
  

 

:صعود و سقوط او بارديگر اين واقعيت را باز گفت كه دنياي ما، دنياي مكافات است.صدام حسين اعدام شد:انقالب اسالمي
و او . د شدن» رئيس « ن حزب و اين آامريكا و انگلستان دستيار بعثي ها و صدام حسين در استقرار ديكتاتوري بس خون ريز 

، با 2006قاي بوش هم اصرار داشت سال آ. نها ساختند و پرداختند آدادگاه را هم . تا پاي چوبه دار نيز امريكائي ها بردند 
غاز سال جديد، آورد و اصرار ورزيد پيش از آشكستهاي پي در پي او پايان نپذيرد و اعدام صدام را يك پيروزي به حساب مي 

صدام نيز نمي خواست روابط . ياورد بن شدند كه صدام اسرار مگو را بر زبان آريان محاكمه نيز مانع از در ج.  صدام اعدام شود 
فصل اول اين مجموعه را به . ورد آو تجاوز به ايران شدند، بر زبان ... مدن دولت حزب بعث وآپنهاني را كه سبب روي كار

 .عراق ، اختصاص مي دهيم ن بر جهت يابي وضعيت آوضعيت عراق و اعدام صدام و اثر 
وريم كه از ايران دريافت كرده ايم و مربوط مي شود به سياست رژيم در كشورهاي مختلف آگزارشي را مي    در فصل دوم      

 .منطقه خاورميانه و افغانستان و سومالي
: وريم آشكار كردن اين واقعيت مي آر ن را دآقطعنامه شوراي امنيت در مجازات ايران و بازتابش را در رژيم و اثر وم، سدر فصل 

 مالي ديگر توانا بر استفاده از بكار بردن بحران خارجي براي تحميل خود بر گرايشهاي موجود در رژيم –مافياهاي نظامي 
 .نيستند 

 .در فصل چهارم داده هاي اقتصادي گوياي سياست ويرانگر رژيم مافياها را نقل مي كنيم     
 ورديم وآموزش و پرورش ايران را مي آقسمتي ديگر از تحقيق ژاله وفا در باره وضعيت       در فصل پنجم 

  :     و در فصل ششم ، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
 

اعدام صدام در عيد قربان و نياز خانواده بوش و دستگاه حاكمه امريكا به 
 :... يكا و شكست استراتژي امر–سكوت او 

 
 در قسمت اول، ماجراي اعدام صدام  را در پي محكوميت در يك دادگاه دست ساخت حكومت بوش و واقعيتي :انقالب اسالمي 

 35نمي بايد يك دادگاه بين المللي تشكيل مي شد تا : ن اتفاق دارند آرا نقل مي كنيم كه مطبوعات معتبر امريكا و اروپا بر 
مي بايد پيش از سال جديد . دانسته مي شد ...  امريكا و اروپا، از جمله با خانواده بوش و شيراك وسال روابط رژيم صدام با

 . مسيحي و در عيد قربان ، صدام اعدام مي شد 
 و در قسمت  نها روبرو است آ كه اين حكومت در عراق با يي     در قسمت دوم ، شكست استراتژي حكومت بوش و مشكلها

 3 در صفحه .وريمآ مالي در عراق  را  از زبان اطالعات و نظرها  گرد مي –افياهاي نظامي سوم سياست رژيم م

 : كه در مجموعه نخوانده ايديي خبرها
بعد ازشكست طبس، كارتر :  متكي  در تلويزيون ايران گفته است ◄

پاي حيثيت امريكا در ميان : جمهوريخواه ها را به كاخ سفيد خواند و گفت 
نها آحاال هم كه قطعنامه صادر شده است . است و دو حزب بايد متحد باشند 

 !يد به ما كمك كنند هم كه مخالف نظام هستند با
.  دست نياز بسوي مخالفان رژيم – 2 اعتراف به شكست و – 1: انقالب اسالمي 

مخالفان رژيم كه در راه استقالل و .  بحران را دولت مافياها مي سازد – 3و 
زادي هستند، كوشش بي وقفه مي كنند ايران از شر رژيمي بياسايد كه آ

 . است حيات ملي ايران را به خطر انداخته
◄ Reuel Marc Gerecht متخصص سيا در امور ايران بر اين نظر است كه 

پيشقدم . پايان رياست جمهوري بوش، به ايران حمله نظامي خواهد شد 
 .اسرائيل خواهد شد 

 بوش مي گويد تا  وقتي ايران به بسط فعاليتهاي اتمي خود مي پردازد، ◄
 .صلحي با ايران در كار نخواهد بود 

امريكا مي :  دليل اعدام صدام به دست افراد مقتدي صدر معلوم شد ◄
 . هزار تن قوا به عراق بفرستد 40خواهد تا 

هر امريكائي  :  نابرابري در جهان امروز را اين رقمها  شفاف نشان مي دهد ◄
 و  هر تبعه 8/4و هر فرد در اتحاديه اروپا  .  هكتار زمين مصرف مي كند 4/9

 و  هر امريكاي 2/2 هكتار و هر خاورميانه اي 8/3 اروپا، كشورهاي ديگر
  زمين 1/1 و هر افريقائي 3/1سيائي حوزه اقيانوس كبير آ و هر سكنه 2التيني 

 . مصرف مي كند 
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 ...اما صدام اعدام شد  
 اعدام صدام در عيد قربان و نياز خانواده بوش و دستگاه حاكمه امريكا به سكوت او ◄
  1ص  :...  شكست استراتژي امريكا و–
 ايران را محكوم به زندگي در انزوا ،ميز رژيم در كشورهاي منطقهآ سياست خيانت ◄

  5ص  :مي كند
  10ص  :وراهاي شهرمجلس خبرگان و ش» انتخابات «  دو گزارش روشنگر در باره ◄
  وضعيت كشاورزي اسفبار است– مي تواند نفت صادر كند 2015 ايران تنها تا ◄
  13ص؟ ! تريليون ريال معوقه سررسيدشده 200  – 
  13ص: 7–21موزش و پرورش ايران درقرنآمشكالت كمي و كيفي  : ژاله وفا◄
 ركوب كشتار و س: زاد انديشه ها و اطالعها با قدرت آ تضاد جريان ◄

  14ص :روزنامه نگاران

   ابوالحسن بني صدر

  مالي –انزواي دولت مافياهاي نظامي
 مالي ، باگفتن  جاي نگراني –     درهمان حال كه دولت مافياهاي  نظامي 

مردم را به خواب مي ، »پرونده اتمي بسته شد « سوده بخوابيد كه  آنيست، 
لي با گرايشهاي راست و راست افراطي در امريكا و آ  بنا بر روابط ،كردند 

اسرائيل، براي  امريكا دليل مي ساختند تا او موفق به تصويب رساندن قطعنامه 
مدعي مي شدند كه غير متعهدها و چين و .  راء ، شودآمجازات ايران ، به اتفاق 

واقعيت، . مده است آو اين امريكا است كه به انزوا دربا ما هستند ... روسيه و
 امريكااين :  مالي را تكذيب كرد –ادعاي سخنگويان دولت مافياهاي نظامي 

 .ورده است آ به انزوا در  رااست كه رژيم
 مالي  به –پر تقلبي كه دولت مافياهاي نظامي » انتخابات «       همزمان، در 

در : مدند آ مالي بودند كه به انزوا در –نظامي انجام رساند، اين مافياهاي 
 . راي سه نفر اول  سه فهرست ، فزونتر شدند آراء سفيد و باطله از آتهران ، 

     بدين قرار، انزوائي كه در  قسمت اول اين مطالعه، مدلل شد، زود واقعيت 
 :وزدمآدرسهاي ديگر را نيز مي » انتخابات « با وجود اين ، . جست و چه شفاف 

 
چرا بايد پاسدار تكليف داشته باشد و حق نداشته باشد؟ و چرا 

 :تكليف پاسدار  ضديت با حقوق و صاحبان حقوق است ؟ 
 

 :شكار كردند آ     حاصل انتخابات قالبي ، چهار واقعيت را 
جز بكار » انتخابات «  مالي ، – واقعيت اول اين كه در رژيم مافياهاي نظامي •

مردمي كه گمان مي كردند . يد آط رژيم استبداديان نمي مهار مردم  توس
ميان بد و بدتر ، انتخاب دارند و مي توانند بد را بر گزينند، اينك مشاهده مي 

« زيرا تقلب ها  . را نيز از دست داده اند » انتخاب « كنند كه توان اين 
كه بنا بر باور مردمي . گرداندند » بدترها « و » بدها « را تركيبي از » منتخبان 

غلط خويش ، زنداني مدار بسته بد و بدتر شده اند تا وقتي در اين مدار زنداني 
زاد شدن از اين زندان، آزيرا . هستند ، نمي توانند از مهار رژيم مافياها بگريزند 

زادي از آهر زمان چاره را در . نها است كه مي بايد ، واقعيت بجويد آدر عقل 
 يافتند، از اين "بهتر" و "به"جستن راه و روش زندگي به زندان بد و بدتر و 

 .زاد مي شوند و دولت مافياها نيز از ميان بر مي خيزد آزندان 
 با وجود اين كه رأي دهندگان خود را زنداني بد و بدتر تصور مي كنند، •

 مالي را بدتر و بدترين مي دانند و  مخالفت خويش را –دولت مافياهاي نظامي 
زمائي آن واقعيت ابراز مي كنند كه اين رژيم، ايران و انيران  را عرصه زوربا  اي

 . مافياها و بحران سازيهاي هستي سوز كرده است 
.  واقعيت سوم اينست كه رأس رژيم گرفتار فراگرد ناتواني روز افزون است •

توضيح اين كه قدرت حاكم تقسيم به دو مي كند اما نمي تواند از راه حذف 
اين امر كه مجلس خبرگان و شوراي شهر تهران . ز دو، قوت بگيرد يكي ا

قاي خامنه اي خواسته بود، گوياي اين واقعيت است آتركيبي را يافته اند كه 
كه در مقام كانون تمركز قوا، يكسره ناتوان نشده است اما اين امر نيز كه ديگر 

، نيست، گوياي پس از تقسيم به دو، توانا به حذف گروهي كه بايد حذف شود
در اطاعت از قانون » دولت يكدست «در حقيقت،  . ناتواني روز افزون است 

 حذف نشدند و در گروه بنديهاي مافيائي، هيچيك ،قدرت چند دست شد اما  
تحريم انتخابات از سوي .  شوراي شهر و مجلس خبرگان عضويت جستند 

راي نفرهاي اول آراي باطله و سفيد از آاكثريت بزرگ و بزرگ تر شدن 
 .گروه بنديها، عاملي تعيين كننده از عوامل اين ناتواني روز افزون است

نها كه در دادن رأي آ(  درصد مردم ايران 80 و واقعيت چهارم اين كه حدود •
اين )   نها كه رأي سفيد و باطله در صندوقها انداختندآشركت نكردند و 

يا بر بديل آاما .  ملي در تضاد است وجدان را يافته اند كه اين رژيم با حيات
 اين رژيم  و راه و روش جانشين كردنش وجدان يافته اند ؟ 

اما چرا بر ضد اين .  بقيت ايرانيان بر حيات ملي حق دارند  پاسداران مانند–١
: نها از خود مي پرسند آيا آ مالي شده اند ؟  –لت فعل مافياهاي نظامي آحق ، 

 سال ديگر مي تواند نفت صادر كند، پس 10هرگاه راست باشد كه ايران تنها 
از خود مي يا مردم ايران اين پرسش را آن، چگونه زندگي خواهد كرد ؟  آاز 

ورده آراء در شوراي امنيت تصويب شد،  فرآ؟  قطعنامه اي كه به اتفاق كنند
هرگاه اين روش . بحران سازي از راه تحريك بر تحريك افزودن ها است 

يا  آادامه پيدا كند و تشديد تحريكها كار را به صدور قطعنامه ديگري بكشاند ،  
ا عمل به حقي از حقوق ملي و لت فعل اين رژيم ماندن رآنها مي توانند آ

 حقوق خويش بعنوان انسان بشمارند ؟
 2 در صفحه
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  اين وجدان را يافته اند كه اين رژيم 
يا بر آاما .  ملي در تضاد است با حيات

بديل اين رژيم  و راه و روش جانشين 
 كردنش وجدان يافته اند ؟ 

 بقيت ايرانيان بر  پاسداران مانند–١
اما چرا بر ضد . حيات ملي حق دارند 

 –لت فعل مافياهاي نظامي آاين حق ، 
نها از خود مي آيا آمالي شده اند ؟  

هرگاه راست باشد كه ايران : پرسند 
 سال ديگر مي تواند نفت صادر 10تنها 

ن، چگونه زندگي آكند، پس از 
يا مردم ايران اين آخواهد كرد ؟  

؟  قطعنامه از خود مي كنندپرسش را 
راء در شوراي امنيت آاي كه به اتفاق 
ورده بحران سازي از آتصويب شد،  فر

راه تحريك بر تحريك افزودن ها 
هرگاه اين روش ادامه پيدا كند . است 

و تشديد تحريكها كار را به صدور 
نها مي آيا  آقطعنامه ديگري بكشاند ،  

ا لت فعل اين رژيم ماندن رآتوانند 
عمل به حقي از حقوق ملي و حقوق 

 خويش بعنوان انسان بشمارند ؟
ين پرسش  پاسخ جسته بود هرگاه ، ا

 كه اكثريت بزرگشان -پاسداران 
ميدانند در خدمت رژيم جنايت و 

  اين پرسشها را -خيانت و فساد هستند 
 :از خود مي كردند 

 بنا بر طرز فكر هاي استبدادي، به    - 2
« نست كه آقول حسن صباح، حق 

به قول خامنه . بگويد ) رهبر ( » محق 
خرين موضع او آموضع رهبر « اي نيز 

و باز بنا بر اين طرز فكر ها يا » است 
وم به بيان هاي قدرت، سرباز محك

اطاعت محض است و تكليف او، 
بنا بر واليت . است » رهبر « اطاعت از 

مطلقه فقيه ،  تكليف شما در اطاعت از 
بر حقوق شما بعنوان انسان و » رهبر « 

» رهبر « حقوق هر ايراني كه به دستور 
شما بروي او اسلحه مي كشيد،  مقدم و 

يا شما از آ. بر اين حقوق حاكم است 
خداوند كه حق : رسيد خود  نمي پ

چگونه تكليف مقدم بر حق و است 
يا آ وضع مي كند ؟   را نآ بر حاكم

از : نبايد از خود بپرسيد شما  
گروگانگيري تا امروز، در عمل به 
تكليف يعني اطاعت، هرچه كرده ايد، 

ن يك بار كه آ. ناقض حقوق بوده اند 
عمل به تكليف از راه بكار بردن زور، 

 از حقوق بوده است دفاع از حقي
 اگر اين پرسش را از ،كدام است ؟

ئين آخود مي كرديد، در اساسنامه و 
حقوق نامه هاي سپاه، حقوق ملي و 

انسان ، از جمله حقوق هر پاسدار 
تكليف . بعنوان انسان، قيد مي شدند 

ن، مي بايد عمل به آ بنا بر قر،هايي كه
حقوق باشند، بطور شفاف تعريف مي 

و اگر چنين مي شد و تشكيل و .  شدند 
اداره سپاه برابر حقوق و تكاليف انجام 

نه مي گرفت،  نه گروگانگيري، 
  محاصره اقتصادي، نه كودتاي خرداد 

 ساله، نه سازمان ترور و 8جنگ ، نه  60
دستگاه جنايت گستري كه دستگاه 

 –قضائي شده است، نه مافياهاي نظامي 
مالي و نه فساد گستري و رانت خواري 
و نه زندگي در بحران وجود داشتند 
كه مساوي هستند با زندگي در فقر و 

 . قهر روز افزون 
  كه - فرض محال -  فرض كنيم  - 3

اما تكاليف . تكليف عمل به حق نيست 
شما بعنوان پاسدار ، در كجا تعريف 

يا از خود آشده اند و كدامها هستند ؟  
نمي پرسيد چرا تكاليف شما نا مشخص 

يا به شما نگفته اند و خود نيز آهستند ؟  
المأمور « ندانسته ايد كه در اسالم 

و شما حق داريد و نداريم » معذور 
مسئول هستيد كه از حقانيت هر 

گاه بشويد ؟ دست كم  آمأموريت 
بدانيد برابر كدام تكليف نوشته ، مكلف 

 به انجام مأموريت هستيد ؟ 
      به جاي تعيين تكليف ها در قانون،  

مسئوليت حقانيت : به شما مي گويند 
شما . است » رهبر « هر تكليف با 
در قيامت، . ستيد ن هآمسئول انجام 

اگر معلوم شد تكليف مقرر بر خالف 
حق بوده است، رهبر به جهنم مي رود 
! و شما بخاطر عمل به تكليف به بهشت 

ن را  براي آيا شما شده است قرآاما 
ن بخوانيد  كه بفهميد و بدان عمل آ

ن نخوانده آيا در قرآري، آكنيد؟ اگر 

ايد كه هركس مسئول عمل خويش 
نمي توانيد به عذر اطاعت است و شما 

از دستور، از مسئوليت بگريزيد ؟ فرض 
ن را به اين قصد نخوانده ايد، آكه قر

يا بعنوان انسان نيز احساس شرم آاما 
نمي كنيد كه بنام خدا و دين خدا، با 

فرينش او را به خود آشما، انساني كه 
لت فعل بشود ؟ آتبريك گفت، معامله 

نكه آاي نهم بر ضد مردم خود و برآ
رانت خواران ثروت ملي را به تاراج 

ن را خود آبدهند و سهم ناچيزي از 
يا شما نبايد بدانيد آتاراج كنند ؟  

ايران بدون نفت و گاز ، وضعيت جامعه 
هاي فقير افريقائي را بعد از غارت 

  پيدا مي كند ؟ ،شدن توسط غرب
      هرگاه اين پرسشها را از خود كرده 

لت فعل، ستون فقرات  آبوديد، بمثابه
اين رژيم نمي شديد و حاال هم اگر 
اين پرسشها را از خود بكنيد، به حقيقت 
و واقعيتي پي مي بريد كه پي بردن و 
عمل كردن بدان تعيين كننده 
سرنوشت شما و تغيير اساسي نظام 

اگر بجاي : سياسي ايران مي شود 
معين مي كند، » رهبر « تكليفي كه 

، سپاه ود حقوق عمل  شقرار مي شد، به
پاسداران و ديگر سازمانهاي سركوب 

 شما انسان حقوق .بي محل مي شدند 
زاد و آمندي مي شديد در جامعه اي 

چرا سازمانهاي سركوب بي .  در رشد 
 محل مي شدند ؟ زيرا  

 بنا بر واليت جمهور مردم  مي –الف 
 گشت و

 در عمل بر اصل عدالت، بنا بر - ب 
و بنا بر . ر تقدير مي شد تقدم تدبير ب
 اين دو اصل،

 وظيفه دولت عمل به حقوق و – ج 
دفاع از حقوق در برابر زورگويان مي 

و بنا بر اين سه اصل، حقوقي . گشت 
كه هر سازماني مي بايد پاسدارشان مي 

ن آن، تكاليف آشدند  معين و بر وفق 
اگر وارونه . سازمان مشخص مي شد ند 

ين خاطر است اين كار شده است، بد
مده اند آن بوجود آكه سازمانها براي 

كه ستون فقرات سلطه اقليت رانت 
خوار بر ملتي بگردند كه  بهترين 

ن آفرصتهاي رشد را يافته اما از 
 :محروم است

 
تقدم تقدير بر تدبير ناقض 
اصول ، از جمله اصل عدالت و 
موجب انحطاط و انحالل يك 

 :جامعه است 
 

پاسخ به يك رشته      امروز ، در 
قاي منتظري بر واليت آپرسشها، 

قاي آ. جمهور مردم تصريح مي كند 
خميني نيز ، در نفل لوشاتو،  بر واليت 

اما واليت .  جمهور مردم تصريح كرد 
جمهور مردم  با تقدير خداوند شمردن 
واليت فقيه ، چه مطلق و خواه غير 

 . شكار  است آمطلق، در تناقضي 
: پاسداران مي گويند به شما       

واليت فقيه حكمي از احكام الهي ، 
اما . مقدم و حاكم بر احكام ديگر است 

اين قول،  نه تنها ناقض واليت جمهور 
قاي منتظري ، آمردم است كه به قول 

ن تصريح مي كند، بلكه آن بر آقر
زيرا كه بنا بر . ناقض اصل عدالت است 

 و فرزندان او ،) ع ( قول شيعه، علي 
 نسل، به امامت ، برگزيده شده 12تا 

نان تقدير آبه سخن ديگر، امامت . اند 
يا اين تقدير بر تدبير آ. الهي است 

ن حاكم است ؟  نه  آانسانها مقدم و بر 
و نه هيچيك از جانشينان او، ) ع ( علي 

بنا بر اصل تقدم تقدير بر تدبير، سپاه 
 به زور ،  ،پاسداران تشكيل ندادند و

 خويش را بر مردم تحميل واليت
چرا ؟ زيرا مي دانستند اگر . نكردند 

چنين كنند، اصول دين، از جمله اصل 
مي دانستند . عدالت را نقض كرده اند 

بر وفق عدالت است كه خداوند انسان 
فريد و او را مسئول هدايت و آزاد آرا 

يعني تدبير . يا ضاللت خويش گرداند 
رگاه جز ه.  را بر تقدير مقدم فرمود 

فرينش آاين مي فرمود،  خدائي  و 
زيرا . خويش را بي معني مي گرداند 

فريده ها بازيچه مي آخود بازيگر و 
فريده ها گرفتار جبر آخود و .  شدند 

خداي مجبور خدا . مطلق مي گشتند 
فريده هاي مجبور نيز  نه آنبود و 

حقوق مي جستند و نه مكلف به عمل به 
ل پندار و حقوق مي شدند و مسئو

  .گفتار و كردار خويش مي گشتند
نها ، با استناد آ     پس اگر هيچيك از 

به نصب الهي و تقدم تقدير خداوندي 
فريده هاي خداوند ، آبر تدبير انسانها، 

سپاه پاسداران تشكيل ندادند و تسمه از 
نها آگرده مردم نكشيدند تا مطيع امر 

شوند،  ممكن نبود به فقيهان اجازه 
نها خود آند كاري را كنند كه ده

 . نكرده اند 
اسالم و (      اما مهدي موعود  اديان 

در ) دينهاي زردشت و مسيح و يهود
ظهور خويش، باز از قاعده تقدم تدبير 

چرا كه بنا . بر تقدير پيروي مي كنند 
موختن آبر قاعده، تا وقتي اراده دانش 

موزگار محل عمل پيدا آپديد نيايد، 
بنا بر اين قاعده است كه  .  نمي كند

مكرر خاطر نشان كرده ام كه تا وقتي 
مردم ايران تصميم نگيرند در چه نظام 

 سياسي مي خواهند –اجتماعي 
زندگي كنند،  مديران درخور را نمي 

 .توانند ببينند و برگزينند 
و جانشينان او از واقعيت ) ع (      علي 
ن اين كه تقدم آگاه بودند و آديگري 

تقدير بر تدبير، در واقع، تقدم امر 
ن مي شود  آقدرت بر تدبير و حاكم بر 

و رابطه انسان با قدرت ، جانشين رابطه 
 :اين خاصه هاباو. انسان با خدا مي شود

براي .   تقدير در بيرون انسان است - 1
داراي واليت » رهبر « مثال، امري كه 

مطلقه صادر مي كند ، تدبيري نيست 
.  پاسداران سنجيده باشيد كه شما

مقامي در بيرون شما، ما فوق شما،  
تشخيص . امريه را صادر كرده است 

درستي و نادرستي امريه نيز با شما 
زمودن آتدبير شما، حتي بكار . نيست 

زيرا مي . يد آصحت دستور نيز نمي 
. ن را  بي چون و چرا اجرا كنيد آبايد 

ه ن را به روش تجربي بآنمي توانيد 
زيرا نيازمند تقدم تدبير . اجرا بگذاريد 
توضيح اين كه شما مي . بر تقدير است 

نگاه آبايد در دستور تأمل كنيد و 
ن را به تجربه بگذاريد  و اگر آصحت 

 .اصالح پذير نبود، بالاجرايش بگردانيد 
    بدين سان، تقدير نه از تقدير ساز 

زمودني است،و آجدا كردني است ، نه 
زيرا اگر امر به حق .  حق استنه واجد

چرا كه . بود، به سپاه ابالغ نمي شد 
. اجرايش نياز به زور نمي داشت 

صدور امر از سوي مقام تقدير ساز، با 
تعطيل استعدادهاي انسان تدبير ساز 

 : همراه است
 تقدير با تعطيل استعدادهاي انسان - 2

تدبير ساز همراه است و با خلقت 
زيرا امريه، . دمي سازگار نيست آ

استعدادهاي تدبير ساز كس يا كساني 
را تعطيل مي كند كه مي بايد نقش 

ن را آ به زور ،  ،لت را بازي كنند وآ
غير از گرفتار كردن عقل . اجرا كنند 

ها به نزاع تقديري كه قدرت ساخته 
است و تدبيري كه استعدادها مي 

 : سازند،  واجد تناقضهايي نيز مي باشد 
ن آل راهنما و روشها اگر بكار      اصو

 زادي ، آ در ،نيايند كه انسان
استعدادهاي خود را بكار اندازد  و 
تقدير جانشين حقوق و نيز استعدادهاي 
انسان در تعيين تكليف بر وفق حق ، 
بگردد،  انسان در درون خويش گرفتار 

ن آبدين قرار، .  انحطاط  مي شود 
اي اصول راهنمائي بيانگر حق و راهنم

 زاد مي شوند  كهآعقل 
 صحت و سقمشان تجربه كردني – الف 

 باشد و 

.  بتوانند نتايج تجربه ها را بپذيرند –ب 
 .يعني اصالح و كمال پذير باشند 

  تقدم تقدير بر تدبير اعتياد به - 3
اطالعت كوركورانه از امر زور  را مي 

ورد و انسان را با خود، در تضاد قرار آ
  زيرا . مي دهد 

دمي به خود مي آ حتي وقتي –الف 
گويد مأمورم و معذور، تا با خود زور 
بكار نبرد ، نمي تواند با ديگران زور 

 و. بكار برد 
  حتي در مواردي كه دستور را - ب 

خالف حق ، به جاي خود، مشكل ساز 
ارزيابي مي كند، ناگزير مي شود به 

من نمي فهمم  و مافوق : خود بگويد 
 و دستور مشكل ساز نمي من مي فهمد

ن عضو حزب آانسان حالت . دهد 
ن آكمونيست و سازماني توتاليتر از 

 هر بار،  خود ،نوع را پيدا مي كند، كه
در باره امري مي انديشد و نظري پيدا 
مي كند ، اما  چون دستور رهبري را 
مي خواند و يا مي شنود، تضاد تدبير 
خود با تقدير رهبري را، بسود رهبري 

تدبير من غلط و دستور : حل مي كند
زماني نيز مي .  رهبري صحيح است 

زاد آرسد كه در مي يابد جز از راه 
كردن استعدادهاي خويش و قائل 
شدن به تقدم تدبير بر تقدير، تضاد حل 

ن زمان، زمان ناچيز شدن  آ. نمي شود 
 .سازمان و پراكنده شدن مهره ها  است

ردنشان نياز   احكام تقدير كه بكار ب- 4
به زور پيدا كند، بدون استثناء ، مبهم 

جنگ جنگ تا « براي مثال، . هستند 
مؤمن  « و يا  » رفع فتنه از جهان 

»   مأمور  به جنگ دائمي است
 سال 8طي . تقديرهاي مبهمي هستند 

جنگ با قواي صدام،  سرانجام معلوم 
نشد هدف جنگ چه بوده است ؟ بهتر 

اقعي را است بگوئيم هدفهاي و
هدفهاي صوري پوشانده بودند و 

چرا تقدير . تقدير را مبهم كرده بودند 
همواره مبهم است ؟ زيرا  اگر تقدير 
قالب فكر و عمل انسان نباشد يعني 

ن را هضم كند و به تجربه آعقل بتواند 
بگذارد ، الجرم شفاف است و  رابطه 
انساني كه تدبير مي كند را  با مدعي 

انسان . طع مي كند واليت مطلقه ق
همان مي . زاد و تجربه گر مي شود آ

چنانكه . شود كه بنا بر فطرت هست 
اگر جنگ موضوع تدبير مي شد، در 

 ، با پيروزي معنوي، اخالقي 60خرداد 
، اقتصادي و نظامي ايران پايان ، سياسي

 نيز 60مي پذيرفت و كودتاي خرداد 
 ايران راه رشد در پيش .انجام نمي شد

 ...رفت ومي گ
  بسود نمايندگان تقدير ساز و  به - 5

زيان انسانهائي  كه محكوم حكم تقدير 
در . ورد آهستند، تبعيض بوجود مي 

لت،   به آ همچون ،واقع،  انسانها را
.  ورد آدر مي ) زور ( = مالكيت قدرت 

بر جان و » ولي فقيه « يا نمي گويند آ
مال و ناموس مردم بسط يد دارد ؟  

اين كه  تنها شما پاسداران نيستيد طرفه 
لت زور ، هويتي در اين آكه جز بمثابه 

رژيم پيدا نمي كنيد، بلكه مدعي 
واليت فقيه و دستياران او نيز جز بمثابه 

هويتي ) زور ( = خدمتگزاران قدرت 
: يا  از خود پرسيده ايد آ.  نمي يابند 

خامنه اي كيست ؟ اگر پرسيده باشيد و 
قل شما  براي او هويتي يا بپرسيد ، ع

جز  هويت كسي كه امر و نهي مي 
را روش كرده » النصر بالرعب « كند و 

 .است،  نخواهد جست 
  تقدير دست ساز قدرت ، غير از - 6

اين كه تدبير را تعطيل و استعدادهاي 
انسان را  به ويرانگري ناگزير مي كند و 

 در تضاد ، بمثابه تدبير ساز،او را با خود
زاديهاي آمي دهد،  از حقوق  و قرار 

توجه شما را . خويش نيز غافل مي كند 
به اين مهم جلب مي كنم كه وقتي 
انسان بر فطرت خويش است و بر اصل 
موازنه عدمي تدبير مي سازد و عمل 

 مي كند، 
زاد است و انديشه و آ عقل او –الف 

ورده دانش و آتدبيري كه مي سازد، فر
 زادي است وآ

 با خدا است و با هستي  چون-  ب 
هوشمند اينهماني مي جويد،  در بي 

نيك تأمل كنيد .  كران الاكراه است 
زادي منفي كه متفكران آتا فرق ميان 

زادي انسان آغرب  تعريف كرده اند و 
زادي آ: وقتي با خدا است را دريابيد 

زادي فردها آزادي از دولت ، آمنفي ، 
ه اي از يكديگر،  بنا بر اين ، محدود

زادي بمعناي بي آاما . تنگ است 
كران الاكراه رهائي از محدود كننده 

از اين رو فرمود در دين . ها است 
اكراه نيست كه اكراه انسان را از 

زادي و بنا بر اين، از خدا غافل مي آ
 . كند 
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را با  خود و با انسانها و با طبيعت غير 

چرا كه  عقل از . يم مي كند مستق
ديدگاه تقدير است كه در واقعيت مي 

از اين رو است كه گفته اند و . نگرد 
جامعه هاي تقدير گرا، : مي گويند 

در . جامعه هاي ناتوان از رشد هستند 
حقيقت،  تقدم تقدير بر تدبير انسان را 
فعل پذير مي كند و هرچه بر او مي 

.   مي برد ورده تقدير گمانآرود را فر
 با ،چون تدبير نمي كند و فعال نيست

واقعيتها نيز رابطه مستقيم بر قرار نمي 
باز چون فعال نيست و تدبير نمي . كند 

كند و با واقعيتها رابطه مستقيم بر قرار 
نمي كند، از تقدير ، جز قدرت مطلقه 

.  اي چون و چرا ناپذير، اندر نمي يابد 
 خميني قايآبدين خاطر بود كه وقتي 

جام زهر سر كشيد و گفت چون و چرا 
نكنيد، كسي از شما در شگفت نشدكه 
با وجود اين كه اسالم دين چون چرا 

كه در ) ع ( ،  با وجود رفتار علي است
ميدان جنگ نيز چون و چرا كردن را 
تعطيل ناپذير مي دانست ، از چه رو 

 سال 8مدعي جانشيني او، با وجود 
سل ، امر مي جنگ و پامال شدن يك ن

 ! كند چون و چرا نكنيد 
 ادعاي تقدم و حاكميت تقدير بر – 8

زادي اجتهاد در تناقض است آتدبير با 
خاصه دانش  همه زماني و همه .  

