
  

 

ط مي شوند به تداركات براي بركنار كردنوريم كه مربوآ را ميييدر دو فصل اول و دوم، گزارشها:انقالب اسالمي
 نظير -» ميانه روهاي عمل گرا « بنا بر زمينه سازي كه مي شود، هرگاه دور دور .  احمدي نژاد و بيماري خامنه اي 

د ، هم مشكالت داخلي ، بخصوص اقتصادي نست   بيفتآ مافيائي كه او پدر خوانده هاشمي رفسنجاني و همدستان او در
 ماه پيش ، 18. به سخن ديگر، مردم ايران انتخابي جز ميان بد و بدتر ندارند . د و هم بحران خارجي با امريكاحل مي شون

سياب اول كه استخوانهاي يك ملت را خرد مي كند، آسنگ . بدتر هاشمي رفسنجاني بود و امروز، بدتر احمدي نژاد است 
 .مدن به فضاي باز به و بهتر است آهمين مدار بسته بد و بدتر و محروم شدن يك ملت از در

مطالعه اين دو . بودش در عراق را مي يابيد » استراتژي جديد «  پيرامون ي     در فصل سوم و چهارم ،  خبرها و نظرها
گاه مي كند كه در شفاف كردن هرچه بيشتر سياست امريكا و روشن كردن خطري آفصل خواننده را از كوشش بسياري 

سياب ،  قرار گرفتن در مدار بسته خشونت و جنگ ، در سطح آسنگ دوم . ديد مي كند،  بكار رفته است كه وطن ما را ته
با از ميان بردن مقاومت ملت ، بخصوص مقاومت اقتصادي،  كساني چون خامنه اي و . منطقه و در سطح جهان است 

 . ل را تشكيل مي دهند احمدي نژاد نقش ستون پنجم قدرتهاي متجاوز امريكا و انگلستان و اسرائي
 احمدي نژاد –   در فصل پنجم ، داده هاي اقتصادي را مي يابيد كه حاكي از ادامه سياست اقتصادي حكومت خامنه اي 

گراني به ما به : احمدي نژاد مي گويد . وريم آن از ميان بردن هرچه بيشتر مقاومت اقتصادي ايران است مي آرا كه هدف 
چرا افزودن با هزينه كردنهاي بي حساب و . نمي گويد چرا او و حكومتش تورم را تشديد كرده اند اما . ارث رسيده است 

 . ايجاد بحرانهاي شديد داخلي و خارجي، سبب انفجار تورم در اقتصاد كشور شده است 
 هفتم، خبرهاي موزش و پرورش ايران و در فصلآ   در فصل ششم قسمتي ديگر از مطاله ژاله وفا را در باره كاستي ها 

  :تجاوزها به حقوق انسان را  از نظر خوانندگان مي گذرانيم 
 
 

خامنه اي بيمار و احمدي نژاد در مظان بركناري با حكومتي بي كفايت 
 :و مسئله و بحران ساز 

 
 سه قسمت اطالعات و گزارشهاي مربوط به بيماري خامنه اي و زمينه سازي بركناري احمدي نژاد را در: انقالب اسالمي 

بركناري احمدي در قسمت اول ، اطالع ها و گزارشهاي در باره بيماري خامنه اي و زمينه سازي براي . وريم آگرد مي 
 3 در صفحه  نژاد

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمي   

اين فصل را در سه قسمت مي 
در قسمت اول گزارشهائي : خوانيد 

رياست » انتخابات « كه ما خود ، از 
جمهوري در يافت كرده ايم و نيز 
گزارشهاي خبرگزاريها و فرستاده 

در . هاي روزنامه هاي خارجي 
»  نقشه بزرگ « قسمت دوم ، تفصيل 

 ميان دو سنگ آسياب
  خامنه اي بيمار و احمدي نژاد در مظان بركناري با حكومتي بي كفايت ◄

  1ص  :و مسئله و بحران ساز
 گزارش خبري از ايران در باره بيماري خامنه اي و وضع حكومت  در مجلس ◄

 7ص  :... و خطر حمله امريكا به ايران و

 مدن از باتالق از راه توسعه جنگ آاستراتژي جديد بوش تقال براي بيرون ◄
 7ص  به ايران و سوريه ؟

  غافل كردن كنگره از جنگ واقعي ؟-دستور سري جنگ با ايران ؟  ◄
  10ص ؟   نقشه حمله اسرائيل به ايران - اعالن جنگ به ايران ؟ - 
 11ص :وردآيد ايران را از پا در با استفاده از ضعفهاي اقتصاد ايران  مي با◄
  و پرورش ايرانموزشآمشكالت كمي و كيفي :  ژاله وفا ◄

  12ص   :8 – 21 در قرن 
  از وحشت دو جريان انديشه و سركوب دانشگاهيان و روزنامه نگاران◄

 13ص: اطالعات 

 ابوالحسن بني صدر
 

 جهاني بدون ابر قدرت ؟
 

اما بنا بر . ن بود كه يك رشته مقاله ها در باره اقتصاد بنويسم آ     بنايم بر 
دارند تا پاسدار » مادر شهر« نجا كه  ماوراء ملي  ها نياز به آوضعيت روز و از 

د و جهاني باش) ينده آحال و ( و زمان ) عرصه زمين و فضا ( نها بر مكان آسلطه 
نجا كه يكبار ديگر آنها بر اقتصاد جهان نجويد،  و نيز، از آشدن معنائي جز سلطه 
قاي بوش شده است و او بخش آماج سياست جديد آ، ايران ، وطن ما ، 

اظهاركردني از سياست جديد خود را در عراق  اظهار كرده است، به مطالعه 
 مالي بحران ساز، –نظامي اين سياست و موقعيتي مي پردازم كه مافياهاي 

 :ن قرار داده اند آايران را در 
 

ورده آچند امر واقع كه تجاوزهاي امريكا به افغانستان و عراق پديد 
 مالي ببار –است و چند امر واقع كه بحران سازيهاي مافياهاي نظامي 

 :ورده اند آ
 

 اين حمله      پيش از حمله امريكا به افغانستان و عراق ، خاطر نشان شد كه
ورد  و جنگ آقاي بوش و حكومت او را ببار مي آوارونه هدفهاي ابراز شده 

، بر جهان مسلط نمي كند چرا كه گوياي »تنها ابر قدرت « امريكا را بمثابه 
تنها « ورود اين قدرت به مرحله انحطاط است و ترجمان انحطاط امريكا بمثابه 

 نظر شمرده مي شد و فراوان تر از ن زمان،  ارزيابي يكآ.  است » ابر قدرت 
فراوان اهل نظر بودند كه امريكا را اگر نه در طول قرن بيست و يكم كه دست 
. كم در نيمه اول اين قرن، حاكم بال منازع جهان  توصيف مي كردند و ميكنند 

  :و امروز،
 مهمترين امر واقع اينست كه حكومت بوش به جريان انحطاط امريكا بمثابه ●

هر روز شمار بيشتري از ناظران .   ابر قدرت جهان شتاب بخشيده است تنها
 . سياسي  اين واقعيت  را تشريح مي كنند 

» جنگ با تروريسم «  باز ، توضيح داده شد كه چرا  قشون كشي به بهانه  ●
موجب قوت سازمانهاي تروريستي  و پهنا گرفتن  عرصه جهاني فعاليتهاي 

از عراق تا » مؤتلفانش «  امريكا و و امروز، قواي. نهاست آ
هرگاه جنگ اسرائيل با لبنان .           هستند "جنگ با تروريسم"سومالي،گرفتار

و فلسطين وتجديد فعالتيهاي مسلحانه در تركيه و جنگ در سودان و چاد را نيز 
ن سان كه واقعيت جسته است، آن بيفزائيم ،  هنوز گسترش قلمرو جنگ  را آبر 

به . زيرا  نقشه جنگ با ايران نيز تهيه شده و دائم به روز مي شود . يم نمي بين
گسترش عرصه جنگ ،خود مي گويد . ينده ، خونين است آسخن ديگر، افق  

 . گسترش يافته است » تروريسم بين المللي « كه 
قاي دالما، آ پيش از حمله امريكا به عراق، در تلويزيون ايتاليا، در بحثي كه ●

ارجه كنوني اين كشور نيز حضور داشت،  توضيح دادم چرا جنگ سبب وزير خ
جنگ با ادعاي . مي شود مردم ساالري در كشورهاي اسالمي اعتبار ببازد 

استقرار مردم ساالري، جز اين نمي كند كه عمر رژيم هاي استبدادي را دراز 
هرگاه  غرب به راستي سياست حمايت ازاستبدادها را در . تر مي كند 

شورهاي اسالمي، بخصوص كشورهاي نفت خيز، رها كرده است، مي بايد ك
و امروز ،  وضعيت در . ورد و او را از جنگ بازدارد آقاي بوش را بر سر عقل آ

عراق و افغانستان و كشورهاي ديگر  حكايت روشني است از بي اعتبار شدن 
 .مردم ساالري بمثابه تحفه  امريكا

ق و ديگر كشورهاي منطقه پي در پي هشدار داده  به مردم افغانستان و عرا●
 بدون ايجاد خصومتها در جامعه تحت هجوم ، نمي تواند  ،قواي مهاجمشد كه 

غاز پيدايش آاين قاعده از  . بماند و نظام و نظم دلخواه خود را تحميل كند
ر كه نه د! شگفتا . جامعه ها و رابطه جامعه ها با يكديگر،  بر همگان دانسته بود 

ن توجه نكرد و در ايران نيز برغم هشدارها به آافغانستان و نه در عراق كسي به 
، در  افغانستان، قواي امريكا و انگلستان بنا را بر بهر رو .      ن توجه نمي شود آ

با جنگ ساالران گذاشتند و امروز خود گرفتار جنگ داخلي » همكاري « 
 .هستند .. ) .زبك وتاجيك و ا( پشتون ها  با غير پشتون ها 
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در . در اهواز چند نفر محكوم به اعدام شدند : روزانه در اخبار مي خوانيم  

.  زني منتظر  سنگسار شدن است . قيل بدار آويختندزاهدان چند تن  را با جرث
... روزنامه هاي تيتر ميكنند .جواني را بخاطر كشتن بچه ها به دار مي آويزند  

زن ،مرد، . مردم زيادي نيز به تماشا مي روند    !به دار مجازات آويخته شد 
بچسبد ، منتظرند  تا طناب به گلو . عده اي مي خندند . بچه ، همه تماشاگرند 

عده اي با خنده .  نخاع پاره شود ، در اثر اين  شوك  ، مقتول ادرار كند 
 نفر  را به 3700 نفر تا 2700   ، 67در خفا در سال  .صحنه را ترك مي كنند 

. دستور آقاي خميني در سه شب به جرم محارب بودن ،  بدار  آويختند  
.  ام مفسد في االرض بودنمردان و زناني را اعدام كرده و مي كنند به اته

حق كشي و اعدامها را از روز اول پيروزي مردم بر ضد استبداد سلطنتي 
با دست خط خميني حكم قاضي شرع دادگاههاي انقالب  . شروع كردند 

او  در .براي خلخالي نوشته شد و او مبتكر حكمهاي اعدام چند دقيقه اي بود 
 مظلوم ، در طول تاريخ را ، از داد مستضعفان و ملت: خاطراتش مي نويسد  

