخ ارز و تاثي
قتصاد با ايجاد آشفتگي در ا تورم 

   :تغيير ناگهاني نرخ ارز 
   

توضيح داده  ايران اكونوميست   
بديهي است در شرايطي كه با : است

افزايش نرخ ارز، صادرات افزايش نيابد 
و توليد ناخالص داخلي نيز كاهش 

هاي شغلي جديد و  يابد، ايجاد فرصت
ارتقاء سطح اشتغال امكان پذير 

 .نخواهد بود
دگان اتاق عضو هيئت نماين     

: بازرگاني در پژوهشي آورده است
تغييرات ناگهاني نرخ ارز، بدون اينكه 

هاي مورد انتظار از اين كار را  مزيت
در نظام اقتصاد ايران توليد كند، 
آشفتگي بيشتري را در اين نظام 

تعيين نرخ ارز يا  .موجب خواهد شد
ارزش پول ملي در برابر ارزهاي 

هاي  غهخارجي همواره يكي از دغد
گيران اقتصادي بوده  فعاالن و تصميم

است و هر چند صباحي با اظهار نظري 
كارشناسان يا افراد ذينفع، اين   از طرف

ها در حوزه  مساله به موضوع روز رسانه
شود و اغلب در انتها  اقتصاد تبديل مي

در . شود بدون نتيجه مشخصي رها مي
واقع پيچيدگي مؤلفه تعيين ارزش 

كنار مشكالت عميق و  پول ملي در
ساختاري اقتصاد ايران كه در برابر اين 
مؤلفه، صاحب اولويت هستند موجب 

شود كه به سختي بتوان از تغيير  مي
حلي حتي مقطعي  نرخ ارز به عنوان راه

 .براي غلبه بر مشكالت ياد كرد
بر اين اساس محسن خليلي، عضو    

هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و 
ادن پژوهش جامعي را در صنايع و مع

پژوهشكده صنعتگر ترتيب داده است 
دهد تغييرات ناگهاني نرخ  كه نشان مي

هاي مورد انتظار  ارز، بدون اينكه مزيت
از اين كار را در نظام اقتصاد ايران 
توليد كند، آشفتگي بيشتري را در اين 

  .نظام موجب خواهد شد
  

  10در صفحه

  در زندان ناتوانی زنداني



                                                                                                                                                                                       

 

 
10 
 

 
 

   1389  خرداد   16تا    3از   750 شماره  2010 ژوئن   6تا  مه 24از 

 

در قالـــــب تـــــذكري افشـــــا  ٭
 ۸۹الغ بودجــه عــدم ابــ:شــد

هاي اجرايـي از سـوي  دستگاه
  :دولت

 
، به گزارش 89ارديبهشت  26در  

، گذرد دو ماه از سال ميايلنا، با آنكه 
ها ابالغ نشده  هنوز بودجه دستگاه

بودجه تنخواه در اختيار . است
با ادامه  .دستگاهها قرار نگرفته است

هاي  ها و پروژه اين روند، اجراي طرح
 .شود ل مواجه ميعمراني با مشك

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه    
از عدم تخصيص اعتبارات ستاد 
حوادث غير مترقبه انتقاد كرد و 
خواهان رفع اين مشكل از سوي 

 .دولت شد
جعفر قادري نماينده شيراز در جلسه     

 33ماده  5علني امروز با استناد به بند 
: نامه داخلي مجلس، اظهار داشت آيين

گذرد؛ اما  يب به دو ماه از سال ميقر
ها ابالغ  ظاهرا هنوز بودجه دستگاه

اين در حالي است كه . نشده است
تكاليفي براي دولت در قانون بودجه 

مشخص كرديم كه تا پايان  89
هاي آن  ارديبهشت ماه بايد موافقتنامه

ريزي  از سوي سازمان مديريت و برنامه
 با دستگاههاي اجرايي امضا شود كه

روال  .متاسفانه ابالغ نشده است
هاي گذشته اين بوده  معمول در سال

است كه در ابتداي سال قبل از اينكه 
اي مبادله شود براي  موافقتنامه

هاي عمراني مبلغي  هاي و پروژه طرح
عنوان تنخواه اختصاص داده  به

ولي امسال چنين . شده است مي
اقدامي نشده است و اگر اين روند 

ها و  كند، در انجام طرح ادامه پيدا
اي خواهيم  هاي عمراني وقفه پروژه
لذا ازدولت انتظار داريم به . داشت

 .موقع عمل كند
وقتي دوماه از سال مي  :انقالب اسالمی

گذرد و حكومت بودجه را ابالغ نمي كند 
يعني وضعيت اقتصادي بيش از آنكه 

در حقيقت، . تصور شود، خراب است
يرد، منبع اصلي كه دولتي كه يارانه مي گ

. ماليات از اقتصاد ملي است را ندارد
بودجه اش از نفت و قرضه هاي داخلي و 
. خارجي و كسر بودجه حاصل مي شود

در حقيقت، دولت ايران فاقد بودجه است 
و از فروش نفت و گاز و قرضه ها گذران 

با توجه به بحران اقتصادي در . مي كند
ادها از جهان و فرار سرمايه ها و استعد

ايران و تن ندادن مافياها به كاسته شدن 
از رانت ها كه مي برند، دولت مافياها در 

  . سخت ترين وضعيت اقتصادي است
  
ــار منتشــره از بانــک ٭ طبــق آم

چـک يکـي  ۱۰از هـر : مرکـزي
برگشــــت مــــي خــــورد مبلــــغ 

ــتی  ــای برگش ــارد  ۲۳چکه میلی
  :دالر است

 
، بانك مركزي 89ارديبهشت  18در  

ركورد چك هاي : رده استگزارش ك
  :ه استشكسته شد 88برگشتي در سال 

ميليون  9/5بالغ بر ،  88در سال     
برگ چك برگشت خورده كه ارزش 

هزار ميليارد  23اين اسناد معادل 
تومان بوده است يعني از نظر تعداد 

درصد از كل چك هاي مبادله  10/7
درصد  5شده و از نظر ارزش معادل 

مبادله شده برگشت كل ارزش اسناد 
اين ارقام هم از نظر . خورده است

ارزش و هم از نظر تعداد طي يك دهه 
گذشته در اقتصاد ايران بي سابقه بوده 

همچنين اين آمار نشان مي دهد  .است

متوسط ارزش هر چك  88در سال 
ميليون و  4برگشت خورده معادل 

هزار تومان بوده است كه در 600
درصد  8.6 معدل 87مقايسه با سال 

 .افزايش داشته است
  
بانک جهانی ایـران را مـتهم  ٭

  :به پولشویی کرد
 

هاره اجالس ب ایلنابه گزارش 
 ۱۸در  المللی پول صندوق بین

هفته اول ماه مه  در ،۸۸اردیبهشت 
ایران متهم  ،در بیانیه پایانی ،برپا شد

  . به پول شوئی شد
  

دولتي كه در درون و  :انقالب اسالمی
ز مرزها، حامل بحران و خشونت و بيرون ا

مالي  –فقر است، در يد مافياهاي نظامي 
  :است

  
  

ــامي  فهرســــت اســ
اعضاي مافياها كـه از  
رهگـــذر اســـتبداد  
مالتاريــا، از انقــالب  
ــكيل   ــو، تش ــدين س ب

  : 6 –شده اند 
  
  

مشاور جوان و رئيس  –عليرضا  –سائلی 
  .سازمان رفاه گستر

جانشين  - سردار سپاه  – - ساجد نيا
  . فرماندھی تھران بزرگ

از حمله  –سردار سپاه  –حسين  –سازور 
کنندگان به مردم در خيابانھای تھران و از 
جمله مداحان اين باند سرکوب ھای 

ايشان زمانی در . خيابانی می باشد 
حفاظت صدا و سيمای نظام واليت در کنار 

  .غفور درجزی قرار داشت
از نيروھای جاسوسی  –اکبر  –ساداتی 

ر خارج از کشور وابسته به باند امنيتی د
  .اطالعاتی –

  .زندانبان زن زندان اوين –ساداتی 
رييس دفتر ھاشمی رفسنجانی  –ساداتيان 

در حال حاضر مشغول به تھيه فيلم می  –
  .باشد

از مداحان باند  - حاج محمود  –ساروز 
سردار . سرکوب ھای خيابانی نظام واليت 

از مسئوالن  سپاه و عضو باند امنيتی و
  .حراست و حفاظت صدا و سيما است

از فرماندھان سپاه و  –محسن  –سازگارا 
از نيروھای امنيتی در سالھای ابتدای 

معاون بھزاد نبوی بود پس از  -انقالب 
مخالفت با خامنه ای و زندانی شدن و 
سپس آزاد گشتن از زندان رژيم واليت، 

به خارج از کشور آمد و  ٢٠٠٣در سال 
دا به انگليس برای معالجه و پس از آن ابت

مدير "به امريکا رھسپار که به عنوان 
در " مرکز مطالعات ايران معاصر

واشنگتن زندگی می کند و خود را از 
حاميان موسوی و جنبش سبز در مبارزه 

  .با رژيم ميداند
معاون بانوان وزارت  –فرشته  –ساسانی 

قائم مقام  –کشور در زمان پور محمدی 
  .ھمسر ذوالقدر می باشد  او

معاون مدير کل دفتر امور بين  -ساعدی 
  .المللی قوه قضاييه

معاون سعيد  –محمود  –ساالرکيا 
وی شاگرد . مرتضوی در دادستانی تھران

  .خياطی بود
از علمای وابسته به  –جعفر  –سبحانی 

  .آيت هللا –نظام واليت 
از مداحان باند  -بھنام  –ستار پور 
  .خيابانی نظام واليت سرکوب ھای

معاون کميته امداد امام  –سعيد  –ستاری 
از اعضای باند اقتصادی نظام  –خمينی 

  .واليت مافياھا
از نيروھای وابسته به باند  –ستوده  

  .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت 
سخنگوی جبھه پيروان  –کمال  –سجادی 

از اعضای وابسته به  - خط امام و رھبری 
رکوب ھای خيابانی و سياسی نظام باند س

  .واليت مافياھا
از نيروھای وابسته به  –علی  –سخی 

  . نظام واليت
رييس کيفری استان  -ناصر –سراج 
  .تھران

از بخش رسانه ای  –محمود   - سرافراز
  .وزارت اطالعات

از باند سرکوب  –عليرضا  –سربخش 
  .ھای خيابانی

م نماينده سو -ابوالقاسم  –سرحدی زاده 
وزيرکار و از مسئوالن سازمان زندانھا  –

و از نيروھای اطالعاتی قضايی در دھه 
  .شصت

پاسدار زندان اوين و  –مجيد –سرلک  
  .تير خالص زن

محمود از اھالی اليگودرز و از  –سرلک  
در  ۶١زندانبانان شکنجه گرکه تا سال 

گوھر دشت انتقال  –اوين بود و بعد به 
  . يافت

پاسدار زندان گوھر  -مصيب  – -سرلک 
  . دشت

معاون امنيت وزارت  –حميد  - سرمدی 
  .اطالعات قبال در بخش خارجی بود

روابط عمومی  –مرتضی  –سرمدی 
وزارت امور خارجه در جريان ترور 

  . ميکونوس
از مداحان باند سرکوب  - نديم  –سرور 

  .ھای خيابانی نظام واليت
از . نماينده مجلس –پرويز  –سروری 
  . امنيتی –باند سياسی  اعضای

ساعدی معاون مديرکل دفتر امور بين 
  .المللی قوه قضاييه
از باند خشونت طلب -سعادت پرور

 .حجت االسالم -مصباحيه 
رئيس زندان  –حجت االسالم  –سعادتی 

  .گوھر دشت بعد از صبحی
 –معاون رئيس جمھور  –علی  –سعيد لو 

  .معاون احمدی نژاد در شھرداری تھران
حجت االسالم  -سيد محمد  –دی سعي

مسئول  –امام جمعه قم  –فرزند سعيدی 
  . دفتر استفتائات خامنه ای

نماينده ولی فقيه در  –علی  –سعيدی 
  . سپاه

از  –سعيدی  –محمد  –سعيديان فرد 
نمايندگان مجلس و از بانيان سپاه 

 –پاسداران قم و دوستان محمد منتظری 
  .حجت االسالم
وزير چندين دولت  –مد مح –سعيدی کيا 

در نظام واليت مافياھا و از دوستان رھبر 
  .نظام واليت
عضو سازمان  –محمد  –سالمتی 

مجاھدين انقالب اسالمی از نيروھای 
اطالعاتی و امنيتی سالھای ابتدای انقالب 
که بازجو بود و زمانی نماينده مجلس و 
وزير کشاورزی بود و کشور را به سمت 

تا بتواند در سرکوب ھای امنيتی شدن برد 
و بعد از آن واليت را مستقر  ۶٠سال 
  .سازد

از - سردار سپاه  –حسين  –سالمی 
  .فرماندھان سپاه پاسداران

از مداحان باند  -حاج مھدی  –سلحشور 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

از اعضای  - مسعود  –سلطانپور 
رئيس . فرماندھی گروه انصار حزب هللا

  .ات دريايیشرکت تاسيس
رايحه خوش  - نسرين  - سلطانخواه 

خدمت، معاون وزيرکشور و از اعضای 
 .باند سرکوب ھای خيابانی

از نيروھای جاسوسی  - امير  –سلطانی 
در خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 

  .اطالعاتی –
از بزرگترين صاحبان  -پدرام –سلطانی 

از اعضای  -شرکت ھای پتروشيمی
  .اقتصادی نظام واليت مافياھابرجسته باند 

مسئول سياسی جامعه  –مجتبی  - سلطانی 
اسالمی دانشجويان و از اعضای باند 

  .سرکوب ھای خيابانی
  .مشاور جوان وزير تعاون –سلطانی 

 –کانديدای مجلس ھشتم  –سلطانی 
  .سردار سپاه

عضو ھيات  –عبدهللا  –سلطانی ثانی 
دوست بزم پاش، عضو  - مديره سايپا

ھمکار بسيج  –يج صنعتی شريف بس
  . اميرکبير
نماينده ايران در  –علی اصغر  –سلطانيه 

از اعضای  –آژانس بين المللی ھسته ای 
  .باند ترورھای سياسی در خارج از کشور

  . نماينده مجلس –پروين  –سليحی 
مدير کل زندانھای استان  -سليمان نصب

  . جنوبی
ی معاون بازرس –سردار سپاه  –سليمانی 

  . ستاد مشترک سپاه
رئيس سازمان  - سردار سپاه  –سليمانی 

خيال : بسيج کارمندان، کارگران و اصناف
   .بسيج حاشيه نشين شده است نکنيد

معاون ھماھنگ  - سردار سپاه  –سليمانی 
 . کننده نيروی مقاومت بسيج

از حکام شرع   -عباسعلی –سليمانی 
  .حجت االسالم –دادگاھھای انقالب 

از نيروھای اطالعاتی  –قاسم  -ی سليمان
  . فرمانده سپاه قدس –نظامی  –

معاون دانشجويی  - محمد  –سليمانی 
علوم ('عالی وزارت فرھنگ و آموزش
  .،تحقيقات و فناوری کنونی

مسئول زندانھای مرکز در  –سليمانی  
  . حال حاضر
مسئول پروژه  –مسعود   - سليمانی 
  . اردکان
رمانده لشکر سردار سپاه و ف - سليمانی

  . امام حسين
از حکام شرع  -عباسعلی –سليمانی 

  .حجت االسالم –دادگاھھای انقالب 
دادستان دادگاه ويژه روحانيت  –سليمی 

 –که ماده ای جديد بر قوانين آن افزود 
کسانی که در اين دادگاه محاکمه می شوند 

اعضای مجمع تشخيص : عبارتند از
ان اعضای شورای نگھب –مصلحت نظام 

 –نمايندگان مجلس شورای اسالمی  –
معاونان و  –و معاونين آنھا  –وزرا 

 –سفرا  –روسای سه قوه  -مشاوران 
 –دادستان و رئيس ديوان محاسبات 

استانداران و  –دارندگان پايه  قضايی 
جرائم عمومی افسران  –فرمانداران 

انتظامی از درجه سرتيپ و  –نظامی 
ات استانھا که باالتر و مديران کل اطالع

و . لحاظ روحانی مطرح می شود
ائمه  –نمايندگان مجلس خبرگان رھبری 

   ١٣٨۶آذر ماه سال  ١٢ -   –جمعه 
از اعضای باند سياسی  –پروين  –سليمی 

و سرکوب ھای خيابانی در کنار مريم 
بھروزی و ديگر اعضای جامعه اسالمی 
زينب، سالھا مدافع نظام واليت مافياھا 

  .بوده است
معروف به محمد  - محمد رضا -سليمی 

صداقت از اعضای باند امنيتی و 
  .اطالعاتی

 ،مھدی ذوالفقاری -سليمی نمين مھدی 
معاون طرح و عمليات داخلی وزارت 

  .اطالعات
جانشين سپاه استان اصفھان  –سميعيان 

  .سردار سپاه –
از سخنرانان  -محمد رضا  –سنگری 

  .مراسم انصار حزب هللا
از مداحان باند  - حاج مھدی  –سماواتی 

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از نيروھای وابسته به  –سماواتيان 

  . انصار
فرمانده يگان انتظامی زندان  –سود مند 
  . گوھر دشت

  