علمي كه در يك . نست آمكاني بودن 
جا صدق كند و در جاي ديگر صدق 
نكند، در زماني صدق كند و در زمان 

. ديگري صدق نكند، علم نيست 
انطور كه حق همگاني و همه زماني هم

ن حق كه يكي آ. و همه مكاني است 
داشته باشد و ديگري نداشته باشد و در 
جائي كساني داشته باشند و در جاي 
ديگري كساني نداشته باشند، حق 

بدين قرار ، هرگاه تقدير همه .  نيست 
جا و همه وقت صدق كند، همان سنت 
خداوندي است كه حق و دانش است 

فرينش بر فطرت آ سنتي چنين همان .
فريده را صاحب استعدادها آاست كه 

و مجموعه اي حقوق گردانده تا كه از 
راه تدبير، راه رشد را بجويد و به پيش 

 . رود 
      بدين سان، هر تقدير ديگري 
ساخته قدرت و زمان و مكانش هم 
اكنون و همين جا   ضد حق و دانش و 

 پژوه و محروم كننده انسان دانش
اجتهاد است و او را از حقوق خويش 
غافل و مأمور تخريب استعدادهايش 

 .مي كند 
  تقدم تقدير بر تدبير ، انسانها را از - 9

استعداد انس و توان همكاري با 
يكديگر ناتوان و منفرد و منزوي مي 

يا شما پاسداران در دسته آ. كند 
نها كه در آبنديهاي موجود در سپاه و 

ه بنديها نيستند ، تأمل كرده اين دست
ايد؟  اگر نه ، تأمل كنيد تا بدانيد 
وجود اطالعات سپاه و جو ترسي كه 
در سپاه ايجاد كرده است ، خود 

ورده تقدم مطلق تقدير قدرت بر آفر
بر اثر اين تقدم، انسانها . تدبير است 

ناگزير مي شوند يكي از دو رويه را در 
افيائي و يا در باندهاي م: پيش بگيرند 

جنايت ها و خيانتها و فسادها شركت 
 . كنند و يا انزوا و انفراد 

      هر گاه وضعيت خود را با وضعيت 
 براي مثال –زاد آزاد در جامعه آانسان 

 مقايسه كنيد ، در مي –جامعه مدينه 
يابيد كه اگر كلمه پاسدار ، در جا، زور 

 ورد  و جز اين هويتي آرا به ذهن مي 
 16 در صفحه

مالي –انزواي دولت مافياهاي نظامي
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عراق كشوري كه 
سرانش پي در پي كشته 

 در دادگاه –شده اند 
امريكائي ساخته، هر بار 
كه صدام خواست از 
اسرار مگو سخن بگويد، 
مانع او شدند و به 
ترتيبي و در روزي كه 
بوش مي خواست او را 

هدف : اعدام كردند 
تشديد برخوردها و در 
بن بست قراردادن 

 !دموكراتها است ؟
 

ريخ كوتاه عراق كه از در تا* 
بعد از جنگ بين الملل اول 
شروع مي شود، سران عراق 

 : جملگي كشته شده اند
 
 دسامبر 30 صدام حسين روز شنبه ◄

 ، صبح گاه روز عيد قربان، در 2006
پيش از او، .  ويخته شدآبغداد ، به دار 

سران عراق ، پي در پي ، كشته شده 
 :بودند 

س از مرگ ، پ1933ملك قاضي ، در * 
 كه انگليسها بر -پدرش ، ملك فيصل  
سلطنت جست –عراق شاه كرده بودند 

 سال بعد، در تصادف اتوموبيل، 6اما 
 .بطور مشكوكي كشته شد 

بكر صدقي ، افسر ارتش عراق كه در * 
،  در محدوده رژيم سلطنتي ، 1936

 ، توسط سربازان 1937كودتا كرد، در 
 .كشته شد 

 بعد از ملك ملك فيصل دوم كه* 
قاضي ، شاه شد،  در انقالب نظامي 

 ، در كاخ خود ، 1958 ژوئيه 14مورخ 
همراه او، نايب السلطنه و . كشته شد 

نوري السعيد، نخست وزير عراق كه 
عامل انگليسها و صاحب واقعي قدرت 

 . در عراق بود، نيز، كشته شدند 
عبدالكريم قاسم، افسر ارتش عراق * 

يه را رهبري كرده  ژوئ14كه كودتاي 
در . بود، نظام جمهوري را اعالم كرد

ن آ، گروه تروري كه صدام عضو 1959
صدام . بود، او را ترور كردند اما نمرد

از زندان . گرفتار و زنداني شد 
. ورد آگريخت و سر از قاهره در

، كه 1963عبدالكريم قاسم در كودتاي 
ن را آسرهنگ عبدالسالم عارف 

 .ته شد رهبري مي كرد، كش
عبدالسالم عارف خود را رئيس * 

، جمهوري خواند و متحدان بعثي خود
او نيز . را زنداني كرد از جمله صدام 

 كشته 1966بر اثر سقوط هواپيما، در 
 .شد 
سرهنگ عبدالسالم محمد عارف، * 

اما با . برادر عبدالسالم، جانشين او شد
 ، 1968 ژوئيه 20كودتاي بعثي ها، در 

 . سرنگون شد 
احمد حسن البكر، به رياست * 

اما معاون او، صدام، . جمهوري رسيد 
دست او را از امور كوتاه كرد و در 
مقام معاون رئيس جمهوري، همه كاره 

 نيز او را 1979در سال . عراق شد 

مجبور به كناره گيري كرد و خود 
 . ديكتاتور عراق شد 

 ، در 1982صدام خود نيز در * 
مورد سوء قصد قرار روستاي دو جيل ، 

اهالي روستا را قتل عام كرد و . گرفت 
بدين جرم بود كه محاكمه و محكوم 

 .به اعدام شد 
، در پي حمله امريكا و 2003     در 

او را . انگليس به عراق، مخفي شد 
يافتند و محاكمه و محكوم به اعدام و 

 . دسامبر اعدام كردند 30در 
 

اعدام يك خودكامه و واپسين * 
 :هديه به صدام 

 
گزارش مفصلي )  دسامبر 30(  لوموند ◄

در باره محاكمه صدام و اعدام او 
ن گزارش ، اين آاز . انتشار داده است 

 :موز هستند آنكات عبرت 
 ،  دادگاه ويژه اي 2004 ژوئيه 1در * 

كه امريكا سازمان داده و هزينه هايش 
ن شود يك آتا مانع از را تأمين كرده  

ين المللي علني صدام را دادگاه ب
محاكمه و اسرار مگوي روابط ديكتاتور 
عراق با دولتهاي اروپائي و نيز امريكا، 
از پرده بيرون افتند، محاكمه صدام را 

بر كسي پوشيده  . غاز كردآدر بغداد 
نبود كه صدام كسي نبود كه مفت 

پس ، به هر ترتيب مي . باالي دار رود 
ن به ابراز ن شد كه زباآبايد مانع از 

 .حقايق باز كند 
ن، دو فرزند او، آيك سال پيش از * 

عدي و كساي  را نواب الزيدان ،كسي 
به امريكائيها فروخته بود كه به اين دو 

 ميليون 30نها را به آاو . پناه داده بود 
دالر و دريافت گذرنامه براي رفتن و 

 با هويتي ديگر، در ،زندگي كردن
خيانت  و غارت . امريكا، فروخته بود 

گري رسمي همگاني شد و جنبش 
مقاومت مسلحانه شكل گرفت و عمليات 

از جمله .  مسلحانه بر هم افزوده شدند 
به اين دليل كه پل برمر، حاكم 
امريكائي عراق، ارتش اين كشور را 

 . منحل كرد 
 دسامبر 13ن، در آ ماه پيش از 6* 

، فرستاده پرزيدنت بوش به 2003
وق و كرنا، خبر دستگيري بغداد،  با ب

، مستبد خودكامه را در سوراخ موش
  محل تولدش،  تكريت، نزديك شهر

از اين پس، : اعالن كرد و تأكيد كرد 
اما . ينده عراق اميد بست آمي توان به 

 . بد بدتر و بدتر بدترين شد 
 ماه بعد، در دادگاه، صدام الغر تر 6* 

 اما سرحال مي نمود. و پيرتر شده بود 
زنجير بر دست و پا ، او را به دادگاه . 
راست و با منش يك رئيس . وردند آ

جمهوري، با قدامهاي استوار وارد 
، سالن بمحض ورود .  دادگاه شد 

  محل .كوچك دادگاه را برانداز كرد 
دادگاه در منطقه سبز بغداد و تحت 

دوربين . بود تدابير امنيتي بسيار شديد، 
 . شده بودند هاي فيلم برداري نصب 

بلندگوها به ترتيبي نصب شده بودند * 
كه رئيس دادگاه، هر زمان كه اراده 
مي كرد، مي توانست سخنان صدام و 
.  متهمان ديگر و وكالي او را قطع كند 

رئيس دادگاه فراوان از اين امكان 
هر بار كه صدام مي . استفاده كرد 

خواست سخني را بگويد كه نبايد 
فيلمهاي .  مي يافت شنيده و انتشار

دادگاه نيز، نيم ساعت بعد از جلسه، 
پس از سانسور ، در اختيار رسانه ها قرار 

  . مي گرفت
      پشت سر زندانيان، پرده تيره اي 
بود كه هرگاه امور به ترتيب پيش بيني 
شده ، پيش نمي رفت،  رئيس دادگاه 

ن را آمي توانست  با فشار دكمه اي، 
 . از ديده ها بپوشاند بكشد و صحنه را 

    و رئيس دادگاه، اغلب پرده را مي 
هر بار كه صدام مي خواست  : كشيد 

از لحاظ سياسي سالن را گرم كند، هر 
بار كه مي خواست موضوعي را مطرح 

،  و هر »خارج از موضوع بود « كند 
بار كه عصباني مي شد و رئيس و 
اعضاي دادگاه را نوكران امريكا مي 

 .رئيس پرده را مي كشيد خواند، 
هر نوبت، محافظان امريكائي او را * 

 دقيقه صبح بيدار مي 2:30ساعت 
كردند بدين بهانه كه بايد براي شركت 

او شكايت مي . ماده شود آدر دادگاه 
 10براي جلسه دادگاه كه ساعت : كرد 

  2:30صبح تشكيل مي شود، مرا ساعت 
 . صبح بيدار مي كنند 

ي را همچون يك      قاضي شيع
، بيش از پيشخدمت بيرون كردند زيرا

.  با صدام به راه تفاهم مي رفت اندازه،
او نيز . قاضي دوم ، يك كرد بود 

استعفاء كرد زيرا  قدرت برپا كننده 
چرا كه ،  . دادگاه، رفتار او را نپسنديد 

او مي بايد ، هر بار، در پاسخ صدام، 
و، بي ور مي شد كه قربانيان رژيم اآياد

غذا ، شكنجه شده ، تحقير شده، گاه در 
حضور زن و فرزندشان شكنجه و سپس 

سا محاكمه و محكوم و اعدام آ، برق 
 .مي شدند 

بديهي است تغيير : انقالب اسالمي 
دهندگان قاضي بدين خاطر كه به رخ 
صدام نكشيده است كه دادگاههاي او 
بجاي قضاوت جنايت مي كرده اند، 

 اند و مي كنند كه خود اعتراف مي كرده
همانند اويند و درب همچنان بر پاشنه 

وگرنه،  . زورگوئي و جنايتكاري مي چرخد
اگر بنا بر استقرار مردم ساالري بود، 
دادگاه نيز مي بايد دادگاهي مي شد كه 

  .ن، تنها حقوق انسان حاكم مي شدآبر 
 ساعت روزهاي 24صدام در تمامي * 

يها، تحت زندگيش در زندان امريكائ
مراقبت بود و از تمام حركات و 

محل .  سكناتش فيلم برداري مي شد 
زندان او، در كمپي بود نزديك 

« ن را آفرودگاه بغداد كه امريكائيها 
سلول . نام نهاده اند » كمپ پيروزي 

وقتي .   بود 4 در 3انفرادي او، اطاقي 
صدام مي خواست كمي دور از چشم 

ه خود را بر دوربين ها بسر برد، حول
دسته صندلي پهن مي كرد و در پشت 

اما اين احتياطها .  ن قرار مي گرفت آ
ن نشدند كه يكي از محافظ ها آمانع از 

، كه برغم دستور پرزيدنت بوش بر 
شناسائي و تنبيه كردنش، همچنان 
هويتش نامعلوم مانده است، عكسي از 
صدام گرفت و به يك روزنامه انگليسي 

اين عكس .  وخت فضاحت فروش فر
كه بنا بر قرارداد ژنو ، غير قانوني 
گرفته شده بود،  صدام را عريان، با زير 

 نشان مي داد ، در حالي شلواري كوتاه
كه مشغول شستن زير جامعه هاي خود 

 . بود 
سپيده از خواب بر مي خاست و به * 

از . خواندن و نوشتن مشغول مي شد 
د اما دريافت مجله و روزنامه ممنوع بو

صليب سرخ كتاب در اختيار او مي 
 ...شعر نيز مي سرود .  گذاشت 

، در همان حال كه 2006 نوامبر 5در * 
ن را در دست راست خود داشت، آقر

حكم دادگاه را بر محكوميت خود به 
يك لحظه رنگ . اعدام ، استماع كرد 

در ماه . او پريد، نه از ترس كه از خشم 
و را  چون يك ژوئيه، او خواسته بود  ا

جنايتكار عادي به دار نكشند بلكه 
. همچون يك مجاهد تير باران كنند 

چون اين افتخار از او دريغ شد، فرياد 
در جهنم شويد شما و دادگاه : ورد آبر

مرگ بر اشغالگر، مرگ بر !  خائن شما 
 !زنده باد ملت عراق ! خائنان، اهللا اكبر 

 31روزنامه انگليسي (  ايندپندنت ◄
غولي را كه خود : نوشت ) دسامبر 

 . ساخته بوديم ، كشتيم 
     در حقيقت، از مراجعه صدام حسين 
به سيا در قاهره ، تا كودتاي حزب بعث 

ن تاريخ تا انقالب ايران آ و از 1968در 
و مستبد خود كامه و خون ريز شدن 
صدام در عراق و از برنگيختن او به 

توسط جنگ با عراق و كودتا در ايران 
مالتاريا و تدارك اسباب ادامه جنگ 

 سال ، توسط دو رژيم و از 8بمدت 
 تا  هجوم 1988پايان جنگ در تابستان 

صدام به كويت،  امريكا و عراق و 
به دنبال . ساختند » غول « ... فرانسه و

اين ) پدر ( جنگ خليج فارس، بوش 
غول را نميه جان كرد اما اجازه داد 

ه عراق ، استبداد با سركوب خونين شيع
. خون ريز خويش را ادامه دهد 

ن شد كه غول را آسرانجام ، زمان 
امريكا و انگلستان به عراق . بكشند 

قشون كشيدند و غول را دستگير 
از لحظه دستگيري تا  لحظه . كردند 

وردند، او را آاي كه از دار پائينش 
به قول روزنامه نگار . تحقير كردند 

 در عيد قربان، به مصري، با اعدام او
باور و سنن و شخيت مردم عراق و همه 

 .مسلمانان توهين و تحقير روا داشتند 
بر مردم عراق است كه : انقالب اسالمي 

در من كدام كم و كسرها : از خود بپرسد 
است كه بهاي بسيار سنگين غول سازي 

ن آامريكا و انگليس را  من پرداخته ام ؟  
ارم از بد بدتر مي تغيير كه تا كنم ، روزگ

  ؟ شود، كدام است
 ) 2007  ژانويه1(  سردبير ليبراسيون ◄

واپسين تحفه « سرمقاله اي زير عنوان 
عمل امريكا را در دار زدن »  به صدام 

صدام در روز عيد قربان، تقديم 
واپسين تحفه به او، توصيف كرده است 

زيرا از ديكتاتوري كه او بود، يك . 
 در همان حال، .شهيد ساخته است 

ن آن شد  كه صدام فرصت آمانع از 
را بيابد كه روابطش را با ارباب دولت 

 . در اروپا و امريكا افشا كند 
 

بوش با اعدام صدام دشمني * 
ميان شيعه و سني را در عراق 
تشديد و به زيان امريكا اما به 
سود خانواده بوش و دولتمردان 
امريكائي عمل كرد كه با صدام 

 : پنهاني مي داشته اند روابط
 
 2006 دسامبر 30( مقاله روبرت پاري ◄
زيرا در . بازتاب گسترده اي يافت ) 

بردارنده ارزيابي است كه مطبوعات 
نكات . ورده اند آامريكائي بعمل 

 : گوياي نوشته پاري عبارتند از 
بوش يكي از مهمترين شهود * 

رويدادهاي مهمي را از ميان برداشت 
ست بر نقش امريكا درتاريخ كه مي توان

دهه هاي اخير عراق و سياستهاي 
در ) پدر وپسر ( خونبار حكومت بوش 

 . خاورميانه ، شهادت دهد 
     همانطور كه نيويورك تايمز نوشته 

ويختن صدام، از ديد آاست ، به دار 
اشغال عراق » پايان پيروز « بوش، 

اگر همه چيز همانطور به انجام .  است 
 كه طراحي شده بود،  بسا بعد مي رسيد

، 2003 ماه مه 1از جشن پيروزي در 
اعدام صدام جشن را بعنوان پيروزي 

 . نهائي جشن مي گرفت 
 امريكائي در 3000      اما با كشته شدن 

 هزار 600عراق و كشته شدن بيش از 

تن عراقي ، بوش ناگزير است رقص 
صدام را بر چوبه دار، دور از چشم 

 .بگيرد مردم جشن 
البته او خدمت بزرگي به خانواده * 

زيرا مانع از بروز اسراري . خود كرد 
شد كه به زيان اين خانواده و ديگر 

او تنها .  حكومتگران امريكائي بود 
شاهدي را  براي هميشه خاموش كرد 
كه در فصلهاي عمده تاريخ سري 
: امريكا در منطقه نقش بازي كرده است

امريكا و » اغ سبزچر« ، او با 1980در 
عربستان سعودي به ايران حمله كرد و 

 سال 8جنگي را باني شد كه بمدت 
در اين جنگ، كساني . ادامه يافت 

چون دونالد رامسفلد و روبرت گيت  
با صدام در ارتباط شدند و به او اسلحه 

 .و اطالعات دادند
از طريق يك دادگاه بين المللي * 

گاه مي آعلني ، افكار عمومي مي بايد 
شد كه صدام چگونه و از كدام 

كشورها اسلحه شيميائي و بيولوژيك  
ورده و بر ضد ايرانيان و آبدست 

.  هموطنان خود بكار برده است 
تسهيالت مالي را چه كساني در اختيار 
او قرارداده اند و واسطه هاي معامله ها 

 چه مقامهائي بوده اند ؟ 
و باز، صدام حسين نمي تواند *  
 پيش از اشغال كويت ،ادت دهد كهشه

توسط سفير ) پدر ( ، ژرژ بوش 1990در 
پريل كاسپي، به او ، آخود در بغداد، 

ن را آچه پيام دو پهلوئي داده بود كه 
ديگري تلقي كرد و به » چراغ سبز« 

 كويت حمله برد؟ 
نها، آهمانند فيلمهاي مافيائي كه در * 

پدر خوانده، هركس را كه بيش از 
ه مي داند، حذف مي كند، ژرژ انداز

ن شد يك دادگاه آبوش نيز مانع از 
علني تشكيل شود و صدام بتواند در 
باره اين تاريخ سراسر مرگ و ويراني و 

ن بيم آزيرا از .  افتضاح شهادت بدهد 
داشت كه خانواده او بي اعتبار و 

 . درخور تعقيب قانوني بگردد
     صدام و همدستان خودكامه اش 

ايد همانند اسلوبدان ميلوزويچ مي ب
ديكتاتور ، در دادگاه الهه محاكمه مي 

اما بوش اصرار ورزيد صدام و .  شدند
. همدستان او در عراق محاكمه شوند 

نكه بتواند آزيرا اطمينان داشت بي 
سري را فاش كند، محكوم به اعدام و 

 .اعدام مي شود 
 148طرفه اين كه او بخاطر قتل عام * 

، 1982ستائيان الدجيل ، در تن از رو
بخاطر توطئه قتلش ، محاكمه و محكوم 

و در همان حال كه . به اعدام شد 
بخاطر استعمال سالح شيميائي بر ضد 
. مردم كرد محاكمه مي شد، اعدام شد 

يا نگراني از اين نبود كه اسرار آ
دريافت اسلحه شيميائي و بيولوژيك 

 فاش شوند ؟ 
ند كه بوش نآبرخي از ناظران بر * 

تنها بخاطر ارضاي شخصي خواسته 
اگر او را . است صدام را بر دار ببيند 

در الهه محاكمه مي كردند، بوش از 
اما ... ديدن اين منظره محروم مي شد 

نگراني عمده بوش و خانواده او اين 
بود كه صدام در يك دادگاه علني با 

، احساس اطمينان ، جزئيات اسراري را 
بر مالء كند خ چند دهه ، در باره تاري

كه اعتباري براي خانواده بوش باقي 
 . نمي گذارد 

خر مي دانيم كه از زمان ورود      آ
، 2001 ژانويه 20خود به كاخ سفيد، در 

بوش از دسترس انتشار خارج كردن 
 سال معاونت و 12اسناد مربوط به 

 رياست جمهوري پدرش را كار اول 
 4 در صفحه

...اماصدام اعدام شد
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 كار را در باره همين.  خود كرد 
دوران رياست جمهوري خود كرده 

از نخستين دستور . است و مي كند 
العمل ها كه صادر كرد، اين بود كه 
انتشار اسنادي را كه پس از طي دوره 
قانوني، مي توانستند منتشر شوند، 

 11بعد از ترورهاي .  ممنوع كرد
سپتامبر، او مقرر كرد كه اسناد دوران 

قام معاونت و نيز در م( حكومت پدر 
و خود او هيچگاه ) رياست جمهوري 

لذا، بعد از مرگ ژرژ .  انتشار نيابد 
 و نيز و ژرژ بوش پسر) پدر ( بوش 

يادداشتهاي باربارا و جنا بوش، 
همسران پدر و پسر، قابل انتشار 

  .نخواهند بود 
     و همچنين، هر سند موجود در 
كتابخانه بوش نه تنها مي بايد توسط 

 اگر طبقه –متخصصان بايگاني ملي  و 
 توسط  كارشناس –بندي شده است 

دستگاههاي مربوطه ، بلكه با حضور 
نمايندگان پدر و پسر ، از لحاظ انتشار، 

 .بررسي و جواز دريافت كند 
      بوش  ارزش كنترل اطالعات را 
مي داند و مي داند در صورتي كه 

ي گاه نشوند، مآمردم امريكا از حقايق 
 . نها را چون بچه فريفت آتوان 

اينك كه صدام بدين : انقالب اسالمي 
خاطر در دادگاهي امريكائي ساخته 
محاكمه و اعدام شد، اينك كه 
اهميت جلوگيري از انتشار اسرار  
براي ادامه حكومتگري خانواده هاي 

نها كه غرض آشكار مي شود، آحاكم، 
چشم و گوششان را نبسته است، در 

تن دادن بني صدر به د مي يابن
مهاجرت بخاطر افشاي روابط 
ارگانيك خمينيسم و ريگانيسم تا 

ميز و تعيين كننده بود آكجا مخاطره 
بخصوص كه اسراري كه . ه است 

بوش با دست زدن به هركار  مي 
خواهد مانع از افشا شدنشان از زبان 

« اسناد شود، مربوط مي شوند به 
اق به و تجاوز عر» اكتبر سورپرايز 

يا روابط » ايران گيت « ايران و 
 بوش با –پنهاني حكومتهاي ريگان 

    .رژيمهاي خميني و صدام ، بوده اند
اكنون، با وجود اعدام صدام، * 

اقداماتي وجود دارند كه مردم امريكا  
براي كشف حقيقت در باره اسرار 

ن، مي آ و دهه هاي بعد از 1980
 : ورند آتوانند بعمل 

ن امريكا اينك گنجينه اي از  ارتشيا•
اسناد را كه با سقوط رژيم صدام 

نها افتاده است در اختيار آبدست 
حكومت بوش با استفاده از .  دارند 

اين اسناد بود كه سازمان ملل متحد را 
در » نفت در ازاي غذا « بر سر برنامه 

ن آدر .  بي اعتبار كرد 1990دهه 
دوره ، بوش اسلحه كشتار جمعي نمي 

، 1980نكه در دهه آحال . ساخت 
اسناد . اسلحه كشتار جمعي مي ساخت 

اين دوره موجودند و مردم امريكا حق 
 . نها مطلع شوند آدارند از محتواي 

    گزارش سيا مي گويد اسناد در باره 
توليد اسلحه كشتار جمعي در دهه 

اما  بخالف اسناد .  ، وجود دارند 1980
ازاي غذا، مربوط به برنامه نفت در 

انتشار پيدا نمي كنند و كسي نيز نمي 
داند چه كساني در چه مقامهائي و در 
كدام كشورها به صدام در توليد 
اسلحه كشتار جمعي كمك مي كرده 

 اند ؟ 
 منبعي كه قولش سنديت دارد به من •

كارلوس كاردون ، تاجر اسلحه، : گفت 
رابطه سيا و رژيم صدام براي دريافت 

 ، 1980، در دهه  جمعياسلحه كشتار
اما  از روابط سيا  با رژيم . بوده است 

 .صدام، هيچ سندي انتشار نمي يابد 
 كه دموكراتها 2007 ژانويه 4 در •

ورند ، آكنترل كنگره را به دست مي 
مي توانند ترتيب انتشار اين اسناد را 

نكه مصلحت همكاري آبشرط . بدهند 

با حزب جمهوريخواه، مانع كارشان 
 .شود ن
 مردم امريكا همچنين مي توانند •

بخواهند همكاران صدام ، پيش از 
نكه صدايشان را خاموش كنند، تخليه آ

نچه در باره اين آاطالعاتي شوند و هر
 . تاريخ مي دانند را  بازگويند 

 
: از مكافات عمل غافل مشو * 

صدام ، مردي كه در تضاد 
 :زيست و در تضاد مرد 

 
ي از ماركسيسم و  بعثيسم ملقمه ا•

از ) رنگي ( » صبقه « ناسيوناليسم با  
 سال 35در تمام دوران . اسالم بود 

جنايت و خون ريزي نه به ياد خدا و 
اما بگاه كشيده شدن . نه پيامبرش افتاد 

 در ،ن در دست آبر دار، صدام ، قر
حال شهادت بر يگانگي خدا و پيامبري 

 . ، بر دار شد ) ص ( حضرت محمد 
واپسين سخنانش دعوت عراقيها به  •

. و امريكائيها بود » پارس ها « جنگ با 
او نه تنها پوزشي بابت تجاوزش با 

حمايت امريكا به ايران نكرد،  كه  
پيش از . همچنان به خصومت خواند 

رفتن بر باالي دار، او حكومت عراق  
خواند و عراقيها را » ائتالف ايراني « را 

 . اخواند ن فرآبه مبارزه با 
    غافل از اين كه دنيا دنياي مكافات 

چراغ « يك نوبت رژيم او با : است 
و . امريكا به ايران حمله كرد » سبز 

 مافياهاي –نوبتي ديگر،  رژيم مالتاريا 
«  مالي با امريكا  بر ضد او –نظامي 

 .كردند » همكاري 
 صحنه اعدام صدام همان اندازه كه •

ي ماهيت يگانه ضد انساني بود، گويا
 نفري از 20حدود : بنيادگراها بود 

طرفداران مقتدي صدر در محل دار 
نها آ. ورده شده بودند آزدن صدام 

بسود او و بر ضد صدام شعار مي دادند 
معلوم نشد حكومت بوش ضد مقتدي . 

صدر چگونه به افراد گروه او اجازه 
حضور و دادن شعار داده بود ؟  رفتار 

 صدام ، از زمان دستگيري ميز باآتحقير 
تا اعدام ، گوياي ماهيت بنيادگراي 

با وجود .  بوش و دستياران او است
اين ، مردي كه تمام عمر تحقير و 
تخريب را روش حكومت كرده بود، 
نمي توانست از تحقير همانندهاي خود 

 .در طرز فكر و عمل بگريزد 
 

بوش مي خواست پيش از * 
م سال جديد مسيحي صدام اعدا

شود و يا دولت عراق ؟ اگر 
دولت عراق مي خواست چرا 
اعدام او با هدف بوش جور مي 

 :يد؟آ
 
 خليل زاد، سفير امريكا در عراق ، مي ◄

امريكا از دولت عراق خواست  : گويد 
اعدام صدام را دو هفته به تأخير 

 . بياندازد  اما دولت عراق نپذيرفت 
 اطالع مي)  دسامبر 31(  اما لوموند ◄

دهد كه وكالي صدام از مالكي ، 
نخست وزير عراق خواسته اند اعدام 

او با بوش . صدام را به تأخير بياندازد 
 30گفتگو كرده و قرار بر اعدام او در 

 . دسامبر شده است 
 ژانويه توضيح مي 2 هرالد تريبون ◄

امريكا به حكومت المالكي : دهد 
هشدار داد كه نبايد يك مجازات 

در نظر سني هاي عراق  به قانوني را 

. يك انتقام گيري شيعه ها بدل گرداند 
امريكائيها  اعدام صدام را پيش از پايان 

 روزه خالف قانون اساسي 30مهلت 
هم به اين لحاظ كه : مي دانستند 

اعدام در عيد ممنوع است و هم به 
اين جهت كه محتاج امضاي طالباني ، 
. رئيس جمهوري عراق بوده است 

جام مالكي نامه اي از طالباني مي سران
ن، او اعدام را امضاء آگيرد كه بنا بر 

نمي كند اما مانع اعدام او نيز نمي 
عراقي ها به امريكائيها مي . شود 
 :گويند

مد دارد ما بايد آ  اگر اعدام او پي 
امريكائيها هنوز هم . بپردازيم نه شما 

نمي دانند چرا المالكي اصرار داشته 
 . شتاب زده اعدام شود است صدام

 اما برژنسكي ، مشاور امنيتي كارتر ◄
رئيس جمهوري اسبق امريكا، مسئول 
اعدام صدام را شخص بوش مي داند و 
مي گويد صدام در زندان امريكا بوده 

را امريكا سازمان ... است و محاكمه و
 .داده است 

ناظران بين المللي بسياري هدف       
بي كه انجام اعدام صدام را به ترتي

گرفته است، كار حكومت بوش و بقصد 
تشديد خصومت شيعه و سني و هرچه 
سنگين تر شدن جو خشونت بقصد 
توجيه گسيل قواي بيشتر به عراق 

بنظر اين ناظران . ارزيابي مي كنند 
هدف بوش ايجاد وضعيتي در عراق 
است كه اكثريت دموكرات كنگره 
چاره اي جز موافقت با ادامه حضور 

اي امريكا و حتي افزودن بر اين قوا، قو
بخصوص كه المالكي تقصير . نبيند 

خشونت بارتر شدن وضعيت عراق را 
: بگردن امريكا مي اندازد و مي گويد

قواي امريكا در جنگ با گروههاي 
مسلح، بموقع و با شتاب عمل نمي كنند 

رفتاري را دارند كه به قواي شورشي . 
د و فرصت مي دهد تجديد نيرو كنن

  .عمليات مسلحانه خود را توسعه دهند
نه تنها دادگاه را امريكا : انقالب اسالمي 

تشكيل داده و اداره مي كرد كه زندان 
هرگاه نمي خواست . بان صدام نيز بود 

صدام پيش از سال جديد اعدام شود، 
بسيار وسائل در اختيار داشت براي به 

هرگاه واكنشي . تأخير انداختن اعدام او 
ه اين اعدام در امريكا و اروپا و دنياي ك

 روز عزاي عمومي 3پس از اعالم ( عرب 
در ليبي، دولتهاي عرب اعدام صدام را 

بر انگيخت، بر نمي ) محكوم كردند 
انگيخت، امريكا و عراق اعدام او را در 
  .عيد قربان بگردن يكديگر نمي انداختند

 
مصاحبه بي بي سي  با بني * 

 از اعدام صدر ساعاتي پيش
 :صدام 

 
    در پاسخ خبرنگار  بي بي سي كه 
واكنش شما نسبت به اعدام صدام 

 : چيست، بني صدر از جمله گفته است  
و .     نخست بگويم كه با اعدام مخالفم 

نگاه خاطر نشان كنم كه اعدام صدام آ
جامعه هاي ما، بخصوص دو جامعه 
عراقي و ايراني را از تاريخي محروم 

 كه محاكمه علني صدام در مي كند
يك دادگاه بي طرف ، مي توانست ، از 
زبان او و اسناد و بناگزير ديگر 
بازيگران صحنه سياسي خاورميانه در 

هيچ عاقلي . گاه كند آمنطقه و جهان، 
تاريخ را بخاطر مجازات يك جنايتكار 

ن سود آنمي كشد مگر اين كه در 
بي گمان سودي بزرگ . داشته باشد 

 اند وگرنه او را در سپيده روز داشته
 . عيد قربان اعدام نمي كردند 

    اما او و حزب او با حمايت سيا 
با حمايت امريكا و .  بقدرت رسيدند 

عربستان سعودي به ايران حمله كردند 
و باتفاق مالتاريا، دو ملت ايران و عراق 

 سال 8، در سود امريكا و انگلستان را 
 در دادگاه هم .در جنگ نگاه داشتند 

اگر اسرار را نگفت، اما در ابراز  
در پاي . دشمني با ايرانيان كم نگفت 

. چوبه دار نيزاين دشمني را از ياد نبرد 
او اصل استقالل  را در سر نداشت 
وگرنه بجاي تبليغ دشمني ميان عرب و 

دو ملت را به كوشش » پارسها « 
مشترك براي رهائي از سلطه امريكا 

 . مي خواند 
     حكومت بوش مي پندارد هرگاه 
صدام را اعدام كند، سني ها از تجديد 
وضعيت گذشته مأيوس مي شوند و 

غافل . خشونت در عراق فرو مي كشد 
از اين كه انگيزه عصيان افزون بر نيم 

. قرن غارت و تحقير روز مره است 
اينك عراقي ها فرصت يافته اند  امريكا 

ر افكنده از را خوار و خفيف كنند و س
اعدام صدام . كشور خويش برانند 

انگيزه اي مي شود كه بر انگيزه هاي 
 . پيشين افزوده مي شود 

      از لحاظ حضور او در دادگاه و 
حضور مصدق در دادگاه ، هر دو 
دادگاه ساخت امريكا، تفاوت دو 

زاده و استقالل طلب و آشخصيت يكي 
. شكار مي كند آديگري زورپرست را 

 سال تاريخ روابط 35نكه صدام  آبا
شكار با امريكا بود، هيچ نگفت آپنهان و 

و مصدق دادگاه را به دادگاه محاكمه 
شاه و دو ارباب او ، امريكا و انگلستان 

 . بدل كرد 
 

امريكائيان بر اين باورند كه 
استراتژي حكومت بوش 

 90 -شكست خورده است 
درصد عراقيها وضع خود را 

ويش در بدتر از وضع خ
 –دوره صدام مي دانند 

مقتدا صدر مشكل امريكا در 
 :؟ !عراق 

 
امريكائيان بر اين نظرند كه * 

استراتژي حكومت بوش نه تنها 
نها را  بيشتر نكرده كه آامنيت  

كمتر كرده است و اسلحه 
مخوفي كه امريكا بر ضد 
سربازان عراقي بكار برده بود و 
حاال فرانسه نيز مي خواهد 

  :بسازد؟
 
 دسامبر 14(   ورلد پوليك اوينيون ◄

سنجش افكاري در باره  )  2006
استراتژي حكومت بوش را  تحليل 

 :كرده است 
ن بيم آ درصد  مردم جهان از 63* 

نها قواي نظامي آدارند كه امريكا عليه 
 . خود را بكار اندازد 

 درصد  33 درصد در برابر 63و  * 
ه رويه امريكائيان بر اين نظر هستند ك

دولت امريكا موجب كاهش امنيت 
 .  امريكائيان مي شود 

 كشور مسلمان بر 9اكثريت مردم *  
اين باورند كه خطر حمله نظامي امريكا 

 درصد مردم 63: نها وجود دارد آبه 
نكه كشورشان عضو ناتو است آتركيه با 

 درصد 80 درصد مراكشي ها و 96و 
 درصد پاكستاني 71ندونزي و آمردم 

 درصد 59 درصد اردني ها و 67ا و ه
 72 درصد روسها و 71لبناني ها و  

نند كه خطر حمله آدرصد نيجريه ها  بر
نظامي امريكا به كشورهاشان جدي 

 .است 
 درصد جهانيان براين نظر 80و * 

هستند  بخاطر بيشتر شدن ترس از 
امريكا، كشورهاي مختلف در صدد تهيه 

 . اسلحه كشتار جمعي هستند 
  با وجود اين همين اكثريت بر اين   

باور است كه داشتن اسلحه كشتار 
جمعي مانع تجاوز نظامي امريكا نمي 

 . شود 
 درصد امريكائيها كه 21در برابر * 

موافقند حكومت امريكا براي تغيير 
 72رژيمهائي چون ايران اقدام كند، 

درصد امريكائيها با چنين سياستي 
 . مخالف هستند 

 امريكائيها نيز بر اين باور  درصد78* 
هستند كه امريكا نبايد كشوري را كه با 

ن مسئله دارد، منزوي كند بلكه بايد با آ
 درصد بر اين 16تنها .  ن گفتگو كند آ

نظر هستند كه اين گونه كشورها را مي 
 . بايد منزوي كرد 

يا آبا وجود اين ، به اين پرسش كه * 
ورهائي امريكا مي بايد تعهد كند به كش

چون ايران  حمله نظامي نمي كند، 
.  درصد پاسخ مثبت داده اند 45تنها 

 درصد موافقند كه امريكا مي بايد  48
چنين كشوري را تهديد به استعمال 

 . قوي نظامي بكند 
درصد موافقان تهديد : انقالب اسالمي 

ايران با درصدهاي مخالفت كننده با 
ها نآتهديد كشورها و حتي منزوي كردن 

ن الجرم بحران آعلت . ناسازگار است 
سازيها و تحريكهاي روز مره خامنه اي و 

  . احمدي نژاد است
، 1991 در جنگ خليج فارس بسال ◄

امريكائيها سالحي را بكار بردند كه فرانسه با 
اين سالح نوعي گاز . ن مخالف بود آاستعمال 

 متري از زمين، ابري 200است كه در ارتفاع 
سپس هوايپماي شكاري . ورد آمي را بوجود 

ن را شعله ور مي كند آبطرف اين ابر شليك و 
گاز براي شعله ور شدن، هواي تحت خود را . 