هويدا و خسروداد و ربيعي و رحيمي و پاكروان مقدم و : مستكبراني ، مانند 
نصيري و مهندس رياضي و خلعت بري و جهانباني و صدها سپهبد و سرلشكر و 
ساواكي و خوانين گردن كلفت و ديگر مفسدين في االرض ، را به وجه احسن 

 ". گرفتم 
 15 صفحهدر
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 سر زمين كشت خشخاش افغانستان
شده است و مواد مخدر، بزرگ ترين 
.  تروريست ها در سرتا سر جهان هستند 

و در عراق،  همه با همه در جنگ 
هستند اما شدت جنگ ميان سني و 

طرفه اين كه قدرت امريكا . شيعه است 
« و غرب زماني بمثابه حامي  رژيم 

صدام و  از زمان حمله به » الئيك 
ام اشغالگر، يكي از دو عراق ، در مق

عامل تخاصم ها در عراق بوده اند و از 
زمان اشغال عراق بدين سو، از هيچ 

ن فروگذار نكرده آكار براي تشديد 
و   هنوز جنگ با ايران را رسمي .اند 

نكرده، همين سياست را در ايران در 
عقول زورمداري كه . پيش گرفته اند 

 و، با  برپا كردن مراسم كتاب سوزان
جعل تاريخ و اين دروغ كه گويا ايران 
نام كشوري نبوده است و رضا خان 
اين نام را بر كشور نهاده است و مراد 
فردوسي از ايران، خراسان بوده است 

سان فريب قدرت سلطه جو را آ.. .و
.  يند آمي خورند و به خدمتش در مي 

 –بديهي است رژيم مافياهاي نظامي 
 را از جنبش نها كه مردمآمالي  و نيز 

براي رها كردن كشور خويش از 
استبداد حاكم مي ترسانند،  عامل 
دومي هستند كه عناصر گرفتار اغتشاش 
در هويت را  وسيله كار قدرت سلطه 

 در ناتواني روز ،جوئي مي كنند كه
افزون،  نيازمند بازهم بيشتر به تجزيه 

 . كردن وخصومت بر انگيختن مي شود 
گان ترس در مردم،       به القاء كنند

نها در سوق آهشدار مي دهم كه نقش 
دادن مردم كشور به پرتگاه خصومتها 

زيرا  جامعه اي كه از بيم . بيشتر است 
تجزيه كشور از جاي نمي جنبد ، در 

نها كه خود را تحت ستم مي آنظر 
بينند، همدست  استبداد ستمگستر تلقي 

اين تلقي ، ايرانيت را از ياد . مي شوند 
نها مي برد و رشته هاي پيوند ملي را آ

افغانستان و عراق دو نمونه ، . مي گسلد 
در شرق و غرب كشور،  به فرياد، به ما 

نها فرداي آهشدار مي دهند كه امروز 
ما مي شود هرگاه، جامعه ايراني در 
همبستگي براي استقرار دولتي حقوق 
مدار و جامعه اي باز ، بر ميزان عدالت 

  . حق دوستي ، بر نخيزداجتماعي و 
 امر واقع بغرنج تر، اين كه  قدرت ●

سلطه جوي غرب ،مسئله بر مسئله 
افزوده و رشته هاي اين مسئله ها را  
بيكديگر گره زده و مشكلي بغايت 
خطرناك براي مردم منطقه ما و مردم 

ايجاد :  ورده است آجهان پديد 
اسرائيل از راه محروم كردن مردم 

ن خويش، مسئله ميان فلسطين از وط
اسرائيلي ها و فلسطيني ها و دنياي 
عرب در مقام حامي فلسطيني ها پديد 

قاي بوش اين بود كه آهنر .  ورد آ
تروريسم بين « اين مسئله را با مسئله 

و » مسئله اتمي ايران « و »  المللي 
جنگ در عراق كه مي تواند به جنگ 
عمومي شيعه با سني و عرب و ترك با 

 سرباز كند و مسئله مسابقه كرد 
تسليحاتي ميان كشورهاي خاورميانه، 
جوش داده و مشكلي بس بغرنج پديد 

 .ورد آ
پاپ جديد و ضد (      موضع گيريها 

و عمليات نظامي در سرزمين ) اسالم ها 
هاي اسالمي ، پنداري در كار واقعيت 

و يا » برخورد تمدن ها « بخشيدن به 
صليبي قاي بوش ، جنگ آبه قول 

 . است 
     دراين موقعيت،در رژيم مافياهاي  

 مالي و در رابطه اين رژيم با –نظامي 

مردم ايران ، فعل و انفعالها روي داده 
 :و اموري واقعيت جسته اند 

 قطعنامه مصوب شوراي امنيت به ●
راء ،  به انزواي ايران واقعيت آاتفاق 

رژيم مافياها با مخدر دروغ، . بخشيد 
ا تخذير مي كرد كه گويا  مردم ر

. ورده است آايران امريكا را به انزوا در
پرونده : خارجه اش مي گفت» وزير « 

اما قطعنامه ... اتمي ايران بسته شد و
مجازاتها كه وقتي : صادر شد با دو اثر 

با مجازاتهاي اقتصادي داوطلبانه 
كشورهاي غرب همراه شود ، اقتصاد 

ورد و آمي ناتوان ايران را از پا در 
زيرا از . دست باال پيدا كردن امريكا را 

اين پس، لغو قطعنامه نيازمند موافقت 
امريكا است و بدتر اين كه دست 

ويزي در دست امريكا است براي آ
 .تشديد مجازات 

 امريكا و اسرائيل موفق شده اند به ●
افكار عمومي غرب و دنياي عرب ، 
ايران را كانون فتنه ساز منطقه 

رانند و امروز رژيم ايران توجيه بباو
كننده فرار به پيش امريكا از راه تشديد 
جنگ در عراق و تهديد ايران به جنگ 

 . است 
 با اينهمه، بحراني كه رژيم مافياهاي ●

 مالي ساخته، نتوانسته است –نظامي 
سلطه اش را بر گرايشهاي موجود در 

بعكس، صداها را به . رژيم تأمين كند 
در جامعه . د كرده است اعتراض بلن

مدني نيز ، صداها به اعتراض بلند شده 
هنوز زود است بگوئيم بحران . اند 

. ديگر به رژيم نيروي حياتي نمي دهد 
ن آاما تحولي واقعيت جسته است و 

اين كه استمرار در هشدار به مردم 
ايران در باره بحران سازي و نقش 
بحران در ادامه حيات رژيم و 

زرگ كه بر دوش مردم خسرانهاي ب
ايران مي گذارد،  اين فكر را پديد 

ورده است كه با بحران سازيهاي آ
رژيم مافياها، مي بايد فعال روياروئي 

 .كرد
مجلس « شوراها و » انتخابات  « ●

 :،به اين امور واقعيت بخشيد »خبرگان 
 تقلبها را كه ناديده بگيريم، جمع – 1
ت راي اكثريآراي سفيد و باطله و آ

را تحريم »   انتخابات « بزرگي كه 
 در صد مردم 80كرده اند حدود 

هرچند . ايران را تشكيل  مي دهند 
اكثريت بزرگ تحريم كنندگان  فعل 
پذير هستند اما مي دانند كه رژيم 
مافياها  مسئله مي سازد اما مسئله حل 

 . نمي كند 
» اصول گرايان  يكدست «   تقسيم - 2

نها با آروئي به چند دست و رويا
ن آيكديگر، برابر قانوني كه قدرت از 

پيروي مي كند، انجام گرفت اما 
بجايش . توانائي حذف مشاهده نشد

ناتواني حذف و چاره نديدن جز 
گنجاندن افرادي از گروهها در 

 . مشاهده شد » منتخبان « فهرست 
» انتخابات «  با استصوابي شدن – 3

نه تأثير شوراها  نيز،  رژيم، راه هر گو
بنا براين ، .  رأي مردم را بر خود  بست 

ناتواني  در حذف  روند تضعيف رژيم 
را از رهگذر برخورد گروه بنديها بيشتر 

ورد كه رژيم شاه آبه ياد مي . مي كند 
نيز يكچند نظام دو حزبي بدون حضور 

نجا كه آاز . مردم را تجربه كرد 
اكثريت و اقليت و نقش اكثريت را در 

راي مردم تعيين نمي كردند، آ، رژيم
ساز و كار تقسيم به دو و حذف يكي از 
دو،  سرانجام كار را به جائي رساند كه 
حذف ميسر نبود و گروه ها در درون 
رژيم، در فلج كردن يكديگر عمل مي 