سردار سپاه پاسداران در بخش  –سوداگر 
 –معاونت سياسی از اعضای باند نظامی 

  . سياسی
از اعضای باند  –مھدی    - سولی 

سرکوب ھای خيابانی و قائم مقام کميته 
  .آموزش  ھيات مؤتلفه اسالمی

پرسنل معاونت امنيت  -اصغر –سياح 
اداره چپ نو و  - شاغل در اداره کل چپ 

  .قضايی نظام واليت مافياھا–سياسی 
از باند سرکوب ھای  - دالور –سيامی 

  .خيابانی رايحه خوش خدمت
رئيس کل  -احمد  -سياوش پور 

  .حجت االسالم –استان فارس  دادگستری
از مداحان باند  - حسين  –سيب سرخی 

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از نيروھای وابسته به باند  –سيبويه 

  .آيت هللا –قضايی واليت 
از مداحان باند سرکوب ھای  –سيد معبود 

  .خيابانی نظام واليت
از مداحان باند سرکوب ھای  -سيد يوسف 

  .اليتخيابانی نظام و
از علمای رسانه ای  –سيد جعفر  –سيدان 

  .آيت هللا –نظام واليت 
از حکام شرع  –سيد ابراھيم  –سيدحاتمی 

  .حجت االسالم –و مرتبط با قوه قضاييه 
از باند  -سيد رستم  –سيدآغا خان 

  .سرکوب ھای خيابانی رايحه خوش خدمت
از باند سرکوب ھای  - سيد سجادی 

  .متخيابانی رايحه خوش خد
دادستان اراک در سال  –سيف هللا زاده 

۵٨.  
سرھنگ نيروی انتظامی و  –سيف امير 

از حاميان باند سرکوب ھای خيابانی در 
  .حمله به اجتماعات تھران

از مداحان باند سرکوب  -بھروز  –سيفی 
  .ھای خيابانی نظام واليت

از نيروھای وابسته به باند  –سيفی 
  .انه ایخزعلی در امور اقتصادی و رس

از دانشجويان خط  –رضا  –سيف اللھی 
معاون اطالعات محسن رضايی در  –امام 

سپاه پاسداران و از اعضای بلند پايه باند 
 –سرکوب ھای خيابانی  –ھای امنيتی 

  .نظامی
  . نماينده مجلس –محمد کاظم  –سيفيان 
سال  –فرماندار قم  –محمد تقی  –شالچی 

۵٩.  
باند خشونت طلب از  -عباسعلی   -شاملی 

  .حجت االسالم - مصباحيه
نماينده دور اول  –مھدی  –شاه آبادی 

  . رئيس جامعه روحانيت تھران
سرپرست کل  –حسين  –شاه علی زاده 
  .۵٩زندانھا در سال 

از سپاه پاسداران در زندان  –شاه محمدی 
  . اوين

از مرتبطين با  -سيدمحمد   - شاھچراغی 
غی، قوه قضاييه و برادر شاھچرا

حجت  –دادستانی دوران الجوردی 
  .االسالم

فرمانده  –سردار  –حسين  –شاه صفی 
نيروی ھوايی جمھوری اسالمی در سال 

٨٧.  
از بازجويان   –مرتضی  -شاه مرادی 

  .وزارت اطالعات در زندان
از مرتبطين با  -سيدمحمد  -شاھچراغی 

قوه قضاييه و برادر شاھچراغی دادستانی 
  .حجت االسالم –دوران الجوردی 

رئيس سازمان  –سيد علی  -شاھچراغی 
  . تعزيرات حکومتی

سيدمحمد نقی از امامان جمعه  -شاھرخی 
  .آيت هللا –و وابستگان به قوه قضاييه 

از وابستگان به قوه  - احمد  - شاھرودی 
  . قضاييه مسئول توسعه قضايی

شوھر خاله احمد  - شيخ محمد - شاھرودی 
  . توکلی

از نيروھای جاسوسی در  - علی  –شاھی 
 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 

  .اطالعاتی
   –محمد مسعود  –شاھی 

 –دوست مکتی  –ماشاءهللا  –شاکری 
سفير  –کارمند روابط عمومی کشتيرانی 

  .ايران در پاکستان
از نيروھای وابسته به  –صديقه –شاکری 

  .باند سرکوب ھای خيابانی
يری و معامله گروگانگ: انقالب اسالمی

بر سر گروگانھا از عوامل تعيين کننده 
در ايجاد اين مافياھای حاکم بر کشور 

  : بوده اند
  11در صفحه 

  در زندان ناتوانی زنداني
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  هاميلتون،تشكيل
هنده كميته تحقيق د
»رايزپاكتبرسور«ربارهد

تازه مطلع مي شود   ،
كه گزارش در باره 

معامله پنهاني با سانسور 
  ؟!ستاسندهاتهيه شده 

  
  

اگر در ايران، ماجراي  :یانقالب اسالم
گروگانگيري و معامله خميني و 
دستياران او با ريگان و بوش، دو نامزد 
رياست و معاونت رياست جمهوري 

، در سانسور 1980امريكا در انتخابات 
كامل است، در امريكا، همچنان موضوع 

يكي از تازه ترين نوشته در . تحقيق است
قلم ، به 2010مه  6اين باره، به تاريخ 
روبرت پاري، از . روبرت پاري است

هاميلتون، رئيس كميسيون روابط 
خارجي مجلس نمايندگان، بهنگام 

اكتر «تشكيل كميته تحقيق در باره 
در باره گزارش روسيه پيرامون » سورپرايز

معامله در پاريس، بر سر گروگانها 
پرسيده و پاسخ شنيده است كه از آن 

ته را او كه خود اين كمي. خبر ندارد
تشكيل داده بود، از گزارش بني صدر به 
. كميته تحقيق نيز اطالع نيافته است

سرگروه تحقيق، با سانسور سندها، 
گزارشي را تهيه . گزارش تهيه كرده است

كرده است كه مطلوب مايكل لودين، 
كسي كه خود در معامله نقش داشته 

  :شده است
  
سندهائی که نقـش کلیـدی را ٭

  :دندداشتند، سانسور ش
  

سند اول، گزارشي كه حكومت 
اكتبر (روسيه در باره معامله پنهاني 

، ميان 1980كه در اكتبر ) سورپرايز
فرستادگان ريگان و بوش و فرستادگان 
ايران، در پاريس انجام گرفت، به 
اطالع هاميلتون، تشكيل دهنده و 
رئيس كميته تحقيق مجلس نمايندگان 

  :نرسيد
لي هاميلتون، در مصاحبه اخير،       

نماينده مجلس نمايندگان از اينديانا، 
كه مسئول كميته تحقيق در باره اكتبر 

به ياد «: سورپرايز بود، به من گفت
نمي آورم گزارش حكومت روسيه را 

حال آنكه خود او بوده . »ديده باشم
است كه از حكومت روسيه خواسته 

باوجود . بود در اين باره همكاري كند
وق العاده اين حكومت اين، گزارش ف

را در باره معامله پنهاني برسر گروگانها 
، در پاريس، را نديده 1980در اكتبر 

  ! است
 11گزارش روسيه كه به تاريخ       

تسليم سفارت امريكا در  1993انويه ژ
روسيه شده است، ناقض گزارش كميته 

روز بعد از  2گزارش . تحقيق است
معتبري سند «دريافت اين سند، با قيد 

، به »دال بر وقوع معامله يافت نشد
  . تصويب كميته رسيده است

من شگفت زده شدم وقتي از زبان      
هاميلتون شنيدم كه او از وجود 
گزارش حكومت روسيه بي اطالع 

شگفتي من بيشتر شد وقتي در . است

اين باره، از لورنس بارسال، سرگروه 
بخاطر نمي : تحقيق پرسيدم و او گفت

كه آيا گزارش حكومت روسيه را  آورد
به اطالع رئيس كميته، رسانده يا 

  . نرسانده است
بدين قرار، گزارش حكومت روسيه       

بسا نخستين همكاري  اطالعاتي  –
روسيه با امريكا، بعد از پايان جنگ 

مردم امريكا مخفي  نه تنها از سرد، 
مانده است، بلكه از ديد رئيس كميته 

ن نگاه داشته شده تحقيق نيز، پنها
  .است
آشكار شدن بي اطالع ماندن       

كميته تحقيق از اين سند و سندهاي 
ديگر بدين معني است كه گزارش در 
باره معامله پنهاني برسرگروگانها، در 

  . ، ناقص است1980اكتبر 
همزماني آزاد شدن گروگانها و   

سوگند ريگان بمثابه رئيس جمهوري 
، شگفتي آور 1980ه انويژ 20امريكا، در 

اين همزماني، در ذهن امريكائيان . بود
اينطور القاء كرد كه ريگان چنان 
ترسي در دل مقامات ايران انداخته 
است كه مجبور شده اند هم زمان با 
. اداي سوگند او، گروگانها را رها كنند

اما هرگاه اين همزماني بخاطر انجام 
معامله بر سر رها كردن گروگانها و 

تن اسلحه بوده باشد، رياست گرف
جمهوري ريگان با فريب و خيانت آغاز 

  .شده است
مستند به گزارش (گزارش روسيه       

ب از پاريس و تهران .گ.مأموران ك
...) و مادريد و لندن و واشنگتن و

حاكي از اينست كه مقامات ارشد 
حزب جمهوريخواه امريكا نيز طرف 

: ندمعامله با طرف ايراني خود بوده ا
ويليام كيسي كه رئيس ستاد تبليغات 

بوش كه نامزد ژ رژريگان بود و 
معاونت رياست جمهوري بود و روبرت 

كه افسر سيا ) وزير كنوني دفاع(گيتس 
و شوراي امنيت ملي، پيش از آنكه 
معاون استنفيلد ترنر، رئيس سيا، بود، در 

  . انجام معامله پنهاني شركت داشته اند
رئيس سيا در  كيسي نخستين     

، پيش 1987حكومت ريگان شد و در 
از آنكه اكتبر سورپرايز موضوع تحقيق 

سال معاون  8بوش بمدت . شود، مرد
رئيس جمهوري بود و سپس به رياست 

به  1992گيتس در . جمهوري رسيد
رياست سيا رسيد و اينك وزير دفاع در 

  .حكومت اوباما است
  
رقابـــت در دادن امتيازهـــاي ٭

  :بيشتر
  

همانطور  كه گزارش حكومت  
روسيه تشريح مي كند، گفتگوها بر سر 
گروگانها، موضوع رقابت ميان 
حكومت كارتر و ستاد تبليغاتي ريگان 

گفتگو كنندگان از سوي كارتر . شدند
امتيازها پيشنهاد مي كردند به ايران 
واگذار كنند هرگاه گروگانها پيش از 
د انتخابات رياست جمهوري امريكا، آزا

 گروه هوادار ريگان نيز دادن. شوند
امتيازهائي را پيشنهاد مي كردند هرگاه 
گروگانها پيش از انتخابات رياست 

  .جمهوري امريكا آزاد نشوند
بنابر ترجمه گزارش روسيه كه      

توسط سفارت امريكا در مسكو انجام 
با ايرانيان گفتگو بوده «شده است، 

ر است در باره  عادي كردن روابط د
چند مرحله  و برخوردار شدن كارتر از 
حمايت، از راه آزاد كردن گروگانها 

پيش از انتخابات رياست جمهوري 
  . »امريكا

بنا بر گزارش، همزمان،       
جمهوريخواهان نيز، به حساب خود، 

ويليام «: طرف معامله با ايران بوده اند
، سه نوبت، با 1980كيسي، در 

. يدار كردنمايندگان رهبري ايران د
ديدارها در مادريد و پاريس انجام 

در ديدار پاريس، در اكتبر . شدند
، روبرت گيتس، عضو وقت 1980

در حكومت (شوراي امنيت ملي امريكا 
بوش نيز ژ رژو رئيس پيشين سيا، ) كارتر

و در مادريد «و » . شركت داشته اند
نمايندگان رونالد ريگان و پاريس،  

ه ببعد از انتخابات رهبر  ايران در باره ب
رياست جمهوري موكول كردن 

  . »گروگانها، گفتگو كرده اند
هم «بنا بر گزارش،       

جمهوريخواهان هوادار ريگان و بوش، 
نامزدهاي رياست و معاونت رياست 
جمهوري و هم دموكراتهاي حامي 
كارتر، بر اين مبني گفتگو را آغاز 
كردند كه گرچه امام خميني اعالم 

و » نه شرقي و نه غربي« :ست كرده ا
بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم موضع 
گرفته است، اما ناگزيز از تهيه اسلحه 
امريكائي و قطعات يدكي اين اسلحه به 

  .»هر وسيله ممكن است
با وجود حمله عراق به  :انقالب اسالمی

ايران و نداشتن مسئوليتي در اداره 
نيروهاي مسلح و جنگ، بالفاصله بعد از 
انجام معامله پنهاني، هاشمي رفسنجاني 

ما اسلحه امريكائي و : و رجائي گفتند
قطعات يدكي خريداري شده از امريكا را 

پس وقتي هر دو طرف . نيز نمي خواهيم
بر مبناي نياز ايران به اسلحه و قطعات 
يدكي امريكائي وارد گفتگو با فرستاده 

ما «هاي خميني شده اند، نفس اعالن 
طعات يدكي امريكائي را نمي اسلحه و ق

، حاكي از 1980اكتبر  23، در »خواهيم
بوش،  –وقوع معامله با گروه ريگان 

. بالفاصله پيش از اين تاريخ بوده است
ماده آدليل قاطع ديگر اين كه باوجود 

بودن حكومت كارتر به دادن اسلحه و 
در توافق با  ،قطعات يدكي خريداري شده

از اسلحه و طرف ايراني  ،اين حكومت
قطعات يدكي متعلق به ايران كه در 

كلمه اي بر زبان  ،توقيف امريكا بود
  .نياورد

اما چرا با كارتر معامله نكرده اند و با     
ريگان و بوش كرده اند؟ زيرا معامله با 
كارتر، معامله رسمي ميان دو دولت مي 
گشت و اسلحه و قطعات يدكي در اختيار 

س جمهوري ارتش تحت فرماندهي رئي
حال آنكه معامله با . قرار مي گرفت

ريگان و بوش محرمانه بود و دريافت 
اسلحه موكول به كودتا بر ضد بني صدر 

چنانكه نخستين محموله هاي . مي گشت
اسلحه نيز، در روزهاي بعد از كودتا روانه 

  .ايران شدند
بنا بر گزارش روسيه، جمهوريخواه     

ز پيروزي بعد ا«. ها مزايده را بردند
ريگان در انتخابات رياست جمهوري، 

، توافق محرمانه اي در 1981در اوائل 
بنا بر آن، ايران . لندن  انجام شد

گروگانهاي امريكائي را آزاد مي كرد 
و امريكا به ايران اسلحه و قطعات 

تحويل اسلحه به ايران . يدكي مي داد
توسط اسرائيل و تاجران اسلحه  انجام 

  ». گرفت
 19بدين قرار، در  :ب اسالمیانقال

دسامبر، وقتي بهزاد نبوي، وزير مشاور در 
حكومت رجائي، از حكومت كارتر 

ميليارد دالر وثيقه مطالبات  24خواست، 
ايران را بسپارد، بهانه مي تراشيد براي 

اين كه زمان توافق با حكومت كارتر را به 
زمان چشم پوشي شگفت . تأخير بياندازد

ن وثيقه، تاريخ توافق محرمانه آور او از اي
در حقيقت، او . لندن را معين مي كند

منتظر نتيجه معامله محرمانه لندن با 
نمايندگان ريگان، رئيس جمهوري جديد  
بوده است و بعد از انجام معامله، نه تنها 
از وثيقه چشم مي پوشد، بلكه بخش 
بزرگي از پولهاي ايران را نيز به امريكا 

لبات بانكهاي امريكائي مي بخشد و مطا
قرارداد با حكومت . را نيز يكجا مي پردازد

انويه، يك روز پيش از ژ 19كارتر، در 
مراسم سوگند رئيس جمهوري جديد، 

به اين قرارداد، . ريگان، بسته مي شود
بيانيه الجزاير نام نهادند زيرا مي دانستند 
. رئيس جمهوري آن را امضاء نمي كند

بر خيانت خود نقض  رجائي و بهزاد نبوي
بعدها خود . قانون اساسي را افزودند

مي دانستيم اين كار : ماجرا را بازگفتند
خيانت است اما چون امام خميني 

  !فرمودند بكنيد، كرديم
حكومت روسيه به تقاضاي لي  

اكتبر «هاميلتون اطالعات خود را از 
، تسليم سفارت امريكا در »سورپرايز
اكتبر  21تاريخ هاميلتون در. مسكو كرد

، از آن حكومت خواست 1992
اطالعات خود را در باره اكتبر 
سورپرايز در اختيار كميته تحقيق 

استپاشين، . گزارش را سرگي و. بگذارد
رئيس كميته عالي دفاع و امنيت روسيه 

  .امضاء كرده است
اقدام روسيه يك همكاري بي سابقه      

استپاشين . ميان دو دشمن قديمي بود
يده اي از گزارشهاي دستگاه چك

جاسوسي روسيه در باره اكتبر 
سورپرايز و معامله هاي محرمانه ديگر 
امريكا با ايران، در اختيار كميته تحقيق 

  . قرار داد
ب شوروي سابق .گ.، ك1980در      

منابع اطالع گيرنده خود را در 
كشورهاي مختلف داشت و بديهي 

مي است به اموري كه به ايران مربوط 
ب در .گ.ك. شد، توجه كامل داشت

سازمانهاي اطالعاتي كشورها نفوذ 
كرده بود و از اطالعات اين سازمانها 
پيرامون اكتبر سورپرايز نيز سود مي 