مي گيرد، خالئي كه بدين سان بوجود مي 
. يد، سربازان و حتي تانكها را به هوا مي برد آ

نها آيد آتشي كه فرود مي آحرارت شديد و  
ها ، كاميونها و تصاوير تانك. را مي سوزاند 

سربازان سوخته عراقي در كويت، بدين سالح 
اين سالح را امريكا و . مخوف سوخته بودند 

ن زمان با استعمال آفرانسه كه . اسرائيل دارند 
اين سالح مخالفت كرده بود، اينك به اين 

 !ن را بسازد آنتيجه رسيده است كه مي بايد 
 

 درصد عراقي ها مي 90* 
زندگيشان بسيار وضعيت : گويند 

 :بدتر از زمان صدام است 
   

   نيوز ميدل ايست گزارش مي كند 
 درصد 90كه بنا بر يك سنجش افكار، 

نها آعراقيها مي گويند وضعيت زندگي 
بدتر از وضعيتي است كه در دوران 

 :صدام داشتند 
     بنا بر سنجش افكاري كه مركز 
مطالعات و تحقيقات  استراتژيك با 

ورده، آ عراقي بعمل 2000به مراجعه 
 درصد عراقي ها مي گويند از زمان 95

ورود قواي امريكا به عراق، ناامني 
 . بيشتر شده است 

 5 در صفحه
 

...اماصدام اعدام شد
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     همزمان، سنجش افكاري كه به 
  و روزنامه NBCدرخواست تلويزيون 

 مده است ،  آوال استريت ژورنال بعمل 
 درصد امريكائيها با سياست 23تنها 
 درصد 75 در عراق موفق و بوش

 درصد  مي گويند 30. مخالف هستند 
احتمال مي دهند جنگ در عراق با 

 درصد نيز 53.  موفقيت به پايان برسد 
امريكا هيچ تعهدي ندارد : مي گويند 

كه او را ملزم كند سربازان خود را در 
 .عراق نگاه داردتا كشته يا زخمي شوند

ها بر اين  درصد عراقي66      نزديك به 
 باور هستند كه هرگاه قواي امريكا 

عراق را ترك كنند، از ميزان خشونت 
 درصد 38.  در عراق كاسته مي شود 

نها نيز مالكي ، نخست وزير عراق، را آ
 .توانا به بهبود وضعيت عراق نمي بينند 

 
مقتدي صدر و قشون  او * 

المهدي  مشكل امريكا در عراق 
 :اند ؟ 

 
اطالع مي )  دسامبر 27(    استراتفور 

 نوامبر، 5دهد كه صدام حسين ، در 
همان روز كه محكوم به اعدام شد، 

ن مردم عراق آنامه اي نوشته بود و در 
را به اتحاد براي جنگ با قواي 

» پارس ها « امريكائيها و ( خارجي 
ن، بعثي ها آبه دنبال . فراخوانده بود 

تهديد كردند هرگاه صدام اعدام 
ه منافع امريكا در همه جاي شود، ب

اما اعدام . جهان حمله ور خواهند شد 
صدام و بعثي ها خطري براي امريكا 

صدام چه اعدام شود و .  بشمار نيستند 
خواه نشود، خشونت در عراق ادامه 

زيرا بسياري از .  خواهد يافت 
گروههائي كه اسلحه بدست مي 
جنگند، هرگاه صدام بدستشان بيفتد، 

اعدام او . ا خواهند كشت خود او ر
لودي بيش و افزودن آهيجان خشم 

.  برعمليات پركنده اي بر نمي انگيزد 
زيرا تنها بخش كوچكي از عمليات در 
عراق را طرفداران صدام تصدي مي 

نها نه نيروي الزم و نه وسيله آ. كنند 
بايسته براي وسعت بخشيدن به عمليات 

 . ميز را ندارند آخشونت 
 مهم است  مرگ صاحب نچه     آ

العامري ، نماينده مقتدي صدر در 
نجف و دبير كل بنياد شهدا ، يك 

بنا . سازمان سياسي طرفدار صدر است 
نچه قواي ائتالف مي گويند،  آبر 

عامري  در حالي كشته شد كه قواي 
او .  ائتالف و عراقي در تعقيبش بودند 

تش گشود و با آبسوي قواي عراقي 
حمله  به . ته شد تش متقابل كشآ

العامري و افراد او در نجف، يكي از 
حمالتي است كه در ماههاي اخير به 

 .افراد مقتدي صدر انجام مي گيرند 
     اين حمله ها به قصد فشار وارد 
كردن به مقتدي صدر است تا كه اين 
مانع عمده تحقق هدف امريكا در 

جيش . عراق، از ميان برداشته شود 
 گروههاي مقتدي صدر المهدي و ديگر

همانند ديگر گروههاي سياسي مقيد به 
اين گروهها كمتر . قيود سياسي نيستند 

سازمان يافته اند و كمتر از ديگر 
سازمانهاي شيعه در قواي مسلح عراق و 

از .  حكومت اين كشور نفوذ كرده اند 
اين مهار كردنشان نيز بسيار مشكل است 

رك در بغداد، مركزجيش المهدي شه. 
در چندين نقطه شهر نيز . صدر است 

افراد .  حضور قابل مالحظه اي دارند 
مسلح جيش المهدي و گردانهاي مرگ 
كه بدان وابسته اند ،  مانع مهمي بر سر 
راه  برقرار كردن امنيت در شهر بغداد 

 .هستند
     قواي امريكا براي كاستن از قدرت 

در . مقتدي صدر سخت كوشيده است 
خير حمله هاي متعددي به ماههاي ا

گروههاي مسلح طرفدار او بعمل 
از ماه نوامبر بدين سو، . ورده است آ

باتفاق قواي عراق،  چند حمله به جيش 
ورده آالمهدي در شهرك صدر  بعمل 

و بتازگي ، قواي انگليسي در .   اند 
بصره به يك كالنتري حمله بردند و 
ستاد واحد جنايت در بصره را از ميان 

طرفداران صدر در اين . دند بر
اين . كالنتري سخت نفوذ كرده بودند 

 . كالنتري ستاد گردانهاي مرگ نيز بود 
      فشار به مقتدي صدر كار را بر 
المالكي ، نخست وزير عراق، مشكل 

زيرا ائتالف او متكي به . كرده است 
راي طرفداران صدر در مجلس عراق آ

 ، برغم اعتراضهاي المالكي.  است 
قواي امريكا به حمله به گروههاي 
مسلح طرفدار مقتدي صدر ادامه مي 

و اين امر نشان مي دهد از ديد . دهند 
امريكا چه اندازه مهم است  مقتدي 
صدر و سازمان مسلح او را  از ميان 

.  بردارد و يا دست كم ناتوان بسازد 
زيرا  چشم انداز قوت گرفتن موضع 

م دارد به امريكا در عراق بستگي تما
اما تا ماه . موفقيت امريكا در عراق 

ن آكه اكثريت دو مجلس از ( ژانويه 
و نه تا ماههاي ) دموكراتها مي شود 

رامش در عراق بر قرار آن، آبعد از 
از جمله به اين دليل كه . نمي شود 

گروههاي هوادار صدر امكان عمل 
بهترين اقبال و اميد امريكا .  دارند 

لكي را متقاعد كند كه اينست كه الما
بهاي برجا گذاشتن گروههاي طرفدار 
صدر براي دولت عراق  بسيار سنگين 

نكه طرفدار صدام امريكا را آبا .  است 
تهديد به انتقامي مخوف كرده اند ، 
صدر تهديد بزرگ تري براي امريكا 

 .است 
شكار را آ تناقض – 1: انقالب اسالمي 

اي امريكا  المالكي با حمله هاي قو! ببين 
به جيش المهدي و گردانهاي مرگ  
مخالف است و امريكا اعتنائي به مخالفت 

اما وقتي نوبت به اعدام . او نمي كند 
صدام مي رسد، نه تنها مدعي مي شود  
مخالف اعدام او در عيد قربان بوده اما 
المالكي خواسته است او اعدام شود و 

و كاري از دست امريكا ساخته نشده 
ن شود كه آتوانسته است مانع از حتي ن

طرفداران صدر مجريان اعدام را كنار 
نها نشوند و با ناسزا و آنزنند و جانشين 

گرفتن سر و صورت صدام به ضربات ته 
تفنگ به دار نزنند چه كسي ترديد دارد 
هدف اعدامي بدين ترتيب خصمانه كردن 
رابطه شيعه و سني براي زماني بس دراز 

ميز تر كردن وضعيت آو هرچه خشونت 
عراق براي توجيه حضور بازهم بيشتر 

ن ناظران آقواي امريكا است ؟ حق با 
است كه اينگونه صحنه سازي و خشونتي 

ورد را كار حكومت بوش آكه ببار مي 
ن مي دانند كه اكثريت دموكرات آبراي 

كنگره امريكا در تنگنا قرار گيرد و 
  .سياست بوش در عراق را تصويب كند

  هم بخاطر كمبود جا و هم بدين - 2
خاطر كه فصل دوم گزارش مفصلي  
در باره سياست رژيم در كشورهاي 
منطقه و سومالي و افغانستان است،  
ارزيابي سياست رژيم در عراق، از 
ديد تحليل گران خارجي را به شماره 

بخصوص كه در . ينده مي گذاريم آ
، بوش 2007روزهاي اول ماه ژانويه 

 سياست جديد خويش را در مي بايد
( بنا بر لوموند . باره عراق اعالن كند 

او هنوز بر اين نظر است )  ژانويه 2
  كه پيروزي در عراق ممكن است

 
.   

 
ميز آسياست خيانت 

رژيم در كشورهاي 
 ايران را ،منطقه

محكوم به زندگي در 
 :انزوا مي كند 

  
 و »رهبر«  و ماي كه صداو سروزهاست  

 گسترده غي دست به تبلرانيحاكمان ا
 در مورد انقالب در لبنان زده اند و يا

 حسن نصراهللا در لبنان و كيبا تحر
 ي و مقتدني در فلسطهي هنلياسماع

 و ي در سومال تحريكها صدر در عراق و
 هيافغانستان  تالش دارند نشان دهند كل

 ي حت. ران هستند يمسلمانان جهان با ا
 يد خامنه ا كنني اوقات اعالم ميبرخ

 مسلمانان جهان است و همه هيرهبر كل
 ني انكهي اي برا.  كنند ي ميروياز او پ

 همانگونه ، از او را نشان دهنديرويپ
 ارتي زي برارانيكه در داخل ا

 و ي نقدي پرداخت هااو، مشتاقان 
مي كنند، در خارج از ايران ،  يوام

رقمهاي بزرگ تر مي پردازند تا كه 
 . جتماعي نشان بدهند عكس او را در ا

 ي ترفند را براني هميبه تازگ
 نيز بكار مي اد ژ ني احمديدهايبازد
 . برند
 در ياسي سي گروههارهبران     

هر كه  گرفته اند ادي ي عربيكشورها
 نديابي راني به پول داشتند به اازيزمان ن

 تي را به رسملييما هم اسراو بگويند . 
 از ي برخ،  ها همي تازگ!  مي شناسينم
 هولوكاست شناس كه سندگانينو

 دي جدتلري هكي توان ي اند مدهيفهم
 را يفت ني دالرهاقبل اوساخت و از 

 كنفرانسهاي  شركت در ي براديباال كش
كه رژيم  »  هولوكاست«تكذيب 

سرو دست ترتيب مي دهد،  مافياها 
 .  شكننديم

 رهبران مسلمان مي بداننكهي ايبرا    
  سيما و  قرار گرفته اند  ما در كجاينما
 از ي را در برخراني ااستيس

بررسي  و مسلمان ي عربيكشورها
  :كنيم

 انكار كه ميي نرفته است بگوادماني تا* 
 كي حدود رانيهولوكاست در ا

 ي برگزارنهي تومان تنها هزارديليم
بدون پاداش و حق السفر و حق 

از قرار، خامنه اي . ت  اس داشتهالمقاله
نژاد رودست شخصي بنام و احمدي 

لمان آرامين را خورده اند كه در 
درس خوانده و خود را ضد 

 در واقع، . صهيونيست جا زده است 
غرب براي برانگيختن افكار عمومي بر 
ضد ايران و زمينه سازي براي بوجود 

وردن اجماع در شوراي امنيت بر آ
ضد ايران، به كنفرانس انكار 

 . هولوكاست نياز داشتند 
 
 ني حماس در فلسطجنبش*
    
 قبل از انقالب مبارزان ي سالهااز  
 عرفات و در اسري سازمان در يرانيا

 مبارزه ي برايكي چريلبنان دوره ها
 ،ن زمانآ . گرفتند يبا شاه را فرا م

سازمان  در نكهي از ايرانيمبارزان ا
تعليم مي  عرفات اسري كسي چون

 دنيل بانيا . دندي بالي به خود مگيرند،
 اما .  داشت دامهتا بعد از انقالب هم ا

 به قدرت يني خمينجا كه وقتآاز 

روي  بنده نبود، خدا را هم  ،ديرس
  .داد مي به عرفات نشان نخوش 

.     جنگ ايران و عراق ادامه يافت 
ياسر عرفات به خميني التماس كرد 

: به او گفت . جنگ را ادامه ندهد 
 خواستار نآاسرائيل و امريكا بخاطر 

ادامه جنگ هستند كه هم دو كشور 
ايران و عراق تضعيف شوند و هم برنامه 

كاردئون اجرا شود كه اخراج آ
 8با جنگ .فلسطيني ها از لبنان بود 

ن جنگ خليج آساله و به دنبال 
  او.،عرفات بي پشت و پناه شد فارس
 از مبارزات مسلحانه در مقابل گريكه د
 در برابر  تا دندان مسلح وليياسرا

 ني جز اي چاره اياسي سيترفند ها
 به هر ي ها ني فلسطي كه برادي دينم

با  ترتيب ، وطني دست و پا كند، 
اسرائيل قرارداده صلح اسلو را امضاء 

 .كرد 
ن، اسرائيل و رژيم خميني آ     پيش از 

از جنبش حماس در برابر عرفات و 
رژيم . سازمان او، حمايت مي كردند 

همه جا، سياست نفاق را خميني در 
 : رويه كرد 

 در افغانستاني كه به روسها فروخته •
بود، براي تضعيف جنبش مقاومت، 

بعد از . ورد آسازمان نصر را بوجود 
شكست روسها، بهمين سياست ادامه داد 

مد كه به ياري ارتش آو وقتي به خود 
پاكستان و پول عربستان و همكاري سيا 

بان افغانستان و انتليجنت سرويس، طال
 . را تصرف كردند 

ذربائيجان و ارمنستان، آ در دعواي •
بسود روسها و به زيان ايران، جانب 

 .ارمنستان را گرفت 
ورد و آ در لبنان حزب اهللا را بوجود •

 .شيعه را به چند دسته تقسيم كرد 
 هم از ، از دو سو در فلسطين، رژيم•

 ي سپاه پاسداران و هم از سويسو
 دو گروه جهاد شد تالش ير رهبتيب

 دالر و قي و حماس را با تزرياسالم
، در برابر   ي نظامزاتيامكانات و تجه
 . عرفات بتراشد 

 هرچه گشتند در راني احاكمان    
 داي پعهي مسلمان شني فلسطنيسرزم

 ي نفرت وجود  مجبور شدند با . نكردند 
نها پول و آ به ، كه از اهل سنت دارند

 به ازيهر زمان نتا اسلحه بدهند 
 با گرفتن ند، و بحران داشتيريدرگ

 . ، بحران بسازند الرد
 جهاد كمك را به نيشتري ب     رژيم 

 جهاد ا كهجنآ اما از . مي كرد ياسالم
 اسالمي قوت الزم را پيدا نكرد و 

 تمام سران جهاد بايتقرهم  ليياسرا
كمك خود را به  ،  را ترور كردياسالم

 ونيلي مكصدي دادن  با. دادحماس 
 انتخابات تالش يدالر قبل از برگزار

 نين سرزمآ حماس را در ينمود تا را
 .  برساندتي و حماس را به حاكمبخرد

 ي با توجه به دالرها،اميدوار بود
رويه اي را در  حماس همان ،يقيتزر

 ي مرانيكه حاكمان اپيش مي گيرد 
كه مي روند  ي همان راهبهخواهند و 
 و عراق ليي و اسرارانيان ابحران ساز

 . هستندن آدر . .. و لبنان و كايو امر
 حماس بر اساس يري از قدرت گبعد    

 120 مبلغ راني اي علنيصحبت ها
 نينها كمك كرد و اآ دالر به ونيليم

بيشتر  ها دهي است كه بنا بر شنيدر حال
 در ي رقم را به صورت مخفني ااز 
 . نان قرار داده استآ ارياخت
 توانست با راني اواخر هم انيا    
 از مسلمانان اهل ي دالر برخقيتزر

 كند همانگونه عهي را شنيسنت فلسط
 عمل زده ني دست به اهيكه در سور

ي  برانيگزي جاييروياست تا بتواند ن
 عهي گروه شنيا. ورد آ به دست حماس

 تي اعالم موجودي به تازگينيفلسط
 دايپن را آنموده است اما هنوز توان 

 است كه در برابر حماس قد علم نكرده
 كه چه دي منتظر ماند و دديكند و با

نجا آ مانند حزب اهللا در ي گروهيزمان
 . خواهد دادخود را نشان 

 با اهل راني اي دو دوزه بازنيا    
ن بابت ي از اي اشغالنيسنت در فلسط

 ايران،  در ،ژيمرجالب است كه سران 
 و دشمنه گانيب، همچون با اهل سنت

 قتل بهن آنمونه . رفتار مي كنند 
 به خصوص ، سران اهل سنت ناندرس

 در كردستان و ،ي امامديدر زمان سع
 و ستانيكرمانشاه و بندر عباس و س

 . استبلوچستان
 
 مسجد اهل سنت در انفجار*

 زاهدان
 
 نماز جمعه ي از برگزاريريجلوگ   

 ني از جالبتريكي :اهل سنت در تهران 
 ني حال مضحك ترنيو در ع

 است كه اجازه ني اژيم ر يهادبرخور
 نماز جمعه را به اهل سنت در يبرگزار

نست كه آبه دنبال اما  دهد يتهران نم
 ي اشغالي هانياهل سنت در سرزم

 ستي معلوم ن! نماز جمعه بر پا كنند 
نان آ سنت در نظر اهلاگر نماز 

 پس چرا نمازگزاران  مطلوب است ، 
 نماز يي برپايتهران برااهل سنت در 

 سفارت ي شده از سوهي به محل تهديبا
 ي بروند كه به تازگرانيپاكستان در ا

و .  نماز را هم گرفته اند ني ايجلو
 اند ته گفرانينماز گزاران اهل سنت ا
 محل نماز رانيكه اگر نظام حاكم بر ا

نان نماز آ ،نان باز نگرداندآنان را به آ
 ي برگزار مجمعه خود را در پاركها

 . كنند
 راني در اعهي برخورد حاكمان شطرز    

 به خود ي حالت روان، با اهل سنت 
 اهللا تيآ كه يگرفته است به گونه ا

 ي اهللا چمدانتيآ معروف به يهمدان
درروز وفات حضرت زهرا در قم با 

 و بدون عبا و عمامه به ادهي پيپا
 را هم گراني پردازد و دي ميعزادار
 .  كندي كار مني به اكيتحر
 ي كه مرتب براي در حالرانيا    

سني  ني مساجد در فلسطه شدن ساخت
 ياري بسي انهي كند وهزي تالش منشين

  مي گذارد،  رانيرا بر دوش مردم ا
 مسجد جهت كي اجازه ساخت يحت

 و ستي بيت در تهران را طناهل س
 ني ا. هشت سال گذشته نداده است 

ل سنت  است كه ساكنان اهيدرحال
ن مسجد يتهران خود متقبل ساخت ا

 تا به حال رانيشده اند اما حاكمان ا
نان نداده آاجازه ساخت مسجد را به 

 كه اهل سنت اگر ندي گويم. است 
 گرانيمسجد بسازند ممكن است كه د

 را جذب به خود كنند
 مركز در قم و تهران و مشهد دهها    

اهل سنت است و بر ضد  غيكارشان تبل
 و مدرسه ضد اهل سنت در هي نشردهها

 باشند و ي شهرها مشغول به كار منيا
 مبارزه حاكمان نهي تومان هزاردهايليم
 .  است راني با اهل سنت اراني اعهيش

 مي كه اگر نگوني فلسطحاكمان     
 دهجاهل هستند اما خود را به جهالت ز

 ي حتراني اژيمر دانند ي مزيرا . اند
 يهم رحم نمبه اهل سنت كشور خود 

 . نيكند چه برسد به اهل سنت فلسط
 باشد كه ادشاني سران حماس ديشا
 جادي اي براراني دستور العمل انيخرآ

 كينها به تحرآ كه بودي بحران زمان
 سرباز كي رانيبحران سازان ا

 را به اسارت گرفتند و بعد از يليياسرا
 نفر از مبارزان خود را 300 حدودن آ

با  مدهآ وجود  بهيي هايريدر درگ
  سران ايآ.  از دست دادند ليياسرا

 6 در صفحه
 

...اماصدام اعدام شد
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 در تالش راني دانند كه ايحماس نم
 البته ؟ بحران به سود خود است جاديا

 بتوانند نكهي اي دانند اما برايكه م
نجا حكومت آر ب شتري بيچند صباح

 شور ككي از ي مالتي به حماازيكنند ن
و مي دانند رژيم ايران را دارند و 

راستهاي افراطي اسرائيل و تمايلهاي 
جنگ طلب امريكا  به بحران نياز دارند 

بگمان خود از اين نياز بسود خود . 
 . استفاده مي كنند 

مي  راني ابه  هي هنلي امثال اسماع    
  ژيم، ر برابر، برند و در مي دالر يند و آ

 مي كوشد  ،بيفرزبان ب، به مردم 
 ينهاي سرزمهي در كلرانيقبوالند كه اب

 است و هر زمان دهي دوانشهي رياسالم
 ي را از پاكاي و امرلييالزم بداند اسرا

 .ورد آدر خواهد 
 حماس كه يروهاي ني تازگبه     

 در شتريمتوجه شده اند كه هر چه ب
 كنند و جادي ايري درگي اشغالنيفلسط

 توانند از يموجب بحران شوند  بهتر م
بدست ر  دالراني و رهبران ارانيا
  فلسطينريمدن نخست وزآ با .ورند آ

 تند ي و گردش و چند سخنرانرانيبه ا
 كي به گفته ها خود ،  يلييضد اسرا

 ي براي دالر در مالقات با رهبرارديليم
 در برابر ي انقالبيانجام پروژه ها

ن، اعطاي آكه از .  گرفته استليياسرا
 . ميليون دالرش اعالم شد 260
 ي بحث خصوصكير  ديجاني الر     

 برگزار شده ني از مسئوليكه با برخ
 پرسش كه شما كه نيبود در مقابل ا

 به ليي حماس در مقابل اسرادي دانيم
 يي جاچيجز كشته دادن افرادش به ه

 بحران ني رسد و شما هم از اينم
 به ديورآ يم به دست ني سوديساز

جز مرگ مسلمانان چرا به فكر مردم 
 ما ي برا:ه بود  گفت،ديستي ننيسطفل

 ني ما اي بلكه براستينجا مهم نآمردم 
 ليي اسراي براميمهم است كه بتوان

 كه ي حال بهر صورتمي كنجاديمشكل ا
 حتي به اين صورت كه . ممكن است 

 جز فلسطيني هائي كه كشته مي شوند 
 پوشش ري شوند و زيشهدا محسوب م

اگر  .رندي گي قرار مراني ادي شهاديبن
 در طول يني فلسطكي ديريدر نظر بگ

 يزاني هرگز نتواند به مديعمر خود شا
 ينها بعد از شهادت كمك مآكه ما به 

 هم ني و ااوردي پول به دست بميكن
 دي خوب است كه شهدي خود شهيبرا
 خانواده او كه با ي شود و هم برايم
ي  زندگشتري نفر كمتر و پول بكي

ورد و خدا هم آ ي را به دست ميمرفه
 .  استي راضاو ل از عم

 را راني مسئوالن ايطاني افكار شعمق    
 كه سران مي شوي و متوجه مميني بيم

 تنها به فكر راني مانند سران ازيحماس ن
 هستندكه از انسانها به صورت ابزار نيا

 بمنزله گوشت دم نهم آاستفاده كنند 
 . گلوله  

 راني اهاي پرداختي چگونگري زدر   
 راني روزها در انيا كه در -به حماس 

 ميورآ يرا م -قرارداد امضا كرده اند 
 و هي هنلي  اسماعاني قرارداد منيا

 امضا راني اي اسالمي جمهورنيمسئول
 يشده است كه در محافل خصوص

 بنا بر قرارداد،.  است منتشر شده
 6 دالر به مدت 100 انهي ماهپرداخت •

  هزار كارگر100ماه به 
 6 دالر به مدت 100 انهي ماهپرداخت •

 ريگي ماه6000 يماه برا
 سه يازهاي حقوق و نپرداخت •

 .  دالرونيلي م45وزارتخانه  به مبلغ 
 ي دالرارديلي مكي مبلغ  به جز نيا

 پرداخت كرده خامنه اياست كه 
 . است

 پرداخت شده  تا به ي هانهيهز* 
مدن  بروي كار آ از زمان -حال
  : به حماس عبارتند از- نژاد ياحمد

 ي دالر براونيلي م100 پرداخت •
 نژاد قبل از ي توسط احمدراءآ ديخر

 .  فلسطين انتخابات
 دالر بعد از به ونيلي م120 پرداخت •

 اني حماس در جردنيقدرت رس
 .  از حماس در تهرانتيكنفرانس حما

 اني دالر در جرونيلي م250 پرداخت •
 نيدر هم به تهران  هي هنليسفر اسماع

 . روزها
 گسيل بدون محاسبه جنگ افزار و      

برابر كه  راني در اافراد  تيترب  وافراد 
 .  دالرونيلي م470 با ستا

با اين پولها كارهاي زير را در ايران     
 :مي شد انجام داد 

 20 مدرسه 1000ساخت حدود  •
 ني كه چنديرانيدر ا . رانيكالسه در ا

 سال گذشته ش،موزآكودك دانش 
تش آلفان لرستان به خاطر در منطقه د
 در مدرسه سوختند و يگرفتن بخار
 . كباب شدند

 كارخانه بزرگ در 10ساخت  •
 و بلوچستان و ستاني مانند سيمناطق

كردستان تا مانع هجوم و رواج قاچاق 
 .  كشور به داخل شودياز مرزها

 50 مارستاني ب50ساخت حداقل  •
 شهر دور افتاده 50تحت خوابه در 

ن به خاطر عدم آ مردم  كهرانيا
 راه ني در بمارانشاني بمارستانيوجود ب

 . مي ميرند
 راني جاده در الومتري ك500ساخت  •

 ي از تصادفات جاده ايريجهت جلوگ
 هزار نفر را به 30 حدود انهيكه سال
 . دن دهيكشتن م

 انهيپرداخت حداقل حقوق ماه •
 كاري تومان به كارگران بونيليدوم

مدن آان بر سر كار  كه از زمرانيا
اد روز به روز به ژ ني احمدحكومت

 به تعداد ، شودينها افزوده مآتعداد 
و به مدت حدود .  هزار كارگر 45
 .كسالي

 كه دانندي مي به خوبراني امردم     
 كه نظام ي به خاطر فقررانيجوانان ا
 بر مستبد و حاكمان ي اسالميجمهور

ن  فاقد كار و تواند،اكم كرده احنها آ
 اگر .  مشترك هستندي زندگجاديا

 دو زاني به م، مبلغ رانيقرار باشد ا
 كنند مي تقس، زوجهر تومان به ونيليم

 .  هزار خانواده تشكيل مي شود 255
امروز مصر با : زمانه ديگر شده است * 

موافقت اسرائيل به عباس ، رئيس 
جمهوري فلسطين اسلحه مي دهد و 

مي دهد ايران به حماس پول و اسلحه 
! 

 
  در عراقرانيا*
 
 سنت كه با اهل يبر خالف روابط      

 ي در عراق  رابطه ا،  دارد نيدر فلسط
نجا كه آ از  .  داردسنتمتضاد با اهل 

 وجود  صدر ي مقتد،در كشور عراق
 يگروه مقتد ازبيشتر  ژيم ر ،دارد
 سنت ، با اهل يري درگلي به دل،صدر

نقش بخصوص كه .  كنديسو استفاده م
را هم بازي مي كند و از » راديكال « 
نها مي تواند براي معامله با امريكائيها ، آ

 .استفاده كند 
 به كاي صدر از بعد حمله امريمقتد    

 راني و بحران سازان اراني با ا، عراق
 در  . شده استي معامله دالركيوارد 

 كه راني اي نفتي دالر هاافتيمقابل در
 او رتش المهدي قوت گرفتن امنجر به 

 در مأمور است ، در عراق شده است
هرچه خونين تر . دسازبعراق بحران 

اين گروه و القاعده و ديگر . بهتر 
افراطي هاي سني ، الزم و ملزوم 

  .يكديگر در عراق شده اند 

 حمله ي گروه كه در ابتدانيا     
 به عراق حدود كمتر از هزار نفر كايامر

 ي با دالرهابوده اند در حال حاضر
 سپاه پاسداران و تي و حماراني اينفت
 خود را به افراد  ، اسلحهافتيدر

 داده شي هزار نفر افزايحدود س
 اهل اني و با قتل و كشتار در م. است

 در حال انيعي شاني در ميتسنن و حت
 ي هاشهي نمودن افكار و اندادهيپ

ن كشور آ در رانيبحران سازان ا
 بر كوس  هم هر روزراني ا. است

 و اهل سنت  گروه با اهل نيجنگ ا
  كوبدي متصل به حزب الدعوه معهيش

 از اذهان مردم عراق دي شاهنوز    
 گروه به ني اشينرفته باشد كه ماه پ

درب خانه چند تن از فرماندهان سپاه 
 نها آ دني كشرونيبدر رفته و بعد از ب

 ،در مقابل چشم مردماز خانه ها شان، 
 .  كرده استشانياعدام انقالب

 مختلف در يگروهها اني ميريدرگ    
، از جمله با دالرها و اسلحه اي عراق 

در  وسعت مي گيرد كه رژيم ايران 
 ،راني در ا. نها مي گذارد آاختيار 

 سپاه از رفتار سران ني از مسئوليبرخ
 راني اندي گوي هستند و مري متحژيمر

 يهمزمان به سه گروه در عراق برا
از  : دهدي پول ميريرگ دجاديا

 به نام سنت  اهل ي گروه هاه بييسو
 دهد يگروه لشكر رسول اهللا پول م

 گري ديي  و از سويري درگجادي ايبرا
 صدر پول و امكانات يبه گروه مقتد

 جادي و اسني ها  كشتني برا دهد يم
 با واسطه به گري ديي و از سويريدرگ

 دهد ي پول مي القاعده ايگروهها
 و اهل ييكاي امريروهاين ن كشتيبرا
 . عهي و شسننت

 راني حاكمان بحران طلب ارفتار     
 يكه بدون وجود بحران قادر به زندگ

 هستند در ا در واقع بحران زاي و ستندين
 ي باشد براي سرمشقديكشور عراق با

 ي افغانيگروه حماس و گروهها
 . رانيوابسته به ا

ورود  در عراق از قبل از راني ارفتار     
 توسط سپاه ين كشور، به اكايارتش امر

ن زمان، آ .  شده بود يقدس سازمانده
 ني مسئولني بي برخورد لفظكي در پي

 ، سپاه قدسنيوزارت خارجه و مسئول
حكومت نها موفق شدند آبالخره 
تنظيم و اجراي را وادار سازند خاتمي 

 اري عراق را در اختسياست ايران در
 در حال . دهندقرار بقدس سپاه 
 از دولت ي مسئولچي در عراق ه،حاضر

 ياسي امور سهي وجود ندارد وكلرانيا
 سپاه افراد  توسط ايران در عراق ، 

ن و به خصوص سپاه قدس اپاسدار
  وزارت امور خارجه  .  شوديانجام م

 را به  ني البته ا.  استيتنها تماشاچ
 كشورها ني اهي كه در كلمياطالع برسان

 هي و لبنان و سورنيسطل عراق و فيعني
 و اردن ي و بوسنيو افغانستان و سومال

 سفارتخانه ها در دست سياست ايران و
 . است  سپاهافراد

 كه قرار بود كه ي زماني تازگبه     
 درعراق به ري درگي طرفهاهيكل

 ي مقتديروي ننيوحدت برسند تنها ا
 ي كار خوددارنيصدر بود كه از ا

تعهدات اهل  كهي بر عكس زمان. كرد 
 به امضا ري درگانيعي و كردها و شسنت
 بي تخري صدر براي گروه مقتدديرس
 وحدت به صورت چندگانه در نيا

 مخالف عهيمساجد اهل سنت و اهل ش
 ي بمب گذارياسي سيو دفاتر گروهها

تش آ عراق را بدرون گريكرد و بار د
 .  بردي الهي و قبيجنگ قوم

 1ايران  دسامبر، اعالم شد 29      در 
 . ميليارد دالر به عراق كمك مي كند 

 

 
  در لبنانرانيا*  
  

 در لبنان واقعا نشان از راني احركات   
 حاكمان در تهران با خود نيرفتار ا
 مستبدان ايران . دارد رارانيمردم ا

 قيكه حزب اهللا لبنان را با تزر
تقويت  مي كنند، از  ي نفتيدالرها

ن پيروي مي سياست دوگانه اي در لبنا
 :كنند 

 حزب اهللا را به راني لبنان ادر •
 و هي وابسته به سورانيحي با مسيهمراه

 ي مقي تشوهياهل تسنن وابسته به سور
در حال حاضر بنا بر بركناري   .كند

 در .است در لبنان ورهيني سحكومت
تش آ لبنان ، چوند ن كه نتوانيصورت

 قرار است كه از ، استخاكستر ريز
 ب استيم معروف به س دواستيس

 .دناستفاده كن
 كه در يي هايري توجه به درگبا •

 داني لبنان مانند منيادي از ميبرخ
 الصلح كه به اضي ردانيشهدا و م

 ي متصل ميريساختمان نخست وز
 يشوند و چند كشته و مجروح بر جا

 در يري درگنيگذاشته است و همچن
محله قصقص كه منجر به مجروح شدن 

 حزب اهللا لبنان ،شده است نفر نيچند
تصميم به شدت بخشيدن به بحران 

هدف حد اقل . داخلي لبنان دارد 
اينست كه موضوع خلع سالح حزب 

 .اهللا را منتفي كند 
 نآ به راني ا     شكي نيست كه رژيم 

 دارد كه حزب اهللا لبنان بدون ازين
 ي خلع سالح شود در لبنان باقنكهيا

اين رژيم مي باز شكي نيست كه .  بماند
 مانع از ،با استفاده از حزب اهللاخواهد، 

 و.  شود لبنان در هي رفتن نفوذ سورنيب
ه مانع  مي كند ك خود را قاليتمام ت
 قي به ترور رفيدگي دادگاه رسليتشك
ن مي ترسد كه آيا از آ.  شوديريحر

 وحزب اهللا هيسورو  راني امعلوم شود 
 در ترور او دست داشته اند ؟

ا توجه به ماهيت و رويه رژيم ،       ب
مي دانيم كه اگر رژيم مافياها در اين 
ترور دخالت نداشت ، بهر كاري براي 

ن دست آجلوگيري از تشكيل شدن 
در دوران تجاوز اسرائيل به  . نمي زد 

لبنان ، حكومت سينيوره از مقاومت 
حمايت مي كرد و روابط حزب اهللا با 

ني بد از زما. حكومت لبنان خوب بود 
با  گرفت شد كه اين حكومت تصميم

بين المللي موافقت  دادگاه تشكيل 
  .كند 

 جاديدرلبنان با ا    مداخله ماليان 
 شروع شد  يتفرقه در حزب امل اسالم

 ماليان در داخل و  استيسامل با . 
 .هماهنگ نبودخارج از مرزهاي ايران 

 در حزب امل  ي موسوديتوسط س
اهللا را بوجود انشعاب ايجاد و حزب 

 يعني حزب ني او چون . وردند آ
 ي مالتيحزب اهللا با توجه به حما

 خود را به لحاظ ي توانست برتررانيا
 ري مردم فقورد، آبر امل بدست  روين

مالي كه  استفاده از امكانات يلبنان برا
ايران در اختيار حزب اهللا مي 

بديهي .  به حزب جذب شوندگذاشت، 
لي ايران ، رويه است غير از كمك ما

امل و راه و روشي كه حزب اهللا در 
پيش گرفت، در قوت گرفتن اين 

 . حزب مؤثر شد 

 يري برادر تسخاستي زمان ردر     
«  ندهي در لبنان و نمارانيرسفارت  اب

ساختن بنا ها در  ،  در سفارت »رهبر
منطقه شيعه نشين لبنان ، قيافه اين 

  كه مشهور است. مناطق را تغيير داد 
شاميدني به مناطق آب آ رساندن يبرا

 هزار دالر 50 روزانه ، لبنان شيعه نشين 
در شهر نكه آحال . د ش ي منهيهز

لوده آب آ ،راني اي شهر صنعتاياراك 
اطالع از سانسور گريخته ، بود و بنا بر 

 در شاميدني آب آاين روزها، بهاي 
 .  استهشداراك صد برابر 

 انيعيشراي بم ژير كه يازاتيامت     
 است كه اگر ي به حدقائل شدهلبنان 
، غبطه  شوندگاه آنها آاز  رانيمردم ا

 اما مردم ايران بايد  .خواهند خورد
بدانند كه هر اندازه استبداد حاكم غير 
قابل تحمل تر مي شود، باج دادن 
رژيم به دنياي خارج، از شيعه و سني و 

 . بيشتر مي شود ... مسيحي و يهودي و
 و ء اعضاي براراني كه ايازاتيامت     

افراد متصل به گروه حزب اهللا در 
،  استقائل شده كشورها ري و سارانيا

 :عبارتند از
 راني اي در دانشگاههالي تحصازيامت •

  ورود ي نظامري و چه غيچه نظام
 . يبدون كنكور و مجان

 از فارغ يانتقال و اعزام  برخ •
 جهت نراي درون اي لبنانالنيالتحص

 در مقاطع باال با دادن ليادامه تحص
 و يي اروپايدر كشورها بورس

 . ييكايامر
 امكانات هي قرار دادن كلاريدر اخت •

 يمارستانهاي كه بي در صورتيپزشك
 مجهز اريساخته شده در لبنان كه بس

زخمي  درمان يهستند نتوانند پاسخگو
 .  بشوندها و بيماران

 ينه ها خاهي ساخت كلنهيارسال هز •
 حمله به لبنان از انيلبنان كه در جر

 اند به طور دهي دبيسآ ليي اسرايسو
كه مردم لبنان به خصوص  .كامل 

دانسته اند  امريكا و اسرائيل بنا بر 
نابودي حزب اهللا داشته اند و حزب 
اهللا به تحريك ايران ، با ربودن دو 
سرباز اسرائيلي ، در دام افتاده و بهانه 

با وجود مقاومت . ته است الزم را ساخ
حزب اهللا كه اسطوره شكست ناپذيري 
ارتش اسرائيل را شكست، شدت ويراني 
بحدي بود كه شيخ حسن نصراهللا 
ناگزير شد بگويد اگر مي دانستيم 
اسرائيل تا اين حد وحشي گري مي 
كند، دو سرباز اسرائيلي را نمي ربوديم 

 هر خانه در لبنان به ي بازسازنهي هز. 
 هزار 13 تا 8 ني حسن نصر اهللا بگفته

ن را در آ از يدالر بوده است كه بخش
 را در ي و مابقي شروع بازسازيابتدا
 صاحبان خانه ها ساخت به نيح

 است ي در حالنيا.  كند يپرداخت م
بسر  يراني در ورانيكه هنوز شهر بم ا

مي دهد و عمليات ساختماني با كندي 
 . غير قابل تصوري پيش مي روند

 ي نظاممتي گران قزاتيارسال تجه •
 گروه و ني اي نظامي واحد هايبرا
افراد حزب اهللا به ايران براي وردن آ

 استفاده از ي تخصصيدوره هاديدن 
 . دي جديجنگ ابزارها

 مركب از اعزام كاروان حج  •
 ني لبنان و فلسطي شهدايانواده هاخ

 . نانآ ي هانهي هزهيبا پرداخت كل
حق شهادت  رداخت و پنهيدادن هز •

 ادي بني لبنان از سويكشته شده ها
نان آ ي و ثبت نام دائمراني اديشه
  به انهي پرداخت حق و حقوق ماهيبرا

 7 در صفحه

...اماصدام اعدام شد
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 بر اساس نوع ي پرداختنيا.نان آ
كشته شدن متفاوت است با توجه به 

 : رينوع كشته شدن به انواع ز
  در لبنانيري شدن در درگكشته -
 در خاك يريدرگ شدن در كشته -