كار بجائي رسيد كه يك گروه . كردند 
براي زمين زدن گروه هويدا، از بي 

ستند و اطالعي او از اقتصاد سود ج
حكومت او . تورم شدت گير ساختند 

را برانداختند اما امواج انقالب را نيز بر 
شاه دوحزب مردم و ايران . انگيختند 

نوين را منحل ساخت و حزب رستاخير 
ن را آرا تشكيل و عضويت ايرانيان در 

 . اجباري كرد 
     با اين تفاوت كه رژيم شاه با انزواي 

ي و بحران بين المللي و بحران اتم
رژيم مافياها . هاي ديگر روبرو نبود 

كه همان اقتصاد زير سلطه را بازسازي 
كرده است، در وضعيت دشوارتري 

 :است 
 تحقيق مؤسسه امريكا و ارزيابي ها ●

كه كارشناسان اقتصادي در باره جهت 
ميز آيابي اقتصاد ايران ، اگر هم اغراق 

باشد ، اما داده هاي  اقتصادي و نيز 
يريت مافياهاي رانت خوار  به مد

صراحت مي گويند چشم انداز اين 
فقر و بيكاري رو . اقتصاد روشن نيست 

سخن استاد . به افزايش مي نهد 
:  امريكائي خطاب به حكومت بوش

حاكمان بر ايران كاري را با خود و 
كشورشان مي كنند كه شما نمي توانيد 

 . بكنيد، سخني راست است 
امور واقع، اين پرسش      مجموع اين 

مهم را پيش روي ايرانيان قرار مي 
 :دهد 

 
يا بهاي سنگين شكست امريكا آ 

در عراق و افغانستان به مردم 
ايران تحميل خواهد شد و يا 

ابر قدرت « اين شكست، فرصت 
شدن را در اختيار ايران » منطقه 

  ؟قرار خواهد داد
 
، چون هر بنيادگرا، قاي بوش آ- 1

. ها را بپذيرد  واقعيت حاضر نيست
بپذيرد كه امريكا قدرت در حال 

ن حساب آبزرگ شدني كه جهانيان از 
ببرند نيست بلكه قدرت در حال 

ن كه مي پذيرد آبا . انحطاطي است 
در عراق پيروز نشده است، اما بسان 

 ! جنگ ادامه دارد : هيتلر مي گويد 
 ژانويه 8(     سرمقاله نويس فيگارو 

يح مي دهد چرا بوش نمي توض)  2007
تواند شكست را بپذيرد و قواي امريكا 

اعتراف به : را از عراق خارج كند 
شكست و بيرون بردن قواي امريكا از 

ميز براي آمدهاي فاجعه آعراق پي 
امريكا و توازن بين المللي  ببار مي 

بيرون بردن پيش از موقع قوا .  ورد آ
از عراق، خشونت را روز افزون و 

 مذهبي و قومي را در عراق جنگ
تشديد و موجب سلطه ايران بر تمامي 

ايجاد  هالل شيعه از .  منطقه مي شود 
، ايران و عراق و سوريه تهران تا بيروت

و لبنان را در برخواهد گرفت و 
 .تهديدي جدي را تشكيل خواهد داد 

پيروزي دشمنان غرب و تحقير فوق 
 . العاده غرب مي شود 

رو، هركس مي داند كه از      از اين 
اين پس، روياروئي امريكا با ايران 

در حقيقت، امريكا و اروپا  با . است 
ايران رويارو گشته اند و سرنوشت را 

زمائي غرب با ايران معين آنتيجه زور
لذا، عقب نشيني از عراق . خواهد كرد 

، معنائي جز شكست در يك نبرد ، از 
  نبردهاي يك جنگ عمومي نمي يابد

 .وردآبا نتايجي كه ببار مي 
دلر، استدالل مشابهي را آلكساندر     آ

او خاطر نشان مي . ورده است آبعمل 
ن ابر قدرت پيش از آكند امريكا ديگر 

ن آ سپتامبر كه جهانيان از 11ترورهاي 
ابرقدرتي . حساب مي بردند نيست 

 . گرفتار روند ضعف است 
  از قواعدي كه هرگاه رعايت - 2

د، بسا سبب مي شود قدرت داراي نشو
توان تمركز و بزرگ شدن ، در 
سراشيب انحطاط بيفتد، يكي اينست 
كه قدرت را مي بايد نشان داد اما 

و .  ن را بكار برد آحتي المقدور نبايد 
نكه قدرت را نشان آقاي بوش، بجاي آ

بد هد تا ديپلماسي حكومتش را به 
بهتر . ن را بكار برد آمقصود رساند، 

زاد كردن « آ: بگوئيم در دام انداخت 
مردم عراق از استبداد خون ريز صدام 
حسين و ايجاد دموكراسي در عراق كه 
الگوئي بگردد براي كشورهاي مسلمان 

و انداختن قواي امريكا بكام نفرت و » 
كين كه طي يك قرن از انگلستان و 
امريكا ، در دلهاي مردم تحقير شده 

 . انباشته شده است 
ورد كه در اوائل آ   به ياد مي   

قاي خميني وضعيت كردستان آانقالب، 
را بهانه كرد تا خود را فرمانده كل قوا 
بخواند و دستور حمله به كردستان را 

: در قم، نزد او رفتم و گفتم . بدهد 
سمان آتوانائي شما در اين بود كه در 

باز معنويت معرف پيروزي گل بر گلوله 
سمان آن آمضاء ، از با اين ا. بوديد 

مديد و به جاي نشان دادن زور، آفرود 
ن را بكار انداختيد و معلوم كرديد آ

اما اين ارتش . زوري جز ارتش نداريد 
نيز ديگر شما را يك مقام معنوي نمي 
شناسد بلكه كسي مي شناسد كه مي 
خواسته است جاي شاه را بعنوان 

نه اين ارتش با . فرمانده كل قوا بگيرد 
مان خواهد جنگيد و نه گروههاي اي

مشكل قابل . مسلح كرد خواهند ترسيد 
رفع را به مشكل غير قابل رفع بدل 

 و . كرديد 
بهنگام تشريح ( قاي بوش آ اينك – 3

 10استراتژي جديدش در عراق در 
 در ،، اشتباه خويش را) 2007ژانويه 
ورد تا سياست آ بر زبان مي ،گذشته

و سياست . جديد خويش را موجه كند 
  نفري 21500جديد گسيل يك نيروي  

ديگر به عراق است تا از فروپاشي 
دولت عراق و تبديل عراق به صحنه 
وحشيانه ترين خون ريزي ها 
جلوگيري كند و ايران و سوريه را از 
فرستادن افراد و اسلحه به داخل عراق 

بدين قرار،  فرو رفتن عراق . باز دارد 
 ايران و در جنگ داخلي و مداخله

سوريه ، دو دليل توجيه كننده اعزام 
كار بوش وارونه . نيرو به عراق است 

(  هاميلتون –پيشنهاد كميسيون بيكر 
شده )  كاستن از قواي امريكا در عراق 

 !است
      اما دليل اول را امريكا خود ساخته 

چرا كه تا اشغال امريكا، در دو . است 
بخش سني و شيعه نشين عراق، 

. مانهاي مسلح مستقر نبودند ساز
خصومت شيعه و سني را سياست امريكا 

ن روز عيد آدر . تشديد كرده است

قربان كه صدام با شركت افراد گروه 
 اعدام شد، ناظران سياسي ،مقتدا صدر

بوش قصد دارد نيرو به : بصير گفتند 
عراق بفرستد و به تشديد خصومت 

 . شيعه با سني نياز دارد 
 دليل دوم را تبليغات گسترده     و زمينه

، با استفاده از در امريكا و اروپا 
موضعگيريها و سخنان ناسنجيده خامنه 

 اينك .ند ه ا،  ساختاي و احمدي نژاد 
ماج حمله ها كردن آروشن است كه 

رژيمهاي ايران و سوريه و ايجاد ترس 
، محور سياست شيعه» كمر بند « از 

  .جديد بوش و حكومت او گشته است
 اما 

   از اين سياست،– 4
 وارد كردن فشار اقتصادي و ب – الف 

 كوشش بر هرچه منزوي تر كردن –
 ايران   و 

 برانگيختن كشورهاي عرب منطقه، –ج 
 –به تشكيل جبهه برضد ايران و د 

 تهديد به حمله نظامي و
در همان حال،  برانگيختن عناصر  – ه 

هويت گم كرده و خيانت به وطن 
رده ، به دم زدن از تجزيه شيوه ك

وردن ، آكشور و خشونت در كار 
و اگر تدابير ديگري .  روشن هستند

 . وجود داشته باشند، نامعلومند 
ماج آنند كه آ    معلومها  حاكي از 

جديد حكومت بوش ،ايران است و 
اگر بتواند بارشكست خويش در عراق 

بديهي . را بر دوش ايران مي افكند 
نگين  نه بردوش رژيم است اين بار س

مافياها كه بر دوش مردم ايران مي 
سياست « بخصوص كه اگر در .  افتد 

بوش ناگفته اي وجود داشته » جديد 
باشد،  نياز او و رژيم مافياها به بحران 

 :است 
كه -  هرگاه تشديد بحران عراق  - 5

به بحرانهاي ديگر گره خورده و كالف 
 –ورده اند آسر درگمي را بوجود 

دموكراتها را ناگزير از تحمل سياست 
بوش نكند، وضعيت جديدي را در 

 :ورد آامريكا و در جهان بوجود مي 
،  دليل اصلي بوش همانست كه – 1/5

: در سرمقاله فيگارو، تشريح شده است 
بيرون رفتن از عراق يعني بيرون رفتن 

اما  اين عمل يعني وداع . از خاورميانه 
تنها ابر «  بمثابه با نقش جهاني امريكا

حكومت .  » ابر قدرت « و بسا » قدرت 
بوش امريكا را گرفتار چنين بن بستي 

يا دموكراتها مي توانند آ. كرده است 
با سياست بوش مخالفت كنند ولو به 
قيمت بيرون رفتن امريكا از خاورميانه 
و از دست دادن موقعيت خويش 

؟  به سخن » تنها ابر قدرت « بعنوان 
ن نمي ترسند كه آيا از آ ، ديگر

حكومت بوش بار شكست خود را بر 
نها بگذارد و مسئول شكست آدوش 

امريكايشان بگرداند ؟  هرگاه پاسخ اين 
نها و آباشد كه دموكراتها نمي ترسند و 

جامعه امريكائي پذييرفته اند كه هزينه 
ماندن بسيار بيشتر از » تنها ابر قدرت « 

روند تحولي نست،  نظام جهاني آدخل 
را به پايان برده است كه نخست به عمر 
ابر قدرت روسي و سپس به عمر ابر 

اما  . قدرت امريكائي پايان مي بخشد 
بوش بر دو ارزيابي » سياست جديد «

 :پايه گرفته است 
 نخست اين كه نه دموكراتها و نه 

مادگي را نيافته آجامعه امريكائي اين 
«  بمثابه اند كه چشم از موقعيت امريكا

 و   . بپوشند » تنها ابر قدرت 
 16 صفحهدر

 جهاني بدون ابر قدرت ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

3 
 

 
 

   1385  بهمن    15  تا 2      663 شما ره  2007 فوريه  4 ژانويه  تا 22  ا ز

 

 

» وزيران «  و در قسمت دوم كارنامه 
احمدي نژاد و در قسمت سوم خبرها 
و نظرهاي حاكي از انزواي روز افزون 
احمدي نژاد، در سطح جامعه، نزد 

 : روحانيان و در رژيم
 

خامنه اي بيمار است و 
براي بركنار كردن 
 احمدي نژاد زمينه

 :سازي مي شود ؟ 
 

 ژانويه 5( گزارش استراتفور* 
با كسب اطالع از حزب )  2007

اهللا لبنان در باره بيماري خامنه 
 :اي و بركناري احمدي نژاد 

 
 شايعه هايي در اين باره پخش "◄

 ساله 67شده اند كه ، خامنه اي، رهبر 
. جمهوري اسالمي ايران،  بيمار است 

 مخالفان سازمانهاي اطالعاتي غرب و
رژيم نيز مي گويند خامنه اي بيمار 

در اين شايعه ، حقيقتي نيز نهفته .  است 
منابع موجود در حزب اهللا لبنان : است 

مي گويند بيماري خامنه اي حقيقت 
اما . دارد اما مرگ او نزديك نيست 

ن هست كه ظرف يك سال، از آامكان 
برخي سايتها .  تصدي امور ناتوان شود 

مرگ او را نيز اعالن كردند و اشخاص 
. 