از جمله در دواير اطالعاتي . جست
فرانسه و اسپانيا و آلمان و ايران و 

تاريخ .  اسرائيل، عامل نفوذي داشت
سيا  ب در.گ.نشان داده است كه ك

و ديگر سازمانهاي اطالعاتي عامل 
بنابراين، بطور . نفوذي داشته است

قطع، در موقعيتي بوده است كه بداند 
، انجام گرفته است و 1980معامله سال 

  .يا نگرفته است
  
  :گزارش گم شده ٭
  

بدين قرار، اگر سخنان هاميلتون و  
راست باشند، ) سر گروه تحقيق(بارسال 

اميليتون داده گزارش هيچگاه به ه
گزارش  را بارسال گرفته و . نشده است

او تصميم گرفته است آن را بايگاني 
  . كند
، 1994بعد از اين كه، در اواخر        

من گزارش را در جعبه هائي يافتم كه 
مدارك در آنها نهاده شده بودند، من 
پرسشهاي خود را براي هاميلتون 

آن زمان، هاميليتون يك . فرستادم
ه قوي و رئيس كميسيون امور چهر

  . خارجه  مجلس نمايندگان بود
،  كه مشغول 2004سالها بعد، در        

 Secrecy andتأليف كتاب 
Privilege  ترتیب گفتگوئی  ،بودم

تلفنی با بارسال را دادم  برای این 
که از او بپرسم چرا کمیته تحقیق 

در گزارش خود  ،گزارش روسیه را
خصوص که لحاظ نکرده است؟ ب

گزارش روسیه ناقض گزارش کمیته 
تحقیق در باره اکتبر سورپرایز 

  . است
بارسال اینطور توضیح داد که      

گزارش روسیه دیر رسید و  بایگانی 
بدین » محرمانه«ن با قید آشدن 

معنی است که نمی باید انتشار می 
قصد این بوده است  ،در واقع. یافت

  .که سند گور و گم شود
 :بارسال نیز گفت ،ن مصاحبهآدر       

سند جدید در باره معامله 
در ماه  ،جمهوریخواه ها با ایرانیها

زمانی رسید که تحقیق  ،دسامبر
او  این امر. داشت به پایان می رسید

ن داشت که از هامیلتون آرا بر
بخواهد زمان تحقیق را برای چند 
ماه دیگر تمدید کند تا که مدارک 

اما . رار گیرندجدید مورد بررسی ق
  .هامیلتون نپذیرفت

در گزارش کمیته که  ،باوجود این     
به  ،منتشر شد ،۱۹۹۳انویه ژ ۱۳در 

اسنادی که بارسال می گوید زمان می 
 ،نهاآخواسته است برای بررسی 

اطالعات در . اشاره نیز نشده است
باره سفرهای بیل کیسی و فعالیتهای 
دیگر جمهوریخواهان در رابطه با 

یا مقلوب و یا  ،کتبر سورپرایزا
  . دستکاری شده اند

عقل  ،۱۹۹۳در  ،باوجود این     
واشنگتن به این نتیجه رسیده بود 

تئوری توطئه « ،که اکتبر سورپرایز
برغم امرهای واقع حاکی از . »است

دروغ گفتن بسیاری از همکاران 
ریگان در باره معامله پنهانی اسلحه 

ایران ( ،۱۹۸۶و  ۱۹۸۵در سالهای 
چرا باید کمیته تحقیق قول  ،)گیت

کسانی  را پذیرفته باشد که 
نها دست کم محل آراستگوئی 
  . تردید بود

  
بـــــازپرداختن بـــــه اکتبـــــر  ٭

  :سورپرایز
  

 ،اکتبر سورپرایز ،۲۰۱۰در فوریه  
مسئله ای شد که می باید بدان  ،از نو

نجلس آمن به لوس  :می پرداختم
ت کردم من مایلی دریاف. رفته بودم

از یک عضو کمیته تحقیق اکتبر 
 او مروین دیمالی . سورپرایز

 
 

Mervyn Dymally نماينده آن روز ،
. مجلس از حزب جمهوريخواه بود

چون هر دوي ما در لوس آنجلس 
بوديم، از او خواستم صبحانه اي با هم 

  .پذيرفت. بخوريم 
ديمالي گفت مشغول تنظيم     

فته است كاغذهايش بوده و نامه اي يا
هاميلتون : كه او را متعجب ساخته است

و معاون او، هانري هايد، از حزب 
جمهوريخواه، به توماس فولي، رئيس 
مجلس، نامه مي نويسند در آن ادعا مي 

،  گزارش 1992دسامبر  10كنند كه در 
كميته تحقيق به اتفاق آراء اعضاي 

  . كميته تصويب شده است
ارش را اما من هرگز گز: او گفت     

با گزارش نهائي .  تصويب نكرده بودم
او افزود كه هاميلتون . مخالف نيز بودم

، به من تلفن كرد و از 1993انويه ژدر 
من خواست، مخالفت خود را پس 

 10اگر در «: او به من گفت. بگيرم
، اعضاي كميته به اتفاق 1992دسامبر 

  آراء با گزارش موافقت كرده بودند،
  

  12در صفحه 

  در زندان ناتوانی زنداني



                                                                                                                                                                                       

 

 
12 
 

 
 

   1389  خرداد   16تا    3از   750 شماره  2010 ژوئن   6تا  مه 24از 

 

انويه به من تلفن كرد و ژدر ماه  چرا 
از من خواست مخالفت خود را پس 

دسامبر هيچ  10بگيرم؟ من از جلسه 
  ».اطالع ندارم

نامه ديمالي در مخالفت با       
توجيهاتي بوده است كه بارسال و كميته 
تحقيق براي توجيه حضور كيسي در 
امريكا، تاريخهائي كه از لحاظ اكتبر 

 براي مثال،. ننده اندسورپرايز، تعيين ك
كميته تحقيق مدعي بود كه چون 
كسي به خانه كيسي در روزي تلفن 
كرده است كه گفته مي شود او در 
امريكا نبوده است، پس او در خانه 

و چون در روز . خود بوده است
ديگري كه گفته مي شود او به مادريد 
رفته است، هواپيمائي از سان 

پس  فرانسيسكو به لندن رفته است،
  . كيسي مستقيم به لندن رفته است

بنا بر منابعي كه از مخالفت ديمالي      
با گزارش آگاه بوده اند، او استدالل 

بدين خاطر كه زنگ تلفن « :كرده بود 
خانه كيسي به صدا درآمده و كسي 
گوشي را برداشته و يا كه هواپيمائي به 
لندن رفته، نمي توان گفت در آن 

نه بوده است و در روز،  كيسي در خا
اما » .روز ديگر، او به لندن رفته است

بارسال از مخالفت ديمالي عصباني مي 
شود و از هاميلتون مي خواهد او را 

  . تحت فشار قرار دهد
، با 1993در مصاحبه اي كه در       

ديمالي كردم، او بازنشسته شده بود و 
روزي كه مخالفت خود : به من گفت

ميلتون به من تلفن را اظهار كردم، ها
كرد و از من خواست مخالفت خود را 

تهديدم كرد كه اگر چنين . پس بگيرم
  . »برمن سخت خواهد گرفت«نكنم، 

روز بعد، هاميلتون كه رئيس      
كميسيون روابط خارجي بود، دفتر 
كميته فرعي را كه ديمالي برآن 
. رياست داشت، زير آتش گرفت

مخالفت (دو امر : هاميلتون به من گفت
در ) من با گزارش و منحل كردن دفتر

يك زمان واقع شده اند و ربطي بهم 
  . ندارند

اما هشدار او به ديمالي بدين خاطر      
. بود كه او مخالفت خود را پس بگيرد

ديمالي براي اين كه اعضاي دفتر شغل 
خود را بازيابند، مخالفت خود را پس 

  . گرفت
ه من در لوس آنجلس، ديمالي ب     

من هرگز گزارش را تصويب : گفت
دسامبر  10نكردم و بطور قطع در جلسه 

  .گزارش را تصويب نكردم
  
  :سر روسي٭
  

آيا : من همچنين از ديمالي پرسيدم 
او از گزارش روسيه و سندهاي ديگري 
كه بارسال مي گويد دير رسيدند و 
فرصت رسيدگي به آنها نبود، اطالع 

هاميلتون  بارسال مي گويد از. دارد؟
چند ماه وقت خواسته است و 
هاميلتون با تمديد مدت مطالعه 

از : ديمالي گفت. موافقت نكرده است
  .هيچكدام از اسناد اطالع نيافته است

چون ديمالي گفت اتفاق آرائي در      
كار نبوده است، من شروع كردم به 
تماس گرفتن با اعضاي كميته تحقيق 

. ده استتا بدانم نظرهاي آنها چه بو
من با دو عضو مجلس نمايندگان آن 
روز، ادوارد فيقان و سام ججدنسون 

هيچيك از آنها، از رأي . ارتباط گرفتم
دسامبر، خاطره روشني  10گيري روز 

اما وقتي از آنها در باره . نداشتند
اطالعشان از گزارش روسيه و پيشنهاد 
تمديد زمان تحقيق پرسيدم، خوب 

ه از وجود بخاطر مي آوردند كه ن
گزارش  آگاه شده اند و نه از پيشنهاد 

  .بارسال

يكي از اعضاي دفتري كنگره كه       
در تحقيق شركت كرده بود، به من 

عالقه  به معلوم كردن چند و : گفت
چون ماجراي اكتبر سورپرايز، با 
انتخاب كلينتون به رياست جمهوري، 

توجه . ، از دست رفت1992در نوامبر 
گتن معطوف به حكومت مقامات واشن
اهل حل و عقد واشنگتن .  جديد شد

براي رئيس جمهوري كه شكست 
خورده و رياست جمهوري را ترك 

از . مي كرد، احساس ترحم مي كردند
اين رو، به نتيجه رساندن تحقيق در 
باره يك افتضاح قديمي را، زياده روي 

پرزيدنت كلينتون نيز مي . مي شمردند
جمهوريخواه ها خواست دموكراتها با 

به راه تفاهم برود تا كه كار به انجام 
  .رساندن برنامه هاي او آسان شود

بتازگي كه با هاميلتون صحبت  
حافظه من : كردم، او گفت

، از 1990رويدادهاي سالهاي اول دهه 
جمله رأي اعضاي كميته تحقيق، به 
گزارش،  به اتفاق آراء  را نيك به ياد 

فاق آراء نبود، او اما اگر ات. نمي آورد
نمي گفت كه كميته به اتفاق آراء به 

  .گزارش رأي داده است
اما در باره ادعاي بارسال مبني بر      

تقاضاي تمديد زمان براي رسيدگي به 
هاميلتون  و مخالفت او،مدارك جديد 

اگر او : ناگهان، تغيير حالت داد و گفت
به من چنين پيشنهادي را كرده بود، به 

مي ماند و ممكن نبود با وجود ياد من 
نشده، به مدارك، موضوع را رسيدگي 

وقتي از هاميلتون . آن پايان بدهيم
پرسيدم آيا از وجود گزارش روسيه 

هيچ : اطالع يافته است؟ پاسخ داد
بعدا ً، من يك . اطالعي از آن نيافتم

نسخه از گزارش را با پست الكترونيكي، 
  .براي او فرستادم

  
  :پاسخ بارسال ٭
  

من با  بارسال كه اينك وكيل مدافع      
او با مايل پاسخ . است، تماس گرفتم

او با چند ناسزا به من آغاز داد و پاسخ 
  :مي شد

غم انگيز است كه بعد از اينهمه «  
سال، شما هنوز از اين ماجرا دست 

باز غم انگيز است كه شما . برنمي داريد
همچنان بر برداشت يك سو نگرانه 

  ...از ماجرا، اصرار مي ورزيدخود 
گزارش روسيه در آخرين لحظه      

منبع آن نيز معلوم نبود و . واصل شد
گزارش دليل . نياز به رسيدگي داشت

اصالت را در خود نداشت و فاقد 
در روزهاي بعد از سقوط . جزئيات بود

يم كمونيستي، روسيه گرفتار بلبشو ژر
بود و اطالع و ضد اطالع، فراوان 

  .شار مي يافتندانت
گزارش كميته تحقيق يا چاپ شده      

زماني كه . بود و يا در دست چاپ بود
كميته معين كرده بود، يا در حال 

من . پايان بود و يا پايان يافته بود
كوتاه با لي هاميلتون صحبت كردم و 
به ياد نمي آورم كه آيا گزارش را به 

  .او نشان دادم  يا ندادم
و محرمانه بودن نتايج  دقت تحقيق      

آن، ميلي براي موافقت با ادامه آن، بر 
  .نمي انگيخت

    ...  
هاميلتون كه واقع بين بود مي     

دانست كه رهبري مجلس، با توجه به 
تشكيل حكومت جديد و مرجحات 
جديد، مايل به تمديد زمان تحقيق 

  ».نبود

هاميلتون به من گفت باوجود اين،      
يد مدت تحقيق توسط از تقاضاي تمد

بعد از . بارسال، هيچ به خاطر نمي آورد
دريافت گزارش روسيه، هاميلتون 
تأكيد كرد كه اين گزارش را پيش از 

مسئول دفتر . نديده استاين، هچگاه 
من، مايكل وان دازن نيز آن را نديده 

  . است
  
ــدر و  ٭ ــهاي  بنـــي صـ گزارشـ

به كميته تحقيق نيـز  ... آندلمن و
  :سانسور شدند

  
دقت تحقيق و «قول بارسال در باره  

نيز محل » محرمانه بودن نتايج آن
، بارسال 1992دسامبر  8در : ترديد است

كه مي دانست نتايج تحقيق گروه 
از تحت سرپرستي او، سست اعتبارند، 

دستياران خود خواست گزارش را 
تا .  طوري بنويسند كه درب باز بماند
و آن اگر تحقيق بعدي روا ديده شد 

تحقيق پاره اي و يا تمامي نتايج را بي 
اعتبار كرد، امكان توجيه براي او و 

  .گروه تحقيق، باشد
در واقع، سندهائي رسيدند حاكي        

از اين كه ستاد تبليغات ريگان با 
فرستاده هاي رهبري ايران، معامله اي 
. را بر سر گروگانها انجام داده است

مدند و يا اين سندها يا در گزارش نيا
طوري ذكر شدند كه نتايج را نقض 

براي مثال، گزارش جزء به جزء  . نكنند
رئيس جمهوري پيشين ايران، 

دسامبر  17ابوالحسن بني صدر، مورخ 
، كه گزارش دست اولي از 1992

مبارزه دروني با آيت اهللا خميني بر سر 
معامله پنهاني با جمهوريخواه ها بود، 

زارش، با ناديده گرفته شد و در گ
اي كه سنديت » شنيده««عبارت 

  .، به آن اشاره شد»ندارد
فرستاده هاي كميته  :انقالب اسالمي

. تحقيق، دو نوبت، نزد بني صدر آمدند
غير از گزارش . توضيحات او را شنيدند

تفصيلي، نامه هائي را كه او به خميني، 
در باره معامله در پاريس، بر سرگروگانها، 

گزارش و اطالع دقيق دقت . دريافت كرد
از وجود معامله، در زمان انجام آن، گروه 
را كه مأموريت داشته است، خالف 
حقيقت گزارش تهيه كند، ناگزير كرده 
است، گزارش و توضيحات او را سانسور 

  .كرده اند
، داويد 1992دسامبر  18روز بعد، در  

آندلمن، نويسنده زندگي نامه رئيس 
وسي سازمان جاسوسي و ضد جاس

: فرانسه، آلكساندر دومارانژ، شهادت داد
دومارانژ با من از تماسهاي ايرانيها و 

آندلمن . جمهوريخواه ها صحبت كرد
روزنامه نگار پيشين در نيويورك تايمز 
و سي بي اس نيوز، به كميته تحقيق 

در ايامي كه باتفاق دومارانژ، : گفت
مشغول تدوين و تحرير زندگي نامه او 

ئيس سازمان جاسوسي و بودم، آن ر
ضد جاسوسي سخت محافظه كار، 
قبول كرد كه ترتيب ديدار ميان 
جمهوريخواه ها و ايرانيها را ، در اكتبر 

  .، در پاريس داده است1980
دومارانژ دستور داد ترتيب معامله      

پنهاني ميان جمهوريخواه ها و ايرانيها 
. را از كتاب خاطرات او حذف كنم

ن جمهوريخواه او، ويليام زيرا به دوستا
. بوش، صدمه وارد ميكردژ رژكيسي و 

شهادت آندلمن، در باره معامله اكتبر 
سورپرايز و نقش بوش و كيسي، ارزش 
اول را، در مقايسه با گزارشهاي 

زيرا . سازمانهاي اطالعاتي ديگر داشت

دومارانژ خود ديدار دو طرف و معامله 
  .را ترتيب داده بود

اين، در گزارش كميته  با وجود     
تحقيق، به اين شهادت نيز اعتناء نشده 

طرفه اين كه در گزارش، . است
توصيف شده » معتبر«شهادت آندلمن 

بقدر «اما اضافه شده است كه . است
كافي اثبات كننده وقوع معامله 

گزارش اينطور استدالل كرده . »نيست
است كه آندلمن به اين امر توجه 

رانژ ، بدين خاطر نكرده است كه دوما
كه كسري براي خود مي دانسته، بسا 
نمي خواسته است به او بگويد  كه 