 ليياسرا
 ي انتحاراتي شدن در عملكشته -
 ي بمباران هالهي شدن به وسكشته -

 يليياسرا
 خانواده ها از ني به اي پرداختوجه   
 .  هزار دالر به باال است5
 انهي قرار دادن حقوق ماهاريدر اخت •

  معلول و ي كه داراييبه خانواده ها
 .  هستنديمجروح جنگ

 ي هاهيار دادن سرما قراريدر اخت •
 وابسته به حزب يبزرگ به تجار لبنان

 در ياهللا جهت داد و ستد خارج
 .  خارجيكشورها

 ي با دالرهاي تجاري سر پل هاجاديا •
 جهت ي غربي در كشورهاراني اينفت
 ي و دوكاره براي نظامحتاجي ماهيته

 . پاسدارانسپاه 
 جهت ستي تروريروهاياعزام ن •

 و حزب اهللا و راني اني مخالفيترورها
 در خارج از كشور با استفاده از هيروس
 سپاه و وزارت ي امكانات اطالعاتهيكل

 ...اطالعات و
 و چاپ و ارسال كتابها و هيته •

 حزب اهللا در ي برايموزشآجزوات 
 . لبنان

 از ي كمك اموزشليارسال وسا •
 . به حزب اهللا لبنان..  و وتريجمله كامپ

 ي كانالهايي و برپايماده سازآ و هيته •
 با راني توسط ايونيزي و تلوييويراد

 دالر در ونيلي م200صرف حدود 
 تي ساي حمله و نابودري اخانيجر
البته .  المنار ييوي و راديونيزي تلويها
 قبال زي كانال و شبكه نني ساخت انهيهز

 .  پرداخت شده بودرانيتوسط ا
 توان ي ساده ممحاسبه كي با     

هزينه ساالنه حزب اهللا  دانست كه 
 100براي ايران ، بسيار بيشتر از سال 

ميليون دالري مي شود كه به تكرار ، 
 .گفته شده است 

 
  هي درسوررانياسياست * 
 

 بر هي كه حافظ اسد در سوري زمانتا    
 كه اي با توجه به تجربه ، سر كار بود

 تنها پول و نفت راني از ا، داشت
 خود را اديو ز مي كرد افتي دريمجان

 در منطقه راني اياسيوارد مسائل س
 و مداخله ايران در لبنان را  كردينم

 بعد از مرگ ي ول. نيز محدود مي كرد
 تازه ني ا، بشار اسدرياست يافتناو و 
 نياز رژيم ايران  به شناآنا و ياسيكار س

 بتواند از نكهي اي برابه بحران سازي، 
 اناتي استفاده كند در جرراني اتيحما

 و توان  ازيلبنان و  حزب اله لبنان هر ن
 رساندي خواستند مي را كه مي اينظام
 مركز ورود و شد هي راه سورنيواز ا

 و راني حزب اهللا به ايروهايخروج ن
 اهللا حزب ي به سويراني ايسالح ها

 و يري حرقي بعد از ترور رف. لبنان
 مجبور به هي سورتي امنيقطعنامه شورا

 ي جانكهي ايد و براترك لبنان ش
 ، پر كندي او را در لبنان گروهيخال

كمكهاي نظامي و مالي حزب اهللا 
ن سو، آاز . بيشتري دريافت كرد

حكومتهاي امريكا و اسرائيل به فكر 
استفاده از فرصت براي ريشه كن 

فكر مقاومت . كردن حزب اهللا افتادند 
مداخله . لبنانيها را نكرده بودند 

 شد اما نتيجه نظاميشان سبعانه
ن پس، آاز . دلخواهشان را ببار نياورد 

سوريه نفس تازه اي كشيد و بمناسبت 
درماندگي امريكا در عراق، موقعيتي 

 .بهم رساند 
 در مصاحبه ها راني ايمايصدا و س    
 ي برخ، وابسته به حزب اهللاشخاصبا 

اگر هم اطالع .  دهدي را لو ماموراز 
مد، آاز درون رژيم بدست نمي 

 حزب معلوم مي كردند كه  مصاحبه ها
سرنگون كردن حكومت را  توان اهللا

ل حزب اهللا كه ي دلني به هم. ندارد 
 ي سرنگونيعنيخر آقرار بود تا روز

 به اعتصاب خود ادامه ورهينيدولت س
واسطه گري اتحاديه عرب را  ،دهد

با . پذيرفت و سر و صدايش خوابيد
نان وجود اين، موقعيت سوريه در لب

  .استوار تر شد
    هدف رژيم در سوريه اينست كه 
حكومت علويها كه اقليت است ، بر جا 

مبلغان رژيم  است كه يچند سال. بماند 
، مشغول گرواندن سني ها به هيدر سور

 علويهاي سوريه  . مذهب شيعه هستند 
را  هي درصد از مردم سور15حدود 

 در صدد ژيم ر. تشكيل مي دهند 
ن كشور آ در تيبور اهل ب قيبازساز

است به اين گمان كه در گرويدن 
  .سوريها به مذهب شيعه مؤثر مي شود 

     ايجاد كمر بند سبز از ايران و عراق 
و سوريه و لبنان همان هدفي كه 
خميني بخاطرش عامل ادامه جنگ 

هنوز و باز اين كمر .  سال شد 8بمدت 
بند، ثروت و فرصتهاست كه از ايران 

 .  ستاند خواهد
 
 ي در سومالرانيا*
 
 كه اوضاع راني حاكمان اي تازگبه   

 نفوذ و گسترش ي برايرا در سومال
 و مقابله با انهي دخالت جوي هااستيس

 است با اعزام دهيدشمنان به صالح د
 پرواز از قي از طرروي نفر ن700حدود 

 در يگاهي پاجادي در ايكشور سوئد سع
ن بهانه مداخله ايرا. ن كشور داردآ

ساخت براي ورود قواي حبشه به 
مداخله حبشه با حمايت . سومالي 

: موزد آامريكا، درس ديگري مي 
زماني نظاميان حبشه كودتا كردند و 
رژيم كمونيستي برقرار كردند و امروز، 

لت فعل امريكا را در سومالي آنقش 
شوراي امنيت هم يكبار . بازي مي كند 

يرا چون ز. ورد آديگر رسوائي ببار 
امريكا نخواست نتوانست قطعنامه صادر 

اتحاديه عرب و اتحاديه افريقا نيز . كند 
از قواي حبشه خواستند خاك سومالي 
را ترك كند، كمتر اعتنائي به 

يعني اين . نها نشد آخواستهاي مكرر 
كه حتي در امورافريقا،  اين دو 

 . اتحاديه حق تصميم ندارند 
 
  در افقانستانرانيا*
 
  حكومت خاتمي نيز مي گفت كه ما  

در افغانستان به امريكا كمك كرديم اما 
» محور شر « پادداشت ما  اين شد كه 

پيش از حمله امريكا به . شديم 
افغانستان، رژيم هم به نيروهاي طرفدار 
احمد شاه مسعود كمك مي كرد و هم 
به حكمت يار كه به مشهد پناهنده شده 

 افغانستان توسط اما بعد از اشغال. بود 
، سياست ... قواي امريكا و انگلستان و

ايران در افغانستان، در همان حال كه 
به حكومت كرزي كمك مالي مي 
كرد، در جلوگيري از ثبات جستن 

 با . وضعيت در اين كشور ، مي كوشيد 
 هرش در -توجه به اين اطالع كه 

 قواي –نيويوركر انتشار داده بود 
افغانستان وارد شرق امريكائي از طريق 

ايران مي شوند و مأموريتهائي را انجام 
نها خواسته مي شود، آمي دهند كه از 

بي ثبات شدن وضعيت افغانستان ، 
بمعناي مشغول كردن هرچه بيشتر 

قواي امريكا و انگلستان در اين كشور و 
 . سوده تر كردن است آخاطر را 

 ي به واليازاتيبا دادن امتژيم      ر
 كرد  ي سع، عبداهللا خان،راته
 اما  . ورد آدر افغانستان بدست  يگاهيپا
  موفقيتي بدست نياورد چيه

     با وجود اين ، عالوه بر اسقرار 
مأموران خود در افغانستان،  با 
گروههاي افغاني كه از دالرهاي نفتي 
مقرري دريافت مي كنند ، روابط 

 .نزديك بر قرار كرده است 
چنان ايجاد كمربند      هدف رژيم هم

نكه در افغانستان شيعه آبا . شيعه است 
اقليت است ، اما  رژيم فكر مي كند 
هرگاه بتواند دولت افغانستان را تحت 
نفوذ قرار دهد، كمر بند شيعه مي تواند 
تا مرزهاي هند و پاكستان ، درازا 

از اتفاق ، امريكا نيز مي . بجويد 
تحت خواهد از هند تا شمال افريقا را 

استبداديان . ورد آمهار خويش در
حاكم بر ايران از سرنوشت مستبدها 
عبرت نمي گيرد و نمي داند كه چيزي 

ورد و سرمايه ها و آبدست نمي 
 . فرصتهاي بسياري را از دست مي دهد

 22( نيويورك تايمز : انقالب اسالمي
مقاله اي به قلم دو ) 2006دسامبر 

. تحليل گر سيا انتشار داده است 
اين مقاله مربوط است به روابط 

 مافياهاي –امريكا با رژيم مالتاريا 
جاي جاي ،ن را سيا . نظامي مالي 

چند نكته از .  سانسور كرده است
  :اين مقاله

نها كه جانبدار مذاكره امريكا با  آ◄
ن مورد هستند، از آايران بر سر اين يا 

روابط همكاري رژيم ايران با امريكا 
 و. داطالع ندارن

برغم همكاري ها ، سياستمداران *  
ن شدند فرصتها آامريكائي مانع از 

براي حل و فصل مشكالت في مابين 
. انجام بگيرد و روابط عادي بگردد 

بتازگي ، نيويورك : انقالب اسالمي
تايمز مقاله اي از دو تحليل گر سيا 

اين مقاله را سيا . انتشار داده است 
در  . جاي جاي سانسور كرده است

مقاله ، قسمتي مربوط به همكاري رژيم 
 :با امريكا در جنگ با طالبان است 

در افغانستان ، ايران به امريكا در * 
جنگ با طلبان همكاري كرد نه بدان 
خاطر كه طلبان دشمنانش بودند و مي 

بلكه بدين . خواست از ميان بروند 
خاطر كه مي خواست روابطش را با 

بي اعتناء آ ا بوش ام. امريكا خوب كند 
به كمك ايران، در گزارش وضعيت 

امريكا در سالي كه پايان يافته بود، در  
 ، رژيم ايران را يكي از 2002ژانويه 

 .سه دولت عضو محور شر خواند
در مورد عراق نيز نمي توان گفت * 

ايران نقش تعيين كننده اي در ثبات 
ن ندارد و نيازي به مذاكره آوضعيت 
 با وجود اين ،.  يست با ايران ن

ن آراه حل مذاكره بر سر اين و * 
، بخصوص كه امريكا تنها مسئله مورد
را ن آموضوع گفتگو كند كه حل اي 

 راه به جائي نمي بسود خود مي داند ، 
برد بلكه مي بايد وارد گفتگوي همه 

 .  جانبه با ايران شد 
 

سياست رژيم مافياها در * 
 :ي چچن

 
 انتيفتار و در واقع خ رني ترمتضاد   

 رفتار حاكمان به اصطالح نيبارتر
 جانبداري از هي فقتيوالپيرو مسلمان 

 ني ا. سياست روسيه در چچني است 
مسلمانان كه سالهاست مورد ظلم و ستم 

 مي مستقري و غميو تجاوز و كشتار مستق

، تا به حال،  قرار دارندي روسيروهاين
كه  -  رانيارژيم  ي از كمكهانه تنها 
 اش گوش ي و نه غربي نه شرقفرياد

 استفاده  - فلك را كر كرده است
، بلكه اين رژيم و دستگاه ندده ابرن

تبليغاتيش اين مردم را يكسره فراموش 
  .كرده اند 

 هي كه با روسي به خاطر روابطرانيا    
 سپرده يفراموشدست نها را به آ ،دارد

ن كشور آ در هي كه روسي زمان. است 
مي زد و  وحشيانه ي هاتيبه جنادست 

 و صداو راني در اهنوز نيز مي زند، 
 ي حتراني اي اسالمي جمهوريمايس

خبر جنايت ها را نيز انتشار نمي داد و 
توگوئي سرزميني بنام . نمي دهد 

 . ي وجود نداردچچن
روسيه  است كه ني اي  چچنمشكل    

سرزمينشان را تصرف كرده است و 
، در نيازش به روسيهرژيم ايران بخاطر 

سياي ميانه، تابع سياست آچچني و در 
اگر . روسيه در اين كشورها است 

چچني هم نقطه اي بود كه بكار بحران 
مد، البته از دالرهاي نفتي آسازي مي 

 . سهمي هم به چچني ها مي رسيد 
 بحث بر سر ني مطلعاني  م،راني ادر    
ي  چچنباره درچرا رژيم ست كه نيا

انبداري از روسيه را در پيش رويه ج
يا نبايد از واكنش اين آگرفته است ؟ 

سياست در افكار عمومي مسلمانان 
يا نبايد آسياي ميانه ،  واهمه كند ؟ آ

زاد بگذارد آدست كم صدا و سيما را 
كه خبرهاي جنايت هاي روسيه را 
انتشار دهند و به اين جنايتها اعتراض 

ندازه كنند ؟ از رابطه با روسيه چه ا
سود مي برد كه از زيان رفتارش در 
مورد چچني و ديگر كشورهاي مسلمان 

 سياي ميانه بيشتر است ؟آ
سياي ميانه جاي آ      سياست رژيم در 

 يبراترديد باقي نمي گذارد كه 
 اسالم ،  و مذهب ني درانيحاكمان ا

بقاي رژيم  مهم ستي اسالم مهم نريو غ
ورهاي و بنا بر اين ، معامالتش با كش

 . مختلف است 
       راستي اين سپاه قدس كه در 
عراق و لبنان و افغانستان و سومالي و 
يمن حضور دارد و عمل مي كند، چرا 

سياي ميانه را از ياد برده آچچني و 
رهبر « است ؟ خامنه اي كه خود را 

مي خواند، چرا از » مسلمين جهان 
ستم بي انتهائي كه مردم چچني قرباني 

  دم نمي زند ؟ نند،آ
 سپاه  فرماندهانو» رهبر «  يا    آ

وال كرده اند فرق ئ از خود  سهيچگاه 
عضو  و مسلمانان يخون مسلمانان چچن

لبنان در عضو حزب اهللا حماس و 
  ؟  ستيچ

 ي چرا زمانراني مردم اي راستبه       
 ا را بيكه روسها زنان و دختران چچن

غوش آ هر چه تمام تر به ي شرميب
 كشند و در مطبوعات يخود مديپل
 رتي رگ غ، شودي هم درج مرانيا

 و »رهبر«  و ي و ضرغاممايصدا و س
  نمي جنبد؟ فرماندهان سپاه اصال 

بحراني كه خامنه اي : انقالب اسالمي 
ايجاد كرده اند و تا و احمدي نژاد 

كنون، سبب صدور يك اخطار و دو 
قطعنامه بر ضد ايران شده است ، صداها 

ا به اعتراض، در درون رژيم نيز بلند ر
هاشمي رفسنجاني و خاتمي : كرده است 

صدور قطعنامه را خطر بار توصيف كرده 
اقليت مجلس متكي را تهديد به . اند 

حتي در راديو . استيضاح كرده است 
ايران ، سياست حكومت احمدي نژاد 

  :انتقاد شده است

بايد از : بحران اتمي 
ن آا راه رفته بازگشت ي
 ديگر را تا جائي كه

برگشت ممكن نباشد، 
 :ادامه داد ؟ 

 
اين فصل را در دو : انقالب اسالمي 

: قسمت از نظر خوانندگان مي گذرانيم 
در قسمت اول ، قطعنامه شوراي امنيت و 

ن را بر روياروئيها در آدر قسمت دوم، اثر 
 :رژيم را

 
 دسامبر شوراي 23قطعنامه 

ء در راآامنيت كه به اتفاق 
مقام مجازات ايران صادر 

 :شده است 
   

،  شوراي امنيت 2006 دسامبر 23   در 
سازمان ملل متحد قطعنامه اي را در 

به تصويب » برنامه اتمي ايران « باره 
ن شامل نگرانيهاي آرساند كه مقدمه 

ن را بعنوان آشوراي امنيت بكنار، متن 
سند، بشرح زير از نظر خوانندگان مي 

 :گذرانيم 
با نگراني نسبت به خطرات اشاعه   

ناشي از برنامه هسته اي ايران، در اين 
چارچوب، با قصور مستمر ايران در 
برآوردن درخواست هاي شوراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و 

) 2006 (1696پايبندي به مفاد قطعنامه 
و با توجه به مسئوليت , شوراي امنيت

ل متحد براي اوليه شورا طبق منشور مل
 بر طبق المللي حفظ صلح و امنيت بين

  فصل هفتم منشور ملل متحد41ماده 
  : مقرر مي دارد 

 تأكيد مي كند ايران بايد بدون  - 1
اقدامات مقرر شده در , تأخير بيشتر
 شوراي GOV/2006/14قطعنامه 

حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
را اتخاذ نمايد، اقداماتي كه براي 

جاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح اي
آميز برنامه هسته اي خود و براي حل 
و فصل مسايل باقيمانده ضروري 

 . هستند
 در اين چارچوب تصميم مي گيرد - 2

كه ايران مي بايست بدون تأخير بيشتر، 
 زيراي حساس  هاي هسته تمامي فعاليت
 : را تعليق نمايد

و هاي بازفرآوري   تمامي فعاليت- الف
سازي از جمله تحقيق و  مرتبط با غني

توسعه، به گونه اي كه توسط آژانس 
المللي انرژي اتمي مورد  بين

  و . آزمايي قرار گيرد راستي
 كار كردن بر روي تمامي  - ب

هاي مرتبط با آب سنگين، از  پروژه
جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كه با 

كند، به گونه اي  آب سنگين كار مي
آزمايي  انس مورد راستيكه توسط آژ

 . قرار گيرد
 تصميم مي گيرد كه كليه كشورها  - 3 

مي بايست اقدامات الزم به منظور 
فروش يا انتقال , ممانعت از عرضه

مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا 
يا با استفاده از كشتي , بوسيله اتباعشان

ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا 
ي در راستاي منافع استفاده و بكارگير

 اعم از اينكه منشاء آن در -ايران 
 نسبت به -قلمروشان بوده يا نباشد 

كاالها و , تجهيزات, مواد, كليه اقالم
هاي  فناوري كه مي تواند به فعاليت

 سازي، بازفرآوي يا آب  مرتبط با غني
 8 در صفحه
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هاي  سنگين ايران، يا به توسعه سيستم
 نمايد، از اي كمك پرتاب سالح هسته

جمله موارد زير، را به مورد اجرا 
 : گذارند

 ,B.6هاي   مواردي كه در بخش - الف
B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از 

INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در 
  تصريح گرديده؛ S/2006/814سند
 A.1هاي  در بخش  مواردي كه  - ب
 از B.1و

INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در 
 گرديده، به  تصريح S/2006/814سند 

 : جز عرضه، فروش و يا انتقال
 
، در B.1تجهيزات اشاره شده در ) 1(

صورتي كه اين تجهيزات مورد استفاده 
 در رآكتورهاي آب سبك باشند؛ 

اورانيوم با غناي پايين مورد اشاره ) 2(
، در صورتي كه بخشي از A.1.2در 

اي  عناصر مونتاژ شده سوخت هسته
 اشد؛ براي رآكتورهاي مزبور ب

موارد مصرحه در سند ) ج
S/2006/815 به جز عرضه، فروش و ،

 A.3.19يا انتقال اقالم مورد اشاره در 
 ؛ IIبندي  از طبقه

در صورت ضرورت، ساير اقالم، ) د
مواد، تجهيزات،كاالها و فناوري كه به 
تشخيص شوراي امنيت يا كميته كه 

كه ( زير تشكيل مي شود 18تحت بند 
) شود  خوانده مي"يتهكم"از اين پس 

هاي مرتبط با  توانند به فعاليت مي
سازي، يا بازفرآوري، يا آب  غني

هاي پرتاب  سنگين، و يا توسعه سيستم
 . اي كمك نمايند سالح هسته

 تصميم مي گيرد كليه كشورها  - 4
بايستي اقدامات الزم را به منظور 
جلوگيري از عرضه، فروش يا انتقال 

م از سرزمينشان، يا مستقيم يا غيرمستقي
يا با استفاده از كشتي , بوسيله اتباعشان

ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا 
استفاده در ايران يا بكارگيري در 

 اعم از اينكه منشاء -راستاي منافع آن 
 نسبت -آن در قلمروشان بوده يا نباشد 

كاالها و , تجهيزات, مواد, به كليه اقالم
 : جرا گذارندفناوري ذيل، به مورد ا

مواردي كه در بخش ) الف(
INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از 

اند، در   آمدهS/2006/814سند 
صورتي كه به تشخيص دولت صادر 

هاي مرتبط با  كننده به فعاليت
سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين  غني

 كمك خواهد كرد؛ 
هر يك از اقالم ديگري كه در ) ب(

 S/2006/815 و S/2006/814اسناد 
اند، در صورتي كه  بندي نشده فهرست

كشور صادر كننده تشخيص دهد كه 
هاي مرتبط با  اقالم مزبور به فعاليت

سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين،  غني
هاي پرتاب سالح  و يا توسعه سيستم

 اي كمك خواهد كرد؛  هسته
هر نوع از اقالم ديگري كه به ) ج(

تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري 
هاي مرتبط با ساير موضوعاتي  عاليتف

كه آژانس درباره آنها ابراز نگراني 
نموده و يا آنها را به عنوان موضوع 
باقي مانده مشخص كرده است، كمك 

 . خواهد كرد
گيرد كه تمامي  تصميم مي - 5

ها، براي عرضه، فروش يا انتقال  دولت
تمامي اقالم، مواد، تجهيزات، كاالها و 

د اشاره در اسناد هاي مور فناوري
S/2006/814 و S/2006/815 كه 

 3صادرات آنها به ايران طبق بندهاي 

فوق ممنوع ) الف (4يا ) ج (3، )ب(
 : نيست، بايد تضمين نمايند كه

الزامات مربوط به رهنمودهاي ) الف(
 و S/2006/814تصريح شده در اسناد 

S/2006/985 به نحو مقتضي برآورده 
 اند؛ و  شده

اند يا در  تي كسب نمودهوضعي) ب(
وضعيتي هستند كه مي توانند به 

آزمايي را  اي موثر حق راستي شيوه
نسبت به استفاده نهايي و مكان استفاده 
نهايي از هر نوع اقالم عرضه شده را 

 اعمال نمايند؛ و 
روز، عرضه، فروش 10ظرف مدت ) ج(

 يا انتقال را به كميته اطالع دهند؛ و 
قالم، مواد، تجهيزات، در رابطه با ا) د(

كاالها و فناوري مندرج در سند 
S/2006/814 روز 10 نيز ظرف مدت 

عرضه، فروش يا انتقال آنها را به اطالع 
 . آژانس برسانند

 تصميم مي گيرد كليه كشورها  - 6
بايستي اقدامات مورد نياز به منظور 
جلوگيري از فراهم آوردن هرگونه 

, اليكمك م, مشاركت فني يا آموزشي
و واسطه گري يا ساير , سرمايه گذاري

خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات 
انتقال، توليد يا , مرتبط با عرضه، فروش

, تجهيزات, مواد, استفاده از اقالم
كاالها و فناوري ممنوعه تعيين شده در 

 فوق را به مورد اجرا 4 و 3بند 
 . گذارند

گيرد كه ايران نبايد   تصميم مي - 7
چيك از اقالم مصرحه در هي

 را S/2006/815 وS/2006/814سند
صادر نمايد و تمامي كشورهاي عضو 
بايد تهيه اين اقالم از ايران به وسيله 
اتباعشان، و يا با استفاده از كشتي و يا 

شان چه مقصد  هواپيماي داراي پرچم
آنها خاك ايران باشد چه نباشد، را 

 . ممنوع نمايند
د كه ايران بايد  تصميم مي گير - 8

دسترسي و همكاري مورد درخواست 
آژانس را فراهم نمايد تا آن را قادر 

 را 2سازد كه تعليق مورد اشاره در بند 
راستي آزمايي نمايد و تمامي مسائل 

اي را كه در گزارش هاي  باقي مانده
اند حل  آژانس مورد اشاره قرار گرفته

و فصل نمايد و از ايران مي خواهد تا 
 . تكل الحاقي را سريعا تصويب نمايدپرو

گيرد كه اقدامات مقرر   تصميم مي - 9
 فوق در جايي 6 و 4 و3شده در بند 

كه كميته از قبل و مورد به مورد 
تشخيص دهد كه چنين عرضه، فروش، 
انتقال و ارائة اين قبيل اقالم يا 

به توسعة ) قطعي(ها بطور روشن  كمك
ي حساس هاي مرتبط با فعاليتها فناوري
اي و گسترش سيستمهاي انتقال  هسته

سالحهاي هسته اي ايران كمكي 
نخواهد كرد، اعمال نخواهد شد؛ از 
جمله در جايي كه چنين اقالم يا 
كمكهايي در رابطه با مواد غذايي، 
كشاورزي، پزشكي يا ساير اهداف 

 : بشردوستانه باشد، مشروط به آنكه
 قراردادهاي تحويل چنان اقالم): الف(

يا كمكهايي در برگيرنده تضمينهاي 
كننده نهايي  مناسب در خصوص مصرف

 باشد؛ و 
ايران متعهد شده باشد كه چنان ): ب(

اقالمي را در جهت اشاعه فعاليتهاي 
حساس هسته اي يا براي گسترش 
سيستمهاي انتقال سالحهاي هسته اي به 

 . كار نبرد
 از تمامي كشورها مي خواهد  - 10

به يا عبور از خاكشان  رود كه نسبت به و
توسط افرادي كه در فعاليتهاي هسته 
اي حساس به اشاعه و يا توسعه 

اي ايران  سيستمهاي پرتاب سالح هسته
دخيل هستند، مستقيماٌ با آن ارتباط 

كنند،  دارند و يا از آن حمايت مي
مراقبت جدي داشته باشند، و در اين 
رابطه تصميم مي گيرد كه تمامي 

بايد ورود افراد مورد اشاره در كشورها 
از اين (پيوست اين قطعنامه 

و ) شود  خوانده مي"پيوست"پس
ديگر افرادي كه به تشخيص شوراي 
امنيت يا كميته در فعاليتهاي هسته اي 
حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي 

اي ايران دخيل  پرتاب سالح هسته
هستند، يا مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و 

كنند، از جمله از  از آن حمايت مييا 
كاالها،  طريق مشاركت در خريد اقالم ،

تجهيزات ، مواد و فناوري ممنوعه 
اشاره شده در و يا تحت تدابير بندهاي 

 فوق به جز مواردي كه چنين 4 و 3
 مرتبط  سفري براي فعاليتهاي مستقيماٌ

با اقالم برشمرده شده در بندهاي 
باشد، به فوق ) 2(و ) 1)(ب(3فرعي 

خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان را 
 به كميته اطالع دهند؛ 

 تاكيد مي كند كه محتويات بند  - 11
فوق هيچ كشوري را ملزم به 
جلوگيري از ورود اتباعش به خاك 

 و تمامي كشورها بايد،  خود نمي كند،
در اجراي بند فوق مالحظات 
بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف 

 از جمله هرجاكه مربوط اين قطعنامه
 اساسنامه آژانس باشد، را مد 15به ماده 

 نظر قرار دهند؛ 
 تصميم مي گيرد كه تمامي دولتها -12

هاي مالي و ساير  كليه اعتبارات، دارايي
منابع اقتصادي كه در تاريخ پذيرش 
اين قطعنامه و يا هر زمان ديگري پس 
از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق 

در كنترل اشخاص يا نهادهايي به يا 
هستند كه در ضميمه قطعنامه مشخص 
شده اند، يا ديگر اشخاص و نهادهايي 
كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص 
دهد كه در فعاليتهاي حساس ايران در 
زمينة اشاعة هسته اي يا گسترش 
سيستمهاي انتقال سالحهاي هسته اي 
ايران مشاركت دارند يا مستقيما مرتبط 

ند يا به اين برنامه ها حمايت مي هست
رسانند، يا تمامي اشخاص يا نهادهايي 
كه از طرف آنان و يا با هدايت آنان، 
يا به وسيله نهادهاي متعلق به آنان يا در 
كنترل آنان، از جمله از طريق راههاي 
غيرقانوني، عمل مي كنند مسدود 
خواهند نمود، و در صورتيكه و در 

 يا كميته نام آنها زمانيكه شوراي امنيت
را از پيوست حذف نمايد، تدابير اين 
بند در رابطه با اين افراد يا نهادها ديگر 
اجرا نخواهد شد، و نيز تصميم مي 
گيرد كه تمام دولتها بايد اطمينان 
حاصل كنند كه از هر گونه اعتبارات، 

هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه  دارايي
هادهاي توسط اتباعشان يا اشخاص يا ن

در قلمروشان در اختيار اشخاص و 
الذكر قرار گيرد ممانعت  نهادهاي فوق
 . خواهد شد

 تصميم مي گيرد كه اقدامات  - 13
 فوق در مورد آن 12مقرر شده در بند 

ها و منابع  دسته از اعتبارات، دارايي
اقتصادي كه دولتهاي مربوطه به نحو 
ذيل تشخيص دهند، اعمال نخواهد 

 : گرديد
براي انجام مخارج اساسي ) لفا(

ضروري باشد، از قبيل پرداختها براي 
ها، داروها  بها، رهن اقالم غذايي، اجاره

و امور پزشكي، مالياتها، حق بيمه ها و 
هزينه هاي خدمات عمومي يا منحصرا 
براي پرداخت معقول دستمزد امور 

اي و هزينه هاي  تخصصي و حرفه
كه مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي 

طبق قوانين ملي كشورها به نگهداري 
ها و منابع اقتصادي  اعتبارات، دارايي

گيرد، پس از  توقيف شده، تعلق مي
رساني دولت ذيربط به كميته  اطالع

مبني بر قصد خود در صدور اجازه 
دسترسي، هرجا مقتضي باشد، به اين 

ها، اعتبارات و ساير منابع  دارايي
روز  5اقتصادي به شرط آنكه ظرف 

كاري با پاسخ منفي كميته روبرو 
 نگردد؛ 

العاده  براي انجام مخارج فوق) ب(
ضروري باشد، مشروط بر آنكه اين 
تصميم توسط دولت مربوطه به كميته 
اطالع داده شده و به تصويب كميته 

 برسد؛ 
موضوع يك دادرسي قضايي يا ) ج(

حق وثيقه باشد كه در آن، برداشت از 
ها و منابع  ارايياعتبارات، اموال، د

اقتصادي مزبور ممكن است مورد 
دادرسي يا توثيق قرار گرفته باشد، 
مشروط بر آنكه تاريخ دادرسي مقدم بر 
تاريخ پذيرش اين قطعنامه بوده باشد و 
نيز برداشت از آنها در جهت منافع 

 و 10اشخاص يا نهادهايي كه در بند 
اند   فوق مورد اشاره قرار گرفته12بند 
 و نيز توسط دولت ذيربط به نباشد

 . اطالع كميته رسيده باشد
هايي كه مستقيما با  براي فعاليت) د(

 3اقالم مورد اشاره در بندهاي فرعي 
فوق مرتبط هستند الزم ) 2(و ) 1) (ب(

هاي ذيربط به  باشند و توسط دولت
 اطالع كميته رسيده باشند؛ 

 تصميم مي گيرد كه دولتها مي  - 14
ه دهند، بهره يا ساير عوايد توانند اجاز

متعلقه يا پرداختهايي در اثر قراردادها، 
توافقنامه ها يا تعهدات مالي كه از نظر 
زماني قبل از تاريخي ايجاد شده باشند 

هاي توقيف شده طبق بند  كه دارايي
 باال، موضوع اين قطعنامه واقع 12

اند، به حسابهاي مزبور اضافه شود  شده
ام اين نوع عوايد و مشروط بر آنكه تم

سودها نيز موضوع مفاد اين قطعنامه 
 . قرار گرفته و مسدود بمانند

 12تصميم مي گيرد كه مفاد بند ) 15
باال مانع از آن نخواهد شد كه فرد يا 
نهادي كه در بند مزبور مشخص شده 
است به موجب قراردادي كه قبل از 
درج نام فرد يا نهاد مورد نظر در 

 شده است؛ پرداختي  منعقد"فهرست"
انجام دهد مشروط بر آنكه دولتهاي 

 : ذيربط تشخيص دهند كه
قرارداد مزبور با هيچ يك از ) الف(

اقالم ممنوعه، مواد، تجهيزات، كاالها، 
فناوريها، كمكها، آموزش، كمكهاي 

گري يا  مالي، سرمايه گذاري، واسطه
 6 و 4 و 3خدماتي كه در بند هاي 

ه است، مرتبط فوق بدانها اشاره شد
 نباشد؛ 

پرداخت مزبور مستقيم يا ) ب(
غيرمستقيم به شخص يا نهادي كه در 

  مشخص شده است نبوده باشد؛ 12بند 
و بعد از اعالم كشورهاي مربوطه به 
كميته از قصد خود، در صورت اقتضاء، 
براي رفع توقيف سرمايه ها، ديگر 
داراييهاي مالي، يامنابع اقتصادي براي 

روز كاري قبل از صدور 10 اين هدف،
 چنين مجوزي؛ 

هاي  گيرد همكاري  تصميم مي- 16
فني كه توسط آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و يا تحت اشراف اين 
سازمان با ايران صورت مي گيرد بايد 
صرفا براي امور غذايي، كشاورزي، 
پزشكي، ايمني و يا ديگر اهداف 
بشردوستانه و يا در صورتي كه براي 

هاي مستقيما مرتبط با اقالم مورد  وژهپر
و ) 1) (ب (3اشاره در بندهاي فرعي 

فوق مرتبط هستند الزم باشد، ولي ) 2(
هيچيك از اين همكاريهاي فني نبايد 

اي حساس از نظر  به فعاليتهاي هسته
 فوق تشريح شده 2اشاعه كه در بند 
 است، مرتبط باشد؛ 

خواهد تا  ها مي از تمامي دولت-17
اري به خرج دهند و از تدريس يا هوشي

آموزش تخصصي اتباع ايراني، در 
قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد 

اي  هاي هسته رشته هايي كه به فعاليت
حساس به اشاعه ايران و توسعه 

اي ايران  هاي پرتاب سالح هسته سيستم
كمك مي كند جلوگيري به عمل 

 . آورند
ده تصميم مي گيرد تا بر طبق ما -18
 آيين كار موقتي خود، كميته اي را 28

 عضو 15تشكيل دهد كه در آن هر 
شوراي امنيت حضور خواهند داشت و 

 : وظايف ذيل را به عهده بگيرد
تالش جهت دريافت اطالعات ) الف(

در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامي 
كشورها خصوصا كشورهاي منطقه و 
كشورهايي توليد كننده اقالم، مواد 

جهيزات، كاالها و فناوري مورد اشاره ت
 فوق، براي اجراي مؤثر 4 و 3در بند 

، 4، 3اقدامات مقرر شده در بند هاي 
 اين قطعنامه و نيز 12 و 10، 8، 6،7، 5

دريافت هر گونه اطالعات بيشتري كه 
كميته در اين زمينه مفيد تشخيص 

 دهد؛ 
تالش جهت دريافت اطالعات از ) ب(

ين المللي انرژي دبيرخانه آژانس ب
اتمي در خصوص اقدامات اتخاذ شده 
توسط آژانس براي اجراي مؤثر 

 اين قطعنامه و 16اقدامات مقرره در بند
دريافت هر گونه اطالعات بيشتري كه 
كميته در اين زمينه مفيد تشخيص 

 دهد؛ 
بررسي و اتخاذ اقدامات مقتضي ) ج(

در خصوص اطالعات مربوط به نقض 
امات مقرر شده در هاي احتمالي اقد

 اين 12 و10، 8، 6،7، 5، 4، 3بند هاي 
 قطعنامه؛ 

بررسي و تصميم گيري در خصوص ) د(
هاي  درخواست هاي مربوط به معافيت

  فوق؛ 15 و 13، 9مقرر در بندهاي 
در صورت ضرورت، تعيين موارد ) ه(

بيشتري از اقالم، مواد، تجهيزات، كاالها 
 فوق 3و فناوري كه براي اهداف بند 

 در نظر گرفته شوند؛ 
در صورت ضرورت، تعيين ساير ) و(

افراد و نهادهايي كه موضوع اقدامات 
 فوق قرار 10 و 8مقرر در بندهاي 

 گيرند؛ 
ترويج و انتشار اصول راهنماي الزم ) ز(

بمنظور تسهيل اجراي اقدامات مقرر 
شده در اين قطعنامه كه در آنها از 

تا، هر جا جمله از دولتها خواسته شود 
امكان دارد، اطالعاتي در خصوص 

يا نهادهاي مشمول / اينكه چرا فرد و
 12 و10معيارهاي مقرر شده در بندهاي

گرديده و همچنين هر گونه اطالعات 
 شناسايي كننده مرتبط را ارائه دهند؛ 

ارائه گزارش به شوراي امنيت در ) ح(
خصوص كار كميته و در خصوص 

روز 90قل هر اجراي اين قطعنامه، حدا
ها،  يكبار، همراه با نقطه نظرات و توصيه

بويژه در مورد راه هاي تقويت 
، 3كارآمدي اقدامات مقرر در بندهاي 

  فوق؛ 12 و 10، 8، 6،7، 5، 4
گيرد كه تمام كشورها   تصميم مي - 19

 روز از تاريخ 60بايد ظرف مدت 
پذيرش اين قطعنامه در خصوص 

  موثر گامهايي كه به منظور اجراي
 9 در صفحه

...اماصدام اعدام شد
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 17 و 12 و 10، 8، 6،7، 5، 4، 3بندهاي 
فوق برداشته اند به كميته گزارش 