زورپرستاني وابسته : انقالب اسالمي 
اي وجود دارند كه كارشان تبديل 
اطالع به ضد اطالع ، يعني راست به 

انقالب اسالمي در چند . دروغ است 
نوبت خبر بيماري خامنه اي را انتشار 

 كه دمشان به دم –زورپرستان . داد 
ن  آ-مايكل لودين گره خورده است 

اطالع را  با ساختن دروغهائي از اين 
نوع كه او سكته مغزي كرده و به 

 –بيمارستان برده شده و دو اكيپ 
 –كه يكي از اروپا برده شده است 

مشغول مداواي او هستند و خامنه 
، راست را ) ساخت لودين ( اي مرد 

 .دروغ كردند
نكه خامنه اي نتواند  مقام آ    امكان 

ينده رژيم آخويش را تصدي كند 
.  ايران را سخت  بغرنج مي كند 

بخصوص كه كشور در يكي از سخت 
.  ترين گذرگاههاي خود قرار دارد 

سالها استراتژي ها طرح كردن و به 
اجرا گذاشتن براي قدرت منطقه اي 
شدن، ايران را در موقعيت خاصي قرار 

نه تنها بكار ساختن سالح .  داده است 
ق را نيز اتمي است بلكه حكومت عرا

.  ورده است آتحت مهار خويش در 
مدنفت و با استفاده از نفوذ آبه يمن در

نست كه نفوذ آخود در عراق،  در كار 
 .  شيعه را در منطقه افزون كند 

نست كه آن سو، امريكا در كار آ     از 
به چه ترتيب در عراق نوعي ثبات 

براي اين كار مي خواهد . برقرار كند 
عراق بفرستد و احتمال قواي جديد به 

. ورد آنمي رود اين كار نتيجه اي ببار 
محافل سياسي و نظامي امريكا نيز با 

 .اين كار مخالفند 
 و باز از منابع بيروت كسب اطالع ◄

مي شود كه موقعيت احمدي نژاد، 
. رئيس جمهوري ايران ، متزلزل است 

روزهاي رياست جمهوري او شمرده 
ي او تا  يك بسا رياست جمهور.  اند 

بعد از شكست او و .  سال ديگر، نپايد 
تمايل راديكال افراطي حامي او در 

 ) 85ذر  آ24 ( 2006انتخابات دسامبر 

 18شوراها و مجلس خبرگان و طي 
ماه،  نشان دادن چهره اي راديكال و 
ستيزه جو از رژيم ايران به دنيا،  ادامه 
رياست جمهوري او را براي رژيم زيان 

 .ردانده استور گآ
 مقصود از انتخاب هاشمي ◄ 

رفسنجاني در انتخابات مجلس خبرگان 
، بعنوان نماينده اول، اينست كه هرگاه 

 ، خامنه اي از ميان رفت 2007در سال 
و احمدي نژاد بركنار شد، او بتواند 

حدس زده مي . رژيم را اداره كند 
شود او به رياست مجلس خبرگان 

اصلي احمدي او دشمن . انتخاب شود 
نژاد از زمان انتخابات رياست 

 .        بدين سو است 2005جمهوري در 
     در اين مرحله از ارزيابي، معلوم 
نيست كداميك از احمدي نژاد يا 
خامنه اي زودتر صحنه را ترك 

سرنوشت رياست .  خواهند كرد 
جمهوري احمدي نژاد بستگي به 

بركنار كردن . سالمت خامنه اي دارد
 بشكل مجبور كردنش به استعفاء و يا او

مرگ بر اثر تصادف و اگر نه، بشكل 
عزل او . عزل مي بايد انجام بگيرد 

نيازمند اين است كه توسط رهبر رژيم 
بهر تقدير، پيش از . بايد انجام بگيرد 

اين كار انجام ) خرداد ( ماه ژوئن  
هرگاه خامنه اي تا . نخواهد شد 

د، ممكن است  زنده بمان2007تابستان 
هاشمي رفسنجاني جانشين احمدي 

ن لطيفه كه آبدين سان، . نژاد بگردد 
از قول هاشمي رفسنجاني ساخته شده 

ن، بزرگ راه در دست آاست و بنا بر 
ساختمان را بايد شهيد احمدي نژاد 

 . ناميد، واقعيت پيدا مي كند 
     بازگشت هاشمي رفسنجاني به 

كومت رياست جمهوري با استقبال ح
اين حكومت . امريكا روبرو مي شود 

در گذشته، با او گفتگوهاي جدي 
در صورتي كه خامنه . انجام داده بود 

اي از ميان برخيزد، هاشمي رفسنجاني 
كسي است كه مي تواند ايران را از 

 و ، بحران اتمي را حل بحرانها بدر برد
موقعيت ايران را در منطقه، تثبيت كند 

." 
 –قسمتي از گزارش  : انقالب اسالمي

نچه به رياست آتحليل استراتفور، در 
جمهوري بازگشتن هاشمي رفسنجاني 
مربوط مي شود، بر اساس قولهائي است 
كه هاشمي رفسنجاني، پيش از انتخابات 

  .  رياست جمهوري به امريكائيها داده بود
 

گزارش از ايران در باره زمينه * 
سازي براي بركناري احمدي 

 :نژاد 
 
 بر سر كار حكومتيايران چه  در ◄

حال پايان است و   در85سال ؟  است
 چه اتفاقات عجيب و عظيمي در اين
دوسال حاكميت واليت فقيه و دولت 

پيش نيامد  و حكومت يك دست كه
 كه حاكميت براي حفظ هچه شد!

مهر "حكومت نابودي  خود تصميم به
اد ژاحمدي ن"عدالت محور " و "رورپ

  دررخوردهابشواهد و . گرفته است 
 كاهش حاكي از  و اخيرانتخابات

حكومت از اين خامنه اي حمايت 
يا حاكميت براي حفظ خود آ. است 

نچه آ قرباني ميكند؟ د رانژااحمدي نا
شواهد بر ميايد اين است كه  از

 كه كرده گذاري  برنامهرغمحاكميت ب
با واقعيتي روبرو  ،  در اين انتخابات،بود

 خود را با حداقل واهد شد كه اگر بخ
 شر است  ها حفظ كند مجبور  داشته

نها در آاد و مصباح و امثال ژن احمدي
 خرينآ . كم كند  را واواك و سپاه 

 لبنان و عراق و رويدادهايانتخابات و 
 وفلسطين سومالي و افغانستان و 

 سياسي و خواه  داخلي رويدادهاي
 ، اجتماعي و فرهنگي  اقتصادي وچه 

 يكطرز فكر شكست وياي گهمه 
و حكومت حاكميت و همراهي  دست

 . رهبري بود
 كه ولي مطلقه همدآچه بيش       

است با كساني كه  تصميم گرفته
مده آ و هستندياران امام زمان مدعيند 

ظهور امام زمان را فراهم  ند زمينها
  به اين گونه برخورد مي كند؟،كنند

ت متوجه شده اس» رهبر فرزانه  «  ياآ
اولين كساني  كه اگر امام زمان بيايد از

 با شمشير ان راشهاكه قرار است گردن
   او ياآ ؟ اوست  گردنبزند،عدالت 

متوجه شده است خوابي كه امثال 
يزدي و مشكيني در مورد  ياران مصباح

« ديده اند  ادژامام زمان و احمدي ن
 او  ياآ  است ؟انداختهخطر را به » نظام 

ت موحك كه عملكرد متوجه شده است
 را اد دارد تاج و تخت اوژاحمدي ن

 بعد  »رهبر فرزانه « ياآ؟ برباد مي دهد
 همهن متوجه شده است كه آاز 

اد دارد ژ احمدي ن:و گفتندفهميدند 
 بايد   و بردنابودي ميوادي نظام را به 

  ازكار او را ساخت و حاال مي خواهد
قدرت رهبري خود براي حذف او 

ايران چه خبر است  در د ؟استفاده كن
« كه تنها باقي مانده از گروههاي 

در جنگ و قتل و جنايت  كه»ارزشي 
از هيچ ... و ترور و سانسور و سركوب و 
كارش به عملي فروگذار نكرده است،

توسط  جايي رسيده است كه بايد
 »رهبر« حامي و سازنده خود يعني 

اد مي ژاحمدي ن وقتي ؟ حذف شود
 دنيا از ما تقاضاي كمك مردم : گويد 

كرده اند و مي گويند مي خواهند 
ايران داشته باشند  حكومتي مانند

 :رييس قوه قضاييه مي گويد ووقتي
ديگر دنيا گفته اند مي  كشورهاي

قوانيني مانند  خواهند قوه قضاييه و
رحيم  وقتي ايران داشته باشند و

صفوي مي گويد دنيا مي خواهد 
 وقتي باشد وبسيجي مانند ما داشته 

 كشورهاي ديگر :وزير كشور مي گويد
گفته اند مي خواهند انتخاباتي مانند ما 

 حاكمان ايران در پس، داشته باشند
  چنان. ند شديد فرو مانده اتوهمي 

بروي عقل خود بسته اند  ب ها را در
ها اعالم نآاز  نمي دانند مردم ايرانكه 

از مردم .  و مي كنند بيزاري كرده اند
نها آيا نيز، هرجامعه اي  به ماهيت دن

بسا  در .  پي برده بيراز شده است 
توهم نيز نيستند و مي دانند كه 
كشورهاي بسياري را از گرفتار شدن به 
سرنوشت ايران مي ترسانند و بدين 
ترس، مردم اين كشورها را از حركت 

اما گمان مي برند با . باز مي دارند 
، ن آگفتن دروغ بزرگ و تكرار 

ايرانيان باورشان مي شود كه بهترين ها 
را دارد و نبايد حركتي در مخالفت با 
رژيم كند و يا صدائي به اعتراض عليه 

  .رژيم بلند كنند 
حاكم بر ايران و به  گروههاي  

 خصوص رهبران كودتا و اطاقهاي فكر
استبداد همه به خوبي متوجه شده اند 

اد و ژاگر قرار باشد احمدي ن كه
كار  ت جاهل و رياكار او بهمحكو

 عنقريب همه چيز را به ،ادامه دهد
زيرا تركيب  . نابودي مي كشاند

اد تركيبي ويرانگر ژت احمدي نحكوم
به خامنه اي . خود ويرانساز است و

حيات  اين ادامه : بسياري گفته اند 
 بهرا  ، كار اين تركيب  با،حكومت

 براي ،ديگرد كه انجايي مي رس
كاري  دست كسي از ،ظامنگاهداري ن

  . نيايد بر 
اقليت مجلس   گروه اخيرتالش      

خيلي  كه اوضاعنست آمافياها  گوياي 
 مي خود را نشان كه نستآخراب تر از 

 نماينده 40اعتراض حدود . دده
، به  سازمان مديريت حذف بهمجلس 

بيهوده استاني كه هزينه هاي  فرهايس
 كست درش، به  ورده استآ  به باربسيار

صدور قطعنامه بر  خارجي و سياست
بسيار شديد و  محدوديتضد ايران ، به 

 كردن محلي بي به سانسور مطبوعات
بسياري از  ... و به مجلساحمدي نژاد 

هم همين نظر را   ديگر»نمايندگان« 
ت حكومنجا كه آ اما از  . دارند

با مخالفان حتي در  ادژاحمدي ن
د مجلس هم برخوردي سخت و محدو

برخي از نمايندگان   هنوز،ساز مي كند
ت نكرده اند به دست پروده خود أجر

اما حركت رو به جلوي . اعتراض كنند
 كردن مخالفت ها و گراني ها و نابود

نها جرات مخالفت آكم به   كم،امكانات
  . را مي دهد  به ديگران و پيوستن

رهبري قادر به حذف اين گروه  يا  آ
 ارزشي «  گروهست يا اينه  »ارزشي«
   سر رهبر را به سنگ مي زند؟»

 15احمدي نژاد در مدت  عملكرد
كم و كيفي مده آماهي كه بر سر كار 

 همه متوجه شده ، در ايران، كهرا دارد
يك بي كفايت بي مايه وسيله كار اند 

 .است نها آمافياها ، رئيس جمهوري 
كارنامه وزيران معتبرترين  سند بر  بي 

 :كومت استكفايتي اين ح
 

كارنامه وزيران حكومت 
احمدي نژاد در مسئله و 

   :بحران سازي و سركوب
 
محمد مهدي زاهدي وزير  ◄

 : وريآ علوم و فن
   

 هزار معتاد 150   در دانشگاهها حدود 
وجود دارند و پديده خودكشي نيز بر 

گريز از . ن افزوده شده است آ
ن دو نابساماني آمسئوليت را كه بر 

يم ، بيانگرهاي جو خفقان را يافته بيفزائ
ايم كه بسا شفاف تر از بگير و ببندها و 
وجود انواع سازمانهاي سركوب در 