  . اطالعي از ماجرا ندارد
هنوز شهادتهاي ديگر هستند كه تهيه  

كنندگان گزارش مورد توجه قرار 
افسر اطالعاتي اسرائيل، : نداده اند

آري بن مناش و چندين تن از افسران 
ه بر وقوع معامله دستگاه اطالعاتي فرانس

، در 1980بر سر گروگانها، در اكتبر 
بارسال از . پاريس، شهادت داده اند

در   Macleanشهادت جون مكلين 
باره سفر بوش از شيكاكو به پاريس نيز 

  .آگاه بوده است
مكلين، فرزند نورمن مكلين،      

 A River Runsنويسنده كتاب 
Through It  از قول يك منبع، كه ،

ريخواه و در مقام و موقعيتي جمهو
بوده است كه مي توانسته است از 

بوش آگاه باشد، ژ رژرفت و آمدهاي 
در اواسط اكتبر : به كميته گفته است

، بوش سفر محرمانه اي به پاريس 1980
كرده و با ايرانيها ، برسر گروگانها، 

  .ديدار كرده است
عصر هنگام، مكلين اطالع را به      

، افسر وزارت خارجه داويد هندرسون
هندرسون مي گويد . امريكا داده است

  ....بوده است1980اكتبر  18تاريخ آن 
شهادت مكلين و هندرسون، در        

، زماني ابراز شد كه كميته 1990اوائل 
. تحقيق كار خود را شروع كرده بود

هندرسون ديدار را در نامه اي به 
، به سناتور امريكائي، 1991تاريخ 
سناتور نيز نامه را به من . داد اطالع
 PBS Fronlineآن زمان، من در . داد

در نامه، هندرسون . كار مي كردم
اطالع مي داد كه سفر بوش به پاريس 
به او داده شد اما نام گزارش كننده را 

يكي از كاركنان  نام . نبرده بود
او مكلين بود و . گزارشگر را يافت

، از 1980اكتبر  18تصديق كرد كه در 
يك جمهوريخواه خبر سفر محرمانه 
  .بوش به پاريس را در يافت كرده است

با توجه به وجود سندها، حاكي از      
تماس جمهوريخواه ها با ايرانيان در 

، كميته تحقيق از توجه به آنها در 1980
به . تهيه گزارش خود، امتناع ورزيد

جاي آن، دليل تراشيد بر اين كه بوش 
تاريخ، به پاريس نرفته  و كيسي، در آن

و نيك مي دانست كه دليلها بس . بودند
  .سست بنيادند

در باره كيسي، اين دليل ساخته       
شد كه مشاور ريگان در امور خارجي، 
ريچارد آلن، شماره تلفن خانه كيسي 

اين امر دليلي . را يادداشت كرده است
مسلم بر حضور كيسي در خانه خود، 

اين كه آلن به  حال. شمرده شده است
ياد نمي آورد به كيسي تلفن كرده 

دليل . باشد و تلفني نيز ثبت نشده است
هاي ديگر در باره كيسي و بوش به 

  .همين اندازه بي پايه هستند
  
  :بازي بارسال ٭
  

ادعاي بارسال مبني بر اين كه از     
هاميلتون تقاضاي تمديد مدت تحقيق 
را كرده است تا كه مدارك جديد 

د رسيدگي قرارگيرند، گوياي مور
او مي دانسته . بازي دو گانه او است

است تحقيقي كه تهيه كرده است، 
سست پايه است و رو شدن سندها آن 

از اين رو، در .  را از اعتبار مي اندازد
همان حال كه بنا داشته است گزارشي 
مطلوب جمهوريخواه ها تهيه كند، مي 

  .خواسته است راه گريزي نيز بسازد
با توجه به اين امر كه دو قول       

بارسال و هاميلتون در باره تقاضاي 
و تمديد مدت، با يكديگر نمي خوانند 

هر دو موافقند كه گزارش  بظاهر
روسيه را بارسال به هاميلتون ارائه نكرده 
است، گوياي اين امر است كه بارسال 
بسا تصميم داشته است، خود، به داليلي 

ي خواسته است، كه داشته است، م
را به » اكتبر سورپرايز«تحقيق در باره 

سندي حاكي از «اين نتيجه برساند كه 
  .»وقوع آن يافت نشد

عصبانيت او از اينكه بار ديگر به       
باز پرداخته مي شود، » اكتبر سورپرايز«

نيز بدين خاطر است كه او نمي 
خواسته است تحقيق حقيقت را آشكار 

ه بي قرار رياست بارسال هموار. كند
، او خود داوطلب 1991در . بوده است

سرپرستي گروه تحقيق در باره اكتبر 
آن زمان او شهرت يك . سورپرايز، شد

. دادستان درستكار و دقيق را داشت
، عضو عملياتي و شرور 1980زيرا در 

سيا، ادوين ويلسون را دستگير كرده 
او متهم بود كه به ليبي مواد . بود

دوات نظامي ديگر فروخته منفجره و ا
  . بود
حال آنكه، آن زمان و اين زمان،        

 ،مایکل لودین ،او جانب دوست خود
محافظه کار جدیدی  را گرفته بود 
که در ماجرای ایران گیت نقش 

گزارش  برای مثال،. کلیدی داشت
اسامی  ،نخستین کمیته تحقیق

مایکل لودین و یک محافظه کار 
بعنوان  ،پرل ریچارد ،مشهور دیگر

کسانی که در جلسه های گروه اکتبر 
قید  ،سورپرایز ستاد تبلیغاتی  ریگان

نکه این دو عضو آحال . شده بودند
کار گروه این . شمرده نمی شدند

با  ،بود که هرگاه کارتر  در ماه اکتبر
ایران توافقی انجام داد و گروگانها 

ن را بر گزینش رأی آاثر  ،زاد کردآرا 
اما در گزارش . نثی کنددهندگان خ

حال . نام لودین حذف شد ،نهائی
بنا بر یادداشتهای ریچارد  ،اینکه

لودین در جلسه ها شرکت  ،لن نیز آ
لودین از دوست  ،از قرار. می کرد

خود بارسال خواسته بود نام او را 
چرا؟ زیرا بعدها کشف . حذف کنند

شد که لودین در اکتبر سورپرایز نیز 
  .نقش داشته است

عضو سیا که  ،شکالی ،رفیق لودین      
 ،در اکتبر سورپرایز نقش می داشت

  از متهمان بشمار  ،در پرونده ویلسون
بارسال او را  ،به توصیه لودین. بود

 ،و سرانجام. بی تقصیر گرداند
بعنوان قاضی درستکار  ،اعتبار بارسال

زیرا در . و دقیق نیز از میان رفت
رد که یک قاضی فدرال پی ب ،۲۰۰۳

حکومت امریکا دروغ گفته و در 
به  ،با تجویز سیا ،ویلسون ،حقیقت

  . لیبی مواد نظامی فروخته است
بدين سان، در  :انقالب اسالمی

دموكراسي كه امريكائيان را است، معامله 
اي پنهاني كه از عوامل كودتاي خرداد 

در ايران و فرسايش دو كشور ايران و  60
و بر امريكا، ساله شد  8عراق در جنگي 

ريگانيسم را حاكم كرد، موضوع تحقيق 
شد اما زد و بند عناصري از دو حزب، با 
  سانسور سندها، سبب شد يك حقوقدان 

  
  13در صفحه 

  در زندان ناتوانی زنداني
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فاسد گزارشي تهيه كند و آن را به اين 
نتيجه برساند كه نمي توان گفت معامله 
اكتبر سورپرايز انجام نگرفته است اما 

و ! بدست نيامد سند قطعي بر وقوع آن
اعضاي كميته بدون اطالع از سندها و با 

به گزارشي رأي بدهند كه با  ،تهديد
  .تهيه شده بود ،سانسور حقيقت

اين نمونه، تنها نمونه نيست، روي      
و دكترين ) پسر(بوش ژ رژكارآمدن 

او و دو جنگ عراق و » جنگ پيشگيرانه«
افغانستان و بحران بس ويرانگر اقتصادي، 

ونه هاي ديگري است از اثرات فقدان نم
اخالق و در كار نيامدن عدالت اجتماعي 

بانيان . بر فساد پذيري دموكراسي هستند
دموكراسي هشدار داده بودند كه هر گاه 
دين نقش خويش را در به ياد انسانها 
 ،آوردن حقوق خويش و بعد معنوي آنها

ايفا نكند و وجدان اخالقي جامعه تدني 
كراسي در معرض فساد قرار بجويد، دمو
امروز مي دانيم كه نقش . مي گيرد

عدالت اجتماعي بعنوان ميزان نيز تعيين 
  .كننده است

وقتي در دموكراسي  وضع چنين      
است، خود بنگر كه وضع در كشور 
. استبداد زده اي مثل ايران چون است

يم محصول جنگ و ژبديهي است ر
ين سازش پنهاني و كودتا و سبعانه تر

سركوبگريها، سرانجام در زندان ناتواني 
زنداني مي شود و تنها كاري كه از او 
ساخته مي شود، باج دادن به خارجيان و 

  :سركوب ايرانيان مي شود
  
  

نه انسان و نه طبيعـت  
ــونت ر ــم ژاز خشـ يـ

ــامي   ــاي نظ  –مافياه
  :  مالي در امان است

  
  

گزارش ، به  89ارديبهشت   11در    
نفر از دانشجويان   5رهانا،  براي 

دانشگاه آزاد مشهد حكم تذكر كتبي و 
درج در پرونده صادر شده است ، اما 

تن ديگر احكام  10براي بيش از 
محروميت از تحصيل به مدت  يك و 

 . دو نيم سال صادر شده است
،  به گزارش  89ارديبهشت  11در  

خبر آنالين كارشناسان محيط زيست، 
و تخريب  آلودگي شديد آب و خاك

ساحل در عسلويه را هولناك و ادامه 
اين روند را نگران كننده ارزيابي مي 

 .كنند
برابر  100آلودگي هواي عسلويه 

توليد مواد و پس مانده . تهران است
هاي شيميايي و هدايت اين مواد 

هايي كه  كننده به سمت مشعل آلوده 
اند،  رو به آسمان عسلويه قد برافراشته

هاي تنفسي را  ه بيماريخطر ابتالء ب
 .افزايش داده است

به گزارش  89ارديبهشت  13در   
دانشجو نيوز، دانشجويان دانشكده برق 
و جمع كثيري از دانشجويان دانشگاه 
صنعتي اميركبير  در اعتراض به سوء 
قصد به جان دكتر سيد احمد معتمدي، 
استاد دانشگاه و از وزراي دولت 

مقابل  اصالحات، دست به تحصن در
دانشكده برق زده و ضمن اعتراض 
شديد به بي توجهي مسئولين حراست 
و انتظامات در وقوع اين حادثه، 
خواستار رسيدگي هر چه سريعتر به 

 .موضوع اين سوء قصد شدند
به گزارش  89ارديبهشت 13در  

تابناك، مدير كل آموزش فرهنگي 
دانشگاه آزاد از ابالغ بخشنامه حجاب 

ين دانشگاه خبر داد و به واحدهاي ا
بخشنامه حجاب دانشگاه آزاد با : گفت

سياستگذاري مناسب و توجه به تمامي 
جوانب امر كامال منطبق بر مصوبه 

  .شوراي عالي انقالب فرهنگي است
به گزارش  89ارديبهشت 13در   

رهانا،  در ادامه ي تخريب قبرستان 
هاي بهايي در شهر هاي مختلف ايران،  

ائيان در دماوند توسط عده قبرستان به
 .اي ناشناس به طور كلي نابود شد

به گزارش هم  89ارديبهشت 13در   
، سردبير سايت »مازيار خسروي«ميهن، 

هم ميهن كه بر اساس شكايت معاونت 
حقوقي دانشگاه تهران در رابطه با 
انتشار گزارشي در مورد حمله خرداد 
ماه سال گذشته به كوي دانشگاه تهران 

نشر اكاذيب متهم شده بود  به زندان  به
  .اوين منتقل شد

به گزارش  89ارديبهشت  13در  
اخبار روز، خانم بهاره  مقامي معلم 
مدرسه ي كودكان كه در جريان 
اعتراضات بعد از انتخابات، توسط 
نيروهاي حكومت دستگير و سپس از 
سوي حسين طائب فرمانده  وقت بسيج 

ه مناسبت مورد تجاوز قرار گرفت، ب
روز معلم شرحي از اتفاقاتي كه در 
زمان دستگيري بر او گذشته، انتشار 

 . داد
به گزارش  89ارديبهشت 14در   

ماه  7رهانا، در پي پرداخت نشدن 
مطالبات معوقه كارگران چيني البرز و 
نيز اعالم انحالل اين كارخانه، جمعي 
از كارگران اين واحد توليدي، در 

دار عمده چيني البرز  مقابل دفتر سهام
 .تجمع اعتراضي برپا كردند

به گزارش  89ارديبهشت 17در   
عصر ايران، در نخستين روز از 

وسومين نمايشگاه كتاب  برگزاري بيست
اهللا صانعي و  تهران، تمام آثار آيت
هاي منتسب به  منتظري از سطح غرفه

هاي نمايشگاه جمع  ايشان و ساير غرفه
هاي محمود  عرضه كتاب. آوري شد

آبادي و جواد معروفي در  دولت
 . نمايشگاه كتاب هم  ممنوع شد 

به گزارش  89ارديبهشت 18در   
رهانا،  چند نفر از دراويش و پيروان 
سلسله نعمت اللهي گنابادي به اتهام 
اخالل در نظم عمومي از طريق تجمع 
غيرقانوني، به تحمل حبس، شالق و 

  . شدند تبعيد به مناطق محروم محكوم
به گزارش  سايت مجذوبان نور،     

دادگاه جزايي  101براساس رأي شعبه 
نفر از دراويش به  24شهرستان گناباد، 

عليرضا  -2عبدالرضا كاشاني  -1اسامي
محمد  - 4نظر علي مروي  -3عباسي 

شكراهللا حسيني  - ۵مروي شهري 
محمد -7علي كاشاني  - 6بيدختي 
ر امي - 9سعيد كاشاني  -8كاشاني 

علي محمد  -10روشن مجاور صوفي 
 - 12روح اهللا صفري  - 11امانيان 

علي عباسي  -13احسان امانيان 
 - ١۵ابراهيم عباس زاده  -14بيدختي 

حسين -16محمد علي جعفري 
حسين عباس زاده بيدختي  - 17مهدوي

رامين  -19رحمت حسيني  - 18
 - 21رضا كاخكي  -20سلطانخواه 

 - 23ر علي مي - 22بهروز مجاور صوفي 
حسن بلوچي  - 24ظفر علي مقيمي 

بيدختي ، به زندان ،شالق و تبعيد 
 .محكوم شدند

تن از  14بر اساس اين گزارش،     
دراويش به تحمل سه ماه و يك روز 

و ) به مدت سه سال ( حبس تعليقي 
بيست و پنج ضربه شالق تعزيري 

تن ديگر به اسامي  10محكوم شده و 
 – 2اني عبد الرضا كاش – 1آقايان 

نظر علي مروي  – 3عليرضا عباسي 
 – ۵محمد مروي شهري  – 4شهري 

 7علي كاشاني فر  – 6شكراهللا حسيني 
 – 9احسان امانيان  - 8محمد كاشاني  –

ظفر علي  – 10رامين سلطانخواه 
مقيمي نيز با اين بهانه كه درتجمع 
دراويش در تيرماه سال گذشته، نقش 

ك ساير رهبر را ايفا و نسبت به تحري
متهمين اقدام نموده اند به تحمل پنج 
ماه حبس تعزيري و پنجاه ضربه شالق 
و اقامت اجباري به مدت يكسال در 

  .مناطق محروم، محكوم شدند
به گزارش  89ارديبهشت 18در  

عصر ايران، شش نفر از قاچاقچيان مواد 
مخدر  در زندان قزلحصار كرج اعدام 

  . شدند
در پي اعدام  ،89ارديبهشت  19در   

پنج شهروند ايراني توسط قوه قضاييه 
جمهوري اسالمي، تظاهراتي خود 
انگيخته توسط ايرانيان ساكن شهرهاي 
كلن و برلين و پاريس و لندن و وين 

صدها نفر از ايرانيان . برگزار شد... و
برضد احكام اعدام  در اين تظاهرات 

 .شركت كردند
پنج تن از  زندانيان  سياسي  
گاه  در زندان اوين به دار  سحر

به نقل از روابط عمومي .آويخته شدند
دادسراي عمومي وانقالب تهران، 
محكومان فرزاد كمانگر فرزند باقي، 
علي حيدريان فرزند احد، فرهاد 
وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم 
هولي فرزند خدر، مهدي اسالميان 

رژيم  جرم .فرزند محمد نام داشتند
شركت در عمليات  متهمين را

گذاري در  تروريستي ازجمله بمب
مراكز دولتي و مردمي شهرهاي 

 !.مختلف ايران ذكر كرده است
به گزارش  89ارديبهشت  19در  

هرانا، آقايان پيمان نو دينيان، ملكي، 
زارع و زندي نيا ، چهار تن از اعضاي 
كانون صنفي معلمان كردستان از سوي 

 .شدندنيروهاي امنيتي بازداشت 
به گزارش  89ارديبهشت  19در   

ادوار نيوز، حكم نهايي و قطعي عبداهللا 
مومني سخنگوي سازمان دانش 

ادوار تحكيم (آموختگان ايران 
از سوي دادگاه تجديدنظر ) وحدت

مطابق اين .  انقالب اسالمي صادر شد
سال و  4حكم عبداهللا مومني به تحمل 

ماه حبس تعزيري محكوم شده  11
ماه از اين مدت مرتبط با  23. است

قطعي شدن مجازاتي است كه در سال 
به صورت تعليقي براي وي تعيين  86

 .شده بود
به گزارش بي  89ارديبهشت  20در  

دادگاه انقالب، مازيار  26بي سي، شعبه 
سال حبس  ۵"بهاري را به گذراندن 

به جهت اجتماع و تباني با قصد 
 4، ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور

سال حبس به جهت جمع آوري و 
نگهداري اسناد محرمانه و طبقه بندي 

سال حبس به جهت فعاليت  1شده، 
سال حبس جهت  2تبليغي عليه نظام، 

ماه حبس  6توهين به رهبر انقالب، 
سال  1جهت توهين به رئيس جمهور و 

حبس جهت اخالل در نظم عمومي و 
 .محكوم كرده است "ضربه شالق 74

به گزارش  89ارديبهشت  20در  
ايسنا، وكيل هنگامه شهيدي از متهمان 
حوادث پس از انتخابات از صدور حكم 
قطعي موكلش در دادگاه تجديدنظر 