 نمايند؛ 
 2 معتقد است تعليق مقرر در بند  - 20

فوق و نيز پايبندي كامل و راستي 
آزمايي شده ايران نسبت به 
درخواستهاي شوراي حكام آژانس بين 
المللي انرژي اتمي به يك راه حل 

يك و مذاكره شده كه تضمين ديپلمات
نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا 
براي مقاصد صلح آميز است كمك مي 
كند، و اراده جامعه بين المللي براي 
كاركردن به نحوي مثبت در جهت 
چنين راه حلي را مورد تاكيد قرار مي 

 دهد، و ايران را تشويق مي كند، 
 

لي مطابق با مفاد فوق، با جامعه بين المل
و با آژانس مجددا تعامل نمايد، و 
تاكيد مي كند كه چنين تعاملي براي 

 ايران مفيد خواهد بود؛ 
 از تعهد چين، فرانسه، آلمان، - 21

فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا با 
حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا به 
يافتن راه حل مبتني بر مذاكره براي 

ايران اين موضوع استقبال مي كند و 
) حصول به(را تشويق مي كند بمنظور 

ترتيباتي جامع و بلندمدت كه توسعه 
روابط و همكاري با ايران بر مبناي 
احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين 
المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح 

اي ايران را ميسر  آميز برنامه هسته
 آنان 2006سازد، با پيشنهادهاي ژوئن 

)s/2006/521 (1696ر قطعنامه كه د 
شوراي امنيت نيز تاييد گرديد، ) 2006(

 وارد تعامل شود؛ 
 عزم خود را براي تقويت اقتدار - 22

آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد 
دهد، قويا از نقش  تاكيد مجدد قرار مي

شوراي حكام آژانس حمايت مي كند، 
از مديركل و دبيرخانه آژانس بخاطر 

طرفانه آنها تالشهاي حرفه اي و بي 
براي حل و فصل تمامي مسائل باقي 
مانده در ايران در چارچوب آژانس 
تقدير و آنها را تشويق مي كند، و بر 
ضرورت ادامه كار آژانس براي روشن 
ساختن تمامي مسائل باقي مانده مربوط 
به برنامه هسته اي ايران تاكيد مي 

 كند؛ 
 از مديركل آژانس درخواست - 23

 روز گزارشي 60دت مي كند ظرف م
در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و 
پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين 
قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و 
همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت 
به كليه اقدامات مقرر شده توسط 
شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين 
ه قطعنامه به شوراي حكام آژانس و ب

موازات آن به شوراي امنيت جهت 
 بررسي ارائه دهد؛ 

 تاكيد مي كند كه شورا اقدامات  -24
ايران را در پرتوي گزارشي كه به 

 فوق بدان ارجاع 23موجب بند
خواهد شد و گزارش مزبور بايد ظرف 

 روز ارائه شود، بايد مورد بازنگري 60
 : كند كه قرار دهد و تاكيد مي

يران كليه در صورتي كه ا) الف(
فعاليت هاي مورد اشاره در مرتبط با 
غني سازي و بازفرآوري از جمله 
تحقيق و توسعه را به گونه اي كه 
توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار 
گيرد مورد تعليق قرار دهد، بايد 
اجراي اين اقدامات را به حالت تعليق 
درآورد و بايد اجازه دهد كه 

 مذاكرات آغاز شود؛ 
 محض تبعيت كامل ايران از به) ب(

هاي  تعهدات خود ناشي از قطعنامه
مربوطه شوراي امنيت و اجراي 
الزامات شوراي حكام آژانس، به 

اي كه شوراي حكام آن را تاييد  گونه
، 3نمايد، تمام تدابيري كه در بندهاي 

 اين قطعنامه آمده 12 و 10، 7، 6، 5، 4
 است را بايد خاتمه دهد؛ 

كه گزارش مورد در صورتي ) ج(
 فوق نشان دهد كه 23اشاره در بند 

ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، 
 41تدابير مقتضي بيشتري بر اساس ماده 

 منشور سازمان ملل به منظور 7از فصل 
ترغيب ايران به پايبندي به اين 
قطعنامه و تعهدات خود در قبال 

كند در  آژانس اتخاذ نمايد و تاكيد مي
تدابير اضافي فوق نياز صورتي كه 

شود، تصميمات اضافي الزم خواهد 
 بود؛ 

تصميم مي گيرد اين موضوع را ) 25
 . همچنان در دستور كار خود نگاه دارد

 پيوست 
 نهادهاي درگير در برنامه  -الف
 اي  هسته

  سازمان انرژي اتمي ايران -1
تهيه كننده ( شركت انرژي مصباح -2

 ) ك ارا-A 40رآكتور تحقيقاتي 
عكا كاالي ( الكتريك -كاال-3

تهيه كننده كارخانه ) (الكتريك
 -)PFEP(سازي سوخت  آزمايشي غني

 ) نطنز
درگير در ( شركت پارس تراش - 4

برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در 
 ) هاي آژانس گزارش

درگير در برنامه ( فرآيند تكنيك - 5
 ) سانتريفوژ

سازمان مادر (سازمان صنايع دفاع -6
زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن 
در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و 

 ) اند برنامه موشكي درگير بوده
زير مجموعه سازمان ( هفت تير - 7

صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي 
اي  مستقيما درگير در برنامه هسته

 ) شناخته شده است
ي درگير در برنامه  نهادها- ب

 هاي بالستيك  موشك
زير (گروه صنعتي شهيد همت -1

 )  فضا-مجموعه سازمان هوا
 گروه صنايع شهيد باقري - 2
 ) فضا-زيرمجموعه سازمان هوا(
قبال كارخانه ( گروه صنايع فجر - 3

توليد ابزارهاي سنجش بوده است، 
 )  فضا-زيرمجموعه سازمان هوا

 اي  مه هسته افراد درگير در برنا- ج
 محمد قنادي، معاون تحقيق و -1

 توسعه سازمان انرژي اتمي ايران 
بهمن اصغرپور، مدير اجرايي  -2
 ) اراك(
داود آقاجاني، رئيس كارخانه - 3

 ) PFEP(سازي سوخت  آزمايشي غني
احسان منجمي مدير ساخت - 4

  نطنز -پروژه
 جعفر محمدي، مشاور فني سازمان - 5

مسئول مديريت  (انرژي اتمي ايران
 ) هاي سانتريفوژ توليد سوپاپ

نيا ليالبادي، مديركل   علي حاجي- 6
 شركت انرژي مصباح 

 سردار محمد مهدي نژادنوري، - 7
رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك 

دانشكده شيمي، وابسته به وزارت (اشتر 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 
 آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده

 ) است
هاي   افراد درگير در برنامه موشك- د

 بالستيك 
 سردار حسين سليمي فرمانده نيروي -1

 هوايي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
 احمد وحيد دستجردي، رئيس - 2

  فضا -سازمان هوا
 رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش - 3

الملل سازمان  بازرگاني و امور بين
  فضا -هوا

ر، رييس بخش  مرتضي بهمنيا- 4
  فضا -بودجه و مالي سازمان هوا

 افراد درگير در هر دو برنامه - ه
 اي  موشكي و هسته

سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده . 1
 سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

 
 سال شمار ايجاد 
تأسيسات و بحران اتمي 
و واكنشها نسبت به 

 دسامبر 23قطعنامه 
 : شوراي امنيت 2006

 
ر ايجاد تأسيسات سال شما* 

 :اتمي در ايران و بحران اتمي 
 
ارچوب  در چآمريكا و ايران، 1957 ●

 آيزنهاور كه اتم براي صلحبرنامه 
پيشنهاد كرده بود قرارداد همكاري در 

. هاي غيرنظامي اتمي امضا كردند زمينه
بر پايه اين قرارداد ايران چند 

 براي شده اورانيوم غنيكيلوگرم 
مصرف پژوهشي از آمريكا دريافت 

  .كرد مي
اي با   آمريكا قرارداد هسته 1969 ●

ايران را به مدت ده سال ديگر تمديد 
  .كرد
 پيمان نامه منع گسترش 1970 ●

اي به تصويب مجلس  هاي هسته سالح
 پرونيست دولت 1976-1973 ● .  رسيد

اي در زمينه   مخفيانه معامالتآرژانتين
  .اي با ايران انجام داد هسته
 ايران وامي به مبلغ يك 1974 ●

ميليارد دالر به كميسارياي انرژي اتمي 
از اين وام براي ساخت . فرانسه داد

متعلق به (سازي اورانيوم  كارخانه غني
 تريكاستندر ) كنسرسيوم اوروديف

در مقابل ايران صاحب . استفاده شد
  . از سهام اين كارخانه شد10٪
سازمان  شاه ايران تشكيل  1974 ●

.  ايران را اعالم كردانرژي اتمي
 ماداكبر اعتسرپرست اين سازمان دكتر 

 فيزيك در رشته سوئيسبود كه در 
اين سازمان مستقيما . تحصيل كرده بود

 .شد ه اداره ميزير نظر شا
 دكتر ديكسي لي، رئيس  1974●

كميسيون انرژي اتمي آمريكا از امكان 
اي براي  تأسيس يك مركز منطقه

سازي و بازفرآوري اورانيوم در  غني
 .ايران سخن گفت

 برابر قرارداد محرمانه با  1974 ●
اسرائيل، ايران سرمايه تأسيس 
دستگاههاي توليد سالح اتمي در 

شاه ن، آدر پي . مين كرداسرائيل را تأ
بدون شك و زودتر از «ايران : گفت 

به سالح اتمي دست » آنچه فكر كنيد
چون سخن او توافق . خواهد يافت

محرمانه با اسرائيل را در معرض افشا 
 سفارت ايران در فرانسه قرار مي داد، 

 نه :  شاه نيز گفت . تكذيب كرد ن را آ
 فقط ايران بلكه كشورهاي منطقه نيز

اي  نبايد به دنبال ايجاد زرادخانه هسته
 .باشند
 پاريسشاه و اكبر اعتماد به  1974  ●

رفتند و قراردادهائي براي ايجاد پنج 
 مگاواتي، دريافت 1000نيروگاه 

 الزم و نيز تأسيس يك مركز اورانيوم 
  .پژوهشي با فرانسه منعقد كردند

     سرانجام اين قرارداد نا معلوم و 
مطالبات ايران از فرانسه را فرانسه بابت 

 –خواباندن پرونده شكايت ايران 
 ميليون 56بدين خاطر كه پاي تقسيم 

دالر پول وزارت دفاع ايران ميان 
دالل خريد اسلحه ( بهشتي و حيدري 

.   باال كشيد -بميان بود ) از اسرائيل 
بني صدر نامه به پير موروا ، نخست 
وزير وقت فرانسه، در اعتراض به بردن 

 .و خوردن پول ايران نوشت 
كت  ايران قراردادي با شر1974 ●

براي ) او. و. كا (ورك اونيون كرافت
 1200خريد دو نيروگاه آب تحت فشار 

مگاواتي براي نصب در بوشهر امضا 
همچنين قراردادي با شركت . كرد

 فرانسه براي خريد دو نيروگاه فراماتوم
بندر   مگاواتي براي نصب در900

بر اساس اين .  امضا شدعباس
قراردادها شركت آلماني و شركت 
فرانسوي اورانيوم غني شده اوليه را نيز 

دند و نياز ايران براي  تحويل مي
 .كنند ز تامين ميدهسال بعد را ني

 ايران قراردادي با شركت 1974 ●
براي ) او.  و.كا (ورك اونيون كرافت

 1200خريد دو نيروگاه آب تحت فشار 
مگاواتي براي نصب در بوشهر امضا 

همچنين قراردادي با شركت . كرد
براي خريد دو نيروگاه  فرانسه فراماتوم

بندر  مگاواتي براي نصب در 900
بر اساس اين .  امضا شدعباس

 شركت قراردادها شركت آلماني و
فرانسوي اورانيوم غني شده اوليه را نيز 

ند و نياز ايران براي هد ويل ميتح
 اما .كنند دهسال بعد را نيز تامين مي

لمانها هيچگاه اين دو نيروگاه را آ
 . نساختند 

 ساله ، در 8 پيش از پايان جنگ ●
  ايجاد تأسيسات اتمي 1986حدود  

بعد از . بطور سري شروع شده است 
ني و جعل نامه از قول مرگ خمي
كردن خامنه اي ، » رهبر « خميني و 

او و هاشمي رفسنجاني به ساختن 
اين . تأسيسات زير زميني ادامه دادند 

فعاليتها در حكومت خاتمي نيز ادامه 
 . يافت 

، در دور دوم رياست 2001 در ●
جمهوري خاتمي ، بحران اتمي پديد 

ن، تأسيسات اتمي زير آپيش از . مد آ
 .يني لو رفته بودند زم

     گفتگوها به توافقي رسيدند كه 
حسن روحاني، دبير وقت شوراي 
امنيت ملي، پس از  انتخابات قالبي و 
سمت رياست جمهوري يافتن احمدي 
نژاد و شدت گرفتن بحران اتمي، 

 .تشريح كرد 
 با تشكيل حكومت احمدي نژاد و ●

مأموريت او به تشديد بحران، پرونده 
. ران به شوراي امنيت رفت اتمي اي

پس از يك درخواست بي پاسخ، در 
،  شوراي امنيت دو قطعنامه در 2006

دومين قطعنامه . باره ايران صادر كرد 
 دسامبر صادر شد كه در قسمت 23در 

 .اول ،  نقل شد 
 
واكنشها در درون رژيم نسبت *

 :به قطعنامه 
 
  
در طرح دوفوريتي  ديماه، 6 در ◄

بنا بر . ا  به تصويب رسيد مافياهمجلس 
 اين طرح، حكومت مي بايد در انجام 

و در همكاري با تسريع برنامه هسته اي 
تجديد نظر  آژانس جهاني انرژي اتمي 

 . كند 
عالءالدين بروجردي رييس كميسيون 
امنيت ملي تاكيد كرده است كه 
درخواست مجلس از دولت براي 
تسريع برنامه هسته اي، به مثابه 

 "چك سفيدي"ار گذاشتن تيدراخ
دراختيار دولت است تا در چارچوب 
مصالح ملي و تصميمات شوراي عالي 

 همكاري با آژانس  امنيت ملي در زمينه
او نگفته است كه . تجديدنظر كند

محتواي اين تجديد نظر چه خواهد 
 مهلت 2007 فوريه 13ايران تا . بود

خواهد داشت تا نظر آژانس بين 
تمي وشوراي امنيت را المللي انرژي ا

براي تعليق برنامه غني سازي جلب 
 .كند
 احمدي نژاد و الريجاني واكنش ◄

ايران اعتنائي : ميز نشان دادند آتهديد 
 3000به قطعنامه نمي كند و با ساخت 

سانتريفوژ به غني سازي اورانيوم ادامه 
ميز آسخنان تحريك .  مي دهد 

 .احمدي نژاد روزمره است 
سنجاني و خاتمي احساس  هاشمي رف◄

اصالح « نمايندگان . خطر كرده اند 
: در مجلس مالتاريا گفته اند » طلب 

حكومت احمدي نژاد دو قطعنامه روي 
دست ايران گذاشته است و هرگاه 

« رويه كنوني را ادامه دهد،  متكي ، 
خارجه را استيضاح خواهند » وزير 
 .كرد 

نظر محس )  ديماه 10(   بازتاب ◄
: ي را اينسان بازتاب داده است رضائ

اي از  تنها راه خروج پرونده هسته
بست ايجادشده به وسيله قطعنامه  بن

تحريم، اعطاي امتيازات كامل به 
االختيار از دو طرف و  نمايندگان تام

انجام مذاكرات دوجانبه در جهت حل 
 .اي است بحران پرونده هسته

از  ) 2007 ژانويه 3(  ليبراسيون ◄
 گزارش مي كند كه  رويه در تهران

قبال قطعنامه شوراي امنيت ، احمدي 
نژاد در خود ايران نيز مخالفتها را بر 

 : انگيخته است 
 ژانويه، در اهواز، احمدي نژاد 2در * 

به غرب حمله و »  بار  انم « براي 
تهديد كرد هرگاه قدرتهاي متجاوز با  
اراده ملت ايران مخالفت كنند، ضربه 

 .نها وارد خواهيم كرد آخي به اي تاري
اما رويه او در خود رژيم نيز صداها * 

چند : را به اعتراض بلند كرده است 
، برادر علي روز پيش ، محمد هاشمي
 در روزنامه اكبر هاشمي رفسنجاني ، 

براي نجات كشور از : اي نوشت 
بحران، مي بايد اداره امور كشور را به 

 .     رد اشخاص با صالحيت و كاردان سپ
محمد خاتمي ،  رئيس جمهوري * 

گفتگو بهترين : پيشين ، گفته است 
 . روش حل بحران اتمي است 

مخالفت با ديپلماسي برخورد كه * 
حكومت احمدي نژاد در پيش گرفته 
است بدان وسعت است كه راديو 

ن را بازتاب داده آدولتي نيز ناگزير 
« در برنامه اي زير عنوان :  است 
، يك استاد دانشگاه،  به برپائي » گفتگو 

كنفرانس در باره هولوكاست در تهران 
اعتراض مي كند و مي گويد با انجام 

لمان آكاري از اين نوع نبايد از رأي 
، ايران در شوراي امنيت ، بر ضد ايران 

 . تعجب كرد 
با : علي خرم ، سفير سابق ، مي گويد * 

 توجه به تحريمهايي كه امريكا و اروپا
برقرار كرده اند، شوراي امنيت نياز 

، براي تشديد ندارد قطعنامه ديگري
زيرا اثر .  صادر كند فشار به ايران، 

تحريمها بر اقتصاد كشور دارد نمايان 
 .مي شود

 10 در صفحه

...اماصدام اعدام شد
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قطعنامه و واكنش ها : انقالب اسالمي 
كه برانگيخته است امر واقع ديگري 
: را از پرده بيرون انداخته است 

ن ديگر بكار آحران و تشديد ب
يك دست و يك « زورپرستان براي 

اصرار . يد آرژيم نمي » صدا كردن 
 مالي بر تشديد –مافياهاي نظامي 

بحران، صداها به اعتراض را بلند 
 بخصوص كه  وضعيت .كرده است 

اقتصادي كشور روز به روز بدتر مي 
نكه خبرهاي اقتصادي آپيش از . شود

زارش در باره را بخوانيد، دو گ
كنيد كه هم انتخابات را مطالعه 

وجود وجدان جمعي بر مخالفت با 
رژيم و هم مكانيسم تقسيم به دو و 
ناتواني رژيم از حذف يكي از دو و 
هم گرفتاري اقليت رأي دهنده در 
زندان مخوف بد و بدتر و هم 

 تقلبهاي فاحش را 
  :شكار مي كنندآ
 

دو گزارش روشنگر 
» ابات انتخ« در باره 

مجلس خبرگان و 
 :شوراهاي شهر 

 
 

: گزارش اول از ديده بان 
  " چاله و سيل "
 

به دور از روابط جاري بين   
قدرتمندان  حاكم ودسته ها وگروه 
هاي درون نظام وكنش ها و واكنش 
هاي آنان وجدا از اينكه اثر راي 
گيري بيست وچهارم آذر بر قدرت 

ردم حاكم چگونه است به تحليل رفتارم
وكساني مي پردازم كه در اين راي 

 . گيري شركت داشته اند 
    پيش بيني ميشد كمترين ميزان 
مشاركت مردم ايران را درانتخابات 

.  نمايشي بيست و چهار آذر شاهد باشيم 
تجربه آماري شركت مردم در 
انتخابات كه ميزان مشاركت را در پاره 

 درصد  هم 60اي زمانها تا بيش از 
ونيز ) 76دوم خرداد(ي برد باالم

تركيب راي دهندگان حاوي پيام ها 
ومعاني بسياري است ازجمله مشاركت 

 . نسبي ، تحريم  نسبي و يا تحريم كامل 
چنين به نظر مي رسد كه حداقلي 
ثابت با تركيب زير همواره در  رأي 

 :  گيري ها شركت مي كند
  در صد آراء ثابت 4كمتر از  •

 .نده رژيم وهواداران باقيما
 درصدي كه 10 جمعيت كمتراز•

بخاطر مهمورشدن شناسنامه ها  و 
ترسهاي ديگر راي مي داده اند ازقبيل 
جوانان متقاضي حضوردردانشگاه ويا 
آنان كه در پي  استخدام در سازماني 
دولتي بوده اند ويا آن دسته از 
بازنشستگاني كه نگران قطع حقوق 

 .خود بوده اند 
، كه در 10 تا 5ير ميان  و درصدي متغ•

روز راي گيري تحت تاثيرجو قرارمي 
گيرند واگر بنا بر عدم شركت داشته 
اند در لحظات آخر تصميم خود را 
عوض نموده ودر راي دادن شركت 

 .مي كرده اند 
     اما بررسي هايي كه در روز بيست و 
چهارم آذر ماه در حوزه هاي راي 
گيري تهران انجام شد ونيز 

رموثقي كه از يكي دو شهركشور به اخبا

ما رسيد گوياي اين بود كه در بيست و 
چهارم آذر ماه تعداد راي دهندگان 

  بيش از حداقل هاي ياد "احتماال
بعد معلوم شد  غير از . شده بوده است

با اتوبوس رأي دهنده ها را از ( تقلب 
ن حوزه بردن تا چند آاين حوزه به 

مار آ قول ،  به... ) بار زأي دهد و
راء ريخته شده به آ درصد 28رسمي ، 

كه .  صندوقها سفيد و باطله بوده اند 
راء كم كنيم ، حدود آچون از كل 

 .  در صد مي شود 20همان 
 

 :تركيب رأي دهندگان * 
  

  بنابرگزارش ها وبا شناختي كه ازمردم 
حضورآنها "ايران داريم معموال

درانتخابات شوراهاي  شهرهاي 
 روستا ها بيش از شهرهاي كوچك و

چرا . بزرگ وبخصوص تهران است 
 مردم اينگونه مناطق تحت "كه اساسا

تاثير مسائل قومي و خانوادگي در 
انتخابات شورا ها شركت  مي كنند و 

اثر حضوراينان در .   راي مي دهند 
حوزه مسائل سياسي عمومي وكلي 
كشور تابع  ميزان مشاركت مردم در 

.  صوص تهران استشهرهاي بزرگ بخ
يعني تهران وچند شهر بزرگ ديگر 
نظير اصفهان ، شيراز ، تبريز ومشهد 
سمت وسوي جريانهاي موثر در راي 

از اينرو به . گيري را تعيين مي كنند
بررسي چگونگي مشاركت مردم در 
تهران، كه موثرترين است ، مي 

مسائل مهم وقابل توجه در . پردازيم 
ير بوده است اين راي گيري به شرح ز

  : 
     نخست آنكه در تهران اقليتي از 
مردم به حوزه ها رفته و راي داده اند 
واكثر آنها به كارهاي متداول جمعه ها 

بصورتي كه مشاركت . پرداخته اند 
مردم نسبت به انتخابات رئيس 
جمهوري  بطورچشمگيري كمتربوده 

صف هايي كه دربعضي از حوزه . است
چشم مي خورد بيش هاي اصلي شهر به 

از آنكه تحت تاثير  تعداد مراجعين 
باشد ناشي از اين بود كه در اين راي 

تنها (  نفر را 15گيري  هر كس بايد نام 
كد "نوشته و بعد شماره و) براي شورا 

 آنها را از روي فهرست پيدا مي "
( نمود و روي بـرگه راي مي نوشت 

در حاليكه در راي گيري انتخاب رئيس 
ور تنها يك نام مي نوشت ودر جمه

اين كار زمان ). صندوق مي انداخت 
حضور راي دهنده را در حوزه راي 
گيري بيشتر نموده  وهمين امر خود 

با اين .موجب پيدايش صف ها مي شد
اوصاف وبنابر آنچه مشاهده شده ونيز 

 :  مبتني بر آمار زير 
  ميليون نفر 67: جمعيت كل كشور

اي دادن  بنابر جمعيت واجد شرايط ر
  ميليون نفر 46: كيهان 

 ميليون نفر و بنا 48: و بنابر آمارديگر 
 50مار نزديك به واقع، باالي آبر 

 ميليون نفر  
 48 ميليون و46   ميانگين نسبت اعداد 

ميليون نفر واجد حق راي به كل 
. درصد ميشود 70جمعيت كشور معادل 

بنابر آمار در دسترس جمعيت شهر 
 نفر برآورد 8300000عادلتهران م

ميشود بنابراين تعداد واجدين حق 
 نفر 5800000راي درتهران حدود 

 . قابل تخمين است 
 صندوق راي براي 3200    اما حدود 

تهران در نظر گرفته شده بود يعني در 
مردم % 80صورت مشاركت حدود 

ظرفيت صندوق ها با تراكم بسيار زياد  
 . پاسخگو بوده است 

قعيتي كه روز راي گيري مشاهده اما وا
 درصد مردم در 10شد حضور حدود 

اين راي گيري بود يعني راي واقعي 
 نفر حدس 600000درتهران حدود 

اما ميزان  مشاركت مردم . زده ميشود
در صورتيكه نحوه مشاركت در 
شهرستان ها را هم به آن بيفزائيم كه به 
داليل پيش گفته در شوراها بيش از 

(  درصد 35ت  شايد تا حدود تهران اس
 درصد 28راي سفيد و باطله كه آشامل 

راي ريخته شده به صندوقها را تشكيل آ
در كل كشور قابل ارزيابي ) مي دهد 

 .    باشد 
   دومين مسئله درخوراهميت اينست 
كه حضورراي دهنده ها در حوزه 
هاي شمال وقسمت هاي مياني 
 شهرتهران بيشتر بود يعني هر چه به
جنوب شهر كه محل سكونت مردم كم 
درآمدتراست مي رفتي مي ديدي كه 

 . حضور مردم كم ميشود  
وسوم تركيب راي دهنده ها 

درحوزه هاي شمال شهر وقسمت .ست
هاي مياني شهر كه شلوغ تر بود همه 

زن ومرد ، : جور آدمي ديده مي شد 
 ... پير وجوان از هر گروه اجتماعي و

شده باال را باهم ودر      اگر موارد ياد 
پيوند با يكديگر بررسي كنيم انگيزه ها 
وداليل حضور اين گروه از مردم را  
براي راي دادن  بهتر درك مي كنيم  

:  
    دوستي مي گفت جامعه ايران در 

 است وبه نظر او جامعه " شدن "حال 
   خود را تجربه "من مدني"ايراني 

مي كند وبنابراين در هر حركتي كه 
باشد تمرين "من مدني "نمادي ازاين

ازجمله انتخابات . خود را پي مي گيرد
اما به نظر من اين موضوع را ميتوان .

از دريچه ديگري هم ديد عالوه 
 "براينكه اگر قراربود اين تمرين با 

مشاركت در نمايش هاي انتخاباتي  
عملي شود بايد شاهد حضور به "رژيم 

ي مراتب بيشتري ازكليت جامعه م
 ! بوديم 

درصد 10حدود(اما همين ميزان
باتركيب يادشده چرادر اين )تهران

انتخابات شركت كرده اند؟ وگروه 
هاي افزون برحداقل  ثابت هميشگي با 

 چه هدفي راي داده اند ؟   
به نظرم مهمترين دليل آنها ترس از 

بيش از  .بدتر شدن اوضاع بوده است 
يكسال وچند ماهي است كه  احمدي 

اد وحاميانش روي كار آمده انددر نژ
اين دوره شاهد افزايش بحران ها بوده 

بحرانهايي خطير كه ايران را به . ايم
بنابراين براي . محاصره انداخته است 

آنكه كار از اين هم بدتر نشود آسوده 
ترين راهي كه به نظراين گروه از 
مردم  رسيده  شركت در انتخابات 

ه احمدي وراي به مخالفين دارو دست
آنها با اين كار خود . نژاد بوده است 

به كساني توسل جسته اندتا بلكه آنها 
بتواند جلوي بدتر شدن اوضاع را 
گرفته وحداقل وضع وشرايط موجود 

 ! را حفظ كنند 
 ياد اخالقي از ،   پيش از ادامه بحث

ايراني ها افتادم كه بيان آن بجاست 
ومي تواندگوياي حال اين گروه از 

 باز جاي "ايرانيان  جمله. دم باشد مر
را هر بار كه فكر "... شكرش باقيه كه

مي كنند بدتر برسرشان نيامده است، 
ما ايراني ها عادت . بكار مي برند 

داريم كه وقتي اتـفاق نـاگواري 
 خدا را شكر  ،برايـمان رخ  مي دهد

كنيم كه بدتر از بر سرمان نيامده است 
 . تسال ميدهيم وبه اين وسيله  به خود 

   جدا از اينكه  اين اخالق خود عامل 
بسيار موثري در افزايش ميزان تحمل 

  ،ما هنگام بروز مسائل ومشكالت است
چند وچون "پيوسته ما را از كا ويدن 

 .       اتفاق افتاده باز مي دارد"خالص
 يك پوست خربزه زير پايمان  "مثال

ليز مي خورد، زمين خورده  دستمان 
پس . ير بدن قرار گرفته و مي شكند ز

از آنكه به بيمارستان رفتيم ودست 
شكسته را گچ گرفتيم به جاي آنكه به 
محيط اتفاق وداليل آن بينديشيم 
واينكه چرا پوست خربزه را در راه 
انداخته اند وچطور چشم ما آنرا نديده 
ويا آن را ديده ايم ولي به آن توجه 

ريم وليز نكردايم تا پا روي آن نگذا
 به خود و ديگران مي "نخوريم ، فورا

جاي شكرش باقيه كه ": گوئيم  
دستمان زير بدنمان حائل شدو شكست  

!   ما ضربه نخورد ونشكست "باسن"و 
اگر لگن خاصره مي شكست،  مجبور 
بوديم بستري شويم و خيلي بدتر مي 

 جاي شكرش "اين جمله كليدي . شد 
ياسي ،  متاسفانه در اخالق س"باقيه

اجتماعي ما نيز رويه ما را تعيين مي 
بنابراين گروهي از هم ميهنان . كند 

كه   سر پناهي دارند، نان وآبي دارند ، 
گوشت و ميوه اي هم  ميتواند تهيه 

 هم فراهم كرده اند "اتومبيلي"كنند، 
و شبشان روز وروزشان شب مي شود، 
بهمين مقدار راضي اند و 

 " كه فعال"هجاي شكرش باقي"معتقدند
شبها سر گرسنه زمين  نمي گذارند ويا 
با هر سختي كه شده مي توانند هزينه 
... تحصيل فرزندشان را بپردازند ويا

پس بايد مواظب بود  همين ها از 
اين ها . دست نرود و بايد راي داد

سخت  به وضع موجود و آنچه دارند 
. چسبيده وخود را راضي مي كنند 

يري بي توجه به اينست كه روز راي گ
چه بر مشاركت ( هر تحليلي و دليلي 

وتنها براي ) وچه بر عدم مشاركت 
حفظ آنچه تا كنون دست و پا كرده 
اند شال و كاله      مي كنند وبه پاي 
صندوق ها مي روند وجالب است 
همين ها هم وقتي اينكاررامي كنند 

 "مدنيت جامعه":دليل حضورشان را 
دموكراسي مشاركت جويي نشانه "و

 بيان مي كنند واز ذكر دليل "است
اصلي خود داري مي كنند گويي 
. محافظه كاري را ضعف مي انگارند 

در حاليكه محافظه كاري نيز به شرطي 
كه روشن بيان شود ميتواند قابليت 

آنچه ناپسند است كتمان  . دفاع بيابد
حقيقت وبيان واقعيت بر مبناي 

 . مجازاست 
ز هم ميهنان آنچه بايد     به اين گروه ا

ياد آوري شود اين است كه احمدي 
نژاد وحاميان اوتحت تاثيرضعفي كه 
خاتمي واصالح طلبان بروز دادند 

يعني اگر . امكان حضور قانوني يافتند
خاتمي واصالح طلبان  زير بار 
برگزاري انتخابات مجلس هفتم 
ورياست جمهوري نهم در شرايطي كه 

 امكانات مجلس ودولت وبسياري از
كشور را در اختيار داشتند با آن 
فضاحت و  تقلب هاي گسترده علني 
نمي رفتند و براصل حفاظت وصيانت 

  احمدي ،از آراي مردم مي ايستادند
نژاد ودارو دسته حامي اش كجا امكان 
ظهور مي يافتند ؟ آيا جز اينست كه به 

با تقلب (كرسي نشاندن احمدي نژاد
م دادند واين هاي گسترده اي كه انجا

در ) آقا را از صندوق ها بيرون كشيدند
دوره اصالح طلبان بود ؟ حضور رسمي 

 مالي وفرزندش -مافياي نظامي
احمدي نژاد حاصل ناتواني اصالح 
طلبان از سويي  واصالح ناپذيري 

بد و . كامل رژيم از سوي ديگر است 
 شدن اوضاع كشور "بدترين"بدتر و

كه سرنوشت محتوم وحاصلي است 
نظام بسته واليت مطلقه فقيه براي خود 

در دوره .ومردم ما رقم زده است 
اصالحات  حكم حكومتي براي اولين 
! بار بطور روشن ورسمي صادر شد 

بستن فله اي مطبوعات در دوره 
اصالحات بعمل آمد ، ماجراي كوي 
دانشگاه وادامه قتل هاي زنجيره اي 
همه وهمه در دوره اصالحات صورت 

كوچكترين تغييري در اصالح .گرفت 
نظام اقتصادي كشور ، بودجه ، بنياد 

. صورت نگرفت ... مستضعفان و
كوچكترين اصالحي در ساختار اداري 
كشور انجام نشد ، نظارت شوراي 
نگهبان بر برگزاري انتخابات به نظارت 

 نه تنها "استصوابي تبديل شد ونهايتا
هيچ ايستادگي در برابر تعديات پي در 

 وتقلبات انجام گرفته در انتخابات پي
ونسبت به آراء مردم انجام نشد كه 
آقايان وعليا مخدرات  اصالح طلب 
خود به عمله استبداد تبديل شدند 
وبرگزاركننده افتضاحي تحت پوشش 
انتخابات شدند كه مجلس هفتم و 

جناب آقاي ( رياست جمهوري نهم 
 !  ن شد آمحصول ) احمدي نژاد 

چند نفري اصالح طلب كه    اكنون از 
ديگر در مدار قدرت محلي از اعراب 
ندارند چه انتظاري داريد ؟ اين نوع از 
محافظه كاري وچسبيدن به شرايط از 
ترس بدتر شدن اوضاع بدون توجه به 
واقعيت خطير وجود نظامي است كه 
چون سيل هستي كشور وزندگي مردم 

( را در معرض خطر قرار مي دهد 
 امروز مي چرخد با زندگي كه اگر

شتابي كه افزايش تورم خواهد يافت 
در اين  ) .ديگر نخواهد چرخيد 

اوضاع و احوال گروهي از هموطنان 
اميدوارند    در چاله اي ايستاده اند و

با استقراردر اين چاله از جريان سيل 
بازگشودن چشم ها . در امان بمانند 

وديدن كمي آن طرف تر كاري است 
رگ جامعه ايراني در كه اكثريت بز

تحريم انتخابات خود فرموده رژيم 
انجام دادند اينان به درستي دريافته 
اند كه راه نجات اين سرزمين وزيستن 
در آزادي در بيرون رژيم ودر استقالل 

 .                  كامل از هر قدرت خارجي است 
 

صورت حماسه اي كه مردم  
ايران ساختند به روايت 

 و محتواي اين صدا و سيما
حماسه به روايت داده هاي 

 :ماريآ
 

    سالهاست كه مردم ايران هر زمان 
كه واژهايي خاص را از صدا و سيما و 
از زبان رهبران سياسي و مذهبي 
ميشنوند متوجه عمق فاجعه مي شوند و 

ورند كه نظام هر آدقيقا به ياد مي 
زمان كه از اين واژه ها استفاده مي 

 فريبي را به خورد كند مي خواهد
بهمين دليل سعي مي .مردم بدهد 

كنند واكنش مناسبي در برابر فريب 
 .سران  نظام انجام بدهند 

   ، مردم     در مورد شعارهاي حاكمان
مطمئن هستند حرفها و گفته هاي 

و قصد .دروغ تحويل مي گيرند 
 . حاكمان قصدي جز فريب ندارند 
را ن آ    اين بازي رواني كه تخصص 

سران جمهوري اسالمي ايران نخست 
در كالس حزب توده و سيس در 

كالسهاي جنگ رواني متخصصان  
نظامي و امنيتي و اطالعاتي چين و 

 كره 
 11 در صفحه

...اماصدام اعدام شد
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اما غافلند كه نه . موخته اندآشمالي 
مردم ،  كره شمالي فريب خورده اند 