دانشگاه ها را خفقان شديد در دانشگاه، 
در » وزير « اين . گزارش مي كنند 

كار نظامي كردن دانشگاه ها، سر از پا 
 دروغگو كه » وزير « اين .نمي شناسد 
مي  را به اين دليل  ستائيامام زمان

كند كه خود را تافته اي جدا بافته 
 مدتي  طول دراو ،  . ازمردم مي داند

 دارد،كه در راس وزارت خانه قرار 
را بطور ها  دانشگاه  مهارتالش ميكند 

داشته باشد و با استفاده  مطلق در دست
 از شوراي انقالب فرهنگي كه مهندسي
فرهنگي كشور را در دست دارد 

از  اه را به پادگاني براي حفاظتدانشگ
يا موفق آ اما . نظام واليت تبديل كند

 فكر ميكردند با به شد ؟ او و دستيارانش
وردن گروههاي سركوب در آوجود 

صحن و دفن شهدا در  دانشگاهها
به مهار انشگاه را دمي توانند دانشگاه، 

خامنه اي و . ورند آحكومت در

وزير او را براي اين كار اد ژاحمدي ن
 يك سال از شدت اما . كرده بودند 

عملكرد و پادگاني كردن دانشگاه و 
در كننده دوربين هايي كنترل  نصب

 گروه 15دانشگاهها و ايجاد حدود 
 ،اطالعاتي و نظامي سركوبگر امنيتي و

زيبنده  به ناگاه دانشگاه در يك حركت
رچه رشته بودند را پنبه كرد و جاندار ه

 در دانشگاه ها طي يك ماه گذشته . 
يك رشته جنبشهاي اعتراضي بعمل 

تجمعات در دانشگاه امير كبير : مدند آ
دستگيري برخي از دانشجويان  به خاطر

جلوگيري از تشكيل ، ن دانشگاهآ
 اميركبير كالس وزير در دانشگاه

 به احمدي نژاد، اعتراض كوبنده ،
 بهنگام حضور او در دانشگاه براي ايراد 

 تش زدن تصويرآمله از ج ،سخنراني 
نوچه استبداديان،  اعتراض به و 

سخنراني وزير كشور در  از جلوگيري 
ايجاد تجمعات در  ، دانشگاه شيراز

 .دانشگاه تهران در روز دانشجو
 تظاهرات نيروهاي كمونيست در   

براي اولين بار در : تهران  دانشگاه
دانشجويي  تهران است كه يك گروه

دست به  ،اندار به طور علني و نش،چپ
 حال در پشت عدم  . تظاهرات مي زند

با اين  برخورد نيروهاي سركوبگر
قصدي نهفته است؟  جز حركت چه 

ربط مستقيم با كه اين معلوم نيست 
برنامه تبديل روياروئي دانشجو با رژيم 

. به روياروئي دانشجو با دانشجو دارد 
 ان دانشجويبر كسي پوشيده نيست كه 

وزير دروغگو و بي  برابردر د نقصد دار
يش را هويت خوبايستند و هويت، 

زادي آبمثابه نيروي جانبدار استقالل و 
 .ابراز كنند 

برپايي تجمع دانشجويان ستاره دار    
اجتماع اين  .مافياها در مقابل مجلس

وزير دروغگو  گرفت كهانجام زماني 
در مصاحبه هايي اعالم كرده بود ما 

ن آ و .ار نداريمدانشجوي ستاره د اصال
 با اين .ميز خواند آ تمسخر ادعائيرا 

وزير مجبور   اين دانشجويان، تجمع
  شد قبول كند اين دانشجويان وجود

اين وزير در مصاحبه   همچنين. دارند
 اي كه اخيرا انجام داده اعالم كرده
است كه اين دانشجويان مشكل 

شكايت  اخالقي داشته اند و با توجه به
 از گفته هاي وي اين وزيردانشجويان 

 كرد چنين ظهاربي لياقت ديروز ا
  ! حرفي را نزده است

« فوق هم وزير و هم ي اهحرك   ت
  و هم نيروهاي» يرييس جمهور
نيروهاي   و همواواكيهاامنيتي و هم 

نظامي سركوبگر را با يك گردباد در 
بروي نداشته وزير را به آكوبيد و  هم

ز وزرايي است اين وزير يكي ا. باد داد
 اد در سركوب هاژسالها با احمدي ن كه

و فردي است كه ا .شركت داشته است
 نور بودناله درهجلسات مختلف از  در

« به امداد هاي غيبي  اد و ازژاحمدي ن
بهنگام سخنراني در » ي رييس جمهور

 در كنفرانس سران كشورهاي اسالمي ، 
او هم مانند  . حرف زده است ،عربستان

رواني به سر   در توهماتنژاد احمدي 
فشار دانشجويان در ماه  باري، .مي برد 

معاونين او را به عقب  گذشته وزير و
وزير بي   اين. ساخت نشيني وادار 

كفايت چندين ماه پيش تصميم گرفته 
زاد اسالمي آبا مسئولين دانشگاه  بود

 به او  هم احمدي نژادبرخورد كند و 
انجام دهد ا اين كار رداده بود دستور 

  اينمسئوالن  برخورد با  بهنگام  اما . 
 4 صفحهدر
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 تسليم روسا و ، تاب نياورد ودانشگاه
سس دانشگاه شد و دست از ؤم تأهي

شعارهاي توخالي خود برداشت دادن 
 - پي در پي اين وزير شكست هاي. 

  باعث -ناكاميهاي احمدي نژاد مانند 
شده است كه در دانشگاهها هيچ كس 

احمدي  او را به حساب نياورد و مانند
اد جوك هاي فراواني در مورد او ژن

به تازگي . در دانشگاهها رواج دارد
نمايندگان مجلس گفته مي شود كه 

قصد . قصد استيضاح وي را دارند 
نشان مي دهد همانگونه كه استيضاح 

 به شخصدانشجويان فهميده اند اين 
ي نمايندگان. درد اين كار نمي خورد 

مدن وي دخيل آسر كار  كه در به
رسيده اند  گاهيآبوده اند نيز به اين 

دادن رياضي نخبه هاي نخبه «كه اين 
خراب كردن  در حال  » جهان

دانشگاهها و در همان حال برانگيختن 
 عموم دانشجويان به جنبش است و 

 او را هرچه زودتر بهتر است حاكميت 
 . اين كار معاف سازد  از

 تازه ترين زشتكاري خود،  وي در    
  از نزديكان و تن  هزار8بيش از 

همفكران خود را كه داراي مداركي 
 همچون فوق ليسانس بودند و

  به نام استاد،يادانشجوي دكترا بودند
 با .  معرفي كرداسالمي به دانشگاهها 
سعي دارد  او ،حذف اساتيد با تجربه

او . دان را جايگزين استادان نماينآكه 
كه به  استاد كند افرادي را  خواهد مي

قول دانشجويان حتي به عنوان 
و حاال،  . جايگاهي نداشتند هم دانشجو 

كساني كه دانشجو بودنشان زير عالمت 
عنوان استاد  قرار است بهسئوال بود، 

   !به سر كالس هاي درس بروند
 
 سردار ، ارشاد اسالمي  وزير ◄

 : صفار هرندي
  
 جستن مقام وزارت ، بمحضين وزير  ا

، هم خود را بر تشديد سانسور گذاشت 
 و سانسور كتاب و  مطبوعاتسانسور: 

ثار هنري  كار او را تشكيل آسانسور 
در اين مدت چنان  . مي دهند 

 كه در تمام سانسوري را برقرار كرد
 اين اندازه بيست و هشت سال گذشته

جريانهاي انديشه و اطالعات سانسور بر 
  او با ايجاد شورايي . بود حاكم نشده

و ه ها  بررسي كليه نشري،  زيرافراداز 
 را بر عهده گرفت ثار هنري آها و باكت
 :گذراندتيغ سانسور نها از دم آو 
بررسي مدرسين حوزه علميه   گروه  ●

بررسي كتب و  اين گروه كارش -قم 
نشريات و يافتن نكات ارتدادي و 

ها و دادن گزارش به نآدر  الحادي
 مقامات قضايي و مسئولين فرهنگي
جهت برخورد با نشريه و نويسنده است 

ماهيانه بررسي هاي خود را بطورو 
مأمور  مقامات راي بولتن ببشكلتحت 

 .سانسور مي فرستد 
ي است ئاين گروه يكي از گروهها     

 شدند موجب هايش » بررسي « كه 
 احكام ارتداد برخي از نويسندگان و

روههاي ترور با سياسيون توسط گ
. يد آبه اجرا در  فتواي برخي از قضات

 در زماني كه بررسي هايي توسط
برخي از افراد در مورد ترورهاي 

انجام مي شد و  سياسي در ايران
گزارشاتي منتشر مي شد همواره از 

 نام برده مي شد نويسبولتن  گروههاي
 گروه بررسي، ن گروهها آ يكي از .