دادگاه  54قاضي شعبه . خبر داد
تجديد نظر استان تهران بعد از بررسي 
پرونده محكوميت موكلم را به شش 

 .سال حبس تعزيري تقليل داد

به گزارش  89 ارديبهشت  20در  
ايلنا، جمعي از كارگران اخراجي 

سازي ساسان در اعتراض به   نوشابه
دريافت نكردن مقرري بيمه بيكاري در 

 .محل كار سابق خود تجمع كردند
به گزارش  89ارديبهشت   20در  

هرانا، در پي ممانعت از گردهمايي 
خانواده هاي اعدام شدگان روز 

ل گذشته و فعالين مدني در مقاب
دانشگاه تهران، از سوي ايشان بدون 
برنامه ريزي قبلي مقابل زندان اوين 

 .تجمع اعتراضي برپا شد
به گزارش  89ارديبهشت  20در   

جرس، در ادامه اعتراض كاركنان 
شركت هاي پيمانكاري شاغل در فوالد 
مباركه اصفهان به وضع موجود و 
نابسامانِ خود، اين اعتراضات طي دو 

به ساختمان مركزي روز گذشته 
 .مديران اين كارخانه كشيده شد

به گزارش  89ارديبهشت  20در 
كلمه، داوود سليماني، رسول بداغي، 
حشمت اهللا طبرزدي، مهدي 
محموديان، دكتر رفيعي و عيسي 

  .سحرخيز به زندان اوين منتقل شدند
به گزارش  89ارديبهشت   21در  

 هرانا، خواهر و مادر شيرين علم هولي،
از فعالين سياسي كرد اعدام شده در 
نوزده ارديبهشت ماه، در منزل شان در 
ماكو توسط ماموران امنيتي بازداشت 

 .شدند
به گزارش  89ارديبهشت   21در  

دادگاه تجديد نظر استان  13ايلنا، شعبه 
سال حبس  11خوزستان حكم 

ابوالفضل عابديني نصر را كه پيش تر از 
انقالب اهواز سوي شعبه يكم دادگاه 

صادر شده بود؛ مورد تائيد قرار داده 
 .است

به گزارش  89ارديبهشت   22در 
هرانا، دستگاه امنيتي براي تمام اعضاي 
خانواده فرزاد كمانگر حكم بازداشت 

 .صادر كرده است
به گزارش  89ارديبهشت   22در  

دانشجو نيوز، دكتر حسين رئيسيان 
م خميني استاد دانشگاه بين المللي اما

همزمان با موج جديد احضار هاي 
دانشجويي به كميته انضباطي دانشگاه و 
اداره اطالعات شهر قزوين، بازداشت 

 .شد
به گزارش  89ارديبهشت   23در   

هرانا، نيروهاي اطالعاتي و امنيتي در 
پي بازگشت خانواده  فرزاد كمانگر به 
شهرستان كامياران با تهديد و ارعاب 

ر حبس خانگي قرار داده ايشان را د
 .اند
به گزارش  89ارديبهشت   23در   

هرانا، پس از تجمعات اعتراضي 
دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان در 
اعتراض به اعدام هاي نوزده 
ارديبهشت، طي روزهاي دوشنبه و سه 
شنبه و دعوت مردم مريوان به شركت 

تن  ١۵ در اعتصاب عمومي، حداقل
جويي اين شهر بازداشت از فعالين دانش

و به مكان هاي نامعلومي منتقل شده 
 .اند
به گزارش  89ارديبهشت   23در   

هرانا، ابوالفضل عابديني نصر خبرنگار و 
از مسئولين سابق مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ايران، از زندان اوين به 

  .زندان كارون اهواز منتقل شد
به گزارش  89ارديبهشت   23در 
، پخشان عزيزي، سروه ويسي، ليال هرانا

محمدي، احمد اسماعيلي، آمانج 
رحيمي، عبداهللا عارفي و هژار يوسفي، 

تن از دانشجويان كرد دانشگاه  7
تهران، در دادسراي مستقر در زندان 

اوين به شدت مورد بازجويي و تهديد 
 قرار گرفته اند 

به گزارش  89ارديبهشت   23در  
كراسي، مامورين فعالين حقوق بشر و دم

واواك تبريز طي تماس تلفني با خانم 
مهناز مدبري مادر فعال دانشجويي 
پيمان عارف را به اداره اطالعات تبريز 

 . احضار كردند
شهرهاي  89در   ارديبهشت 23

مريوان، سنندج ، سقز، بوكان، مهاباد، 
اشنو و ديواندره و طبق خبرهاي موثق 

ردم به طور كامل اعتصاب كردند و م
مبارزه و آزاديخواه اين شهرها در 
پاسخ به فراخوان احزاب و سازمانهاي 
سياسي و مدني و هم دردي با خانواده 

ارديبهشت، در  19هاي جان باختگان 
  .  اعتصاب عمومي شركت كردند

به گزارش  89ارديبهشت   23در   
فعالين حقوق بشر و دمكراسي، تعداد 
ر زيادي از مردم ياسوج بر ضد حضو

احمدي نژاد  در ياسوج  و در حين 
سخنراني وي اقدام به سر دادن شعار 
مرگ بر ديكتاتور و دروغگو،درغگو 

 .نمودند
به گزارش  89ارديبهشت   24در 

فعالين حقوق بشر و دمكراسي، مهدي 
تاجيك دانشجوي كارشناسي ارشد 
دانشگاه تهران و از فعاالن عرصه خبري 

 26در طي حكمي كه از سوي شعبه 
ماه  27دادگاه انقالب صادر گرديد به 

سال محروميت  30حبس تعزيري و 
  . سياسي محكوم گرديد

به گزارش  89ارديبهشت   24در  
فعالين حقوق بشر و دمكراسي، قاضي 
شعبه اول دادگاه انقالب مرا، 
محمدرضا نسب عبداللهي را  به هشت 
  .ماه حبس تعزيري محكوم كرده است

به گزارش  89ت ارديبهش ٢۵ در   
نظر، راي  نيوز ، دادگاه تجديد پارلمان

دادگاه انقالب اسالمي تهران  28شعبه 
مبني بر محكوميت آذر منصوري به 

سال حبس تعزيري را تأييد  3تحمل 
 .كرد

به گزارش  89ارديبهشت ٢۵در  
رهانا، علي محمودي فعال اجتماعي، 
نويسنده و عضو انجمن ادبي شهر 

رونده ضمن رد مريوان،  قاضي پ
دادگاه تجديد نظر اين فعال مدني را 

 .سال زندان قطعي محكوم كرد 6به 
به گزارش  89ارديبهشت  26در 

جرس، آرمين سخنگو و عضو ارشد 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، صبح 

 . امروز بازداشت شد
به گزارش  89ارديبهشت  28در  

دانشجو نيوز، محسن دانش پور مقدم  
بازداشت شدگان بعد از يكي از 

انتخابات است كه حكم اعدام او و 
پسرش، احمد دانش پور مقدم از سوي 

 .دادگاه تجديد نظر تاييد شده است
به گزارش  89ارديبهشت 28در 

واحد مركزي خبر، علي وكيلي راد  
سال زندان در  19پس از تحمل 

او به جرم  .فرانسه، وارد تهران شد
تيار  به حبس مشاركت در قتل شاپور بخ

  . ابد محكوم شد
بني صدر، در مصاحبه با مطبوعات      

فرانسه، مبادله كلوديا رايس با كاكاوند 
و وكيلي راد را شكست حقوق بشر و 

يم ايران و حكومت ژپيروزي ر
حزب . ساركوزي توصيف كرد

سوسياليست فرانسه نيز از حكومت 
 .توضيح شفاف مطالبه كرد

ارش كلمه، به گز 89ارديبهشت28در 
حاج احمد يزدانفر سر تيم محافظان 
مير حسين موسوي توسط نيروهاي 

  . امنيتي بازداشت شد
، جعفر پناهي، كارگردان 28در  

زنداني، بخاطر شدت فشار زندانبانان و 
توقيف غير قانوني خود، دست به 

او عضو هيأت داوران . اعتصاب غذا زد
 . فستيوال كان است

  در زندان ناتوانی زنداني
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 واليت كليسـا و واليـت  
بيــان قــدرت و =  فقيــه 

ديكتـــاتوري واليـــت  
ــردم ــان آزادي و = م بي
                            اختيار

  
ً بايد گفت که فلسفۀ وجودی بھشت  مقدمتا
و جھنّم، عقاب و ثواب، بر وجود آزادی و 

زيرا انسان . اختيار انسان نھفته است
مجبور و محصور، به ھر کدام از آن دو 

ن خود آن را سرنوشت که رو کند، چو
اختيار نکرده و به اجبار بدان تن داده 

امام . است، عقاب و ثوابی در پی ندارد
به صراحت می فرمايند، اگر ) ع(علی 

ھر آينه پاداش و کيفر بيھوده " چنين بود 
خدای . بود و نويد و بيم بيجا می نمود

پاک بندگان را به اختيار و آزادی عمل 
ز کارھای ناروا فرمان داد، و با بيم دادن، ا

  ) ١...  " ( باز داشت،
الجرم، انسان بايد به سرانجام آن دو  

سرنوشت آگاه باشد و حجت نيز بر او 
تمام شده باشد، وسائل و استعداد و 
امکانات ھر کدام از آن دو مسير و ھدف 
را در اختيار داشته باشد، آزاد و مختار 
نيز باشد، تا با آزادی و اختيار ھر کدام را 

ً منتظر آنچه که ک ه اختيار کرد، منطقا
دستآورد خودش بوده است بتواند باشد و 
االّ برانسان بی اختيار و مجبور چه 

  مجازات و يا پاداشی تعلق می گيرد؟
انسانی که در اين کره خاکی زندگی می 
کند، بايد از امکانات و استعداد خود و 
زمينی که در آن زندگی می کند، بھره 

اند به سمت يکی از دو بگيرد تا بتو
سرنوشتی که در انتظار اوست، بحرکت 
ً برای تداوم  خود ادامه بدھد، ضرورتا
حيات و ادارۀ سرنوشت خود بايد اختيار 
چگونگی اداره آنرا خود در دست داشته 
. باشد و خود به آن سامان و سازمان بدھد

در اينجا اين سئوال مطرح است که   نيرو 
ه می گيرد؟ از کجا منشاء و سرچشم

حقيقت آن است كه جوامع در طول تاريخ 
با دو منشاء و يا سرچشمه نيرو مواجه 

  : بوده اند
  منشاء و سرچشمه دين   - ١
  منشاء و سرچشمه مردم   - ٢

  
اين دو منبع يا منشاء و يا سرچشمۀ نيرو 
در جامعه پابپای ھم پيش مي روند و 
جامعه را به رشد و آزادی و استقالل 

اگر چه اين دو منشاء با . ھدايت می كنند
اما ھر كدام از آن دو . ھم روابطي دارند

مستقل و جدای از ھم ھستند و ھر كدام در 
جامعه جايگاه و رسالت ويژه خود را 

  . دارند
قلمروھا و وظايف ھر كدام از اين دو منبع 
اگر واضح ترسيم نشده باشد، اين دو، در 
 امور يكديگر تداخل كرده و يا گاه با ھم در

می آميزند و در نتيجه ھر دو به صورت 
تمركز قوا و به مثابه قدرت سلطه گر در 
می آيند و با ھم متحداً بيان قدرت می 

در صورتي كه ھر كدام به راه و . شوند
رسالت واقعی خويش پيش بروند، مي 
توانند در تصحيح يكديگر در صورت 
انحراف بكوشند و يا در تندروی ھا 

ازند و جامعه را در يكديگر را متعادل س
خط متعادل و پرھيز از ھر افراط و 

  . تفريطی به پيش برانند
نظر به اينکه فرھنگ و تمدن سيّال    

است و از جامعه ای به جامعه ھای ديگر 
و از مللی به ملل ديگر سرايت می کند، و 
بويژه فرھنگ غالب در ھر زمان، 
محتوای خود را کم و زياد بر ديگران 

د، و باز نظر به اينکه اسالم غلبه می دھ
خاتم ) ص(خاتم اديان و رسول اکرم

رسوالن است و پيامبر قبل از رسول اکرم 
بوده است و مسيحيت ) ع (حضرت عيسی

قرن بنام دين حضرت مسيح و  ٨بيش از 
خدا، حکومت خودکامه ای را بر مردم 
تحميل کردند ودر حقيقت تشکيل حکومت 

و جا  مطلقه دينی دادند و به اشاعه
انداختن فرھنگ قدرت پرستی بنام دين در 
جھان پرداختند، آيا اين مطلب می تواند، 
بدين معنی باشد که آقای خمينی واليت 
مطلقۀ فقيه را از کليسا اخذ و آن را به 

ارث برده است ؟ و يا اينکه اين مسأله از 
خواص قدرت است و وقتی ھدف دست 
ر يابی به قدرت باشد و امکانات نيز يا
  . گردد، کار به ھمان نتيجه خواھد رسيد

در اين  مقاله بطور اختصار به چگونگی 
مشروعيت بخشيدن کليسا به قدرت و 
نمادھای آن و يا اينکه خود به واليت 
مطلقه مسيحائی و يا نماد قدرت تبديل 
گرديد، می پردازم، تا مشاھده شود، وقتی 
ھدف قدرت و بدست آوردن آن بود، 

ندارد که کسانی که در صدد  تفاوت چندانی
تصاحب آن ھستند، به چه دين و يا مرامی 

  .خود را متعلق می دانند
مشروعيت بخشيدن دين به قدرت و 
نمادھای آن و يا خود به قدرت تمام عيار 
تبديل گشتن، توسط متوليان قدرت پرست 
. دين، در مغرب زمين سابقه ای كھن دارد
ی تئوری قدرت و واليت مطلقه    آقا

خمينی كه خواھان استيال بر دين و 
سرنوشت مردم است،  با قدرت مطلقه ای 
كه پاپ گرگوار ھفتم در مسيحيت در قرن 
يازدھم ميالدی آن را پايه گذاري كرد، 
شباھت ھای زيادی با ھم دارند و در 
حقيقت در محتوا يکی ھستند و تنھا ابعاد 

  .و نام آن متفاوت است
سطنطين، وی در دوران امپراطوری ق   

با اسقفھا به عنوان عّمال و دستياران 
سياسی خود، رفتار ميکرد، آن ھا را نزد 
خود فرا می خواند و بر شورای شان 
رياست داشت و بر ھر عقيده که اکثريت 
. آنان اظھار می کردند، صحه می گذاشت

)٢ (  
سھيم شدن در قدرت و به عنوان عّمال و 

ردن، دستياران سياسی امپراطور عمل ک
به . مزۀ بيشتر قدرت را به اسقفھا چشانيد

مرور که متوليان مسحيت قدرت بيشتری 
پيدا ميکردند، در ساختار قدرت نيز سھم 

در قرن چھارم .  بيشتری به دست آوردند
مجمعی از اساقفه تشکيل شد و ) ٣۴۴(

سپس . مقام پاپی در آن طراحی شد
ميالدی اين مقام  ۴۴۵امپراطور در سال 

و باالخره در اواخر  ) ٣(يت دادرا رسم
مذاھب بت  قرن چھارم، امپراطور تئوُدر، 
و از   )۴(پرستی را به كلی ممنوع كرد 

اين زمان به بعد است كه جامعه مسيحيت 
که رشد و نمو كافي كرده بود، کم کم 
تشكيالت خود را بر طبق دوائر 

و با وجودی  )۵. (امپراطوری مرتب كرد
زيده امپراطور بودند، كه اساقفه و پاپ برگ

در درون امپراطوری، تشكيالت قدرتمند 
ديگری پا به عرصۀ وجود گذاشت و 
سپس اين دو قدرت، برای حفظ اقتدار 
  . قدرت خويش الزم و ملزوم يكديگر شدند

اما ھر چه بر قدرت كليسا افزوده می  
گشت و در قدرت بيشتر سھيم می شد، 
مسيحيت از رسالت اصلی خويش كه 

ش معنويت و دفاع از مظلومين در گستر
برابر ظالمين بود، غفلت كرده و خود به 
يكی از طرفھای قدرت كوبنده تبديل مي 

  . گرديد

در جدال و برخورد بين امپراطور و پاپ 
ميالدی با وجوديكه  ۵٠٠تا سال 

امپراطور ھمه كاره بود، قوه قانونگذاری 
در اختيار مجمع اسقفھا كه غير مستقيم 

ار پاپ بود قرار داشت و ھنوز در اختي
مجلس سنا در امر كشور داری اثرگذار 

امپراطور ژوستينين كه می خواست . بود
من جميع الجھات امپراطور روم باشد، 
بكار قانونگذاری ھمت گماشت و با در 
اختيار گرفتن قوه قانونگذاری كه با 
مساعدت متوليان مذھب و مشروعيت 

حكومت  بخشی آنھا امكان پذير گرديد،
مطلقه خود را پی افكند و از سوی کليسا 
به وی تلقين شد كه قدرت وی از جانب 

به اين لحاظ از آن پس در برابر . خداست
اوامر او ھيچ گونه مقاومتی مجاز نبود و 
. وی به اراده مطلق خدا حكومت می كرد

خود او در مجموعه قوانينش چنين آورده 
يون بزرگتر و مقدستر از ذات ھما”: بود

امپراطوری چيست؟ در صورتی كه علمای 
حقوق به نحو روشن و صريح مقرر 
داشته اند که ارادۀ امپراطور در حکم 