 .  و نه مردم ايران فريب مي خورند 
در ايران اينست      مشكل سران نظام 

كه مردم ايران را همانند مردم  كره 
مي انگارند ... شمالي و عراق و لبنان و 

و فكر مي كنند كه هر باليي را 
خواستند مي توانند بر سر اين مردم 

ن آو نمي دانند كه مردم . بياورند 
كشورها نيز راست را از دروغ تميز مي 

 . دهند 
ند    سالهاست كه مردم ايران مي دان

هر زمان قرار است اجراي يك طرحي 
در ايران شروع شود به ناگاه مسئولين 

ن طرح به صورتي آسياسي و مجريان 
كامال ناشيانه در صدا و سيما ظاهر مي 
شوند و در مقابل مجريان  صدا و سيما 
قرار مي گيرند و از طرح و پيروزي اي 

يد صحبت مي آكه قرار است به دست 
ه كليه نمايش ها نجا كآولي از . كنند

ظاهري است مردم به سرعت متوجه 
نان مي شوند آعمق دروغ و فريب 

اين تيز هوشي مردم ايران به واسطه 
برخوردهايي است كه ساليان سال با 

 .اين فريبكاران داشته اند 
    هر زمان كه جمهوري اسالمي ايران 
از واژه هايي مانند حماسه ، حضور 

استكبار پرشور ، حضور سبز ، شكست 
جهاني ، عشق امت به وطن ، ظهور 
... مجدد ايمان ، حضور شكوهمند  و

استفاده كرده است مردم به خوبي 
متوجه شده اند نظام قصد دارد كه 
كاسه كوزه ها را بر سر مردم بشكند و 
قرار است كه كاري بر خالف مردم 
ايران انجام دهد به همين دليل فورا 

بكارانه مردم به ياد داستان هاي فري
خميني و خامنه اي و هاشمي و 

اد و خاتمي مي افتند كه با ژاحمدي ن
چه ترفندهايي از مردم راي گرفتند و 

 .بر ضد همان مردم عمل كردند 
  مردم ،     در جريان انتخابات اخير

متوجه شده بودند كه نظام قرار است 
بار ديگر با استفاده از واژه حماسه 

به همين  دست به فريبي ديگر بزند 
 منظور دولت و صدا :دليل مي گفتند 

و سيما از كلمه حماسه اينست كه سران 
حماس هفته گذشته در ايران بوده اند 
و اين كلمه نه براي ما كه براي تبليغ 

 .گروه حماس است 
    مردم مي دانند كه نظام واليت هر 

نان دارد و مي آزمان كه نياز به حضور 
 ،ستفاده كندنان سوء اآخواهد كه از 

نان در صحنه آدم از مردم و حضور 
مي زند و وقتي كارش  تمام شد مي 
گويند كه رأي مردم مهم نيست نظام 
از راي مردم تنها مشروعيت و قبول 

وگرنه راي مردم . تابعيت مي خواهد 
ارزشي در نوع حكومت حاكمان 
ندارد و اين نظام واليت از سوي خدا 

 .به مردم هديه شده است 
 مردم ايران ديگر مانند گذشته به اين   

اميد كه اگر چنين و چنان شود، مسائل 
 وارد بازي هاي سياسي ، حل مي شوند

نمونه اي از رفتار .   نظام نمي شوند
نها در انتخابات رياست آجديد، رويه 

مردم خود را : جمهوري گذشته بود 
وارد درگيري هاي كانديداها نكردند 

اي صندوق هاي و با نرفتن خود به پ
 گذاشتند  همه بحران سازان از ،راي

. يندآپشت صحنه به روي صحنه 
بسياري مردم را مي ترساندند كه 
بدترين ها دولت را در اختيار مي 

نها روزگار آگيرند و دولت يكدست 
واقعيت خالف .  شما را سياه مي كنند 

مافياها به : نها را ثابت كرد آادعاي 
خابات قالبي  انت.جان هم افتادند 

شوراها و خبرگان ، صحنه اين 
 : .درگيري شدند 

 
 
  

مار واجدين شرايط راي در آ*
 ايران 

  
  بارها و بارها نظام با باال و پايين كردن 
واجدين شرايط رأي دادن، سعي 

راي مردم نهايت آكرده است از 
نظام زماني كه الزم . استفاده را بكند 

ايش است شمار واجدين شرايط را افز
مي دهد تا ثابت كند كه واجدين 
شرايط در فالن انتخابات به خوبي 

مثال در انتخابات .  شركت نكردند
،  خاتمي 76رياست جمهوري سال 

ن آنظام براي اينكه .  وردآرأي بااليي 
رأي باال حماسه دوم خرداد به حساب 

 ميزان واجدين حق رأي را به ،نيايد
 نسبت راي دهندگان افزايش داد تا
درصد راي دهندگان كاهش پيدا كند 

. 
 در انتخاباتي ، ،    اما وقتي مي داند

 براي اينكه ،مردم شركت نمي كنند
بروي نداشته اش نرود، به دروغ با آ

 سعي ،كاهش ميزان واجدين حق راي
مي كند  در صد پائين راي دهندگان 

مانند همين انتخابات . ورد آرا باال 
 .شوراها و مجلس خبرگان 

 نظام به سخنگويي ،   از ماهها قبل 
حسين شريعتمداري مهره مشكوك 

  او معلوم نيست –سازمانهاي جاسوسي 
 اخيرا به ،از جانب كدام گروه و حزب

مالقات سفير انگلستان در ايران رفته و 
 تالش داشت با -. گفتگو كرده است 

 ميزان راي ،كاهش واجدين حق راي
ين دليل به هم. دهندگان را باال بياورد

مار آدو ماه قبل براي اولين بار سازمان 
حسين شريعتمداري اعالم كرد 

 46 حدود ،واجدين حق راي در ايران
ماري آو اگر كسي . ميليون نفر است 

ديگر را اظهار كند، بايد پاسخگوي 
قول او  در .مراجع ذيصالح باشد 

روزنامه كيهان كه  نشان از توان و 
ت، جز اين قدرت باالي او در نظام اس

معني نمي داد كه كسي نبايد واجدين 
حق  راي در ايران را  بيش از اين 

 . بگويد
     اما ما مي خواهيم ميزان واقعي 

واجدين حق  راي در ايران را  
محاسبه كنيم اين دروغ  حسين 
شريعتمداري و پورمحمدي و هاشمي 

شكار كنيم تا از اين به بعد آثمره را 
عداد از مردم ايران معلوم باشد كه چه ت

مي توانند در انتخابات شركت كنند 
در حقيقت، فريب كاران در روزهاي .

مدند و گفتند ميزان آقبل از انتخابات 
واجدين حق  راي در انتخابات 

 ميليون نفر 46شوراي خبرگان رهبري 
و ميزان واجدين شرايط راي در 

 43انتخابات شوراهاي شهر و روستا 
 .ميليون نفر است 

   قبل از اينكه وارد محاسبه  تعداد 
 اين ،واجدين حق راي در ايران شويم

نكته جالب را هم از زبان شريعتمداري 
 :نقل كنيم 

علت شكست اصولگرايان و پيروزي     
اصالح طلبان در اين است كه استكبار 

مد و در اين پيروزي آنان آبه كمك 
 . نها كمك كرد آبه 

را حسين      حال ببينيم نوع كمك 
 :شريعتمداري چه مي داند 

 ،در انتخابات پيشين  :    او مي گويد 
استكبار همواره مردم را به تحريم 
انتخابات دعوت مي كرد و موجب مي 

نها كم باشد اما در اين آشد كه راي 
انتخابات سران ضد انقالب و غربي ها 
مردم را به حضور در انتخابات سوق 

دادن راي دادند و موجب شدند كه با 

به افراد خاص موجب انتخاب عناصر 
  .واخورده و جانبدار غرب شوند

     حسين شريعتمداري نمي داند كه 
چه مي گويد او حضور مردم را توطئه 
غرب مي داند همانگونه كه عدم 

نان را هم توطئه غرب مي آحضور 
البته آقاي مشكوك الهويه در . داند 

 همين متن اشاره كرده است كه عدم
اشتراك اصولگرايان موجب  راي 

اعتراف او . نها بوده است آنياوردن 
روشن است و جاي گفتگو باقي نمي 

 دو دسته وابسته به غرب و :گذارد 
امريكا،  يك رفتار را دارند و رهروان 

زادي و استقالل، رويه ديگري آراه 
قاطي كردن اين دو، براي . دارند 

اينست كه نگويد اكثريت بزرگ مردم 
ايران سخن راست را از رهروان خط 

زادي و استقالل مي شوند و بر روش آ
  .نان عمل مي كنندآپيشنهادي 

مار منتشره در آباري ، با توجه به * 
 – 1375مار ايران در سال آيينه آكتاب 

مار ايران، آمنتشره از سوي سازمان 
جمعيت سر شماري شده ايران در سال 

   برابر است با 1375
 .   نفر60055488 -

مار منتشره و تقسيمات آبر اساس * 
 ،  هرمن سالآسني انجام شده در 

  در سرشماري  به ،سني جمعيت ايران 
 :شرح زير مي باشد 

  تعداد افراد –سن متولدين 
  نفر 6163023            0-4
  نفر 8481845            5-9

  نفر 9089676        10-14
   نفر7115547        15-19
  نفر 5221982       20-24
  نفر 4709154       25-29
  نفر 3980066        30-34
  نفر 3571779       35-39
  نفر 2812086        40-44
  نفر 2013040       45-49
  نفر 1529078       50-54
  نفر 1366728       55-59
  نفر 1382946       60-64
  نفر 1076373       65-69
  نفر 846509        70-74
  نفر 846509        75-79
  نفر 146470        80-84
  نفر 76476         85-89
   نفر 44780        90-94
  نفر 40455     و بيشتر 95

  نفر32356نامشخص      
    با توجه به به اين هرم سني،  تنها 

 هنوز ،ن سالآ سال 4-0متولدين بين 
نرسيده اند و مابقي  سالگي 15به سن 

 در سال 1375گروهاي سني  سال 
 سال دارند  و در سن 15، باالي 1385

 .راي دادن هستند  
 4تا 0اگر از اين جمعيت كودكان بين 

جمعيتشان زير ،  85سال را كه در سال 
  كم كنيم جمعيت ، سال است 15

واجدين حق راي در ايران يعني 
 سال  برابر  با  15جمعيت باالي 

مار آحال اگر .  نفر است 53892464
 3مرگ و مير در ايران كه برابر است با 

دهم درصد را از اين جمعيت كم كنيم 
  جمعيت راي ، ميليون نفر8/1يعني  

 بنابر كتاب ايران در ،دهنده در ايران 
 منتشر شده از سوي  -مار آيينه آ

سازمان مديريت و برنامه ريزي كل 
  برابر با ،مار ايرانآ مركز –كشور 
 .  ميليون نفر است1/52حدود 

   با توجه به شمار دارندگان حق رأي 
مار رأي   آ، ميليون نفر است 52كه  

 كه - در انتخابات اخير را  ،دهندگان 
  -ن را حماسه  توصيف مي كند آنظام 

بررسي مي كنيم تا  حماسه اي را كه 

فريده اند، چگونه حماسه اي آمردم 
 :بوده است 

 
 ميزان مشاركت مردم در *

دادن رأي حماسه واقعي را از 
 :حماسه صوري مشخص مي كند

   
  روز دوشنبه كدخدايي از اعضاي 
شوراي نگهبان در صدا و سيما اعالم 

راي آ ميليون 26كرد كه از تعداد كل 
 ميليون 17مده تا به حال آبه دست 

شمارش شده است و مابقي در حال 
 ،ن روزآفرداي . شمارش مي باشد 

پورمحمدي در مصاحبه اي با صدا و 
راي اخذ شده در آسيما اعالم كرد 

 27انتخابات شوراي خبرگان رهبري 
اين در حالي بود .  ميليون نفر است 

 ميليون اعالم 26ن را آكه كدخدايي 
مار آمار مركز آبا توجه به . كرده بود 

ايران مشخص مي شود كه چرا 
 ميزان مسئولين نظام مجبور شدند بر

 ميليون راي 2مده آراي به دست آ
البته ناگفته  نماند كه قبل . اضافه كنند 
 مسئولين گفته بودند ،ازانتخابات

واجدين حق راي در شوراي خبرگان 
 ميليون نفر و واجدين حق 46رهبري 

رأي  در انتخابات شوراهاي شهر و 
در توجيه .  ميليون نفر است 43روستا 

نمودند كه در اين گفته برخي اعالم 
بعضي از شهرهاي دور افتاده و روستاها 
راي گيري براي شوراهاي شهر و 

به همين دليل .  روستا انجام نمي شود
ن انتخابات كمتر آشركت كنندگان در 

 .از شوراي خبرگان رهبري است 
مده  بنا بر آمار به دست آ    با توجه به 

قول كدخدايي شمار راي دهندگان 
 ميليون 26ن رهبري در شوراي خبرگا

 49 حدود ، ميزان مشاركت مردم نفر
مار اعالم شده توسط آدرصد و بنا بر 

پورمحمدي  در صد شركت مردم  
 . درصد مي شود54حدود 

     با توجه به هر دو گفته مسئولين 
، مشاركت مردم كه برگزاري انتخابات

ن را حماسه مي خواند،  حدود آ نظام
مار، آا بر همان اما،  بن.  درصد  است 50
در راي گيري روز جمعه ، راي باطلهآ

راي آ درصد و 15ذر،  حدود  آ24
 درصد در خبرگان 13سفيد نيز بيش از 

يعني ميزان واقعي . رهبري  بوده اند 
 36ن دو مقام ، آتر مشاركت بنا بر قول 

 بنا بر اين ،  نزديك .در صد بوده است 
به دو سوم مردم در دادن رأي 

 با وجود اين، .  كرده اند مشاركت ن
  

يا مردم حماسه آفريدند يا نه آ* 
 ؟

    حاكمان حماسه اي را كه مردم با 
 به پاي خود ،گفتن نه به نظام ساختند

   مردم واقعا،در اين انتخابات.  نوشتند  
 به واقعيتهاي زير در .  فريدندآ حماسه

مورد  انتخابات شوراي خبرگان 
 :رهبري توجه كنيد 

ر انتخابات شوراي خبرگان رهبري  د
 7مار رسمي،  از ميان آ، بنا بر در تهران

ميليون واجد شرايط راي دادن تنها 
 ميليون نفر در انتخابات 1/2حدود 

حال با توجه به .  شركت كرده اند
ميزان واجدين شرايط راي ببينيم چه 
كساني در ساختن حماسه شركت كرده 

 :اند
ي در شهر  تعداد واجدين شرايط را-

 . ميليون نفر 7تهران حدود 

 تعداد شركت كنندگان در دادن -
 ميليون نفر يعني حدود 1/2راي حدود 

 . درصد 30
 . نفر 32 نفر از ميان 16تعداد منتخبين -

مده در آراي به دست آ    بنا بر 
انتخابات شوراي خبرگان رهبري در 

 :تهران نتايج به شرح زير هستند 
كه انتخابات را تعداد افرادي -1 

فريدند ، آتحريم كردند و حماسه 
راي سفيد و آبدون در نظر گرفتن 

 درصد دارندگان حق 70باطله، حدود 
 .رأي  

  از اين  در صد،  -2 
راي باطله در تهران در  آ- 1/2

 15انتخابات شوراي خبرگان رهبري 
درصد از كل اراي به صندوق انداخته 

  . هزار نفر 300شده يعني حدود 
راي سفيد موجود در  آ- 2/2

يعني .  درصد 13 ،صندوقهاي رأي
 هزار نفر از راي دهندگان 260حدود 

البته .  راي سفيد به صندوق انداخته اند
با توجه به انتخاب هاي ديگر در اين 
روز بايد بيشتر باشد اما اين آمار اعالم 

راي سفيد و باطله آجمع .  شده است 
  درصد 28

ه شده به هاشمي راي داد آ- 3/2
رفسنجاني كه به عنوان نماد مخالفت با 

اد و مصباح يزدي  ژو احمدي ن» رهبر« 
 .  درصد22بود حدود معروف شده 

راي سفيد و آ در صد كمتر از 6يعني 
 .باطله 

راي مصباح يزدي رهبر آ تعداد -4/2
اد و ژفكري گروه مافيائي  احمدي ن

تئوري ساز تئوري خشونت و واليت 
خدا گزيده و غير قبال عزل،  مطلقه 
 درصد 5/15يعني .  درصد 5/12حدود 

 .راي باطله و سفيد آكمتر از 
    در صدهاي باال با بياني بليغ مي 

.  فريدندآگويند واقعا مردم حماسه 
حماسه مقاومت در برابر نظامي كه 

ن را نمي خواهند و با آمردم 
خودداري از شركت در دادن رأي و 

يد و باطله، صريح راي سفآريختن 
گفتند در اين نظام، راه حل وجود 

 . ندارد
 

نتايج قطعي انتخابات خبرگان * 
 : 
.  رأي 1564197  هاشميرفسنجاني-

، به دنبال دستور توقيف بين همزمان
رژانتيني، آالمللي او از سوي قاضي 

يكي ديگر از پرونده هاي رشوه ستاني 
مافياي او و خانواده اش از شركت 

 در دو كشور فرانسه و سوئيس، توتال،
از اول انقالب .  تحت تعقيب است 

بدين سو، او  در كليه جنايت هاي 
نهم به آنظام  شركت مستقيم داشته 

روايت خود او در يادداشت هاي 
روزانه و خطبه هاي نماز جمعه كه به 

 .چاپ رسيده اند 
 1027766قا امامي كاشاني  آ محمد -

 . رأي  
 1015500مشكيني  علي اكبر فيض -

او از حكام شرع  و رئيس مجلس . رأي 
خبرگان پيشين بود و كسي  است  كه 

سلسله پهلوي رفت و سلسله : گفت 
اما  ولي فقيه را صاحب . مد آروحانيت 

اختيار جان و مال و ناموس مردم مي 
 .خواند 

او هم .  رأي 960192 محمد يزدي  -
از . جنايت كار و هم فاسد است 

اعدامها و در مقام رئيس قوه مسببان 
مر  سانسورها  و بگير و آقضائيه  

ببندهاي سياسي و مطبوعاتي بوده 
 . است 

.   رأي 929493 احمد جنتي  -
 سردمدار چماق داري و حاكمان شرع 

 12 در صفحه

...اماصدام اعدام شد
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حكم اعدام صادر كن و عضو شاخه 
روحاني سازمان ترور و مسئول 
 ترورهاي سياسي ، از جمله  جنايتهائي

» قتل هاي زنجيره اي « است كه رژيم 
 . خواند 

« او  . رأي   879883 مصباح يزدي  -
خشونت و جنگ دائمي » نظريه پرداز 

و  عامل خشونت هاي داخل و خارج 
از كشور و از مفتيان قتل هاي سياسي 

 .است 
در .   رأي844190 حسن روحاني -

وصف او همين بس كه پسرش از 
 .دستش خودكشي كرد 

او .  رأي 736387ري نجف آبادي   د-
 ترقي در رژيم :بي نياز توصيف است 

در دستگاه ( را با جنايت و جاسوسي 
منتظري براي هاشمي رفسنجاني و 

او .  احمد خميني جاسوسي مي كرد 
از مفتيان و مجريان  قتل هاي فروهر 
... ها و مختاري و پوينده و شريف و

 .بود 
 او  . رأي 716828 محسن كازرون  -

از حاكمان شرع  دادگاههاي ضد 
 .بشري بوده است 

او  از .  رأي688212 محسن خرازي   -
توجيه گران مشروعيت نظام و  معلم 
طلبه هائي است كه مي بايد به خدمت 

 . يند آرژيم در
او .  رأي 650391 رضا استادي مقدم  -

مفسر و توجيه گر استبداد و واليت و از 
 .حاكمان شرع است 

 او    .  رأي602096دالنبي نمازي   عب-
سخنگو و همه كاره جامعه مدرسين 
حوزه علميه كه مي گويد كه  جريان 

مدن امام زمان گره آهسته اي ايران با 
 .خورده است 

او از  .  رأي 698352 باقري كني  -
ايادي خامنه اي و مداحان واليت 

 .مطلقه فقيه است  
او .  رأي 574688 محمدي گيالني  -

دادگاه « از قصابان بنام رژيم و قاضي 
 همتاي خلخالي در صدور ،»انقالب 

احكام اعدام است و بخصوص در 
 60سالهاي اول بعد از كودتاي خرداد 

بود، كه قصابي نوجوانان و جوانان را 
دو پسر او نيز  از . از اندازه گذراند 

 .قربانيان دوران سياه جنايت شدند 
او  .  رأي 543951 محسن قمي  -

. نماينده ولي فقيه در دانشگاهها است 
عامل سركوب دانشجويان و توجيه 

 تير  18كننده سركوب جنبش  
 .دانشجويان بود 

 رأي 518129 محمد حسن مرعشي  -
 .از قضات دادگاههاي انقالب وعمومي 

از اين نوع كه اگر » منتخباني     « 
قرار به رعايت حقوق ، در حد اقل، 

 بابت جنايتها و فسادها و بود،  مي بايد
خيانتهاشان محاكمه مي شدند ، مي 

راي باطله و آگويند چرا با احتساب 
 در ، درصد مردم78 حدود ،سفيد
 در انتخابات شركت نكردند و ،تهران

فهرست انتخاب .   فريدند آحماسه 
شدگان مي گويد از ضد انسان ترين 
ها و خائن ترين ها و فاسد ها عنوان 

دم در مجلس خبرگان را نماينده مر
نان در جناياتها ، آهمگي .  يافته اند 

دركودتا ، در خيانتها به ايران، در 
اعدامهاي دسته جمعي جوانان ، در 
دادن دستور ترورهاي سياسي و قتل 
روشنفكران و سياسيون و كشتار و 
سركوب خياباني و حتي اعدام 

چنين  . فرزندان خود  دست داشته اند
را تاييد كنند و » رهبر « افرادي بايد 

براي او جانشين انتخاب كنند زيرا همه 
 .را ولي نعمت خود مي دانند » رهبر« 
  

حماسه در انتخابات ميان * 
دوره اي مجلس شوراي اسالمي 

 در تهران 
راي ريخته شده به صندوقها براي      آ

از تهران براي » نماينده « گزينش دو 
يليون  م2111307راء  آ  كل :مجلس 

با توجه به ميزان واجدين شرايط . نفر 
مار شركت كنندگان  آ،راي در تهران

 درصد است 30در اين انتخابات حدود 
تقريبا مشابه با انتخابات شوراي خبرگان 

حال با توجه به اين تعداد . رهبري 
 كانديداي 4راي داده شده به تنها 

، يكي تاييد شده به بررسي دو حماسه
صداو سيما  تبليغ مي  حماسه اي كه 

كند و ديگري حماسه واقعي كه  مردم  
 :ساخته اند، مي پردازيم 

 ميليون نفر افراد 1/2 از ميان حدود•
مدند آزير از صندوق هاي رأي بيرون 

نها به مجلس راه آكه تنها دو نفر اول 
 :يافتند

  رأي 452801 حسن غفوري فرد با   -1
 رأي 307618 سهيال جلودار زاده با   -2
  رأي 294861 اسداهللا بادامچيان با   -3
سيد علي اكبر موسوي حسيني با  – 4

  رأي 124058
مار شركت كنندگان در آ     با توجه به 

 بنا بر قول وزارت اين انتخابات  كه ، 
 ميليون  نفر بوده اند 1/2 حدود كشور

 كانديداي اين 4راي آو محاسبه جمع 
  15/1مجلس كه روي هم حدود 

 متوجه مي شويم ،يليون نفر مي باشندم
راي باطله و سفيد انداخته شده در آكه 

راي  آصندوق هاي رأي در حدود  
نها رأي داده شده آافرادي است كه به 

 .است 
 بنا بر اين، حماسه اي  كه مردم تهران 

راي رسمي آفريده اند، به روايت آ
 : چنين است 

فريناني كه در دادن رأي  آ حماسه -
 .  درصد 70ت نكرده اند حدود شرك

راي باطله با آ نفر اول در تهران -
 با توجه به اينكه .  هزار نفر 475حدود 

 950كل اراي باطله  و سفيد حدود 
هزار مي باشد در تقسيم به دو اين عدد 

 . به دست امده است 
 هزار 475راي سفيد حدود آ نفر دوم -

 نفر 
  نفر سوم حسن غفوري فرد  -
 چهارم سهيال جلودار زاد ه  نفر -
  نفر پنجم  بادامچيان  -
  نفر ششم موسوي حسيني  -

راي باطله كوالك كرده آ اين بار 
به سخنان سخنگوي دولت . است 

 اين : اشاره كنيم ،  الهام ،دروغگويان
:  حرف راستي زده و گفته است ، اوبار
راي باطله امسال در اين آمار آ

ر بوده است و انتخابات از هميشه باالت
شايد علت ان تجميع انتخابات باشد كه 

 .بايد اموزشهاي الزم را به مردم داد 
  

حماسه در انتخابات شوراهاي *
 شهر و روستا 

 
اين انتخابات از :         باهنر گفته است 

نجاكه سياسي نيست تاييد كننده آ
اد ژدوري مردم از دولت احمدي ن

و واقعيت تكذيب صريح قول ا. نيست
است از اتفاق ، چون  احمدي نژاد ، 

 به طور كامل وارد ، در اين انتخابات
شد و قصدش اين بود كه  روي 

 را كم كند و ، قاليباف،شهردار تهران
براي موفقيت مافياي خود ، برنامه 
ريزي دقيق انجام داده و با به 
كارگيري دوتن از مشاوران  و يك 
معاون اجرايي اش كليه توان خود را 

  به هر ،راي پيروزي در اين انتخاباتب
 در انتخابات ،قيمت ، بكار انداخته بود

، شكست، شكست شوراهاي شر تهران 
 . احمدي نژاد و حكومت او بود 

   او براي اينكه در اين انتخابات پيروز 
شود از ماهها قبل گروهي را بر حول 
سردار محصولي تشكيل داده  بود  و با 

 بزم پاش و كمك دو مشاورش يعني
زريبافان و كمك دانشجو برادر 
، استاندار تهران و همراهي  خواهرش

تدارك پيروزي در انتخابات شوراي 
 مي پنداشت شهر تهران را ديده بود و 

 . بي رقيب است 
       وي در نامه اي از محصولي 
خواسته بود برنامه كار را به گونه اي 

 گروه -طرح و تنظيم كند كه الف 
 رييس جمهور را  تشكيل دهد و حاميان

  ميان گروههاي اصولگرا مانع -ب 
در صورتي كه .  ايجاد اتحاد شود 

بتواند اين كار را انجام دهد پيروزي 
و محصولي هم . دور از دسترس نيست 

تمام تالش خود را به كار گرفت و 
به گونه .   مانع از هرگونه اتحادي شد 

كه اي كه گروه ائتالف امام و رهبري 
از ماهها قبل براي اين اتحاد تالش 

خرين روزها دست از آ در ،كرده بود
زيرا متوجه شد كه ديگر .  كار كشيد

.  ورد آنمي تواند اتحادي را  به وجود 
دو گروه ايثارگران و جانبازان كه از 

، بدين اد بودند همژنزديكان احمدي ن
او را از  ورود در انتخابات خاطر كه 

ه بودند  و او دچار شوراها منع كرد
 از او دور ،غرور شده و نپذيرفته بود

 .شدند 
     حاميان رييس جمهور با فرماندهي 

محصولي و بزم پاش و زريافان و خود  
اد  چنان بي پروا دست به ژاحمدي ن

كارهاي انتخاباتي زدند كه پنداري بر 
نان مسلم گشته بود  پيروز نهايي آ

 كه  وقتي  به همين دليل  بود .  هستند 
 از گروه ناظران بررسي ،سروري

 از   ،صالحيت  نامزدها، در تهران
زريبافان خواست كه محترمانه استعفا 
بدهد زيرا صالحيت او تاييد نشده 
است اما بدون در نظر گرفتن قانون 

 نام زريبافان را در ليست ،خود ساخته
قرار دادند  و اميدوار بودند ولو با 

 . د تقلب، برنده مي شون
    اشتباهي كه احمدي نژاد كرد  
همان اشتباهي بود كه گروه اصالح 
طلبان در دوره قبل و همينطور هاشمي 
رفسنجاني در دوره هاي قبل كرده 

اينان بدون شناخت مردم فكر .  بودند 
مي كردند وقتي چند هزار نفر به 
دورشان جمع شده اند ديگر همه چيز 

تند كه و نمي دانس.  بر وقف مراد است
بنا بر اين . مردم رژيم را نمي خواهند 

، موفقيت در انتخابات قالبي در گرو 
داشتن موقع متفوق در رژيم و نوع 

اين بار،  مافياي احمدي . تقلب است 
نژاد موقع متفوق نداشت و مردم نيز از 
بحران سازيها و دروغگوئيها و مشكل 

 . مده بودند آسازيهايش به تنگ 
ترين نظر سنجي هاي      يكي از به

مردمي انتخابات است و در انتخابات 
نجا كه آشوراهاي شهر و روستا از 

مردمي كه شركت مي كنند به 
هواداري از تمام گروهها وارد مبارزه 
انتخاباتي ميشوند مي توان به سادگي 
متوجه شد كه اوضاع و احوال گروهها 

 : به چه صورت است
ي  باال ترين درصد ها، درصد مردم•

است كه انتخابات را تحريم مي كنند و 
در رژيم، راه : با اين كار مي گويند 

ن بايد آحل وجود ندارد و در بيرون 
 .  راه حل جست 

    بني صدر  به مردم ايران پيشنهاد 
كرد انتخابات را تحريم كنند و در 

تا بر جهانيان . تحريم انتخابات بمانند
م نها رژيآمسلم شود كه وجدان جمعي 

ن زمان بدين آاز .  را نفي مي كند 
 هر زمان انتخابات برگزار مي شود ، سو

نيروهاي تحريم كننده از دور قبل 
بيشتر مي شوند و اين را به راحتي مي 

 .توان در انتخابات اخير تهران ديد 
 گروه احمدي ، در  انتخابات شوراها•

نژاد يا حاميان دولت مهر و محبت و 
 درصد كرسي 10عدالت شايد حدود 

گويا . ورد آهاي كشور را به دست 
 شوراي شهر ، انتخاباتترين انتخابات

با تمام تالشي كه  اين . تهران است
گروه متقلب انجام داد نتوانست  بيش 

 .از سه نفر را وارد شورا نمايند 
 نفر  عبارتند از پروين احمدي 3   اين 

 .اد و دانشجو و كاشاني  ژن
اد بهترين ژ احمدي نراي پروين        آ

اد در تهران ژگواه بر راي احمدي ن
اد ژراء مي گويند  احمدي نآ: است 

سخت ترين شكست را در تهران  
فهرست هاي ديگر .  خورده است 

.  تفاوتي با فهرست احمدي نژاد ندارند
  :مار توجه فرماييدآبه 

ابتدا گروههاي مشخص كه در •
ا انتخابات با تابلو شركت كرده اند ر

 .معرفي مي نماييم 
 كانديداهاي ستاد رايحه خوش -1

 يا گروه –خدمت  به رياست بزم پاش 
اد كه با ژحاميان دولت احمدي ن

عنوان هاي گروه  امام علي و گروه 
همراه رييس جمهور و گروه هزار 

 :صلوات هم معروف است عبارتند از 
 واعظ اشتياني – سلطانخواه –زيارتي  

 – زريبافان –شجو  دان– معتمد اذر –
 –  عباس زاده – بزم پاش –شكيب 
 – سجادي – تفرشي – عاليي –مجدي 

 پروين  احمدي –محمد علي رامين 
 .اد ژن
افراد مشترك گروه خط امام و -2 

رهبري كه از سوي سجاد سخنگوي 
خط امام و رهبري اعالم شده عبارتند 

 از 
 – خسرو شكيب – شيباني –چمران 

 –دالمقيم ناصري  عب–مرتضي طاليي 
 زريبافان – مهدي سجادي –خانم  آباد 

 شتياني آ واعظ – زياري –
 : گروه اصالح طلبان يا اعتماد ملي -3

 – مسجد جامعي –محمد علي نجفي 
 حسن – اسماعيل دوستي –ابتكار 

 سيد كامل – علي نوروز پور  –كريمي 
 – عباس ميرزا ابوطالبي –تقوي نژاد 

 –ه خامسي  تقي زاد–هادي ساعي 
 پيروز حناچي –زهرا صدر اعظم نوري 

 شهاب طباطبايي – افشين حبيب زاد –
  الهه راستگو –
 گروه اصولگرايان و كار امدي – 4

 ياگروه طرفدار قاليباف
 رسول – مهدي چمران –عباس شيباني 

 منظر خير – مرتضي طاليي –خادم 
 محمود – شكيب – ناصحي –بادي آ

 حبيب –ي  حسن بياد–وفا -خسروي 
 محسن –باد آ معصومه –كاشاني 

محسن وفا - بهمن اديب زاده –سوئزي 
  امير علي اميري –مهر 

با توجه به معرفي گروههاي شركت 
كننده در انتخابات شوراي شهر تهران 
اخرين امار منتشره از اراي مردم را 

 :مقايسه مي كنيم
مده در شوراي شهر آراي به دست آ*

ار نفر بوده  هز1,654تهران حدود 
 .است 

 
 

  راي 598351 –مهدي چمران 
   رأي535221 –مرتضي طاليي 

    راي 522750  –رسول خادم 
    راي 391200 –عباس شيباني 
   رأي 381759   –هادي ساعي 
    راي 326979 –حمزه شكيب 

    راي 304187   –عليرضا دبير 
  راي 239662 -اد ژپروين احمدي ن

  راي 231970  –معصومه ابتكار 
  راي 215270 –احمد مسجد جامعي 

  راي 201884 –محمد علي نجفي 
  راي 199757 –معصومه اباد 
  رأي198461 –حسن بيادي 

  راي 198292 –خسرو دانشجو 
  راي 195237 –حبيب كاشاني 

  راي 193533 –عبدالمقيم ناصحي 
  راي 186243 –حسن زياري 

  راي 171685 –محمود خسروي وفا 
  راي 159244 –امير علي اميري 

  راي 157095 –بهمن اديب زادهه 
  راي 153323 –محسن وفا مهر 

مده در شوراي آ   كل اراي به دست 
 1654557شهر تهران برابر است با 

 .مار را هم تجزيه مي كنيم آ اين •
مار واجدين شرايط در تهران آ    كل 

 ميليون نفر و 7برابر است با حدود 
مده در شوراهاي آراي به دست ميزان 

 22شهر تهران نشان مي دهد كه حدود 
درصد از مردم تهران در انتخابات 

 .شركت كرده اند 
راي داده شده به آ    با توجه به 

راحتي مي توان وزن و اعتبار سه 
گروههاي موجود در تهران را محاسبه 

 كرد 
 رأ ي گروه اول يعني گروه قاليباف يا •

ران كه با توجه به گروه مهدي چم
 –ميزان راي ايشان كه برابر است با   

 راي  كه به نسبت جمعيت 598351
واجد حق راي در تهران برابر است با 

اين گروه در اين . درصد 5/6حدود 
ورده اند و آانتخابات بيشترين رأي را 

نشان مي دهد كه مردمي هم كه در 
انتخابات شوراها شركت كرده اند با 

به  قاليباف از اين نظر راي ديدي باز 
داده اند كه اين گروه را مخالف گروه 

 .اد مي دانسته اند ژاحمدي ن
      به هر حال وزن گروه قاليباف يا 

مدي در تهران آاصولگرايان و كار 
 كه  درصد5/6برابر است با حدود 

اين گروه . بهترين نتيجه گروهها است 
 . نماينده دارد 8در شوراهاي شهر 

وه دوم كه خيلي براي پيروزي گر•
هزينه كرد گروه رايحه خوش خدمت 

در رأس . اد است ژيا حاميان احمدي ن
اين گروه خواهر او وجود داشته است 

راي او بهترين نظر سنجي از مردم آ. 
تهران در مورد عملكرد دولت و 
شخصيت احمدي نژاد است و اين رأي 

اد به ژنشان مي دهد كه احمدي ن
بات رياست جمهوري چقدر نسبت انتخا

مگر . رايش ريزش پيدا كرده است آاز 
ممكن است كه يك رييس جمهور بعد 

 ماه اينقدر از حاميانش 17از حدود 
اد ژرأي پروين احمدي ن! كاسته شوند 

.  راي 239662در تهران برابر است با   
اين ميزان راي با توجه به كل 

است واجدين شرايط در تهران برابر 
  . درصد5/3د با حدو

    چنين رأي پاييني براي نفر اول 
اد چنان موجب ژليست احمدي ن

سرشكستگي رييس جمهور و حاميان او 
شايد اگر مي دانستند با وجود . است 

 در ،ورندآتقلبها چنين رايي را مي 
 از گروه .انتخابات شركت نمي كردند 

 13 در صفحه
 

...اماصدام اعدام شد
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اد تنها دو نفر ژحاميان دولت احمدي ن
ايي بسيار پايين وارد شوراي شهر با ر

تهران شده اند يعني پروين احمدي 
 .اد و دانشجو ژن
 اين گروه  از : گروه اصالح طلبان •

ماهها قبل براي رسيدن به صندلي هاي 
شورا مرتب با هم جلساتي را برگزار 
مي كردند تا شايد بتوانند بار ديگر به 