 .يه قم بود جامعه مدرسين حوزه علم
 -بررسي شوراي امنيت ملي  گروه ●

علي الريجاني  مدنآاز زمان بر سر كار 
.   شده استتشديدسانسور مطبوعات 

زيرا وي با ايجاد گروهي جهت بررسي 
 مطبوعات و برخورد با نوشته هاي

رسانه از برنامه خفقان  قسمتي ،نانآ

جامعه را هاي گروهي و بستن فضاي 
نجا كه آ  از. بر عهده گرفته است 

براي حفظ ي نيست اليق شخص
شركت در خود مجبور به موقعيت 

 در .سانسور مطبوعات است تشديد 
مقام رئيس صدا و سيما نيز همين نقش 

به محاكم   طي دستوريو ا.را داشت 
 و به تعقيب رسانه ها قضايي جهت 

انتشار جلوگيري از   جهترسانه ها
 ،اي  هستهبحران مربوط به خبرهاي

تقريبا تمام اخبار و از انتشار انع م
 اي  هسته مربوط به بحرانگزارشات

خام شدند و از مردم به ترتيبي كه . شد
 اقدام براي جلوگيري از اعمال

 و » ي رييس جمهور«  نابخردانه
  . بازماندندمسئولين ديگر 

 اين -بررسي سپاه پاسداران  گروه ●
گروه بررسي سالهاست كه گزارشات 

تقيم به بيت رهبري ارجاع را مس خود
بعد از اينكه  مي دهد و به تازگي

 قدرت خود را در سركوب واواك 
 قتل هاي علت به - سياسي هاي

با ايجاد و  ، از دست داد -سياسي 
قدرت بخشي به بخش اطالعاتي موازي 

ورد آبررسي اي به وجود   گروه،خود
 ن بعد از تشخيص جرمآكه از طريق 

م دستگيري خود به طور مستقل حك
زندانهاي   را صادر مي كرد و بهافراد

مستقل خود مي برد و بعد از شكنجه و 
ان را نآكردن  محاكمه حكم زنداني

 خود به ،در واقع . صادر مي كرد 
مستقل با قوانيني مستقل و  دولتي

تبديل  تعريف شده از سوي رهبري
  .شده و مانده است و عمل مي كند 

لهاي اخير به گروه بررسي در سا اين   
سياسي برخورد مي  گونه اي با مسائل

 كند كه حتي قضات جنايتكار هم
سپاه پاسداران با . ند نبرخورد نمي ك

روحانيون  استفاده از تجارب برخي از
تربيت شده در مدارس حقاني و امام 

در سپاه امام تعليم ديده صادق و 
 براي خود قضات و بازجوياني ، صادق

 كه مي توان به تربيت كرده است را
 جرات گفت در برخي از موارد دست

 . ندفالحيان را هم از پشت بسته ا
د نخوبي مي دان سپاه بهگروهائي از 

 ء جز،اگر در اين كشور اتفاقي بيفتد
  حذف ها هستند كه ن گروهياول

بر   سپاه براي اينكه بتواند. خواهند شد 
حاكميت خود ادامه دهد مجبور است 

داري  وه حكومتبه سخت ترين شي
 حمايت رهبري و ديگراز . كند 

 برخوردار  نيز چيگروههاي كودتا
هاي  نان مانند دانهآ زيرا همه . است 

يك تسبيح در يك خط قرار دارند و 
ان هم رنها ديگآيكي از  با سرنگوني

  .سرنگون مي شوند 
  -بررسي وزارت ارشاد اسالمي  گروه ●

  خاتمي و وزارتحكومتمدن آبا 
 بخش بررسي هاي ،مهاجرانين جست

از شدت  كتاب و تا حدي مطبوعات
 بعد از حذف . سانسور كاست 

 اين ،مسجد جامعي مدنآهاجراني و م
اصول «  و به قول . روش ادامه يافت

اين دو   در زمان حضور، »گرايان 
بروي اخالق در جامعه اسالمي آ ،وزير

 به صفار هرنديمدن سردار آبا . رفت 
 ،»اسالمي نگ و ارشاد فره« وزارت 
قبلي دوباره شروع   هاييكار بررس

شد و سرعت گرفت به گونه اي كه در 
درصد از  70 عرض چند ماه حدود

كتابهاي چاپ شده قبلي را ممنوع 
بررسي هاي دقيق مو   و باداالنتشار كر

 اي كه به گونه. را از ماست كشيد 
خرين سخنراني خود در اين آوزير در 

ديگر نگران  سوزاندل :مورد گفت 
اخالقي در  ضد  مطالبه شدنخواند

اما وزير نگفت كه ديگر . كتابها نباشند 
وجود ندارد كه دلسوزان نگران  كتابي

اين  زيرا  .ن باشندآخواندن 
 با تمام توان در اين سگروههاي بررس

 كتابها  سانسورمدت به كار خود در 
 به گونه اي كه حدود مشغول بودند 

شده در  از كتابهاي چاپ عنوان 5000
دوره كوتاه  زمان خاتمي در اين

  . شدند ممنوع الچاپ 
وردن آبا به استخدام در  وي     

گيري   و با به كارزورمدار ترين عقلها
ه كتاب ها و نشريافراداز محجور ترين 

انديشه ها و سالخ خانه  را بهها 
 كاري را كه تاراج  .  سپرداطالعات 

ور انجام داده فرهنگي در كش گران
بودند و كتابسوزي ها به راه انداخته 

انجام  » شيوه فرهنگي « با  ، او ، بودند
عملكرد اين وزير  از نكات جالب. داد

  اينست كه برخي از افرادسپاهي، يكي
گروه انصار حزب اهللا را به درون 

 . است ورده آگروههاي بررسي خود 
 همانهايي كه زماني در نشريه يا لثارات

لحسين عليه كتابهاي چاپ شده در ا
ويژه نامه انتشار داده  ،زمان خاتمي

و ، حاال مأمور سانسور هستند بودند
هستند وزير در كار سانسور  ايندستيار 

مده آبتازگي به خود  سپاهيوزير  اما .
 كردن  ممنوعزيرا مشاهده مي كند

 . كاري از پيش نمي برد تابها طبع ك
امعه كليه زيرا ورود اينتر نت به ج

 را نقش بر او و دستيارانشهاي  تالش
 به خوبي مي اينها . ب نموده است آ

نتوانند جلوي كار  دانند كه اگر
ادامه  اينترنت را بگيرند راهي براي

نان باقي آسلطه بر كتاب و نشريه براي 
اين روزها فروش . نخواهد ماند

 كتابهاي خارجي بر روي اينترنت و
 جديد روشي  نها براي مردمآارسال 

 وزير سانسور اين  است براي مقابله با
 . سپاهي

 اين گروه - واواك بررسي  گروه ●
حسين  زماني در يد قدرت

و شريعتمداري بود و با بررسي هاي ا
بود كه گروه ناصبي شناس فالحيان و 

افراد را مشخص ... رازيني و  حسينيان و
 مي نمود و به دست گروه مرتد كش

«  به اعتمادداد و او با سعيد اسالمي مي
حسين شريعتمداري  »  قدرت فكري

، در تشخيص مرتد و ناصبي از نوشته ها
بدون هيچ نگراني دست به قتل و 

 ترور برخي از  در. جنايت مي زد 
اد ژاحمدي ن  چونكساني از اشخاص، 

ديگر سپاهيان استفاده مي  و ليمانيسو 
 اين گروه در حال حاضر در. كرد 

 زيرا در . ري مجدد استگي حال شكل
زمان يونسي اين گروه تغيير شكل 

اي ديگر عمل مي   و به گونهه بوديافت
 مدنآ ولي از زمان به روي كار . كرد

 بار ديگر به كار خود ،محسني اژه اي
 خويش  و در حال بازسازيه گشتازب

  است
 يكي از -بررسي بيت رهبري  گروه ●

بسيار قوي كه با به كار  گروههاي
ترين افراد  يري از نزديك بينگ

  . تشكيل شده است اين گروه مي باشد
 هاي اين گروه مو ي كنندهبررس زيرا

  بعد از. را از ماست بيرون مي كشند
 به سرعت دست به كار شده و ،تشخيص

 و سپاهي افراد واواكي با كمك از 
قضايي  نويسنده نگون بخت را به مسلخ

  حكمو يا پشت پرده قضايي مي برند و
اين .صادر مي كنند محكوميتش را 

گروه در حال حاضر بسيار پر تالش 
را كه در مورد خبر و نظري  است و هر

 مورد ، باشد انتشار يافته   »رهبر« 
دقيق قرار مي دهد و به سرعت  بررسي
كردن را به   دستگيري و زندانيدستور

  اين گروه در. مقامات مسئول مي دهد
هاي  ا بررسيسالهاي حكومت خاتمي ب

خود حكم تعطيلي فله اي نشريات را از 
 و توسط عليزاده صادررهبري  زبان

 . وردآدادستان و مرتضوي به اجرا در
حسين  گروهها به سرپرستي اين      

نشريات را به شدت  شريعتمداري كليه
سانسور مي كنند و هر زمان كه الزم 
ديدند باارجاع به دادگاههاي خود 

 نان را صادر ميآف ساخته حكم توقي
دير باز وزارت فرهنگ و  از .نمايند

ارشاد اسالمي به كمك روزنامه كيهان 
 و سپاه پاسداران كارشان واواك و

 و  سالم اطالعات جلوگيري از جريان 
به .  و هنوز نيز هست بودانديشه ها 

 دليل در كليه امور تالش داشتند همين
 تا به هر صورتي كه امكان و دارند
 اين . لوي انتشار اخبار را بگيرندداردج

را  مردم  سانسور جاهالن فكر ميكنند
به دنبال دريافت مجبور مي كند 

دولتي و  از مجاريو نظرها اطالعات 
 و نمي دانند كه مردم با بروندحكومتي 

در مورد  كه وزيرارتباطات تمام تالشي
امواج  سانسور اينترنت و ماهواره و

 مردم به ،تورده اسآعمل راديويي به 
مجاري هستند  نآدنبال كسب خبر از 

رد و در گذشته و حال  ،نيعالوه بر ا. 
  اطالعات  دهان به دهان بدل شدن

چنان گسترشي يافته است و مي يابدكه 
و ورده است آهر نظامي را به زانو در 
 وردن دولت آدر كار به زانو در

يك نظر  بر اساس .است جاهالن
 ، و سيماسنجي انجام شده در صدا

كه اعتماد مردم به اخبار داخلي  ميزان
  انتشار مي يابند، از سوي مراكز خبري

اعتماد مردم  ميزان .  درصد است16
به راديوهاي خارجي متفاوت است اما 

اعتماد  ميزان .درصد است 70بيش از 
 به نشريات و سايت هاي خبري اينترنتي

اعتماد  ميزان .  درصد است68حدود 
اطالع رساني داخلي و به نشريات 

با . صد است  در25روزنامه ها كمتر از 
فوق مي توان متوجه شد كه اين  مارآ

نادانان فكر ميكنند كه مثال بامتوقف 
كردن گردش اخبار و اطالعات مي 

. بگيرند  گاهي مردم راآتوانند جلوي 
اگر اين گونه بود كه اوضاع و احوال 

  انتخابات. بود حاكمان بهتر از اين
انجام شده در ماه گذشته و امواج 

نشريات  اطالع رساني صدا و سيما و
وابسته در مورد شركت مردم در 

  حال عدم شركتهمانانتخابات و در 
 نشان داد كه حناي نشريات و ،نانآ

 مردم نزدديگر  صدا و سيماي وابسته
  .رنگي ندارد

 
 دكتر« ، ارتباطات و فناوري  وزير ◄

 سپاه افراد از و  ا: سليماني   »سردار
 اد ژاحمدي ن مدنآروي كار با است و 

 كليهوردن آاو در گرد  سعي و
در  و متخصصين سانسور انسركوبگر

 . حكومت خود،  وزارت جست 
 نصب پورمحمدي بههمانگونه كه در 

از   استاندارانو نصبوزارت كشور 
ميان زندانبانان و سپاهيان و 

 در ديگر مشاهده شد،سركوبگران 
، بنا بر اين ، در وزارت تخانه ها وزار

 در پستوري نيز، آارتباطات و فن 
گرفت انجام  هاي مخابراتي همين كار

هدف اينست كه با بستن مجاري  . 
موج بي اعتباري و   جلوياطالع ، 

سد  حاكمان هاي و جنايتهاافشاي فساد
مدن به وزارتخانه آ با ،سليماني .شود 

فت چند كار را در دست گراطالعات 
بتواند با كمك وزارت فرهنگ  تا شايد

 موزشآو ارشاد اسالمي و فرهنگ و 
مردم  گاهيآجلوي رشد و ... عالي و  

حاكميت را بر سر كار   بلكه را بگيرند 
 : دننگاه دار

نترل كليه تلفن هاي ثابت با ك ●
 هزار تايي 5دستگاههاي شنود  وردنآ

نيروهاي  ن به دستشاردنپو س
امنيتي و   اطالعاتي وسركوبگر بسيجي و
 . نظامي و حراستي

 سيار موبايل هاي كنترل كليه تلفن ●
كليه تلفن هاي  نها تالش دارنديا  .