کيست که حّد خود را . قانون می باشد
نشناخته امر مقام سلطنت را اطاعت 

  )۶(» نکند؟
با وجودی که حکومت مطلقه تثبيت گشته 
بود ولی تاج امپراطور و شاھان، با 

پ بر سر آن ھا مشروعيت و گذاشتن پا
بنا براين، بھانه و يا . رسميت می يافت

وسيله ای الزم بود، به دست آيد تا اقتدار 
از امپراطور به دستگاه پاپ منتقل شود و 
. يا به نوعی بين آن دو مقام تقسيم گردد

سرانجام بھانه و وسايل الزم در اختيار 
  : پاپ قرار گرفت

ً پادشاھي خاندان شارل به كمك پاپ رسم ا
پپن از خاندان شارل در سال    )٧( يافت
سفيری به روم فرستاد و از پاپ  ٧۵١

از ميان دو تن، ” :زكريا چنين استفتا کرد
آن كه به راحتی و فراغت در خانه خود 
نشسته سزاوار مقام سلطنت است يا آن 
كه فشار نگاھبانی كشور كالً بر عھده 

آنكه عنان ”: پاپ جواب داد. “اوست
اختيارات به دست دارد بيشتر از كسي كه 

و ) ٨(“بيكاره است سزاوار پادشاھی است
براين اساس مجلسي برپا شد و پپن كه 
ً پادشاه گرديد و  سرداری بود، خود رسما
بدين ترتيب خاندان شارل وجھۀ مذھبی 
يافتند و برگزيده خداوند به شمار آمدند 
زيرا به مشيت الھی كه ھمان فرمان پاپ 

ا باشد سلطنت يافته بودند و با زبان زكري
سن بنيفاس به . فقه يعنی پادشاه مأذون

نمايندگی پاپ يكی از مراسم يھود را احياء 
كرد و ھمچنانكه شموئيل به نام خداوند 
روغن مقدس را بر پيشانی شاعول ريخته 

تبرك پپن ). ٩(  بود، پپن را تبّرك كرد
توسط نمايندگی پاپ در واقع مبدئی بر 

" سلطنت به عنوان وديعه الھي"ور ظھ
" وديعه الھی"و پاپ که اين )  ١٠(گرديد

را در اختيار دارد،  به ھر خاندانی كه 
صالح بداند، از طرف خداوند اھداء مي 

  . كند
پپن برای اداء دينی كه بر ذمه داشت، 
دوبارعليه ايالت لمبار لشكركشيد و چون 
پيروز شد بدون توجه به 

ايالت راون را به  امپراطورقسطنطنيه
موجب ھبه نامه شرعی ای كه متن آن را 
در رم، در مرقد پطروس نھادند، به پاپ 

ھمين ھبه نامه منشاء تكوين . بخشيد
باقي  ١٨٧٠مملكت پاپ شد كه تا سال 

  ) ١١.(  ماند
   :و فقيه واليت مطلقة کليسا

پاپ گرگوار ھفتم در اوايل قرن يازدھم ، 
ی كه تا آن زمان از ھمۀ بھانه ھا و وسايل

فراھم گرديده بود، برای استقرار واليت 
مطلقه دينی سود جست و در تذكره ای 
. عقايد خود را نوشت و منتشر ساخت

حوزه روحانيت روم را خداوند ”: ھمچون
خود تأسيس كرده، اين حوزه ھيچگاه از 
. صراط مستقيم خارج نشده و نخواھد شد

اردار او نصرانيت را به وجود آورد و اختي
آن می باشد؛ بنابراين پيشوای اين حوزه 

كسی نمی . صاحب اختيار مطلق است
مطالب مھمه . تواند او را محاكمه كند

نمازخانه ھا بايد به عرض او برسد، او 
می تواند اساقفه را معزول يا مشغول 

       )١٢( ." بدارد
 «قانون اساسی که  ۵درست مانند اصل 

عجل (ر در زمان غيبت حضرت ولی عص
، در جمھوری اسالمی )هللا تعالی فرجه

ايران واليت امر و امامت امت بر عھده 
فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، 

و اصل » ...شجاع، مدير و مدبر است
  .و اصول ديگر ١٧٧

، ١٠٧۵وي در فرمان ديگری در سال 
انتخاب اساقفه، كشيشان و ائمه جماعت 

عرف در  را نيز مانند پاپ، بدون دخالت
اين فرمان چنين مقرر . اختيار خود گرفت

از اين به بعد ھر كس از ”: می داشت
دست يكی از ارباب عرف منصب اسقفی يا 
كشيشی بگيرد نبايد در صف اساقفه و 
كشيشان راه يابد و اطاعتي كه بالنسبه به 
اساقفه و كشيشان فرض است نبايد دربارۀ 

ب اين حكم دربارۀ مناص. او مراعات شود
ھر گاه امپراطور . تر ھم ُمجراست پائين

يا والی يا مرزبان يا حاكم يا مقام غير 
روحانی ديگر كسی را به رتبۀ اسقفی يا 
غير آن بگمارد محكوم به تكفير خواھد 

    ) ١٣(. بود
با اين فرمان، پاپ ھمۀ قدرت را در يد 
اقتدار خود گرفت زيرا ھر اسقف در قلمرو 

انی، امارت ھم خود عالوه بر امور روح
داشت و از آنجا كه فرمان پاپ، سالطين 
را در قلمرو دخالت در امور انتخاب 
روحاني ممنوع كرده بود، در حقيقت 
نواحی اسقف نشين كه قسمت مھمی از 
مملكت را در برمی گرفت از دست سالطين 

گرچه اين امر كشمكش ھا و . بيرون رفت
کشتار بسياری را سبب گرديد و خود 

تجزيه مملكت بود و ضايعاتی بس  بمنزله
سنگين ببار آورد اما اين جدال و در گيری 
به مرور بر قدرت كليسا افزود و منجر به 

  . توسعه تمام عيار قدرت كليسا گشت
قدرت روحانيت، حد و  ١٣و  ١٢در قرن 

نھايت نداشت و ھمه شئون مردم را در 
برمی گرفت و امپراطوران و يا پادشاھان 

عمله و کارگزاران پاپ تبديل  در حقيقت به
ھمانطوريکه طبق قانون اساسی . شدند

واليت فقيه جمھموری اسالمی تمامی 
قدرت در اختيار ولی فقيه است که 

، ۵٧، ۵اصل ( پاسخگو به  احدی نيست
در نتيجه اين اقتدار و ...) و ١۵٧، ١١٠

ايجاد واليت مطلقه دينی، پاپ با قدرت 
زد و دو خودكامه بر تخت سلطنت تكيه 

حربه تكفير و تحريم را به دست گرفت تا 
. ھمه كس را به اطاعت و تعظيم وادارد

ولی چون مرتدين و زنادقه زير بار 
روحانيت نمی رفتند، پاپ اينوسان سوم 

برضد مرتدين آلبی اعالن  ١٢٠٨در سال 
و گرگوار نھم در    )١۴(جنگ صليبی داد

بانی ديوان تفتيش عقايد  ١٢٣١سال 
نظير دادگاھای انقالب که در ) ١۵( .گرديد

کشور ما جوانان را مانند برگ خزان به 
  )١۶.(ديار نيستی می فرستد

تقابل مقامات عرف و روحانيت که تا  
اوايل قرن سيزدھم ادامه داشت، پاپ 
بنيفاس ھشتم را بر آن داشت كه با تشكيل 
مجمع اساقفه در روم حكومت مطلقه دينی 

قطعی در آورد و ايجاد شده را به صورت 
قوه ” : آن را خيلی رسا و محكم اعالم كند

معنوی و نيروی ظاھری، ھر دو اختيار 
روحانيت است منتھی روحايت قوه معنوی 
را خود در دست می گيرد لكن نيروی 
ظاھری را ديگران بنا به مصلحت 

قوه معنوی در . روحانيت بكار مي برند
كف امنای دين است و نيروی ظاھری تا 

ی كه امنای دين مقتضی بدانند در مدت
عليھذا از اين . مشت سالطين و جنگيان

دو قوه يكی بايد فرمانبردار ديگری باشد 
باين معنا كه نيروی ظاھری بايد در برابر 

حكم . قوۀ روحانی سر تسليم فرود آورد
عقل بر اين است كه وضع و نيروی 
ظاھری و محاكمۀ آن در حال ضرورت 

پس اظھار و اعالم . حق قوۀ روحانی است
و عزم و حكم ما بر اين است كه شرط 
الينفك نجات ھر فردی اين خواھد بود كه 
  "در برابر پاپ روم خاضع و خاشع باشد

واليت مطلقۀ  فقيھی که آقای  ) ١٧(
خمينی مستقر کرد، از واليت مطلقه پاپ 
بنيفاس ھم بدتر است زيرا  در واليت 

ر اختيار بنيفاس نيروی ظاھری مادی را د
ھمان سالطين و عرف قرار ميداد اما آقای 
خمينی ھم قوه معنوی و ھم قوه ظاھری 
مادی را در اختيار روحانيت قرار 

کوتاه سخن آن که در اين    )١٨.(داد
دوران پروژه تكفير و تحريم کليسا چنان 
كارگرافتاده بود كه خود پادشاھان را ھم 

  . به تسليم محض کشانده بود
ر، پادشاه انگلستان، چون از ژان سان ت

رأی پاپ انيوسان سرپيچي كرد، پاپ به 
نفی ژان سان تر از اروپا و تكفير و خلع 
او از سلطنت حكم داد و تاج و تخت 

   انگلستان را به فيليپ آگوست بخشيد
ژان كه اوضاع را خطرناك ديد،  ٠)۶۶(  

دستخط و برنامه ای صادر كرد و در سال 
ونی سرفرود آورد به خواری و زب ١٢١٣

و سوگند ياد كرد كه حق ھمه را مسترد 
می كنيم و سلطنت انگلستان و ايرلند را از 
پاپ می دانيم و خود را دولتخواه او می 

از اين به بعد سلطنت را فقط «شماريم و 
از جانب پاپ و مقام روحانيت و به سمت 
نايب السلطنه در دست خواھيم داشت و 

ب ما از مدلول اين اگر ما يا يكی از اعقا
دستخط مخالفت كنيم از حق سلطنت بر 

   ).١٩(» .اين مملكت محروم خواھيم بود

با مقايسه  فرمانھاي آقای خمينی در باب 
واليت مطلقه فقيه در حفظ قدرت و 
فرمانھای پاپ گريگوار ھفتم، بنيفاس و 
اينوسان در باب ايجاد واليت مطلقه كليسا، 

ای خمينی در آشكار مي گردد كه آنچه آق
پي افكندن واليت مطلقه فقيه، پايه ريزي 
كرد، به نوعي عكس برگردان واليت 

البته اين بدان معنا . مطلقه پاپ است
نيست كه آقاي خمينی آن را از كليسا اخذ 
كرده است، اما بدان معنا ھست كه وقتی 
ھدف از دين دست يابی به قدرت باشد و 

ھمان امكانات نيز فراھم گردد، كار به 
  . نتيجه خواھد انجاميد

مالحظه می شود که رسالت پيامبری  
که بر آزادی و ) ع(نظير حضرت عيسی

عدالت استوار بوده است، ھنگامی که 
بوسيلۀ متولّيان قدرت پرست، از خود 
بيگانه شد، بقدرت تمام عيار تبديل می 
گردد و از آن ببعد، برای ھر جرم و 

لف جنايت، ظلم و ستمی توجيھات مخت
درست به مانند . شرعی، تراشيده می شود

حکومت واليت فقيه که برای ھر جرم و 
حفظ حکومت از اوجب «جنايت در لباس 

توجيه شرعی ساخته می » واجبات است
از دين اسالم چنان ديکتاتوری و . شود

استبدادی ساخته که با استبدادھای ديگر 
نظير زمان شاه قابل مقايسه نبوده و 

  .  نيست
اندکی دقّت بفرمائيد، مالحظه خواھيد اگر 

کرد که تمام ديکتاتورھا و مستبدين 
عالم، تحت ھر نام و ) فردی و جمعی(

اسمی که باشد، در طول تاريخ و تا به 
امروز و در آينده نيز، خارج از شکل، 
فرم، عرف، شرع، از نظر محتوا، 
ً يکسانی را يرای رسيدن  روشھای تقريبا

د و برای حفظ و به قدرت بکار می گيرن
نگھداری تماميت قدرت با روشھای 

  .يکسانی نيز عمل می کنند
بنابر اين کسانی که بدنبال کسب آزادی و 
استقالل ھستند، بايستی به ھوش باشند 
که از طريق قدرت و اِعمال زور، ھر گز 

باز . به آن دسترسی پيدا نخواھند کرد
کسانی که فکر می کنند وقتی قدرت را 

ند، عدالت و آزادی را گسترش بدست گرفت
خواھند داد، سخت در اشتباھند، زيرا در 
طول تاريخ حتی يک نمونه را نمی شود 
مثال آورد که کسانی که ھدفشات قدرت 
بوده، وقتی قدرت را قبضه و به تصرف 
در آورده اند، به بسط و گسترش آزادی و 

اشتباه نشود توزيع . عدالت پرداخته باشند
 - يک مرز و بوم جغرافيائیقدرت بين آحاد 

سياسی وطراحی مھندسی امور مردم آن 
مرز و بوم بدست خودشان يک حرف 
است و قبضه کردن قدرت به اشکال 

بعبارت ديگر داشتن . مختلف، حرفی ديگر
آزادی، استقالل و اختيار چگونگی 
سرنوشت مردم بدست خودشان، ھميشه 
  .با قبضه کردن قدرت در تضاد بوده است

صاحبان قدرت بخواھند، آزادی و  ھر گاه
عدالت را گسترش بدھند، اين عمل بمعنای 
انحالل قدرت خودشان است و اين است که 
تا بحال مشاھده نشده است که قدرتی 
خودش، خودش را منحل کرده 

ھميشه آزاديخواھان با مبارزۀ .باشد
آزاديخواھانۀ خويش، قدرتی را منحل 

  .کرده اند
که دين بيان  از جمله بدين علت است

آزادی است زيرا اگر دين بيان آزادی 
نباشد، الجرم بايد بيان قدرت باشد، 
بعبارت ديگر  دين بايد بيان و توجيه کننده 
. ظلم و ستم و بيعدالتی و استبداد باشد

ھمچنانکه در کشور ما سی سال است که 
  . چنين روشی ادامه دارد

پر واضح است که در چنين حالتی خدا 
آنچه پرستيده می . نمی شود پرستيده

شود، به ھر فرم و شکلی که باشد، نماد 
ھای مختلف قدرتی است که نظام حاکم به 
شکل ارزش به جامعه تلقين و تحميل 
کرده است و دين که ھدف اصليش رھائی 
انسان، از بنِد بندگی انسان از انسان به 
پرستش خدای يگانه است، از رسالت خود 

تش قدرت و غافل می گردد و پرس
نمادھای مختلف آن را شرعی و دينی می 

  .گرداند
به ھمين علت قرآن به صرحت تمام  

پيامبر را از اموری که ممکن است با  
بھانه قرار دادن آن ھا حقوق خدا دادی 
  . مردم را از آنھا سلب کند برحذر می دارد

بنا به نص صريح قرآن، امور زير در 
وی  از  نيست و) ص(اختيار پيامبر اکرم

  :نزديک شدن به  آن ھا منع شده است
  ) ٢٠. (امور مردم بدست پيامبر نيست  - ١
ايمان آوردن و يا نياوردن مردم دست  - ٢

 )٢١.(او نيست
ھدايت کسان با او نيست و پيامبر  -  ٣

مسئول ھدايت شدن و يا نشدن مردم 
  )٢٢.(نيست
پيامبر وکيل مردم تحت ھر نام و  - ۴

 )٢٣.(بھانه ای نيست
  15در صفحه
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واليت كليسـا و واليـت   
بيــان قــدرت و =  فقيــه 

ديكتـــاتوري واليـــت  
ــردم ــان آزادي و = م         بي
                        اختيار

 
پيامبر حفيظ و نگھبان مردم  - ۵

 )٢۴.(نيست
پيامبر جبار نيست و از جباران و  - ۶

 )٢۵.(زورگويان اطاعت نمی کند
 )٢۶.(پيامبر سلطه بر مردم ندارد - ٧
پيامبر فرمانروا و يا سلطان و يا حاکم  - ٨

 )٢٧.(نيست
پيامبر کافران و منافقان را اطاعت  - ٩

نمی کند و در برابر آزار آنھا مقابله به 
 )٢٨.(مثل نمی کند

 :بنابر اين پيامبر حق ندارد
  به بھانۀ ھدايت مردم به راه راست، -  
به بھانۀ گمراه  و به ضاللت دچار نشدن  - 

 مردم،
به بھانۀ تکذيب خود پيامبر بوسيلۀ  - 

 مردم، 
به بھانۀ اينکه مردم دوستان و يا  - 

 اوليائی غير از خدا برای خود می گيرند،
به بھانۀ  اينکه پيامبر علم و آگاھی  - 

 بيشتر نسبت به مردم دارد،
به بھانۀ رحمت آوردن به مردم و آنھا  - 

  را به نيکبختی و سعادت رساندن،
ينکه بعضی از اينھا منافق به بھانۀ ا -  

ھستند، بايد از سر راه مومنين برداشته 
 شوند،

به بھانۀ مأمور بودن  و دريافت وحی  - 
 از جانب خداوند،

حقوق خدادادی مردم را از آنھا سلب کند 
و به بھانه ھای مختلف خود را حاکم، قيم، 

  وکيل و نگھبان 
  .   چگونگی امور زندگی مردم گرداند... و يا

اگر پيامبر از نزديک شدن به امور پس 
فوق نھی شده است، رسالت و وظيفه اش 
چيست و برای چه اموری مبعوث شده 