بالخره  با هم به .  صحنه برگردند 
يدند ولي وقتي به راي  انها وحدت رس

نگاه مي كنيم  متوجه مي شويم كه 
. اينها هم در ميان مردم جايي ندارند 

 كه -نها  آبا توجه به راي نفر اول 
ساعي است و غير از پرداختن به  

 از ورزشكاران ملي نيز هست ، سياست
 ،راي 381759 كه برابر است با    –

نهم بنا بر آ، وزن گروه اصالح طلب
نها، در ميان مردم آرأي نفر اول 

 . درصد 5/5 برابر است با حدود ،تهران
    در نهايت،  حماسه سه انتخابات 
برگزار شده در يك تجميع انتخاباتي 
نشان مي دهد كه مردم در اكثر 
انتخابات تهران با عدم حضوري 

 70چشمگير و تحريمي حماسي حدود 
درصد در انتخابات شركت نكردند و از 

 درصد رأي سفيد 28ت كننگان، شرك
 . يا باطله در صندوقها انداختند

  تمام ،  روز جمعه،       با توجه به اينكه 
كانالهاي صدا و سيما مردم را نشان 
ميدادند كه در صف هاي طويل 

در .  نكه رأي بدهند آايستاده اند براي 
مرتب تكرار مي ، خر وقت هم آ

 مردم.   مسئولين وقت بدهند:كردند
در صف ها ايستاده اند و اگر زمان 
تمديد نشود ممكن است نتوانند راي 

خر،  در پايان وقت،  آدست .  بدهند 
 مردمي را نشان ،در برخي از حوزه ها

ميدادند كه پشت درهاي بسته ايستاده 
اند و به خاطر پايان وقت نمي توانند 

چهره هاي مبلغان  به ! راي بدهند 
دلقكي مي قيافه هائي مي ماند كه 

با وجود اين،  نگراني كساني را .   كنند 
بروز مي دادند كه تمام روز به مردم 

 . دروغ گفته اند و  شرمنده اند 
بلحاظ كمبود جا، از : انقالب اسالمي 

اطالعات و داده هاي اقتصادي ، به نقل  
 :سه اطالع و داده  بسنده مي كنيم 

 

 2015ايران تنها تا 
مي تواند نفت صادر 

 وضعيت –كند 
كشاورزي اسفبار 

 تريليون 200  –است 
ريال معوقه 
 ؟!سررسيدشده 

 
 مي 2015ايران تنها تا سال * 

 :تواند نفت صدار كند 
 

 دسامبر،  همزمان با تهديد 26     در 
احمدي نژاد به سالح نفت، 

سوشيتدپرس گزارش كرد كه روز آ
كادمي ملي علوم آن، روزنامه آپيش از 

ج تحقيقي را منتشر كرد كه امريكا، نتاي
مد ايران از صدور نفت آن،  درآبنا بر 

روي به كاهش مي نهد و در سال 
 ، از ميان مي رود زيرا ايران 2015

 . ديگر قادر نمي شود نفت صادر كند 

     روژه استرن ، اقتصاد و جغرافي 
داني كه در دانشگاه جون هابكينس 

با ناتوان : تدريس مي كند، مي گويد
ن صنعت نفت از صدور نفت، شد

سيب پذير آاقتصاد ايران بي ثبات و 
 . مي شود 

 ميليارد دالر از 50     ايران ساالنه 
مد بدست مي آفروش نفت خود، در

 12 تا 10بنا بر ارزيابي ، ساالنه .  ورد آ
از . ن كاسته خواهد شد آدرصد از 

ينده ، صدور نفت سال آ سال 5حاال تا 
ن پس، آاز . دبه سال كمتر مي شو

ميزان كاهش بيشتر مي شود و در سال 
 .،  از ميان مي رود 2015

     هرچند استرن بر اين باور است كه 
حق با دولتهاي غربي است وقتي مي 
گويند ايران بطور مخفي مشغول توليد 
بمب اتمي است، اما واقعيت اينست 
كه به انرژي اتمي نيز نياز پيدا مي كند 

. 
داخل، به قيمت ارزان      ايران در 

از سرمايه گذاري . نفت عرضه مي كند 
در . الزم در نفت نيز غفلت مي كند 

نتيجه، ديگر نخواهد توانست نفت 
 .صادر كند 

 7/3     در حال حاضر، ايران حدود 
ميليون بشكه نفت در روز توليد مي 

 هزار بشكه از سهميه اي 300كند كه 
ز مدي كه اآدر. كه دارد كمتر است 

 5/5اين بابت از دست مي دهد، ساالنه 
 . ميليارد دالر است 

    هرگاه امريكا شكيبا باشد، تا چند 
شتي آسال ديگر، ايراني با رفتاري 

نها دارند آنچه آ.  جويانه خواهد يافت 
با خود مي كنند بسيار بدتر از هر 

نها آكاري است كه ما مي توانيم با 
  . بكنيم

 
ان وضعيت كشاورزي اير* 

اسفبار است و كشاورزي ايران 
 :دارد از دست مي رود

  
 استاد رشته 54، 1385 دي ماه 3  در 

هاي مختلف كشاورزي در نامه اي به 
 :احمدي نژاد اعالن خطر كرده اند 

 بخش در دولت هاي سياست متاسفانه «
 در است مدت كوتاه غالباً كشاورزي

 آبي منابع بر فشار حاضر حال
 شدت به زيرزميني هاي آب خصوص به
 اعالم حسب بر كه طوري به رفته باال

 ميليارد هفت از بيش نيرو وزارت
 هاي سفره در منفي بيالن مترمكعب
 نتيجهء كه دارد وجود زيرزميني
 محصوالت برخي توليد افزايش سياست

 پايه منابع به توجه بدون و قيمتي هر به
 امنيت حاضر حال در حتي كه بوده

 تهديد را كشور ليم امنيت و غذايي
 تنها نه وضعيت اين ادامهء و كند مي

 خطر به را اجتماعي و سياسي امنيت
 آباداني و عمران بلكه انداخت خواهد

 آتي هاي نسل حقوق و كشور اقتصاد و
 قرار جدي تهديدات معرض در را

 گسترش باعث نهايت در و داده
 چون هايي استان در جديد كويرهاي

 آذربايجان، كرمان، خراسان، فارس،
 قم، زنجان، قزوين، مركزي، همدان،
 براي يقيناً و شد خواهد تهران و سمنان
 دير فردا اجرايي هاي سياست اصالح
 فعلي نسل بحق آيندگان و بود خواهد

 .دانند مي مسوول را
 مواد واردات از ايراني فرد     هيچ
 خوشحال ذرت و گندم نظير غذايي
 كه نيست راضي حال عين در و نيست
 محصوالت برخي در خودكفايي بهاي
 عموماً كه جاري هاي روش به هم آن

 فشار و زيركشت سطح افزايش بر تكيه
 و كشور هاي آب تر بيش مصرف بر

 دارد تشويقي هاي قيمت افزايش
 هايي برنامه چنين زيرا شود حاصل
 نيز توليدي هاي برنامه درون در حتي

 در و نيست برخوردار پايداري از
 امنيت و كشاورزي اقتصاد تدرازمد
 دسترسي امروزي مفهوم به (غذايي
 سبب به را) غذا به همگاني و آسان

 و كند مي مختل ها قيمت افزايش
 در سوءتغذيه موجب الخصوص علي

 درصد كه كشور از وسيعي جمعيت
 تشكيل جوانان را آنان از بااليي
 ».شد خواهد دهند، مي

 در چه گندم كشت زير سطح    افزايش
 و ديم زراعت در چه و آبي زراعت
 خشبي علوفه كشت گير چشم كاهش

 سبب) است نيز واردات غيرقابل كه(
 و گوشت شدهء تمام قيمت افزايش
 منابع به حد از بيش فشار و لبنيات
 افزايش. است شده طبيعي گياهي
 و دامي محصوالت شدهء تمام قيمت
 و مردم خريد قدرت كاهش سبب لبني
 و مناسب تغذيه مشكل آن تبع به

 توان كاهش با و شده تورم افزايش
 حيواني پروتيين مواد مصرف

 بين در خصوص به شديدي سوءتغذيه
 اقشار و سالخورده افراد و جوانان

 اقتصادي هاي هزينه كه شده درآمد كم
 جامعه براي سوءتغذيه از حاصل

 و است شده بيني پيش دالر ميلياردها
 تهديد شدت به را غذايي امنيت عمًال
 .كند مي

 هاي طرح اجراي با   همچنين
 از دولت خوشحالي بعدي تك

 و فراموشي باعث گندم خودكفايي
 مهم محصوالت از بسياري به توجهي بي

 و ضرر سبب امر اين كه شده
 سود از تر بزرگ مراتب به هايي زيان

 سال 40 از پس. است شده خودكفايي
 و ايم شده حبوبات واردكنندهء

 صورت به آن خليدا هاي قيمت
 گذشته سال به نسبت آور سرسام
 براي نساجي صنعت يا و يافته افزايش
 تن هزار 40 حداقل الياف نياز تامين
 و كند كشور وارد بايد محلوج پنبه

 با نباتي روغن خوداتكايي ضريب
 كاهش و پنبه كشت شديد كاهش
 ادعا وجود با آفتابگردان و سويا توليد

 آمده پايين بخش، مسووالن اعالم و
 عدم نشانگر مصاديق اين همه. است
 انداز چشم هاي سياست به عمقي توجه

 ».است دولت سوي از چهارم برنامهء و
 در دولت كرد اذعان بايد    متاسفانه

 الزم هاي تالش ماهه 16 مدت اين
 نداده انجام موارد اين در را زيربنايي

 روزمرگي جنبهء صرفاً تالش همهء و
 مطرح زودبازده هاي پروژه و داشته
 برنامهء هيچ محترم دولت. است بوده

 بازسازي و نوسازي براي مشخصي
 كشاورزان تا ندارد بخش عمومي
 كاهش و وري بهره افزايش با بتوانند
 كاهش به كمك ضمن توليد هزينهء
 را خود زندگي وضعيت جامعه تورم
 مزارع، باغات، ;دهند بهبود

 توليد مراكز ها، مرغداري ها، دامداري
 غذايي صنايع از اي عمده بخش حتي و

 آنان فعلي ساختار يا و اند شده مستهلك
 كشاورزي كردن رقابتي پاسخگوي

 صورت به دولت مالي منابع و نيست
 موردي هاي گيري تصميم و مقطعي
 بلندمدت هدف و شود مي هزينه

 ...ندارد وجود زمينه اين در مشخصي
 

مطالبات سر رسيد شده و * 
ت نشده نظام بانكي سر به پرداخ

 : تريليون ريال مي زند 200
 

 ي،ني جالل حسديس ديماه ، 3    در 
 ي و مالي پولياستهاي ستهي كمسيرئ

 ديمعوقه سررس:ه است  گفت،مجلس
 كشور به مرز يشده مطالبات شبكه بانك

.  استدهي رسالي رونيلي تر200
 تيريمد:  مجلس افزودندهينما

 ي و منطقيك منابع باننهي بهصيتخص
كردن نرخ سود بانكها از جمله مسائل 

 انتظار ي است كه از شبكه بانكيمهم
 نيطبق آخر: افزودينيحس.  روديم

 معوقه الي رونيلي تر200آمار تاكنون 
 كشور اعم ي شده شبكه بانكهاديسررس
 .  بوده استي و خصوصياز دولت

 كه از راني اي سود بانكهاهيحاش    
سپرده و محل تفاوت نرخ سود 

 د،ي آيبه دست م) دياسپر (التيتسه
 ي در حالست، درصد ا11 تا 7حدود 

 3 تا مي نرخ نني ايكه در عرف جهان
 . درصد است

همانطور كه تحقيق ژاله : انقالب اسالمي 
موزش و آوفا نشان مي دهد، وضعيت 

 :پرورش اسفبار تر است 
 

 ژاله وفا 
 

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 

در پرورش ايران 
 7  بخش- 21قرن 

  
 

 تاريخچه  سازمان در شماره قبل
 تا پژوهش در كشور از بدو انقالب

كنون را بررسي كردم و نيز اشاره 
 سهم بودجه 85   در سالكردم كه

تحقيقاتي كشور از توليد ناخالص 
ه  صدم درصد اعالم شد45داخلي 

 و  يك هزار ميليارد توماناست برابر با
ميليون  780ادلمع يورو ،خ روز به نر
و در حاليكهĤموزش عالي و  يورو

محققان  كشور همه و  به حق از  
كمبود بودجه تحفيفات شاكي و 

 حكومت 85 دي ماه 8ناراضي اند ، در 
 1احمدي نژاد اعالم كرد كه  مبلغ 

 250ميليارد دالر به كشور عراق و 
 !   ميليون دالر به حماس كمك ميكند

بر  ناب  اما جالب توجه است كه 
(  جديدترين گزارش بانك جهاني

 خسارت ساالنه )همشهرى 85 آذر23
هزار و 14آلودگى هوا در ايران 

درصد 6/1ميليارد ريال معادل 420
بعبارت .ميباشدتوليد ناخالص داخلى 

روشنتر  در كشوري كه كل بودجه  
تحقيقات آن كه بايد به امر سازندگي و 
اعتالي علمي و حل مشكالت متعدد در 

 صدم 45ر زمينه اختصاص يابد، ه
درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل 
ميدهد، هزينه هاي تخريبي تنها در 

 برابر 3يك قلم آنهم  آلودگي هوا 
. بودجه كل تحقيقاتي كشور ميباشد

توجه به نسبتهاي تخريب و سازندگي 
در نظام واليت فقيه  ، بخوبي جهت 
گيري اين نظام و تبعات و عواقب 

 براي ميهن ما ايران مشخص حياتش را
 .ميسازد

نگاهي به تجربه موفق نحوه 
سياستگزاري پژوهشي در كشورهايي 
كه سابقه نسبتا طوالني در امر تحقيق و 
پژوهش دارند  ،مشخص ميسازدكه 
هدف اصلي از پژوهش در كليه 
سازمانها  ودستگاههاي اجرايي يك 
كشور  و صرف بودجه هاي مادي و 

ر واقع ميبايستي  نيروهاي انساني  د
بهبود كيفيت ، كمك به تصميم 
گيريهاي مناسب و افزايش بهره  وري 
و كارايي ، اتخاذ راهبردهاي مناسب و 
حل مشكالت و كسب اعتماد و اطيمنان 
در برنامه ريزي خرد و كالن كشور 

خصوصا در بخش آموزش ، . باشد
پژوهش آموزشي به معناي كار برد 

 به منظور منظم و رسمي روشهاي علمي
مطالعه مشكالت آموزشي جهت توصيف 
، پيش بيني و  اجراي پديده هاي 

لذا هم تحقيقات و .  آموزشي ميباشد 
پژوهشهاي كاربردي كه هدف  از 
انجام آنها ، حل مسئله اي خاص  است 
و هم تحقيقات بنيادي كه  در آن 
هدف كلي از  پژوهش پيشبرد دانش 

 مد در موضوع مورد تحقيق است، بايد
نظر محققان و سياستگزاران آموزشي 
قرار گيرد  و مسلما دستيابي به اين 
اهداف جز از طريق به كار بستن يافته 
هاي پژوهشي در اتخاذ تصميمات 
اجرايي و مبتني ساختن برنامه ريزي ها 

اما . بر نتايج پژوهشها عملي نميشود
عوامل متعددي در استفاده از يافته 

 كه بي هاي پژوهشي نقش دارند
توجهي بدانان اثر بخشي هر گونه 
. پژوهشي را عقيم و ابتر ميسازد

همچون نياز سنجي صحيح و بومي  و 
تعيين اولويتهاي پژوهشي و ايجاد 
ارتباط نزديك و مستمر بين محققان و 
مجريان و ارزشيابي ميزان  سودمندي 

از ديگر ضرورتها در . نتايج تحقيقات 
 رشد اين زمينه  ،ايجاد زمينه  

شايستگيهاي علمي محققان  و تقويت 
بينش پژوهشي و واقع بيني در بين 
مديران و سياستگزاران آموزشي  و 
خصوصا ايجاد يك نظام اطالع رساني 
مناسب از قبيل  تاسيس بانك اطالعاتي 

كه دسترسي بموقع به نتايج تحقيقات  
انجام شده را براي  محققان و مجريان 

اين .   ميباشدپژوهشها  فراهم سازد ،
همه را نمي توان و نبايد از دولت و 
نظامي انتظار داشت كه ماهيت 
استبداديش، ضديتش را با علم و رشد 
محرز ميسازد، بلكه بخش اعظم  اين 
تحوالت در  اذهان ما مردم  بايستي 
انجام پذيرد و در واقع نيازمند  عزم و 

 .همت ملي است
حال جاي دارد در اين مقاله به    

بررسي كارنامه كاري موسسات 
پژوهشي آموزش و پرورش و مشكالت 
كيفي پژوهش از زبان مسئولين اين 

الزم به تذكر .وزارت خانه بپردازيم
است كه بعلت محدوديت خاص يك 
مقاله از بسط معرفي طرحها و 

لذا  در معرفي .  گوناگوني آنها معذورم
طرح هاي پژوهشي اكتفا نمودن 

نها چند نمونه در هر اينجانب   به ذكر ت
زمينه، به هيچ وجه به منظورو قصدكسر 
مقدار و يا ارزش از طرحهاي پژوهشي 

 .نبوده و نمي باشد
،   دانش آموزيهايپژوهش سرا         

 كه به منظور گسترش اكزي هستندمر
فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين 
دانش آموزان و هدايت استعدادها و 

 دانـش  براي رشد خالقيت هاي آنان
آمـوزان دوره مـتوسطه نـظري ، فني 
و حرفه اي ، كاردانش ، و نيز دانش 

 تاسيس آموزان دوره پيش دانشگاهي
 پژوهش 150 در حال حاضر. شده اند

سراي دانش آموزي به طور رسمي در 
 كشور راه اندازي شده و  هزينه هاي 
 14 در صفحه
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 محلمورد نياز پژوهش سراها از 
 از سوي شوراهاي اعتبارات تخصيصي

 وآموزش و پرورش استان ها و مناطق 
مؤسسات محلي از قبيل شهرداري ها ، 
مراكز علمي و پژوهشي و بنگاه هاي 

تامين   كمك هاي مردميواقتصادي 
نگارنده به سايتهاي اين قبيل . ميشود

دانش سراها مراجعه كرده است 
وجهت شناسايي نوع عملكرد اين قبيل 

 آموزي به پژوهش سراهاي دانش
معرفي دو نمونه  از اين دانش سراها و 

كه معموال در دانش ( برنامه كاري آنها 
 .ميپردازم) سرا ها مرسوم ميباشد 

پژوهش 85/ 84 برنامه سال تحصيلي 
سراي دانش آموزي دكتر عظيمي در 

  تجهيز و راه :شهرستان اران و بيدگل
  تدوين و .اندازي كارگاه كامپيوتر 

 . پژوهشسرااينترنتي طراحي سايت 
جلسات سخنراني به .جشن پژوهش 

مناسبت هفته پژوهش در پژوهش سرا 
در اين   سال جهاني فيزيك .و مدارس

ارسال بروشور و ويژه نامه وتهيه راستا 
انرژي : موضوع  سال جهاني فيزيك

 "شركت در همايش .هاي تجديدپذير
 "فراخوان مقاله سال جهاني فيزيك

 .در اصفهان
مه ساالنه پژوهش سراي دانش  برنا

آموزي مهرگان شهرستان مباركه سال 
 در زمينه فعاليتهاي 85-86تحصيلي 
 راه اندازي  طرح در بخش4رايانه اي 

كارگاه كامپيوتر و اجراي سيستم شبكه 
 راه اندازي كافي نت پژوهش نت،اينتر
 انتخاب مربي متخصص ،سرا

برگزاري كارگاههاي آموزش ،كامپيوتر
  . ها نفر مجري طرح300 .رايانه با كار
فعاليتهاي ميليون تومان و1  هزينهبا

آشنايي با پرورش -1اشتغال زايي 
پرورش  ،پرورش قارچ خوراكي ،ماهي

پرورش  ،گلهاي زينتي وگلخانه اي
ام و پرورش باد ،زنبوروزنبورداري

 .تحت فشار–آموزش آبياري قطره اي 
 200 با حضورطرح  5 د رمجموع 

 هزار 500هزينه .نفرپسر 100و فردخترن
 .تومان

شوراي     اماجهت معرفي برنامه كاري 
سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش 

 پژوهشگاه آموزش و  وو پرورش
 كه در شماره گذشته تاريخچه پرورش

شكل گيريشان را قيد كردم ، به 
گزارش كار ي و آمار ارائه شده از 
طرف دكتر كريمي سرپرست معاونت 

وهشگاه  آموزش و پرورش پژوهشي پژ
در مراسم توديع و معرفي  رئيس 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

  99 و 98مندرج در پژوهشنامه شماره (
از ":توجه كنيم ) 85مرداد و شهريور 

آنجا كه پژوهشكده وظيفه دارد بر 
اساس اساسنامه اطالعات پژوهشي و 
علمي مورد نياز وزارت آموزش و 

 93 و تامين كند، پرورش را طراحي
 در 83 تا 81طرح پژوهشي در سالهاي 

 طرح 65پژوهشكده تعليم و تربيت و 
،  در 84 و در پايان سال 83در سال 
 طرح  تصويب شده و  در 164مجموع

مقاالت پژوهشي چاپ .  حال اجراست 
 ترويجي از  –شده در مجالت علمي 

 عنوان 174 در مجموع 84 تا 81سال 
 شماره پژوهشنامه 45 انتشار. مي باشد 

آموزشي از ديگر كارهاي اين 
پژوهشكده   ميباشد و نيز  با اجراي 
برنامه معلم پژوهنده  ،دوره پنجم سال 

 معلم 7500 ، 81 تا 80تحصيلي 
 هزار نفر 10 ، حدود 6پژوهنده ، دوره 

 43 ، 8 هزار نفر و دوره 25 ، 7، دوره 
هزار نفر  در طرحهاي پژوهشي شركت 

همچنين از كارهاي ديگر .  دكرده ان
اين پژوهشكده تاليف كتاب حضرت 
امام خميني و آموزش و پرورش ، 
مجموعه مصاحبه با شخصيتهاي طراز 
اول كشور در خصوص چگونگي ورود 
انديشه هاي حضرت امام به برنامه هاي 

وزارت آموزش و پرورش در قالب 
برنامه استراتژيك ، تدوين خالصه 

در خصوص تحقيقات انجام شده 
انديشه هاي تربيتي ، فرهنگي و 
اجتماعي حضرت امام و نحوه استفاده 
از آنها در برنامه ريزي آموزشي ، 
اجراي پژوهش به سفارش موسسه 
تنظيم و نشر آثار حضرت امام در 
خصوص ميزان آشنايي دانش آموزان 
با انديشه هاي امام و آماده سازي 
پژوهش ديگري در همين راستا 

 ".ميباشد
 "   همچنين در همايش دو روزه 

تبيين انتظارات از پژوهشگاه مطالعات 
   كه در خرداد ماه "آموزش و پرورش

 در شهر سنندج برگزار شد  ، 84
دكترخسرو ساكي رئيس سازمان 
آموزش و پرورش استان كردستان 
وعضو هيئت پژوهشكده تعليم و تربيت 

 سال از آغاز 15 بيش از ":اعالم كرد 
اليتهاي پژوهشي به شيوه انجام فع

و دوره هاي . جديد سپري شده است 
گسترده آموزش پژوهش با شركت 

 هزار نفر بر گزار گرديده 150بيش از 
در طي اين مدت تا پايان سال . است 
 طرح پژوهشي و 4300 ، حدود 1383
 پايان نامه با استفاده از اعتبارات 2200

پژوهشي آموزش و پرورش انجام يافته  
 ديده مي شود كه يك پژوهش كمتر

مورد نياز به دليل كمبود اعتبار فرصت 
پس كمبود اعتبار . انجام نيافته باشد 

مشكل درجه اول پژوهش در آموزش 
 ". و پرورش نمي باشد 

   جهت اطالع خوانندگان گرامي 
براي شناخت طرحهاي اولويت دار در 

 15آموزش و پرورش  در ذيل به ذكر
 هاي مختلف طرح نمونه از حوزه

آموزش و پرورش  ازفهرست طرحهاي 
پژوهشي پايان يافته پژوهشگاه مطالعات 

از  ( 1384آموزش و پرورش در سال 
به نقل از )   طرح 56مجموع 

 خرداد و 97 و 96پژوهشنامه آموزشي 
 . ميپردازم85تير ماه 

بررسي ساختار و تشكيالت آموزش و _1
 برگزاري همايش در – 2. پرورش

 ارزش يابي –  3. الفنونخصوص در
نتايج برنامه ارزشيابي توصيفي در 

 بررسي روشهاي – 4. برخي از مدارس 
كاهش بازماندگي دختران از آموزش 
. عمومي در مناطق محروم و روستايي 

 تاثير ساختارهاي متفاوت خانواده –5
در عملكرد تحصيلي و سالمت رواني 

 شرح شغل و – 6.  دانش آموزان 
-7. ز مديريت در مدارس شرايط احرا

بررسي عوامل موثر در فرسودگي 
 – 8. شغلي مشاوران مدارس متوسطه 

تاثير سرمايه اجتماعي بر موفقيت 
 طرح – 9.  تحصيلي دانش آموزان 

تدوين دايره المعارف تخصصي تعليم و 
 بررسي آگاهي و – 10.  تربيت اسالمي 

نگرش زيست محيطي دبيران و دانش 
. توسطه ايران و هند آموزان مدارس م

 مقايسه ميزان رضايت زناشويي در – 11
ازدواج هاي سنتي و غير سنتي معلمان 
شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد 

 بررسي بازيهاي گروهي – 12اسالمي  
بر پيشرفت تحصيلي و زبان آموزي 
دانش آموزان دختر و پسر دوم ابتدايي 

 نقد و بررسي نظريه – 13. شهر تبريز 
شناسي هري برودي و كاربرد آن زيبا

براي تعليم و تربيت با تاكيد بر فرايند 
 تدوين – 14. ياد دهي و ياد گيري 

اهداف و شاخصهاي برنامه هاي پيش 
دبستاني در حيطه رشد اجتماعي و 

 ساخت ابزار ارزيابي – 15. هيجاني 
آمادگي تحصيلي كودكان پيش 

دبستاني در حيطه شناخت و دانش 
 . عمومي 

تاسفانه نگارنده به ميزان هزينه هايي م
اختصاص يافته به طرحهاي مذكور 
دسترسي نيافتم ولي فهرستي از هزينه 
هاي طرحهاي پژوهشي دانشگاه 
اصفهان را كه به هر حال نمادي از 
هزينه هاي طرحهاي پژوهشي را در 
اختيار خوانندگان جهت قضاوت قرار 

 .ميدهد، را در ذيل مي آورم
ح پژوهشي و هرينه آنها  طر12نمايش 

كار گروه علمي فن آوري ستاد نكو .
داشت اصفهان موسسه ارائه دهنده 

 طرحها
طرح تاسيس مجله بين المللي علوم -1

انساني مجري معاون پژوهشي با هزينه 
مسابقات ربوتيك -.2 ميليون تومان 50

دانش آموزي كشورهاي اسالمي  
-3. ميليون تومان38آموزش و پرورش

 مسابقه تيمي رياضي برگزاري
 ميليون 40دانشجويان جهان اسالم 

همايش نقش اصفهان در پهنه -5.تومان
ميليون 5تاريخ ايران و جهان اسالم   

همايش اصفهان ومشروطيت -6.تومان 
همايش نقش -7. ميليون تومان45

 ميليون 79اصفهان در تمدن اسالمي 
اصفهان از ديد سياحان -8.تومان 

طرح -9.تومان  ميليون 5فرانسوي 
بازديد نمايندگان كشورهاي اسالمي از 
سيستم ارائه خدمات بهداشتي استان 

جشن -10 ميليون تومان 33اصفهان 
نكو داشت پنجاهمين سالگرد تاسيس 
دانشكده داروسازي و علوم دريايي 

طرح - 11. ميليون تومان 30اصفهان 
برگزاري همايش بين المللي نقش 

هنگي و اصفهان در توسعه علوم فر
-12.  ميلون تومان320تمدن اسالمي 

طرح اجراي سرود اصفهان پايتخت فر 
 . ميليون تومان15هنگي اسالمي 

مسلما در بسياري از دانش سرا هاي 
دانش آموزي فعاليتهاي مفيد در راه 
ارتقاء سطح دانش دانش آموزان و 
رشد قوه خالقيت آنها انجام ميپذيرد و 

زان قابل ستايش است و دانش آمو
مستعد در جشنواره خوارزمي همه ساله 
طرحهاي ارزنده اي را كه نشانگر قوه 

ولي . ابتكارشان است ، ارائه ميدهند
اينطور كه مالحظه ميگردد متاسفانه از 
دانش سراهاي دانش آموزي گرفته تا 
حتي بزرگترين مراكز علمي كشور 
يعني دانشگاهها را تب برگزاري 

 گرفته همايش و جشن و مسابقه فرا
است آنهم در قالب طرحهاي پژوهشي 

بي دليل نيست كه  امر پژوهش در ! 
مسائل بنيادي در ايران پا نميگيرد و با 

نگاهي .مشكالت متعددي روبر و است
به طرحهاي دانشگاه اصفهان اين سوال 

را به ذهن خواننده متبادر ميكند كه  
آيا مسائل پژوهشي اين دانشگاه در همه 

نه هاي قطره اي سطوح با  هزي
پژوهشي در كل كشور  حل شده اند 

كه اولويتهاي اين دانشگاه من باب  
 اصفهان پايتخت "نمونه اجراي سرود

 ! ميباشد؟"فر هنگي اسالمي
  نگارنده مشكالت  كيفي وموانع 
پژوهش را در ايران  از ديد مسئوالن 
امر پژوهش و تحقيقات  به شرح ذيل 

 :جمع آوري كرده ام
فقدان رويه .  مسئله شناسي بحران◄ 

روشن و كار آمد در تعيين اولويتهاي 
پژوهشي به ويژه نگاه خرد و سطحي 
به مسائل آموزشي و در نتيجه 

 . موضوعات پژوهشي 
بحران روش شناختي و غلبه روشهاي ◄

كمي بر حوزه تحقيقات آموزش و 
پرورش و در نتيجه رويارويي نظام 

آموزشي با محدوديتهاي حاصل از 
 . نتايج آنها 

بحران اشاعه و كاربست يافته هاي ◄
 پژوهش 

عدم برخورداري نظام آموزشي از ◄
 . برنامه راهبردي كالن 

فقدان جهت گيري موثر در طراحي ◄
و اجراي پروژهايي با وسعت ملي و 
ناظر بر اهداف و  راهبردي نظام 

 . آموزشي 
ضعف مديريت ، سياست گذاري و ◄

 . وهشي نظارت بر حوزه هاي پژ
ضعف ارتباطات و روابط بين المللي ◄

 . در حوزه پژوهش 
فقدان نظام كار آمد اطالعات و ◄

ارتباطات پژوهشي در آموزش و 
 . پرورش 

حاكم نبودن روشهاي علمي در ◄
 . تخصيص و توزيع اعتبارات پژوهش 

تكراري بودن و فقدان ژرفا نگري در ◄
 . تنظيم اولويتها 

 در حوزه نبود فضاي خود اصالحي◄
 . پژوهش 

 درست مانند 1385الويتهاي سال◄
گويي .  مي باشد 1368اولويتهاي سال 

 . مسائلونيازها هيچ تغييري نكرده است 
روزمرگي در انجام پژوهش و بي ◄

تفاوتي نسبت به مفروضات پژوهش ، 
تلقي وظيفه اداري از پژوهش و در 

 . نتيجه افتادن در دام بازيهاي اداري 
ن حوزه پژوهش با سطح فاصله ميا◄

 . اجرا بويژه مدرسه 
همچنين دكتر حسن رمضان زاده در  
تحقيقي مندرج درفصلنامه پژوهشكده 

 ،موارد 83 سال 80تعليم وتربيت شماره 
ذيل را  از اولويتهاي موانع كاربرد 

فقدان نظام :پژوهشهادر كشور ميداند
اطالع رساني مناسب،ترديد در كيفيت 

و روش شناسي گرد آوري داده ها 
پژوهشي ،وجود استبداد مديريتي و 

 .مديريت شتابزده 
 همچنين در صورت مذاكرات و 
مصوبات نشست هم انديشي مسئولين 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

  آمده است كه دكتر 85 تير 27در 
احمدي معاون آموزش و پرورش 
عمومي كشور   به موانعي سخت در 

 آموزش و راه تحقق امر پژوهش در 
 در ":  پرورش كشور اشاره ميكند

دوره راهنمايي پژوهش دانش آموزي 
ولي حجم . يكي از برنامه هاي ماست 

كتابهاي درسي و ملزم بودن معلم به 
تدريس ، تفكر را از دانش آموز مي 

بين كارگزاران ، مديران و . گيرد 
 اول پژوهش بعد "برنامه ريزان شعار 

 اختصار  خيلي ناقص و به"تصميم 
 معاونت 81در سال . انجام مي گيرد 

 500 ميليون و 10آموزش عمومي كه 
هزار دانش آموز را سرويس مي دهد ، 

 طرح پژوهشي تصويبي داشته و 14تنها 
 2 ، 84 طرح و در سال 10 ، 82در سال 

 اين 85طرح و احتمال دارد در سال 
 ".وضعيت به حد اقل ممكن  برسد 

ن امر يافت كه   بايد پاسخي  براي اي
 هزار كالسهاي چند پايه سراسر 48

 ، دانش آموزان اول كشور را در آنها
تا پنجم ابتدايي به طور همزمان با 
حضور يك معلم بر سركالس، درس 

 ، چگونه مي توان بدون مي خوانند
تحول و پژوهش اداره كرد ؟در ثاني 

 درصد معلمين ما ديپلمه هستند با 48
نهم با سوابق اين سطح از سواد  آ

طوالني تدريس و عادت به شيوه هاي 
سنتي تدريس  ،چگونه ميتوان ذهنيت 
اين  معلمان را با لزوم  امر پژوهش و 

كار برد روشهاي جديد حاصل از آن  
 همچنين "بر سر كالس  عادت داد؟

اي رييس كميته  ابراهيم كارخانه
 در گفتگو آوري مجلس تحقيقات و فن

نامگي در امر با ايسنا  علل بي بر
پژوهش در ابران را چنين بر 

متاسفانه تحقيق و پژوهش :ميشمارد
مبتني بر نياز كشور نبوده و هدفمند و 

شود،  گذاري شده تدوين نمي سياست
چرا كه در حال حاضر پراكندگي امر 
پژوهش و دوباره كاري در تمام 

ها به وضوح  ها و دستگاه وزارتخانه
يي و دليل ناهمسو. شود مشاهده مي

تكراري بودن برخي تحقيقات، نبود 
هاي  صندوقي جهت ثبت پژوهش

علمي در كشور است كه تمام 
هاي علمي و پژوهشي صورت  فعاليت

گرفته در گذشته و حال در آن 
ها و  در تمام دانشگاه. صندوق ثبت شود

ريزي،  ها با مديريت و برنامه كتابخانه
هزاران كار تحقيقاتي وجود دارد كه 

 ميلياردها تومان هزينه شده براي آن
 ". گيرد  اما مورداستفاده قرارنمي است،

دكتر رضا منصوري معاون پژوهشي    
  در مصاحبه 01/15 /85سابق وزير علوم

يك مثال : اظهار داشت نيز به ايسنا
ساده رصدخانه ملي و مكان يابي آن 

و چه دقت  است كه با چه زجر و مشقت
چه علمي اين كار آغاز شد و با 

دشواري يك گروه بيست نفره آموزش 
ديدند و سال گذشته در چهار نقطه 
كشور در سرماي بسيار سخت در 
ارتفاعات سه هزار متري در مناطقي 
كه حيوانات وحشي وجود دارند، 
بدون حفاظت با چه مشقت و با پول 

با اين . گيري علمي كردند كم اندازه
 كه 84حال، نرسيدن بودجه در سال 

ها بود،  همين كاهش بودجهبخشي از 
اين طرح را بعد از هفت سال 

. ريزي و نتايج بسيار متوقف كرد برنامه
مثال در سال اول اعتباري بالغ بر بيست 

آوري تعيين  ميليارد تومان براي نانو فن
شده بود كه در عمل حدود يك 
ميليارد تومان به آن اختصاص 

 جزو اين قبيل بي برنامگي ها .يافت
برنامگي برنامه ريزان كشور  همان بي

ماست كه خود سازمان مديريت پيش 
نويس آنها را براي دولت و مجلس 

كند  كند و بعد خود اجراء نمي تهيه مي
 .و اين خيلي خطرناك است

در باال  نظر گاههاي مسئوالن دست 
اندركار پژوهش در وزارت آموزش و 
پرورش و آموزش عالي كشور  را 

 بسياري ازطر مسلما. مالحظه كرديد 
حهاي پژوهشي با همت محققين دلسوز 
و فرهيخته با روشهاي علمي تهيه 
گرديده است  ولي تا مشكالت 
ساختاري امر پژوهش حل نگردند ، 
سرمايه هاي انساني و مادي بسياري 
. است كه در ميهن ما بهدر ميروند

وقتي نگاه  دكتر محمد مهدي اسالميه 
و رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش 

پرورش و دبير شوراي سياست گذاري 
( تحقيقات وزارت آموزش و پرورش

 و 98مجله پژوهشنامه آموزشي شماره 
به امر پژوهش ) 85 مرداد و شهريور 99

به شرح زير  از نتايج سحر در نظام 
محققي كه در :":واليت فقيه باشد

مطالعه هاي موردي مشهور قدم برمي 
 دارد مثل كسي است كه حس المسه او
در فضاي ظلماني كار نمي كند و به 
مدد عصا كور مال كور مال قدم برمي 