دليل در  سيار را كنترل نمايند به همين
خرين ترفند با تشكيل شركت ايران آ

با ايجاد بگ مونهاي  نند كهآبرسل 
بزرگ ضبط اطالعات گفت و شنودها 

ندوم كليه ر را ضبط نموده و با
. اسايي كنند نمكالمات گويندگان را ش

گروه در زمانهايي خاص و در  اين
مكالمات سعي  محل هايي خاص با قطع

 را ازنان آگاهي آجلوي  مي كنند 
 هر ، به همين دليل. واقعيتها بگيرند

كه در دانشگاه يا برخي از  زمان
 ، مي شود يابانها تظاهراتي انجامخ

 .دشون مي ن منطقه قطعآمكالمات 
ضبط و كنترل كليه مكالمات را  ●

 . كرداعالم   در يك مصاحبهسليماني،
 منظور وزير : گفت واما بعدا معاون ا

كليه پيام هاي كوتاه معروف به  كنترل
 ! بوده است  اس– ام –اس 
كنترل كليه پيام هاي كوتاه ارسالي  ●

يكي  : هاي سيار و ثابت از سوي تلفن
ار و تصاوير و از راههاي ارسال اخب

 ام –مردمي از طريق اس  جوك هاي
ان مستبد حاكمامر  اس است كه اين –

نجا  آتا . مده است آرا  سخت ناخوش 
ن به هر آكه حكومت مأمور سانسور 

 در اين گونه زيرا . ترتيب شده است 
 كه براي خامنه اي و  جوك ها،پيام ها

تصاوير  احمدي نژاد ساخته شده اند و 
  وي دولتي خوندهاآر وآخنده 

كه به شعر  مقامات هجويه ها در باره 
يا نثر ساخته مي شوند ، سخت رواج 

  در ،ژيمر كاري از دست . يافته است  
 تنها مي . يد آ بر نمي ،نآ جلوگيري از

شيوع بيشتر  تواند كه با كنترل جلوي
  كهجديدروشهاي  اما با .ن را بگيردآ

دولت  يافته اند و بكار مي برند،مردم 
جلوگيري اين پيام ها نا توان شده  از

 . است
كليه  ريزي جهت سانسور برنامه  ●

اين . سايت هاي خبري در اينترنت 
ريزي مشترك توسط گروهي به  برنامه

  گرفته سرپرستي صدا و سيما انجام
 در اين گروه كه افرادي از . است 

صداو سيما و   و دادستاني وواواك 
 با بررسي و ،مخابرات شركت دارند

 ،سايت هاي اينترنتي مخالف شناسايي
 نها،  آ با سانسوربر اينست كه سعي 
  . توقف اطالع رساني شوند موجب

 70به مبلغ  اي حتي با خريد برنامه
گاهي آميليون دالر نتوانستند مانع 

زيرا كاربران اينترنتي  .مردم شوند
بااستفاده از برنامه هاي فيلتر شكن 

 دهند خود ادامه ميكماكان به كار 
خرين ترفندي كه در حال حاضر آ

رساني در حال  براي مقابله با اطالع
انجام است كاهش از ميزان سرعت 

 به تازگي : است  خط اينترنتي
 با كمك گروههاي ،مسئولين مخابراتي

 توانسته اند باكاهش سرعت ،سانسور گر
 خطوط اينترنتي فشار رواني و روحي 

 5 صفحهدر
 
 

سيابآميان دو سنگ



                                                                                                                                                                                       

 

 

5 
 

 
 

   1385  بهمن    15  تا 2      663 شما ره  2007 فوريه  4 ژانويه  تا 22  ا ز

 

 

افزايش دهند و مانع  اربرانكرا بر 
 سرعت خطوط .نها شوندآادامه كار

حال حاضر در ايران زير  اينترنتي در
 هزار است در حالي كه قبال كه 30

 45كاهش نداده بودند باالي  سرعت را
 خطوط ،نآ در كنار . هزار بوده است 

 كه در ندنيز وجود داشت پر سرعت
حال حاضر براي كاربران عادي وجود 

 . دنندار
ايجاد پارازيت جهت كليه كانالهاي  ●

خبري ايراني ماهواره اي در ايران و 
 »وزير « اين . به خصوص در تهران

جنايتكار كه مي داند ارسال پارازيت 
  بيماري هاي خطر ناكي را، افقي  هاي

اعتناء به ابتالي بدون ورد، آببار مي 
  با كمك گرفتن مردم به اين بيماريها،

نتن هاي آنصب براي  ه سپاافراداز 
ماهواره اي و ايجاد پارازيت و كمك 

خريد اين انتن   برايافراد واواك از
 در نها، آكشور سوئد و نصب  ها از

سالمت جوانان ريشه حال تيشه زدن به 
براي نمونه  . ايران است و مردم در

شده  گزارشي از بيماري هاي ايجاد
نتن هاي ايجاد پارازيت آتوسط 

 : وريمآمي  در زيراريكسون را 
خارجي كه با بخش  از ارگانهاي    

 ،هستند در ارتباط واواكاقتصادي 
 اين شركت .شركت اريكسون است

مي توان يكي از موانع  سوئدي را
 در واستقرار دموكراسي در ايران 

 در  اصلي ترين دشمنان ايرانيانشمار
رسيدن به دموكراسي و آزادي نام برد 

هران درخيابان  در تن آمقر شعبه . 
 صنعت مخابرات ايران .  استمالصدرا

 در قبضه اين ، آمريكا تحريم وجودبا 
 به چند نمونه از  . شركت قرار دارد
 اريكسون با ايران معامالت سود آور

 : اشاره كنيم 
 به واسطه گري واواك ،  با نيكسوز ا   

معامله  ،سازمان اطالعات سوئد مستقيم
 استراق سمع تجهيزات كليهمي كند و 

و جاسوسي و دوربينهاي مخفي و 
 ستگاههاي دريافت كننده امواجد

بيسيم خارج از باند فركانسي غير مجاز 
 و رديابي مركزيت ارسال آنها و

 را به رديابي مبايل  دستگاههاي شنود و
 در مركز واواك مي فروشد و خود 

 واواك  اداره ضدجاسوسي  مخابرات
 ز بخش فروش و تجهي.مي كند نصب 

 و سپاه پاسداران به واواك رسانه هاي 
پارازيت راديوئي و  تجهيزات ارسال

نقطه  7ماهواره اي ماكروويو كه در 
تهران نصب شده و اين عمل از ضد 

اعمال رژيم  انساني ترين معامالت و
ا خريد از آخوندي مي باشد كه ب

نها به كمك آو نصب اريكسون 
بر  كماكان . اريكسون انجام مي گيرد

از آتي  روي اين پروژه و طرح هاي
 در واواك  اريكسون و اين نوع ها 

ور مي آياد .  ميباشندهمكاري حال 
اينكه براي  كه اين امواج بدليلشود 

جلوگيري از دريافت امواج ماهواره 
بدليل اينكه ( استار صادر مي شود  تله

امواج در وضعيت  ديش دريافت كننده
)  گيردتقريبي رو به افق قرار مي

بصورت سطحي منتشر و ناگزير وارد 
و عارضه هاي  دنبدن انسان مي شو

  مردم شهر نشين در بسيار خوفناك
 .ورند آپديد مي ايران را 

 كه – رژيم ماليان با كمك اريكسون    
 كمتر دموكرات سوئد البته دولت 

مزاحمتي براي اين شركت ايجاد نمي 
 تمامي مردم ،براي بقاي خود -كند 

 از راه سپردن به ايران را ر نشين شه
  .، سانسور مي كند اين امواج خطرناك

امواج بر روي باروري زنان و       
د نمي گذار مردان درمانده ايران تاثير

ند بر تخمك گذاري زنان و نو مي توا
 ،  روند جنين در شكم مادر باردار

ورند و  آ بوجود ....بيمارهاي عصبي و

محروم از سالمت آتي را   و نسلنها آ
 .دنساز
به طور كلي با توجه به اطالعاتي كه     

بيماري هاي موثر امواج  در مورد
، اينطور مده استآپارازيت به دست 

  كنندگان  ارسالمعلوم است كه چون 
 پارازيت در تهران هم ثابت و هم

 بيماري هاي زير مردم ،متحرك هستند
بيماري  :شهر را تهديد مي كنند را 

تاثير امواج ارسالي  واني تحتهاي ر
 ،مارآ ر بنا ب. ساعت در روز 16به مدت 
 درصد از 50حدود بيش از  در تهران

روحي و  مردم به انواع بيماري هاي
ريزش مو در .  رواني مبتال هستند

 مردان و زنان و به خصوص در جوانان
اين امواج موجب سست شدن زيرا . 

 سببپيازهاي مو شده و به تدريج 
 .  مي شوند ش مو ريز

 مي از جواناني بيش از ن،مارآ بنا بر    
 ريزش مبتلي به سال 18ايراني باالي 

كاهش وزن و  .شده اند شديد مو 
  :الغري مفرط جوانان و نوجوانان

 از انقالب به ، متخصصين اظهاربنابر
ايراني  دين سو جوانان و نوجوانان

 محيط لودگي ها آتحت تاثير فشارها و 
يم غذايي ژبه ر و عدم دسترسيزيست 
 همواره رو به ضعف و كوتاهي ،مناسب

 اطالعات به دست .اند قد گذاشته
 كه اثر امواج نندآ حاكي از مده آ

به خصوص در شهرهاي  پارازيتي
 عوارضبزرگ يكي از عوامل اصلي 

مار ارايه شده آخرين آاساس  بر. است
، مسئولين بهداشت در ايرانسوي از 

يم گذشته با كاهش ژه رافراد نسبت ب
مواجه شده   كيلو وزن4 سانت قد و 11
عقيم شدن و از دست دادن   .اند

يكي ديگر ازتاثيرات  قدرت باروري
اين از خدا  امواج پارازيتي است كه

خبران براي مردم ايران به ارمغان  بي
 اين تاثيرات با توجه به .اند وردهآ
 زمايشات انجام شده به خصوص درآ

تاثير امواج  .نداثبات رسيده اتهران به 
يكي از  : بر پرده هاي گوش انسانها
پارازيتي  تاثيرات بسيار منفي امواج

 افقي تاثير بر شنوايي است كه به
چند سال  تدريج بر گوش اثر ميگذارد
دوره قبل  پيش برخي از نمايندگان