 است؟
وظيفۀ رسول خدا فقط تبليغ و رساندن  - 

 )   ٢٩.(پيام خداوند به مردم است
بيم دھندۀ برای ھمۀ عالميان، از جن و  - 

انس است و دعوت، دعوتی است عمومی 
   )٣٠.(و ھمگانی

 ) ٣١.(نويد آور و بيم رسان است - 
پيامبربشير و نذير است ومسئول بھشت  - 

و جھنم مردم نيست و آن بعھدۀ خداوند 
  ) ٣٢. (است

شاھد و بشارت دھنده و بيم رسان و  - 
  )    ٣٣.(چراغی روشن است

نيکو ] مقتدائی [پيغمبر خدا الگوئی   -  
  )٣۴.(برای پيروی کردن است

نکر آيه ھای اين ستمگرانند که م  -  
  ) ٣۵.(خداوند می شوند

فرمايشات حضرت امير در نھج البالغۀ 
آن حضرت در مورد ھدف و وظايف 
رسالت دقيقاً در انطباق با آيات بينات قرآن 

که در اين مقاله به طور فشرده ) ٣۶(است
  .  و مختصر تشريح گرديد

در ) ع(تمام تواريخ نقل کرده اند که علی
جمعيت که  روز بيعت، در ميان موج

مسجد را پر کرده بود، باالی منبر رفت و 
  :با صدای رسای خود گفت

ايھا الناس، ان ھذا امرکم ليس « .     
! ای مردم" ، ».الحد فيه حق اال من امرتم

يعنی حکومت و تعيين زعامت آن [اين امر
، از آن شما است و ھيچ کسی را در آن ]

حقی نيست مگر کسی که شما اين امر را 
  )  ٣٧." (او واگذار کنيدبه 

با توجه به آنچه گذشت، روشن است      
که پيامبران معلمان عدل و داد عقالني مي 
باشند تا مردم را با آموزش عالي خود به 
رشد و تكامل عقالني برسانند و مردم نيز 
در پرتو شعاع اين رشد عقالني، بتوانند 
مسئوليتھاي خود را به خوبي درك نموده 

  . يف خود قيام و اقدام نمايندو به وظا
اما اين كه پيامبران و رسول خدا، عالوه 
بر مقام تعليم، وظيفه اجرائي عدالت و 
كشور داري را نيز بر عھده داشته باشند 
و اين وظيفه جزئي از مقام نبوت و 
رسالت محسوب گردد، از وظايف نبوت 

نيست و رسول خدا ھم ملزم به آن نبوده 
  .اند

مالحظه می شود که نه از متن بنا براين  
نبوت حضرت رسول و امامت حضرت 
علي واليت به معنای حکومت و رھبری 

بلكه واليت . سياسی ادارۀ کشور برنمي آيد
مطلقه و يا ھر واليت ديگر تحت نام دين، 
دقيقاً ضد رسالت الھي مقام نبوت و امامت 

  . است
در جامعه و براي اداره زندگي مردم تنھا، 

ردم منشاء حكومت است و با نيروي م
انتخاب مردم است كه كساني مي توانند 

نيروي و منشاء دين كه از . حكومت برانند
بنياد رسالت و امامت سرچشمه مي گيرد، 
وظيفه اش ابالغ اوامر و نواھي الھي 

  . است و نه چيز ديگر
بنابراين در جامعه و براي اداره زندگي  

ست و مردم، نيروي مردم منشاء حكومت ا
با انتخاب مردم است كه كساني مي توانند 

نيرو و دين كه از بنياد . حكومت برانند
رسالت و امامت سرچشمه مي گيرد، 
وظيفه اش ابالغ اوامر و نواھي الھي 

  . است و نه چيز ديگر
علماي دين و بنيادھاي ديني كه بر پايه 
ھمان نقش نبوت و امامت سرچشمه 

ارشاد، انذاز و گرفته اند، باز وظيفه اشان 
  . ابالغ باشد و نه بيشتر

اين دو نيرو در جامعه بايستي پا بپاي ھم 
و بدون تداخل مستقيم در امور يكديگر 
جامعه را به سوي فالح و رستگاري پيش 

و بر مردم است که خود از تداخل . برانند
وظايف اين دو نيرو جلوگيری بعمل آورند 

ھای و بدينوسيله مانع بوجود آمدن حکومت
  . استبدادی و قدرت پرست گردند

رسالت و ھدف و وظيفه اساسي علماي 
دين ابالغ پيام دين و نه سلطه بر مردم 

کار آن ھا نشان دادن راه . بنام دين است
رشد و سعادت و تميز آن از راه  
. ستمگري و جباريت و سلطه گري است

آموزش دين، نشان دادن اين دو راه با 
دادن معيار و . ضابطه ھاي مشخص آنست

سنجش راه بي كران معنويت به سوي 
خداوند و راه افول به جباريت و ستمگري 
است و براي اجراي اين مسئوليت خطير 
بايد قادر باشند از وسايل و امكانات مورد 
نياز زمانه بھره برداري كنند و وسايل 
شكستن سانسورھاي مختلف و ممانعت از 

ادن دو برقراري سانسور را براي نشان د
در اين جا . راه  در اختيار داشته باشند

است که دين و دولت با ھم نوعي رابطه 
برقرار مي كنند و دولت نيز موظف است 
امكانات ارشاد و تبليغ و نيز وسايل 
شكستن سانسور و ممانعت از برقراري 
سانسور را دراختيار بنيادھاي ديني 
بگذارد و در اين امر خود نيز از آنھا 

و پشتيباني كند ومردم نيز بايد با  حمايت
اما . جديت مراقب اجرای درست آن باشند

چگونگی ادرۀ امور مردم به دست خود 
مردم است و مردم ھستند كه با اختيار و 
در كمال آزادي بايد سرنوشت خود را رقم 
بزنند و ھيچ فرد، بنياد، شخصيت و 
ساختاري را نشايد كه مستقيم و يا غير 

دا دادي رقم زدن سرنوشت مستقيم حق خ
مردم به دست خود مردم را از آنھا سلب 

  . كند
حکومت واليت فقيه نيز، چيزی جز    

فلسفه قدرت نيست، با اين تفاوت که 
فلسفه ھای ديگرقدرت از دين، قرآن و 
اسالم مايه نمی گذارند ولی اين يکی با 
دين مردم بازی می کند و با قلب و بدعت 

فرعونيت ) ٣٨(م دين،وجعل در دين و بنا
و جباريت می سازد که در ريشه و ھدف 
با ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری 
شاھنشاھی، و يا ھر ديکتاتوری ديگر 
ھمخوانی و اين ھمانی دارد و بسی 

  .خطرناکتر است
  
  ١٣٨٩ارديبشت  ١۶محمد جعفری   
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عوامل بازسازی استبداد 
چه  ۵٧بعد از انقالب 

  )۵(کسانی بودند؟ 
  

از آنجائيکه بسياری از تحصيل کرده ھا و 
نخبگان ايرانی معتاد قدرت و استبداد 
ھستند ذھنيت و نگرش سياسی آنان 
چيزی جز برمردم حاکميت کردن و رسيدن 

 ھمين ذھنيت قدرت پرست. به قدرت نيست
است که خود عامل بازسازی ستون پايه 
ھای قدرت استبدادی و خود استبداد و 

با اين برداشت از . ديکتاتوری می شود
تاريخ سياسی ايران است که تحوالت بعد 

را به عنوان تجربه مورد  ۵٧از انقالب 
اکنون ھم دشمنان . مطالعه قرار می دھيم

خمينی و ھم دوستان و ياران قديم خمينی 
لقولند که استبداد و ديکتاتوری بر متفق ا

ايران حاکم است ولی ھيچ کدام نمی گويند 
چگونه و بدست چه کسانی بعد از انقالب 
آھسته ولی پيوسته استبداد و ستون پايه 
ھای آن ساخته شدند و چه کسان و گروه 
ھائی باعث شدند که خمينی و سپس 
خامنه ای به خودبباورانند که قدرتی 

دارند و بخود اجازه داده ماورای قانون 
اند استبداد فراگير خود را بر ايران حاکم 

  . گردانند
خمينی وقتی از فرانسه به ايران برگشت 
نه اسلحه ای داشت نه دادگاه انقالبی، نه 
سپاه و کميته ای، نه جھاد سازندگی، نه 
بنياد مستضعفينی، نه ستاد و شورای 
انقالب فرھنگی، نه سازمان امنيت و نه 

پس بايد . رگانھای سرکوبگر ديگریا
روشن شود آنانی که عصای دست خمينی 

  .  شدند چه کسانی بودند؟
امروز اکثريت جامعه کنونی ما را جوانانی 
تشکيل می دھند که طی دو دھه گذشته 
رشد کرده اند و با فضای قبل و بعد 
ساليان اوليه انقالب بجھت سنشان بيگانه 

و آشکار تاريخ از اين رو بيان صريح . اند
سياسی معاصر از اھميت زيادی 

بيان خطاھای گذشته می . برخوردار است
تواند گام مھمی در راستای آشنا کردن 
نسل جوان ايرانی با واقعيت ھای دوران 

گذشته ثروت . انقالب و بعد از انقالب باشد
عظيمی است که بکار ھويت سازی 
جوانان می آيد و آنھائی که گذشته را 

کنند، محکوم به تکرار آن  فراموش
بدين جھت برای رسيدن به .  ھستند

حاکميت مردم بر مردم بھتر آنست 
نيروھای محرکه و فعالين سياسی جوان 
علت ظھور ديکتاتوری و استبداد بدون 
انقطاع بعد از ھر جنبش انقالبی را جويا 

آن موريانه ای که دستآوردھای . باشند
به غول  مبارزات مردم را می خورد و بدل

مخوف استبداد ميشود چيست؟ چه کسانی 
و چه گروه ھائی در ميان ملت ھستند که 
ھر بار اين ملت را بدامن استبداد سوق 
می دھند و خود سازندگان استبداد می 
باشند؟ از ديدگاه حقوق ملی مردم ايران، 
پرسيدنی است که اين کسان به چه حقی 
م ھر بار استبداد را بر مردم اين مرزوبو

تحميل می نمايند و تا زنده اند تالش دارند 
ذھنيت خود را بر نسل جديد تحميل نمايند 

  .و ھميشه استادند
الاقل سير تاريخ سياسی صد ساله اخيرا و 
ناکامی ھای مکرر مردم ايران در رسيدن 
به دمکراسی با وجود کوشش ھا و 
خيزش ھای عظيم مردمی حاکی از اين 

کرده ھای است که بسياری از تحصيل 
ايرانی ھيچگاه ھدف خود را 
. استقرارحاکميت مردم قرار نداده اند

ھنگاميکه ھم از رقيبان شکست خورده 
اند تقصير را به گردن انقالب و خيزش 

بد نيست نگاھی به . مردمی گذشته اند
مصاحبه اخير آقای سحابی با جرس در 

بياندازيم تا کشف  ١٣٨٩ارديبھشت  ٢١
حصيل کرده ھای شود مشکل برخی از ت

  .ايرانی کجاست
چه توصيه ای به اين طرف، : پرسش

  جنبش سبز می کنيد؟
ولی چنانکه در پاسخ به : "..... . سحابی

سواالت قبلی گفتم ھدف بايد عقب نشينی 
حاکميت باشد برای اصالح شدن مواضع و 

ما يک . بينش ھا و روش ھا، نه براندازی
ی بار در يک نسل پيش، براندازی انقالب

يک ملت و . کرديم، اما خيرو برکتی نديديم

يک کشور ظرفيت دو بار انقالب در يک 
  ".نسل را ندارد

آقای سجابی بعنوان نماينده نسلی که به 
دست و مددشان خمينی توانست استبداد 

بعد از . مذھبی خود را در ايران بنا سازد
 ١٣۶٠اين ھمه شکنجه  و کشتار در دھه 

ردم ايران توسط و چپاول و غارت ثروت م
سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، در 

 ٢٢زمانی که بعد از تقلبات انتخاباتی 
خرداد سال پيش دختران و پسران ايران 
زمين مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند 

تن از جوانان ايرانی در  ١۵٠و بيش از
عرض کمتر از يکسال به قتل رسيده اند 

ر و که نمونه آخرش اعدام فرزاد کمانگ
شيرين علم ھولی و سه جوان ديگر است 

به مردم پيام می دھد تند نرويد اميدی به  
پيروزی نيست و برای سيد علی خامنه ای 
نصيحت الملوک می خواند که چگونه 
حکومت خود را از دست مردمی که 
خواھان رسيدن به حقوق اوليه شان 

و بر ھمين مبنا در . ھستند نجات بدھيد
يک کلمه از منافع مردم  تمامی مصاحبه او

و حقوق مردم ذکر نشده است زيرا در 
ذھن و ضمير اينان مردم و حقوقشان 

اين است آن مصيبتی که بيش . جائی ندارد
از يک قرن است گريبانگير مردم و بخش 
وسيعی از تحصيل کرده ھای ايران شده 

  .   است
اصالح طلبان از جمله آقای سحابی بايد 

دارد مجدداً انقالب بگويند چه کسی قصد 
کند که ھر بار بزرگوارانی چون او مردم 
. را از جنبش ھمگانی می ترساند

طرفداران استقالل و آزادی و حاکميت 
مردم می گويند حق حاکميت از آن مردم 
است و اين حق توسط مستبدين غصب 
شده است و مردم به اين حق نخواھند 
رسيد اگر در پی آزادی و استقرار حاکميت 

اگر مبارزه مردم برای . ويش نباشندخ
رسيدن به حقوق انسانی خود برای آنان 
سودی ندارد ممکن است بفرمائيد مردم 
چه سودی از رژيم جمھوری اسالمی برده 
اند که حاال بسودشان باشد برای حفظ آن، 

شما اصالح طلبان شايد .  آنرا اصالح کنند
از زنده ماندن اين رژيم سودی عايدتان 

ی مردم در طی عمر نظام واليت شود ول
فقيه بجز تحقير، فساد و چپاول اموال و 
حق و حقوقشان و سرکوب و کشته شدن، 

  .چيزی از اين نظام عايدشان نشده است
آقای سحابی نسل شما اگر می خواست 
خيرو برکتی از انقالب ببرد، بايستی مدافع 
حقوق مردم می شد و در پی استقرار 

نه خمينی و حاکميت مردم می بود 
  . اطرافيانش

در اين سالھا، افراد خط فکری شما 
بعناوين مختلف گفته اند ما از انقالب خير 
و برکتی نبرده ايم و با اين گفتار سعی 
کرده اند بگويند ما اشتباه کرديم با شاه به 

پس اگر چنين است، .  مخالفت پرداختيم
چرا صادقانه اين اشتباه خود را کالبد 

نيد و ايراد و اشکال کار شکافی نمی ک
خود را نمی گوئيد تا تجربه ای برای 

  .ديگران باشد؟
پر واضع است که غالب فعالين رنگارنگ 
سياسی دوران شاه، ھدفشان از مبارزه بر 
عليه شاه اين بوده است که او را 
سرنگون سازند تا خود بجای او بر مردم 
و سرنوشتشان حاکم گردند و نه اينکه 

وشت خويش حاکم شوند و مردم بر سرن
ولی از . به حقوق انسانی خود برسند

خمينی رو دست خوردند زيرا امکانات او 
آنان يک . در جامعه بسی فراتر از آنھا بود

امکان داشتند که آنھم به مردم و حاکميت 
آنان تکيه کنند، ولی افسوس که گول 
خمينی را خوردند و ندانستند قانون قدرت 

آن است و قدرت که  در رقابت برای کسب
چيزی جز زور و تضاد نيست، ھمواره 
برای سرکوب مردم و خذف رقيبان بکار 

   .گرفته ميشود
فرض کنيم که انقالب بر عليه شاه صد در 
صد کار اشتباھی بوده است و خير و 

آيا بايد علل آن . برکتی نداشته است
بررسی شود و از گذشته درس گرفت تا 

خير؟  آيا ما  تجربه را تکرار نکرد يا
بعنوان انسانھای مسئول بايد پاسخ گوی 
اعمال خود باشيم تا اشتباھاتمان را 
ديگران تکرار نکنند و مملکت ويران 
نگردد يا اينکه گذشته گذشته است و 

  مسئوليت بی مسئوليت؟
طيف ھای مختلف حامی خمينی، بجای 
ناسزا گوئی به انقالب چرا به مردم نمی 

ھای کارشان کجا گويند نقص و کاستی 
  16در صفحه   بوده است؟ که عليرغم جانفشانی ھای
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عوامل بازسازی استبداد 
چه  ۵٧بعد از انقالب 

  )۵(کسانی بودند؟ 
  

مردم و پيروز شدن انقالب موفقيت 
آميزشان بر عليه استبداد شاھی، خمينی و 
يارانش موفق شدند اندک اندک بعد از 

 ، استبداد خود را بر ايران۵٧انقالب 
توضيح دھيد که چه کسانی . مستقر سازند

و گروھھائی عصای دست خمينی شدند تا 
. او استبداد مذھبی خود را برقرار نمايد؟

با گفتن حقايق و نقد باورھايمان است که 
می توانيم به تاريخ و مردم ايران خدمت 

چرا بايد اين وظيفه را به آيندگان . کنيم
انيم  سپرد وقتيکه خود رنده ايم و می تو

با نقد و نقادی باورھايمان خدمت بزرگی 
  به جامعه از ھم گسيخته ايران کنيم؟   

در نوشته قبل سعی شد سرآغاز اقتدار 
سياسی سپاه پاسداران تا  –اقتصادی 

کنون را شرح دھم  و روايت ھر کدام از 
احياء کنندگان استبداد را از تشکيل سپاه 

اين ولی  چه گروھی و کسانی . بيان نمودم
دومين ستون پايه قدرت استبدادی را 

  .بوجود آوردند؟
بعد از انقالب، تا مردم رھا شده از استبداد 
شاھی خواستند نفس راحتی بکشند و 
بگويند خدايا شکر ديکتاتوررفت و ما از 
دست زور و زورگويان راحت شديم، ھر 
گروه سياسی برای خود دسته مسلحی 