ولي وقتي پيمايشي صورت مي . دارد 
گيرد ، از مطالعه موردي قدم فراتر مي 
گذارد ، اينجا ديگر از كورمال خارج 

آن نور چراغ قوه محيط را . مي شود 
اين نور مي تابد . بر ما زنده مي كند 

را اين محيط محيط زنده مي شود زي
بود منتهي ماهيت آن در وجود ما نبود 

اين انتقال توسط اين نور انجام مي . 
گيرد منتهي در اينجا نور يك چراغ 

اما اگر دو پژوهنده در . قوه است 
حال كار جدي بيايند و تلفيق بر هم 
پيدا كنند قلبا و ذكرا و عمال با هم يكي 
شوند ، اينجا نور يك المپ است كه 

نور چراغ . ا روشن مي كند محيط ر
قوه هر لحظه امكان زدودنش هست اما 
اين المپهاي الكترسيته وصل به نيروگاه 
برق است و انشا اهللا در آينده وصل به 

   "!!نيروگاه اتمي بوشهر 
چه صبح دولتي را ميتوان از اين قبيل 

 !مسئوالن انتظار داشت؟
 15 در صفحه

...اماصدام اعدام شد
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زاد آتضاد جريان 
ها  عانديشه ها و اطال

 -با قدرت 
 كشتار و سركوب
 :روزنامه نگاران

 
 
 بنا بر گزارش گزارشگران بدون مرز، ◄

 روزنامه 81دست كم ،  2006در سال 
نگار به هنگام انجام وظيفه و يا ابراز 

 كشور جهان كشته 21نظر خود در 
نزديك ترين آمار به اين . شده اند

در اين .   است1994تعداد در  سال 
امه نگار در نسل كشي  روزن103سال 

ندا، جنگ داخلي در الجزاير و ارو
 2006در سال . يوگسالوي كشته شدند

مترجم، (  همكار مطبوعات 32همچنين 
نيز كشته شده اند اين ....) تكنسين و
 . نفر بود5ل گذشته اتعداد در س

براي چهارمين سال متوالي عراق  ●
خطرناكترين كشور براي روزنامه 

وزنامه نگار و همكار  ر64نگاران است 
 در اين كشور 2006مطبوعاتي در سال 
در عراق  از آغاز . به خاك افتاده اند
 همكار رسانه ها  139جنگ تا به امروز  

آماري كه دو برابر . كشته شده اند
كشته شدن خبرنگاران درجنگ بيست 

 روزنامه نگار 64. ( ساله ي ويتنام  است
 1975 تا 1955در طي جنگ ويتنام از 

 درصد 90نزديك به .)  كشته شده اند
كشته شدگان روزنامه نگاران عراقي 

در اين رابطه يا هيچ تحقيق . هستند
قضايي انجام نمي گيرد و يا اين 

 .  تحقيقات به نتيجه اي نمي رسند
 دومين كشور خطرناك براي روزنامه 

 روزنامه 9ا كه بنگاران مكزيك است 
رهاي نگار كشته شده كه در ليست كشو

قاره ي امريكا در صدر و پيش از كلمبيا 
اين روزنامه نگاران در باره . قرار دارد

ي قاچاقچيان مواد مخدر تحقيق مي 
كرده اند و  يا خشونت عليه جنبش 
هاي اجتماعي را  تحت پوشش قرار 

 . داده اندمي 
 روزنامه نگار در سال 6در فيليپين    

 2005در سال (  كشته شده اند 2006
)  روزنامه نگار بوده است7ن تعداد اي

در اواخر ماه مي، فرناندو باتول مفسر 
راديو دي پي آر به هنگام عزيمت به 
محل كارش با ضرب گلوله از پاي 

به گفته مقامات فيليپيني  اين . درآمد
روزنامه نگار به دست مامور پليسي كه 
از وي به دليل رفتار حشونت آميز اش 

 انتقاد شده بود، در برنامه اي راديويي
از سوي ديگر دو . به قتل رسيده است

عامل قتل  سرمقاله نويس  و روزنامه 
نگار مارلن اسپرات كه در ماه مارس 

 به قتل رسيده بود،  در دادگاهي 2005
اما آمران . به حبس ابد محكوم شدند

با . قتل از مجازات مصمون مانده اند
اين حال در اين كشور كه مصونيت از 

ات قائده است اين نمونه بايد مجاز
 .سرمشق قرار گيرد

 روزنامه نگار در طي سال 3در روسيه   
 روزنامه نگار 21.  (  كشته شده اند2006

از تاريخ به قدرت رسيدن والدمير 
قتل آنا ) 2000پوتين در مارس 

 پوليتوكفسكاپا روزنامه نگار هفته نامه 
نوويا گازتا  نشان داد كه حتا روزنامه 

ران سرشناس و مورد حمايت جامعه نگا
بين المللي نيز از خشونت مرگبار در 

مراحل تحقيقات در اين . امان نيستند
نفري تعيين شده از 150باره با گروه 

كشورهاي . سوي مقامات ادامه دارد
دمكراتيك از روسيه خواسته اند كه از 

همه امكانات خود را براي روشني 
 ساختن هويت قاتالن بكار گيرد

در تركمنستان وضعيت آزادي    
. مطبوعات هر روز وخيم تر مي شود

اوغلوسپار مرادوف  خبرنگار راديو 
اروپاي آزاد، سه ماه پس از دستگيري، 
احتماال در اثر ضربات وارده در سپتامبر 

عليرغم .  در زندان درگذشت2006
درخواست هاي مكرر اتحاديه اروپا 

ي تركمنستان از تحقيق در باره چگونگ
 . مرگ اين روزنامه نگار سرباز مي زند

 سرائيل در  در لبنان در طي جنگ با ا   
تابستان گذشته يك عكاس  و يك 
تكنسين تلويزيون كشته و بيش از دها 

 .روزنامه نگار زخمي  شدند
 مورد 1400  بيش از 2006در سال 

تهاجم و تحديد روزنامه نگاران در 
سراسر جهان از سوي گزارشگران 

كه . ن مرز آمارگيري شده استبدو
خود ركوردي ديگر از خشونت عليه 

بيش از نيمي از . روزنامه نگاران است
اين موارد به هنگام انتخابات روي 

   . داده اند
آمار سانسور نسبت به سال گذشته  ●

 مورد 912اندكي كاهش داشته است 
  در 2005 مورد در سال 1006نسبت به 

مدار سال گذشته كشور نپال سرد
. سانسور و دستگيري روزنامه نگاران بود

اما با آتش بس وضعيت آزادي 
مطبوعات در نپال نسبت به درگيري 
نظامي كه در سالهاي اخير كشور را مي 
لرزند، به شكل مطلوبي تغيير كرده 

 در آوريل " انقالب دمكراتيك". است
گذشته آزادي هاي بنيادين را در 

ه روزنام. كشور گسترش داده است
نگاران زنداني آزاد شده اند و  ده ها 
راديو آزاد در سراسر كشور به كار 

 . مشغولند
امسال  تايلند ركورددار بيشترين    

در فرداي كودتاي . تعداد سانسور است
 300 سپتامبر بيش از 19نظامي در 

راديو  محلي و چندين سايت اينترنت 
اما چند هفته بعد وضعيت . تعطيل شدند
 .ادي بازگشتبه حالت ع

در باره وضعيت سانسور در چين،    
كره شمالي و برمه بدست آوردن آمار 
ناممكن است و در اين كشورها 
موازيني كلي عليه رسانه ها اتخاذ مي 
گردد كه گاه در يك آن صدها رسانه 

 . و خبرنگار را شامل مي شود
 شبكه اينترنت در 2006در طي سال  ●

ترل و بسياري از كشورهاي جهان كن
گزارشگران بدون . سانسور شده است

 13مرز در نوامبر سال جاري ليست  
كشور دشمن اينترنت در جهان 
عربستان سعودي، روسيه سفيد، برمه، 
چين، كره شمالي، كوبا، مصر، ايران، 
اوزبكستان، سوريه، تونس، تركمنستان، 

 .ويتنام، را معرفي كرد
  روزنامه نگار در طي 871دست كم  ●

 در سراسر جهان و از جمله 2006سال 
در ايران، ازبكستان، سوريه، تونس، 
چين  براي انجام وظيفه خود  دستگير 

تعدادي از . و از آزادي محروم شدند
اين افراد ساعت ها در بازداشت بسر 
برده اند و بسياري به حبس هاي 

 .  سنگين محكوم شده اند
ريودن روزنامه نگاران نگراني تازه  ●

 براي دست اندركاران رسانه اي است،
 تعداد روزنامه نگار 2006ها، در سال  

 .   نفر بوده است56ربوده شده 
 تن از روزنامه 220، 85ذر آ در ◄

حكومت رفتار نگاران بيانيه اي صادر و 
 كه اخيرا  -  با خبرنگاراناحمدي نژاد 

در اعمال محدوديتهاي وزارت كشور 
و شخص وزير در برابر پوشش شفاف 
 اخبار مربوط به انتخابات به اوج رسيده

اي از   مجموعه:  اعتراض كردند –است 
در ايجاد محدوديت براي بدعتها 

  از ممنوعيت حضور  -خبرنگاران 
خبرنگاران در مراحل ثبت نام 
نامزدهاي انتخابات شوراها تا ايجاد 

هايي براي خبرنگاران در  محدوديت
  توسط -ستاد انتخابات وزارت كشور 

كار به . وزير كشور به اجرا گذاشته شد 

جايي رسيد كه وزير كشور رسما از 
حضور يك خبرنگار ممانعت به عمل 

 حق گزينش آآورد و فراتر از آن
خبرنگاران و تعيين تكليف براي 

 چنين . شدها را براي خود قائل  رسانه
، عالوه بر ايجاد تصويري برخوردي

ز المللي ا مخدوش و مبهم در عرصه بين
جريان آزاد اطالعات در ايران، نشان 
از فقدان نگرش صحيح نسبت به نقش و 
جايگاه اصحاب رسانه در مجموعه اين 

 . دولت دارد
بخت  صالح نيك،  85 دي 1 در ◄

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق 
متأسفانه در : گفته است زندانيان 

مواردي مشاهده و گزارش شده كه 
مي بعضي از محاكم اختصاصي و عمو

از پذيرش وكالي دادگستري، بر 
خالف نص صريح قانون خودداري 

كنند اين مراجع  كرده و اعالم مي
تواند از  وكالي خاص دارند و متهم مي

بين آن وكال، وكيل مورد نظر خود را 
 . انتخاب كند

بدستور مسئولين قوه ، 85 ديماه 1 در ◄
قضائيه و زندان گوهر دشت در شب 

راني را مورد يلدا بهروز جاويد ته
 .ضرب و شتم وحشيانه خود قرار دادند

در چند هفته اخير پس از يورش گارد 
ويژه زندان گوهر دشت و ضرب و شتم 
زندانيان سياسي كه موجب جراحات 
 جدي بهروز جاويد تهراني شد،

اعتراضات و اعتصاب غذاهاي گسترده 
اي را در زندان هاي كشور موجب 

ئولين  در پي اين اعتصاب غذا مسشد
زندان گوهر دشت با دادن وعده وعيد 

 .هاي اين اعتصاب را فرو نشاندند
وكيل مدافع ، 85 دي ماه 2 در ◄

دار  برخي دانشجويان موسوم به ستاره
با ابراز انتقاد و نگراني از اظهارات اخير 

به استناد اصول : گفته است وزير علوم، 
قانون اساسي درباره اين دانشجويان به 

لت اداري شكايت كرديم ديوان عدا
اي موارد  كه اين ديوان در پاره

ها  شكايت را پذيرفت و در برخي زمينه
نام دانشجويان را  حتي دستور ثبت

 .صادر كرد
اظهارات اخير وزير علوم درباره      

شده از تحصيل در   دانشجويان منع
مقطع كارشناسي ارشد، به شدت 
اعتراض اين دانشجويان را برانگيخته 

ت به طوري كه آنها عالوه بر اس
شكايت از وزير علوم به دستگاه قضايي، 
خواستار استيضاح زاهدي توسط 

 .مجلس هفتم هستند
جلسه رسيدگي به   ، 85 دي  5 در ◄

اتهامات روزبه ميرابراهيمي، اميد 
زاده و جواد   معماريان، شهرام رفيع

نويسان   تميمي از وبالگ  غالم
 دادگاه 1059 نگار، در شعبه  روزنامه

 .شدعمومي تهران برگزار 
دادگاه تجديد نظر  ، 85 دي 2 در ◄

استان كردستان ضمن نقض احكام 
بدوي دادگاه عمومي جزايي بانه و 

 شهروند بانه اي به 30ارجاع پرونده 
دادگاه انقالب اسالمي سقز، خواهان 

به اتهام (احكام سنگين تري براي آنان 
ه امنيت مقابله با نظام و اقدام علي

 نفر از 30تعداد . ، شد)داخلي
ابوبكر : شهروندان بانه اي به نامهاي

رحماني، حسن كتابي، احمد فتاحپور، 
بالل راوند، سالم رستمي، لطيف 
رسولي، محمد درويشي، عطا ذبيحي، 
درويش مجيدزاده، اسماعيل 
احمدزاده، ابوبكر استادي، سيروان 
نصيري، هيمن مجيدي، حسين عليپور، 

 قادري، رستگار مسگري، محمد
عبدالحكيم كريمي، كاوه حسني، 
صديق امين نژاد، صالح درويشي، ناصر 
غالمي، خالد رحيمي، عبداله رنجبري، 
بهمن فتاحزاده، ريبوار رحيم پناه، اميد 
رحماني، سامان رسوليان و سردار 
رحماني به اتهام شركت در اعتراضات 
مدني سال گذشته كردستان، در 

 3مي جزايي بانه هريك به دادگاه عمو
 ميليون ريال جزايي 3 ماه حبس و 6تا 

دادگاه . نقدي محكوم شده بودند

تجديد نظر استان كردستان ضمن 
نقض حكم دادگاه بدوي، اتهام 
نامبردگان را قصد مقابله با نظام و 
اقدام عليه امنيت داخلي توصيف 
نموده و رسيدگي به اتهامات متهمين را 

اه انقالب اسالمي در صالحيت دادگ
 257 و 249دانسته و با استناد به مواد 

 قانون 5آيين دادرسي كيفري و ماده 
اصالحي تشكيل دادگاههاي عمومي و 
انقالب رسيدگي به اتهامات متهمين بانه 
اي را به دادگاه انقالب اسالمي سقز 

 .اعاده و ارجاع نموده است
جلسه رسيدگي به ، 85 ديماه 11 در ◄

جالل قوامي، تونيا كبودوند و اتهامات ا
پناهي، از اعضاي هيأت   كاوه حسين

پيام «شده   نامه توقيف  تحريريه هفته
كردستان صبح روز دوشنبه، » مردم

يازدهم دي ماه جاري در شعبه اول 
دادگاه عمومي سنندج به رياست 

 . شد قاضي اميني برگزار 
 ترم تحصيلي   در، 85 دي 4 در ◄

الين دانشگاه  نفر از فع8جاري، 
ي انضباطي احضار  مازندران به كميته

گيتا آذري، دبير اسبق كانون . شدند
بيژن . دختران به اتهام نشر عقايد چپ

ي معلق طوفان به  صباغ، سردبير نشريه
اتهام نشر عقايد كمونيستي و پخش 
نشريات دانشجويي چپ در دانشگاه 

آرش پاكزاد و سعيد . مازندران
هام توهين به حراست نژاد به ات يعقوبي

 16و نهاد بسيج در جريان تجمع روز 
اي نيز تنها به دليل همراهي  عده. آذر

ي  با اعضاي انجمن اسالمي دانشكده
ي طوفان به  فني و فروش نشريه

 .ي انضباطي احضار شدند كميته
انجمن اسالمي  ، 85 دي 4 در  ◄

دانشگاه بوعلي سيناي همدان مراسم 
 اعتراض به را در» سمفوني سكوت«

فضاي بسته حاكم بر اين دانشگاه 
در اين مراسم دانشجويان  .برگزار كرد

در يك حركت نمادين با طناب 
هاي خود را به هم بستند و بر   دست

 .دهان خود چسب زدند
برخي دانشجويان نيز با دادن شعار 

و » آزادي انديشه، هميشه هميشه«
به ايجاد » يار دبستاني«خواندن سرود 

بسته در دانشگاه اعتراض كردند، فضاي 
اين برنامه همزمان با آغاز به كار 
رسمي انجمن اسالمي مستقل در 
دانشكده علوم دانشگاه بوعلي سينا 

 .برگزار شد
« در اتمام حجت دانشجويان به ◄

:  مده است آدانشگاه ، از جمله » رئيس 
پس از گذشت هفت ماه از تحصن 

نه اخير، شاهد تحوالت شگرفي در زمي
فعاليتهاي دانشجويي و فضاي حاكم بر 

از تابستان گذشته . ايم دانشگاه بوده
تاكنون كميته انضباطي به بدترين و 

ترين شكل، تشكيل جلسه  غير قانوني
احكامي چون محروميت از . داده است

تحصيل، اخراج از خوابگاه و احكام 
جالب . است توبيخي را صادر نموده

يلي از ديد اينكه براي اين احكام دال
به بيان . يافته است! خود موجه

 صحيحتر، دانشجويان فعال را به بهانه
زدن به اموال  هايي چون آسيب

 دانشگاه، اعتياد و سرقت محكوم نموده
بدون شك هدف مسووالن از اين . اند

كردن صداي دانشجو  اعمال خاموش
 جلوه. در دفاع از حق خود ميباشد
ن كساني دادن دانشجويان فعال به عنوا
 وال بردهئكه شأن دانشجو را زير س

ترين ترفند كميته  اند، ناجوانمردانه
 .است انضباطي بوده

در ) رياست دانشگاه(دكتر چناقلو     
پايان تحصن متعهد شدند كه هيچ 
دانشجويي به بهانه تحصن به كميته 
انضباطي فراخوانده نشود اما در كمال 
ا بيشرمي دانشگاه به صورت غيابي و ب

استناد به گزارش اداره حراست، 
دانشجويان را محكوم به پرداخت 
 خسارت و حكم توبيخ كتبي نموده

 .است

      در نامه ، پس از اشاره به تجاوزها 
به جقوق دانشجويان ، دانشجويان 

 :خواستهاي خود را باز نوشته اند 
هاي انضباطي  ي كميته  لغو كليه-1

قيد مربوط به تحصن بدون هيچ گونه 
 .و شرطي

نظارت دقيق دانشجويان از طريق  -2
با ( انتخاب نماينده در كميته انضباطي 

تفويض اختيار انتخاب از دانشگاه به 
 )دانشجو

لغو نظارت استصوابي و برخورد  -3
قانوني و آيين نامهاي با تشكلهاي 

 .منتخب دانشجويي
ي براي بسيج    صدور حكم تنبيه-4

امه تشكلهاي دانشجويي مطابق با آيينن
 .دانشجويي

مشخص شدن وضعيت امنيتي  -5
تحت هر عنواني حراست (دانشگاه 

دانشگاه حق برخورد با دانشجويان را 
نداشته و اين كار فقط از كانال دانشگاه 

 .)صورت گيرد
 دو زن محكوم به  ، 85 دي 7در ◄

، "ملك قرباني"مرگ به نامهاي 
 در تماس با رئيس "محبت محمودي"

فاع از حقوق بشر كردستان سازمان د
ضمن بيان وضعيت و سرنوشت مختوم 
به مرگ خود، خواهان توجه نهادها و 
سازمانهاي حقوق بشري نسبت به 

گفتني است . سرنوشت خود شدند
 ساله كه پيش تر 34ملك قرباني 

 روز شنبه ،بودشته سنگسار گبه محكوم 
 دي ماه مجددا در دادگاه جزايي 2

 شود يادآور مي. اروميه دادگاهي شد
 ساله و هالله 40محبت محمودي كه 

 ساله نيز به اتهام قتل، به 30محمدزاده 
 .مرگ محكوم شده اند

 اطالع حاصل شد ، 85 دي 10 در ◄
جلسه رسيدگي به اتهامات مديران كه  

كار «، »آفتاب يزد«مسوول چهار نشريه 
صبح » پيام هامون«و » گل«، »و كارگر

ماه جاري در روز يكشنبه، هفدهم دي 
 دادگاه كيفري استان تهران 76شعبه 

به رياست قاضي صارمي و با حضور 
اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار 

 . شود  مي
چهار عضو شوراي   ، 85 دي 10  در ◄

به اسالمي دانشجويان عمومي انجمن 
كميته انضباطي احضار و براي سه عضو 
شوراي مركزي انجمن نيز حكم توبيخ 

 . درج در پرونده صادر شدكتبي با 
قاضي شعبه نهم  ، 85 دي 10 در ◄

دادگاه انقالب اروميه، رسول جعفري، 
دانشجوي دانشگاه اروميه را به شش ماه 

 . حبس تعليقي محكوم كرد
 شعبه اول دادگاه   ، 85 دي 10  در  ◄

حقوقي سنندج ، ايرج عبادي سردبير 
پيشين دو هفته نامه آسو و كرفتو را 

 .ر دوم به دادگاه احضار كرد براي با
اتهام وي اشاعه مطالب خالف واقع 

 . عنوان شده است 
دادگاه انقالب  ، 85 دي 10  در  ◄

را به » ه-ح«و » م-ا«، »ع-ح«ماهشهر 
 از راه ،اتهام اقدام عليه امنيت ملي
 .محاربه، به اعدام محكوم كرد

پرونده اين متهمان با ارسال اليحه 
حكام صادره، به اعتراضيه نسبت به ا

 .ديوان عالي كشور ارجاع خواهد شد
كميته انضباطي  ، 85 دي 10  در◄

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه 
طباطبايي، سه تن از دانشجويان اين 
دانشگاه را به منع موقت از تحصيل 

سليمان محمدي، دبير  .محكوم كرد
شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي 

 از تحصيل با به دو ترم محروميت
احتساب سنوات و سميرا دشتبان و 
مرضيه محمودي به يك ترم محروميت 

 .از تحصيل محكوم شدند
 كامبيز فربد ،85 دي 10 در◄

دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز 
گفت كه به علت عكس گرفتن در 
تجمع دانشجويي به كميته انضباطي 

 .  شده است محكوم احضار و 
ــ85 دي 12 در ◄ ــاالن ، ب ــزارش فع ه گ

 حقوق بشر در ايران ،  رژيم جمهوري 
 16 در صفحه

...اما شدصدام اعدام
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انزواي دولت مافياهاي 
 مالي –نظامي

 
زاد، هم بمثابه فرد و هم آندارد، انسان 

زاد ، هويتي را آبمثابه عضو جامعه 
دارد كه از رشد و همبستگي و 
همكاري با اعضاي جامعه خويش در 

 . جريان رشد، حاصل مي كند 
زادي فكر كردن و سخن آاگر   و - 10

گفتن و عمل كردن خود  در دوران 
مرجع انقالب را، با محدويتهاي امروز 

 مقايسه كنيد،  از واقعيت ،خويش
 :گاه مي شويد آديگري 

 نه تنها تقدم تقدير بر تدبير ، عرصه 
فكر و عمل را بر شما  تنگ و تنگ تر 
كرده است، نه تنها شما را عامل تحديد 

ردانده است ، بلكه شما را از زاديها گآ
فضاي باز ترسان و گريزان كرده است 

زيرا در فضاي باز انديشه و عمل شما .  
 :يكي ازدو رفتار رانمي تواند برگزينيد 

زاد كردن خويش در پندار و گفتار و  آ
اين رويه را نمي توانيد . كردار

زيرا ، در جا، از پي . برگزينيد 
، به مدهايي كه براي شما داردآ

القيد نيز نمي توانيد . وحشت مي افتيد 
زيرا طرز كار شما محدود . بمانيد 

الجرم، اين بار ، تقدير .  كردن است 
ساز مي شويد و امر به بستن فضا مي 

ن را به اجرا مي گذاريد آكنيد و خود 
بدين خاطر است كه واليت مطلقه .  

ن، به تعداد مأموران در آفقيه و غير 
مطلق العنان هائي خدمت قدرت ، 

لت وار زور بكار مي آوجود دارند كه 
 و. برند 

ن آ پس نبايد تعجب كنيد اگر – 11
سپاه كه افرادش داوطلب و بي اعتناء 
به حقوق ماهانه بودند ، امروز، بر 
دولت و اقتصاد ايران چنگ انداخته 

 در حقيقت،  انسانهائي كه حرفه .است 
بر نها بكار بردن زور بگردد،  بنا آ

طبيعت زور، ضد رشد و ويرانگر مي 
دولت ويرانگر، بجاي از ميان . شوند 

بردن فرصتهاي رانت خواري، زمان به 
زمان . زمان بر اين فرصتها  مي افزايد 

. به زمان بر ميزان رانتها مي افزايد 
عامل گريز سرمايه ها و استعدادها از 

با قبضه كردن دولت، . كشور مي شود 
ههاي لشگري و سه قوه و دستگا

كشوري و بخش دولتي و غير دولتي را 
تابع تقديري مي كند كه مافياهاي 

دولتي كه . نظامي مالي مي سازند 
ن آتدبير نساخت و تقدير ساخت و  به 

نوري (  بخشيد " خدا خواسته"صفت
قاي احمدي نژاد آكه  به ادعاي مشاور

و خود او،  بهنگام ورودش به جلسه 
 در بر گرفت و و را، اسازمان ملل متحد

دست تقديري كه او را در اجالس 
سران كشورهاي اسالمي صدر نشين 

و دست غيبي كه از جنگ ... كرد و
،  ) بدين سو، همواره در كار است 

دولت ضد رشد، مسئله و بحران ساز و 
عامل گسترش جنايت ها و فسادها و 
خيانتها، در يك كالم، ستم گستر مي 

 .شود 
ي كه بر تدبير مقدم و بر   و تقدير-  12
ن حاكم و بنا بر اين از حق تهي است آ

، الجرم نه از حقوق كه از مصلحتها 
پس نبايد . كسب مشروعيت مي كند 

تعجب كنيد اگر انقالب بخاطر 
برخورداري از حقوق شد ولي بتدريج، 

نه تنها . مصلحت جانشين حق شد 
مصلحتها بيرون از حق ها هستند بلكه 

يا هيچگاه از آ. ز هستند ضد حق ها ني
خود پرسيده ايد چرا از اينهمه 
مصلحتها كه توجيه گر اعمال رژيم 
شده اند، حتي يكي برخوردار كردن 
مردم از حقي از حقوقشان نبوده است 
؟ چرا  مصلحت نظام بر حقوق انسان و 
حقوق ملي مردم ايران تقدم دارد و 

ن حاكم است ؟  چرا هر بار كه آبر 
يده مي شود، براي مصلحتي سنج

نست كه بكار بردن زور را توجيه كند آ
و يا خورد و برد ثروتي را  موجه 
بگرداند ؟  اگر اين پرسشها را از خود 
كرده بوديد،  در مي يافتيد چرا حقوق 
شما بعنوان پاسدار و  حقوقي كه مي 
بايد پاس بداريد،  همچنان نامعلوم 

حتي چرا تكليفهايي كه مي بايد . است 
حال . نجام دهيد ، تبيين شده نيستند ا

اگر در اين خاصه ها  بيانديشيد كه 
بعنوان واحدهاي اندازه گيري عدالت 

، در مي در اختيار شما  قرار مي گيرند
يابيد كه تقدم تقدير بر تدبير حتي 
تشخيص و تعيين پيشاپيش تكليفها را غير 

 چرا كه نيازهاي .ممكن مي كند 
. غيير مي كنند قدرت ، روز به روز، ت

در . تقديرها نيز مي بايد تغيير كنند 
نتيجه، تكليف هر كس را واپسين موضع 

يا تقديري معين مي » رهبر « گيري 
وردن نياز آكند كه او در مقام بر

 . قدرت، مي سازد 
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لت آو چگونه انسان را  فعل پذير و در 
ن آك با توجه به اين.  ناچيز مي كند 

 خاصه ديگر، 11خاصه تقدير گرائي و 
مي توانيم بدانيم  چرا و چگونه تقدم 
تقدير خودجوشي را از ايران مي 

نشاط طبيعي انسان را كه . ستاند
ترجمان فعاليت خود جوش و 

هنگ استعدادهاي او است، با آهم
حالت غم و افسردگي و عصبانيت كه 

ر دست بيانگر اطاعت از تقدير قدرت زب
يا از خود آ. است، جانشين مي كند 

مي پرسيد چرا نشاط طبيعي را از دست 
مقام معظم « يا در قيافه آداده ايد ؟  

و سخنان و رفتارهاي او تأمل » رهبري 
چرا از : مي كنيد و از خود مي پرسيد 

نشاط طبيعي يك انسان تهي و از غيض 
 و غضب سرشار است ؟ 

از خود بكنيد،        اگر اين پرسشها را 
در مي يابيد كه جامعه در بند تقدير ، 

. جامعه افسرده ها و كز كرده ها  است 
در  چنين جامعه اي نشاط و شادي و 

ينده پيش رو، تاريك و آاميد نيست و 
 و. ور است آاضطراب 

  و باز ديديم كه تقدم تقدير، ضد - 14
اينك وقت . رشد و ضد علم است 

جاي خالي  : نست كه از خود بپرسيدآ
علم را چه چيز پر مي كند ؟ براي 
مثال، در همين بحران اتمي ،  جاي 
خالي دانش را در ارزيابي موقعيتها و 
تشخيص بايد كردها و نبايد كردها، چه 

ن شويد آچيز پر كرده است ؟ اگر بر 
 در ،كه پاسخ اين پرسشها را  بجوئيد  

شگفت مي شويد كه خداوند خود هر 
نش و اسباب مي كند اما كار را به دا

نها بر مردم آكساني كه مدعيند واليت 

را خداوند مقدر فرموده است، بدون 
و  » دست غيبي « دانش و اسباب و با 

در ! انجام مي دهند » امداد غيبي « يا 
مي يابيد كه جاي خالي علم را با ظن 

در مي . و گمان و زور پر مي كنند 
كه يابيد كه اگر خاصه تدبير اينست 

نست، دليل آن در خود آدليل صحت 
. ن نيست آصحت تقدير در خود 

ممكن نيست دليل صحت تقدير در 
ن باشد زيرا اگر چنين باشد، آخود 

ديگر سر و كار نه با تقدير كه با تدبير 
از اين رو است ،  قول خميني و . است 

، چون و چرا بردار قول خامنه اي
نيست و دليل صحت قولهاشان جز اين 

يا آ!  قا گفته اند آن يا اين آيست كه ن
نه چون خداوند مي « شما نشنيده ايد 

فرمايد حق است بلكه چون حق است 
، خدا مي فرمايد ؟  چرا ؟ زيرا دليل 
حقانيت حق در حق است و نه در 

  . نآگوينده 
      نه تنها دليل صحت و سقم هر تدبير 

نست ، بلكه تدبير داراي اين آدر خود 
ن آست كه همگان مي توانند خاصه ا

نياز به .  را بكار برند و بدون نياز به زور 
نكه تقدير را آحال . مر و مأمور ندارد آ
مري كه خود را مدار قدرت مي آ

انگارد مي سازد و مأمور يا مأموراني 
چنين تقديري . مي بايد اجرا كنند 

ممكن نيست بدون زور اجرا كردني 
 .باشد

 
 !د شما پاسداران بداني

     اگر با اين تفصيل ، خاصه هاي 
تقدم تقدير بر تدبير را باز نوشتم ، 

نست كه حجت بر شما تمام آبخاطر 
نست كه بدانيد فرصتهاي آبراي . شود 

بس بزرگ را كه انقالب ايران ايجاد 
ن زمان تا آكرد و فرصتهائي كه از 

امروز، در تحول جهان براي ايران 
تش تقدم آمده اند،  همه به آبوجود 

تقدير قدرت بر تدبير انسان سوخته 
شما مي توانيد همان نقش را . است 

.  ايفا كنيد كه ارتشيان پرتقالي كردند 
« به جاي رفتن به راهي كه رژيم 

سابق رفت و چين امروز مي » شوروي 
رود، اين دولت  را است كه مي بايد 
ترك گوئيد و با مردم در باز يافتن 

اليت جمهور و« حق خويش، همان 
همراه شويد تا كه  منتخبان » مردم 

واقعي ملت اداره دولت را در دست 
اگر امروز نيز چنين نكنيد در . بگيرند 

مسئوليت همه فرصتهاي سوخته، همه 
، همه جنايت هاي خيانتها به كشور

ن و همه فسادها شريك آسياسي و غير 
فردا، يا خود به صرافت مي . مي شويد 

ماده زندگي در نظام آم افتيد و يا مرد
اجتماعي باز و تحول پذير مي شوند و 

ن وقت ديگر شما از آ. بر مي خيزند 
زادگي همراهي با مردم ، آافتخار و 

بي بهره و گرفتار عواقب رفتار امروز 
 خويش خواهيد شد  

 
 
 

 ... اما صدام اعدام شد
 
 

با اعمال شكنجه هاي روحي و جـسمي        
ـ      ب گـذاري   از متهمين پرونده هاي بم

در اهواز آنهـا را وادار بـه اعتـراف در           
مقابل دوربين تلويزيوني نموده تا براي    

از  . اعدام اين افراد زمينه سـازي كنـد       
  ، تن از محكومين بمب گذاري هـا         10

ــاي    3 ــام ه ــه ن ــا ب ــن از آنه ــ ت  يعل
 مالـك   ،يماني عبـداهللا سـل    نژاد،  يريمط
 .    تا كنون اعدام شده اندميتم  يبن

 پور، عبداالمير  د چعبمحم    
  خلف درهاب خضيراويچعب،  اهللا  فرج

 )جهاد(ماجد ، عبدالرضا سنواتي، 
و قاسم  آلبوغبيش، عليرضا عساكره

 در انتظار اجراي حكم اعدام سالمات
 . مي باشند

 به گزارش فعاالن حقوق بشر در ◄
ايران ، مامورين وزارت اطالعات 
اجراي مراسم مذهبي در كليسا هاي 

ان ، كرج و بخصوص رشت را تهر
 .منوط به شرايط زير نموده است 

  تهيه ليست هفتگي از افراد شركت - 1
 و اكننده در مراسم مذهبي كليسا ه

توضيح دادن علت كاهش و افزايش 
  در اين مراسم نيافتن شركت كنند گا

 عدم برقراري ارتباط با اقشار مختلف 2
  – 3جامعه  

ديد كننده  عدم پذيرش افراد باز- 3
 اغير مسيحي در كليسا ه

انجمن اسالمي   ، 85 دي 10 در  ◄
هاي ادبيات و  دانشجويان دانشكده

مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان از 
برگزاري مراسم سخنراني، تجمع و 
 . تحصن به مدت يك ماه محروم شدند

 نه تنها طبيعت را حقي است بلكه ◄
. انسان بر محيط زيست حق دارد 

يب محيط زيست تجاوز به انسان و تخر
جانداران و گياهان در تمامي حقوق 

در روزگار امروز در حالي : نها است آ
با افزايش روز افزون آلودگي رودخانه 
ها ، كاهش مساحت جنگل ها ، نابودي 
تاالب ها ، تشديد آلودگي هوا و 
كاهش ذخاير دريايي و منابع آبي 

ن ، مواجه هستيم كه سال ها پيش از اي
در ارتباط با نابودي آنان هشدار داده 

 .شده بود
آمارها نشان مي دهد مساحت كل 

طبيعي و دست (جنگل هاي ايران 
 ميليون 2/14در حدود ) كاشت

نه  هكتاراست كه البته در گذشته 
ميليون 18چندان دور ، اين ميزان به 

هكتار مي رسيد اما در اثر افزايش 
  شهرها و اراضي جمعيت ، توسعه

كشاورزي ، ايجاد تاسيسات و صنايع و 
همچنين تخريب و تجاوز و در نهايت 
بي توجهي مسئوالن ميزان آن كاهش 

 .قابل توجهي يافته است
تخريب جنگل ها و شكار گونه هاي 
نادر وحشي در حالي ادامه دارد كه 
سازمان حفاظت محيط زيست و 
 دستگاه هاي مسئول به رغم اطالع از

 وحشتناكي دست چنين تخريب هاي
 .به اقدام جدي نزده اند

بررسي وضعيت محيط زيست كشور 
نشان مي دهد كه سياست هاي 
حفاظتي از گونه هاي گياهي و 
حيواني به صورت منطقي تعيين و 
اعمال نمي شود و اين امر به روند 
تخريب مناطق حفاظت شده سرعت 

 .بيشتري داده است
هاي پايداري  ايران از نظر شاخص

در بين 132زيست با كسب رتبه محيط 
كشور جهان ، در انتهاي جدول 146

جهاني قرار گرفته كه در اين جدول 
 كشور جهان از نظر وضعيت 146كه 

زيست محيطي ، اجتماعي و اقتصادي 
مورد ارزيابي قرار گرفته اند فنالند ، 
نروژ ، اروگوئه ، سوئد ، ايسلند و كانادا 

 جهان به ترتيب در جايگاه اول تا ششم
قرار گرفتند و كشور ايران با كسب 

 امتياز بعد از كشورهايي همچون 8/39
آنگوال ، بوركينافاسو ، ويتنام ، ليبي ، 

در مقام يك صد و سي و دوم ... چاد و
 .جهان قرار گرفته است
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