ه قدرت مائو براين نظر بود ک. درست کرد
ً آنانی  از لوله تفنگ يدست می آيد و دقيقا
که بدنبال قدرت بودند ھر کدام از اين اصل 

اگر در ھويت سياسی آن . پيروی کردند
زمان برخی از اين گروه ھا تامل کنيم 
متوجه ميشويم که از روز اول در پی 
گرفتن قدرت از راه يک نيروی مسلح 

  . بودند
آنجائيکه  سازمان مجاھدين خلق ايران از

بطور مسلحانه بر عليه رژيم شاه مبارزه 
کرده بود و چندين شھيد داده بود، بعد از 
انقالب، سھم خود را طلب می کرد و 
رھبران آن خود را صد درصد مستحق 

آنان برای . وزارت و وکالت می دانستند
قدرت نمائی مليشيای خود را ساختند و 
برای توجيه کار خود در نشريه مجاھد 

تشکيل ارتش مردمی از " شتند نو
. ضروری ترين نيازھای ھر انقالبی است

بدون آن تضمين و حفظ دستآوردھای 
انقالب در مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع 

). ١" (وابسته به آن امکان پذير نيست
سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران که 
سابقه ای ھمچون مجاھدين داشتند خود 

ته و شروع به را مدعی انقالب دانس
چريک سازی کردند و در ھر منطقه ای 
دسته چريکی خود را ساختند و برای 
قدرت نمائی، گاھی در ترکمن و گاھی در 
کردستان به عمليات مسلحانه می 
پرداختند و اولين گروھی بودند که 
. مسلحانه به سفارت آمريکا حمله کردند

کومله و حزب دمکرات ھر کدام در حد 
انستند پيشمرگه استخدام خود تا می تو

توده ايھا مبنای خود را بر تضعيف . کردند
ارتش باصطالح ضد ملی و دفاع از کميته 
ھا ی انقالب گذاشتند، بطوريکه در نشريه 

حرف از تصفيه ارتش و " نامه مردم"
انقالب حکم : " نيروھای انتظامی زدند

می کند که ارتش از کليه عناصر ضد 
  ).  ٢" (انقالبی تصفيه شود

نيروھای مذھبی ھر کدام پادگانی را اشغال 
 ١٧ - ١۵کرده بودند و بدست مشتی بچه 

ساله تفنگی دادند تا با کنترل رفت و آمد 
  . مردم در آنان رعب و وحشت ايجاد نمايند

مسلح در شھر چند گروه  بعد از انقالب
برخي از . فعاليت کردند تھران شروع به

 حجتتحت فرماندھي مسلح نيروھاي 
الھوتي در باغشاه مستقر  حسناالسالم 
  .بودند

 ديگر نيز با سرپرستي تفنگدار عده اي
محمد منتظري و محمدکاظم موسوي 

اداره (بجنوردي در مرکز گارد شھرباني 
. استقرار پيدا کرده بودند) گذرنامه فعلي

نيز به ھمراه ) ابوشريف(عباس زماني 
را ه خود، پادگان جمشيدي مسلح نيروھاي

  .ختيار داشتدر ا
سلطنت  پادگان مستقر در تفنگ بدستان

نيز با اعضاي نھضت   )پاسداران(آباد 
پادگان سعد آباد در . آزادي ھماھنگ بودند

محسن  -دست افرادی مثل محمد غرضی
دانش  -علی محمد بشارتی - سازگارا
حسن عابدی، جعفری، تھرانچی،  - منفرد

علی فرزين، ضرابی و محسن رفيق 
  .دوست بود

سازمان مجاھدين انقالب اسالمی در    
ساختمان کيا در خيابان دکتر شريعتی و 
ساختمانی      در بھارستان فعاليت می 

  . کردند
محمد  –محسن رضايی  -سعيد حجاريان  

- رحيم صفوی  –بروجردی –باقر ذوالقدر 
محمد  –محسن آرمين  –بھزاد نبوی   

 از ھمان   کسانی بودند که... سالمتی و 
تدای انقالب، کار تشکيل حزب سياسی اب

مسلح را در درون رژيم، در پيش گرفتند 
در سپاه و و اطالعات مقامات فرماندھی  و

از آنجا . کميته ھا را در اختيار داشته اند
که با روحانيان قدرت طلب وابستگی ھايی 

مورد تاييد آنان بودند و با  ،داشتند
با احساس نياز آن به خود، تالش کردند تا 

استفاده از قدرت روحانيان موجبات 
  .گسترش خود را فراھم آورند

، آقای ١٣۵٧اسفند  ٢بناگاه در تاريخ 
اميرانتظام معاون نخست وزير در يک 

: " مصاحبه مطبوعاتی اعالم داشت
براساس تصميم ھيئت دولت، سپاه 

آئين . پاسداران انقالب ايجاد خواھد شد
ه و نامه آن تھيه شده و در دست مطالع

رسيدگی است و تا چند روز ديگر پس از 
تصويب آئين نامه آن، اعالم خواھد شد و 

  ). ٣" (گارد ملی بوجود خواھد آمد
" آقای امير انتظام يک ماه بعد می گويد 

سپاه پاسداران انقالب که کم کم با ديدن 
دوره ھای آموزشی، کارآمد می شوند 
وظيفه بسيار مھمی بر عھده خواھند 

مرداد  ٢٨ا ما نمی خواھيم داشت زير
از اين پس تمام . ديگری تکرار شود

قسمتھای فرماندھی ارتش بعھده شوراھا 
خواھد بود و شوراھا ھستند که در ارتش، 
ژاندارمری و شھربانی، نقش فرماندھی 

بنابرابن ھيچکس . را اجراء خواھند کرد
در سمت فرماندھی قرار نخواھد گرفت و 

ز بين خواھد اين امکان برای ھميشه ا
رفت که يکنفر دست به کار خالفی بزند و 

سپاه انقالب بدين . يا تصميم گيری کند
جھت باقی خواھد ماند که اگر روزی آن 
چند نفر فرمانده عضو شورا ھم خواستند 
کاری خالف بکنند، سپاه مانع آن 

  ).۴" (خواھدشد
آقای يزدی بارھا اعالم داشته است که من 

و آخرين گفتار وی را  سپاه را تشکيل دادم

" به گزارش پايگاه خبری . می آورم
براھيم يزدی، وزير امور ا" مبارزين 
دولت موقت بازرگان و دبيرکل  خارجه

در گفتگو با يک  فعلی نھضت آزادی،
 ٢٠ سه شنبه نشريه ھفتگی به تاريخ 

با  ل سپاه، درباره تشکي ١٣٨۶شھريور 
» ...خواھيم   ما جايزه نمی«اين عنوان 

 (در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی: گفت
بر عھده من  )تشکيل نيروی گارد ملی

ام سپاه گذاشته شد و من اين نيرو را به ن
اندازی  ه انقالب اسالمی را پاسداران

ابراھيم يزدی، ھمچنين يادآور شد،   .کردم
افرادی مثل مرحوم بھشتی و آقای «

(  داشتند اين نيرو موسوی اردبيلی قصد
حزب  به بازوی نظامی را) اسدارانسپاه پ

جمھوری اسالمی تبديل کنند و به 
نيز آن را بيان کردند و حتی در   صراحت

بايد محمد به ما گفتند که  جلسه ای
منتظری را بعنوان فرماندھی سپاه تعيين 

در مصاحبه با نشريه چشم ). ۵(» کنيد
: " می گويد ١٣٨۴انداز ايران در سال 
ما . د من تشکيل دادممی دانيد سپاه را خو

ديديم جوانھائی که در دوره انقالب، 
داوطلبانه اسلحه بدست گرفته بودند، اگر 
به حال خود رھا می شدند، معضالت و 
. مشکالت و آسيبھائی بدنبال داشت

کالنتری ھا سقوط کرده بودند و ما نيروئی 
لذا طرح کلی . برای حفظ امنيت نداشتيم

از  تشکيل يک نيروی مسلح مردمی
جوانان داوطلب که به دولت داده بوديم 

به عنوان معاون نخست . تصويب شد
وزير در امور انقالب، مسئول و مامور 

با ھمکاری مھندس . تشکيل آن شدم
توسلی آئين نامه و اساسنامه ای نوشتيم 
که بر اساس آن، جوانان مسلح در 
انقالب، زير پوشش سپاه پاسداران می 

به . تصويب شداين آئين نامه . شدند
موجب اين آئين نامه شورای فرماندھی 
مرکب از نمايندگان دولت، دادستان کل، 
وزارت کشور، ستاد کل ارتش و رھبر 

زير نظر اين شورا يک . انقالب تشکيل شد
او ادامه ). ۶" (ستاد اجرائی بوجود آمد

ھر کدام از اينھا به يک دليل در " می دھد 
ھنگ عمل آن مجموعه آمده بودند تا ھما

به پيشنھاد من آقای خمينی به . کنيم
مرحوم الھوتی نماينده خودشان در اين 

  ).٧" (شورا حکم داد
دومين ستون پايه قدرت استبدادی ھم به 
پيشنھاد آقای يزدی و توسط دولت موقت 

ما کاری به نيت آقای يزدی . بنا ميشود
نداريم ولی عمالً ايشان با تشکيل دادگاه 

پاه پاسداران انقالب ھای انقالب و س
اسالمی، با دست خود چنان بالئی را بسر 
مردم آورد که حتی سالھا بعد از سرنگونی 
جمھوری اسالمی ملت ايران از آن رھا 

  .نخواھند شد
آقای الھوتی نماينده امام و رئيس شورای 

"  ھماھنگی سپاه پاسداران می گويد 
برای حفظ و حراست اين انقالب و 

به فرمان امام خمينی و دستآوردھای آن 
به تصويب ھئيت دولت و شورای عالی 
انقالب، مقدمات تشکيل سپاه پاسداران 

در ). ٨" (انقالب از ماه گذشته فراھم شد
واقع آنچه آيت هللا الھوتی می گويد، تائيد 
گفتار آقايان امير انتظام و ابراھيم يزدی 

آقای الھوتی و چمران بعد از مدت . است
اھده می کنند سپاه مبدل به کوتاھی که مش

بازوی حزب جمھوری اسالمی شده است 
از سپاه استعفا می دھند و آقای الھوتی در 
يک مصاحبه اختصاصی با کيھان می 

تشکيل سپاه در دولت و به : " گويد
سرپرستی معاون نخست وزير در امور 

و نماينده ای از ) ر - يزدی، ف(انقالب 
سپاه و امام بعنوان ھماھنگی دادن به 

جھت يافتن سپاه . کمک به تشکيالت سپاه
از دولت به شورای انقالب و سرآغاز 
تعابير و تفاسير گوناگون، منجمله بازوی 
يک انقالب يک حزب شدن سپاه و مامور 

سيد ( شدن يکی از اعضای شورای انقالب
در ھماھنگ کردن ) ر - علی خامنه ای، ف

گروه ھای مختلف که اعمال نظامی انجام 
دادند که در دراز مدت ممکن بود به  می

فاجعه تبديل شود و متاسفانه شورای 
( فرماندھی، افرادی که در يک حزب 

عضويت ) ر - حزب جمھوری اسالمی، ف
  ). 9" (داشتند

روايت آقای يزدی درست ترين روايت 
اوالً در آن زمان مسئول امور . است

. اجرائی کشور دولت موقت بوده است
ً آقای خمين ی حکم تشکيل سپاه را دوما

بدست نماينده خود آقای الھوتی می سپارد 
سوماً . تا به دست دولت موقت بدھد

افرادی مثل مرحوم آيت هللا الھوتی و 
بازرگان و بنی صدر بارھا تاسيس سپاه از 
طرف دولت موقت را تاکيد کرده اند و 
دولت موقت و شخص بازرگان تشکيل 

خود می  سپاه پاسداران را جزء افتخارات
قسمتی از نامه شادروان . دانسته است

مھدی بازرگان را به آقای محمد محمدی 
خرداد  ٨گيالنی می آورم که در تاريخ 

ھمانطور که .: " نوشته شده است ١٣۶١
  اصل فکر و پيشنھاد و تشکيل ،گفته شد

دھنده سپاه پاسداران دولت موقت بوده 
وھمواره مورد تاييد و حمايت قرار داشته 

من باب مثال چند مورد را ذکر  .ستا
  :کنم مي

در سخنراني اينجانب در استاديوم ورزشي 
در مورد سپاه چنين  ۴/١/۵٨تبريز در 
  :آمده است

اين پاسداران انقالب، اينھايي که از «
شان از ھمه چيزشان  وقتشان، از راحتي

گذرند و ھمچنين با جان و دل و با ميل  مي
اري و پاسد ،و رغبت و با محروميت

  .»برم واقعاً لذت مي ،کنند ھمکاري مي
در ديدار با فرماندھان سپاه پاسداران در 

عنوان  به... «:ام چنين گفته ۴/۵٨/١١
کسي که خودش را دوست و ملت را 

آمدم با شما  ،اند د مديون و ممنون شما مي
بايد اين انقالبي که تا اينجا . صحبت کنم

رسيده است به دوش امثال شماھا و 
يعني باز ھم . يگران باز ھم ادامه پيدا کندد

ھمکاري باشد، ھم با دولت و ھم با 
دولت مأمور خدمت و انجام . رھبري

بايد با آن ھمکاري کرد، در . وظيفه است
آن خط آمد و آن راه را گرفت، براي اينکه 

راه امام، راه شوراي ) راه دولت(راه ما 
  . »انقالب و راه انقالب و راه اسالم است

آقای محمد غرضی سپاه را با کميته 
ايشان يکی از . اشتباه گرفته است

مسئولين کميته ھای انقالب بوده است و 
دستگيری پسر آيت هللا طالقانی و لو دادن 
و اعدام کردن دختر خواھر پيکاريش، 
جزء کوچکی از اعمال جنايتکارانه ايشان 

  .است
پس از  "...آقای رفيق دوست می گويد 

گويند و ادعا دارند، من  اين آقايان ميآنچه 
تا اين كه يك روز كه احتماال . خبر ندارم

بود، من در مدرسه  ١٣۵٧نھم اسفند 
. دادم كارھا را انجام مي. علوي بودم

ھاي  مرحوم شھيد بھشتي، جلوي پله
مرحوم . مدرسه علوي من را صدا كردند
رفسنجاني،  شھيد مطھري، آقاي ھاشمي

اردبيلي  و آقاي موسويقام معظم رھبري 
گفتند االن آقاي . نيز حضور داشتند

الھوتي حكم تشكيل سپاه را زير نظر دولت 
شما كارھاي . گرفت) ره(موقت از امام

گفتم كجا . اينجا را رھا كن برو به سپاه
ايشان گفت كه در پادگان . ؟ھستند
سخنان ).  10" (اند آباد جمع شده عباس

نگارنده اين  ايشان تائيدی است بر گفتار
مقاله، آقای رفيق دوست خودش می گويد 
امام حکم تشکيل سپاه را به الھوتی داده 

پس اگر آقای رفيق . تا به دولت موقت دھد
دوست تشکيل دھنده سپاه بوده است، چرا 

و در . حکم به ايشان ارسال نمی شود؟
ثانی او فراموش کرده است که در آنزمان 

و يارانش در حد چماقدار آقای بھشتی 
خودش می گويد بھشتی بمن . بوده است

گفتند شما کارھای اينجا را رھا کن برو به 
آدم دروغگو کم . گفتم کجا ھستند؟. سپاه

ايشان که خود را بنيان گذار . حافظه است
سپاه معرفی می کند نمی داند جلسه سپاه 

مملکت وقتی . در کجا برگزار شده است
 بی صاحب شد، ھر کس ھر چيزی می

  .خواھد می گويد
آقای محسن سازگارا که در آن دوران 

ساله ای بوده است می گويد  ٢٣جوان 
برای برقراری امنيت و جمع آوری اسلحه 
ھا، فکر بنيان گذاردن سپاه به او الھام 
شده است و خود را بنيان گذار سپاه 

اوالً ايشان در آمريکا . محسوب می کند
دی بوده يکی از ھواداران دکتر ابراھيم يز

ً آقای يزدی  است که بعد از انقالب، غالبا
. را با ماشين اينور و آنور می برده است

 - حبيبی -زمانی که بزرگانی چون يزدی
 -خمينی - الھوتی -چمران -قطب زاده

مطھری، خامنه ای،  - رفسنجانی -بھشتی
مفتح، موسوی اردبيلی، مھدوی کنی، 
اشراقی داماد خمينی و ديگر مدعيان 

حضور داشته اند، بسيار بعيد است  انقالب
که محسن سازگارا در امری به اين مھمی 

زيرا روند تشکيل سپاه بسيار . دخيل باشد
پيچده تر از آن است که جوانی ھمسن و 
سال ايشان، چنين سازمان با عظمتی را 

در مملکتی که دروغ . بنيان گذاری نمايد
نھادينه شد، يکی ميشود دکتر قالبی و 

البته سازگارا . ميشود قھرمان ديگری ھم
چون رفيق دوست از عوامل بازسازی 
استبداد بشمار می آيد که در شماره آينده 
در باره اعمال اين معتاد به استبداد و 
ھمکنانش و ھمچنين سپاه خواھم نوشت 
و برخورد نيروھای سياسی آن دوران را 

  .نسبت به سپاه توضيح خواھم داد
 سرافراز و پيروز باشيد
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