فرستادن  به ، جلسه اي  در، مجلس 
ن بر شااين امواج و اثرات ويرانگر

ولي گويا با   معترض شدند،ردمم
فشاري كه از سوي بيت و سپاه 

 از پيگيري ،نان وارد شدآ رب اسدارانپ
  . خودداري كردندماجرا

  
منوچهر متكي وزير امور ◄

 :خارجه
 
در ايران كساني كه با نوع حكومت    

هاي دروني و سازمانهاي  و قدرت
نيستند فكر مي كنند  شناآن آمافيايي 

 ،ارجه در ايران هموزارت امور خ
 مي  . كشورهاي ديگر است مانند

مورد  پندارند اگر وزير امور خارجه در
نظر دولت ن نظر آ ،مسئله اي نظر داد

كه در ايران اوضاع به ن آ حال.است 
ديگر وزارتخانه  اين گونه نيست و مانند

ها و كل حاكميت گروههاي مختلفي 
 و هريك سياست خارجي  دارندوجود 

 در ،در حال حاضر. ارند خود را د
تابلوي   وزير امور خارجه تنها،ايران

 امور گرنه، و.اين وزارت خانه است
گروههاي زير  اين وزارتخانه در دست

 :   است
 بخش  ، در ايران–سپاه پاسداران  ●

 با  ، خارجي ايرانمهمي از سياست

متخذ  مرتبط است و سياستهاي سپاه
كه در برخي از كشورها  استسپاه 

  سياست ، براي نمونه . دناعمال مي شو
كشورهايي  خارجي كشور ايران در

مانند لبنان و سوريه و عراق و فلسطين 
. افغانستان در دست سپاه قدس است  و

 وزارت اعتناء به  بدون سپاه اين
به  ، سياستي را كه مي پسندد، خارجه

بيت « اجرا مي گذارد و از حمايت 
سپاه . نيز برخوردار است  » رهبري
 تحت ،نكه بلحاظ سازمانيآ با ،قدس

است ، اما بي  رحيم صفوي فرماندهي 
 » بيت رهبري« سا با أر اعتناء به او ، 

در ارتباط است و عمليات خود را با 
 بديهي است .  مي كند هماهنگ ن آ
 خارجه ايران به هيچ وجه در يروز

هزينه   .نيست سپاهجريان كارهاي اين 
خارجي  سياستاز ناشي درگيري هاي 

 در كشورهاي ياد شده را سپاه قدس،
اين نيرو . مردم ايران بايد بپردازند
كشور هاي  عالوه بر تاثير ويرانگر در

 هان كشورآخصومت مردم  ، ياد شده 
 برانيگخته مردم ايران را نيز نسبت به 

 برخي از افراد اين نيرو در  .است
ترورهاي خارج از كشور از بعد از 

 برخي از و. خيل بوده اند تاسيس د
، در در حال حاضرسپاه، سران اين 

 محسوب كشورداران اين   سرمايهشمار
مزايا و  زيرا حقوق و . مي شوند

هاي نامشروع فرماندهانش از مدآدر
 .اندازه بيرون هستند 

بخشي از  :   مافياي احمدي نژاد ●
افراد دست در امور خارجي ايران 

 نان را بهآاد خود ژ كه احمدي ناست
 و وزارت امور  .اين كار گمارده است

نان را آمقابله با  توان خارجه هيچ
لذا يا نقش بز اخفش را بازي . ندارد

يعني تأييد مي كند و يا سكوت مي 
برپائي ريزي  برنامه  از جمله.نمايد 

 تغيير بيش از و يا   هلوكاستكنفرانس
 نامه  وخارجي  سفير در كشورهاي40

ساي ؤاد به رژحمدي نپراكني هاي ا
انجام افراد ، توسط كشورها و پاپ

اد ژ كه احمدي نگرفته اند و مي گيرند
فاقد اين افراد . ده است گماربه كار 

  بين المللياطالع از امور اوليه ترين 
از برخي از بخش نها را آ. مي باشند

سپاه و    و اطالعات هاي حراست
 وزارت خارجه منتقل كرده به واواك

 برايهنگفت  ارسال پول هاي . اند
 در سازمانهاي مسلح و غير مسلح 

ايجادخصومت ميان   وكشورهاي عربي
 در كشورهاي عربيسنيان شيعيان و 

در روابط ايران با كشورهاي منطقه ... و
افراد . ورده اند آمشكلهاي بغرنج ببار 

دخالت در اموري كه در با اين مافيا 
 بين روابط نها سررشته ندارند،  درآ

ورده آببار براي ايران ، مشكلها المللي
انزوا در سطح دولتها و نيز . اند 

برانگيختن افكار عمومي دنيا بر ضد 
ايران حاصل اين مشكلها و خود مشكلي 

عموما در  اين افراد . بزرگ است
 بگمان كشورهاي مهم پست دارند و

 اد ژحمايت از احمدي نخود ، در مقام 
 رياست جمهوري و مافيائي كه او را به

 .رسانده است،  عمل مي كنند 
گروه تحت سرپرستي وزير امور  ●

ي ئ در كشورهااين گروه :  خارجه
نها، رژيم  آ در ،اجازه عمل دارند كه

در كشورهائي  .استراتژي خاصي ندارد 
نها فعال هستند ، آكه دو گروه باال در 

 رفع و رجوع  تنهاكار گروه متكي،
اد ژوه احمدي ن خرابي هاي گركردن 
اين وزير بي   .قدس است و سپاه

وزرايي بوده است كه  كفايت از جمله
ديگر  اد براي باج دادن بهژاحمدي ن

شريك در به رياست گروههاي 
 . رساندن او ، بدو وزارت داده است

 وزير ،  مصاحبهتازه ترين در      
بخش از مصاحبه   در يك، خارجه 

 : گفت  كرد وقتي اعتراف جالبي ، خود
وقتي كه ، در دوران گروگانگيري    

 در ومد آجريان حمله به طبس پيش 
حزب مخالف  كارتر ازماجرا، ن آ

 بعد ،جمهوريخواهان رييس جمهور بود
در تماسي با ، او از شكست عمليات

نها آ، به  مسئولين حزب جمهوري خواه
شكست   ما در اين عمليات:گفت 

اطر خورديم ولي ما اين كار را به خ
 نها گفت آيعني به . امريكا انجام داديم

درست است كه شما مخالف ما هستيد 
 اما ما اين كار را ،سياسي در جريانات

. به خاطر كشور امريكا انجام داديم
 بايد به دوستان ، در ايران ما،حال

قرار  ديگرمان كه در گروههاي ديگر
در  ،بايد بدانندكه دارند بگوييم  
ا اين حركت را به  م،جريان هسته اي

  .خاطر ايران انجام داديم
 درست : يعني اين اين گفته وزير     

است كه در قضيه هسته اي ما اشتباه 
اما گروههاي مخالف ما بايد در ، كرديم

  ،ربط دارد اين جريان كه به ايران
بخاطر ايران مي بايد از ما حمايت 

بر زبان مي زماني  اين صحبت . كنند
توسط مجلس متكي است  كه قرار يدآ

مجلس   زيرا نمايندگان.استيضاح شود
قا وزير آگفته اند از زماني كه اين 

بين امور از   در بسياري،شده است
اين بچه  .  المللي محكوم شده ايم

مثلث هم  باد يكي از ضلع هايآرستم 
كميسيون  واليتي يعني واليتي و رييس

 هر سه زماني  . امنيت در مجلس است
  سياستدست يكديگر، كشتيست به د

 به .خارجي ايران را به گل نشاندند
 گونه اي كه كشورهاي خارجي
. سفراي خود را از ايران فرا خواندند 

ود را از سازمان افراد خ متكي
جا نآدر  ارتباطات اسالمي كه زماني

 اما اين  . كندمي انتخاب ، معاون بود
نمي   به مذاق برخي ها خوشكار او 

  گروه  به مذاق وص به خص.يدآ
 . و گروه باهنراحمدي نژاد 

» رهبر « گروههاي تحت نظر مستقيم ●
اين گروهها از جمله كساني افراد  :

به عرصه سياست  انشهستند كه ورود
امور  خارجي ايران هيچ ربطي به وزير

 تنها از سوي بيت .خارجه ندارد
زير  مي كنند و رهبري در امور دخالت

امور بين  مشاورنظر مستقيم واليتي 
اين .  قرار دارند  »رهبر« المللي 
مختلف ساز   در زمينه هايگروهها

  .خود را ميزنند
گروههاي فوق در صحنه سياست  

ايران به حدي نامتعادل و  خارجي
 خامنه اي ناهماهنگ عمل ميكنند كه 

 گروهي ،نهاآبراي كنترل  ناگزير شد 
 هد تا مگر به سياست ورا تشكيل د

اما  . ايران را نظم دهند ارجيروابط خ
 هيچ كدام از گروههاي ياد شده فوق
براي اين گروه تره هم خورد نكردند 

 قرار »رهبر « اگر و نشان دادند كه
 وارد بخواهد نها آقلمرو عمل باشد در 

  . چيدندواو راهم بايد چيد   پر، شود
كه است  گروهي ،بخش پنجم   ●

 :ردازد مي پهسته اي  به مسئله مستقيما 
كليه  نمايندگان اين گروه متشكل از 

و تقريبا مي توان است باال  گروههاي
 واواك و  از اعضايش ت كه همه فگ

و از كساني هستند كه در سپاه 
 اينك سايه كار مي كردند و  گروههاي
افرادي مانند   زيرا. مده اندآبه سطح 

وعيدي و عراقچي و ديگران در 

اي گذشته جز نيروه ت هايحكوم
 امنيتي و اطالعاتي بودند كه به خاطر

ند و ه امدآجريان هسته اي به سر كار 
رهبري . دارند دست باز اين كار در 

اين گروه را در حال حاضر الريجاني 
 .اد در اختيار دارندژن با كمك احمدي

 
 :پور محمدي وزير كشور ◄

 
 توسط احمدي كه از ميان وزراي     
زارت گماره  به مصلحت  به مقام وادژن

وزير كشور است كه به يكي  ،  اندشده
خاطر باج دادن به گروههاي جنايتكار 

 يجمهوراست دخيل در به ري و
اين وزير . ستاو، وزير شده ارساندن 
غاز جواني تا آواواكي كه از نااليق و 

امروز را در ترور و اعدام و ديگر 
 از زمان به سر جنايتها گذرانده است ، 

 ا  كرده است ب الش ت، مدنآكار 
سپردن استانداريها و فرمانداريها و 
حتي بخشداريها  به سپاهي و واواكي و 

 زمينه هر گونه تحرك و  ،بسيجي 
را از مخالفان بگيرد و با بر سر  مخالفتي

 وردن زندانبانان و سپاهيان وآكار 
 ، امنيتي ها و حراستي ها و بسيجي ها

نظامي كردن اداره امور داخلي در 
 ولي .  حدي هم موفق شده بودشورك

درگيري هاي ايجاد شده  با توجه به
 موضع گيري  و انتخاباتجريان در 
 كه  ديگرو چنان شد كار ،  ويهاي

ن شدند آمجلس مافياها  بر نمايندگان 
  .  كنند   استيضاحاو را 

 براي اولين بار در تاريخ انتخابات    
« ماري در باره آي اه گزارش،ايران

به ترتيبي انتشار پيدا »  خاب شدگان انت
مردم مجبور بودند براي  كهكردند 
 ميزان مشاركت و نام و نشان اطالع از

سايت  كساني كه انتخاب شده اند به
  سايت. ورند آهاي اينترنتي هجوم 

 افراد  هاي دولتي براي خود شيريني
 را به نام انتخاب شده مطلوب خود

 جب شد مونهاآكار . كردندمي معرفي 
 به . يايد فشار به وزير كشور افزايش

  از هر سو دخالت كردند و گونه اي كه
ن شدند پورمحمدي دامنه  آ از مانع

را تاحدي كه مي خواهد تقلبات 
 . بگستراند

 اين انتخابات    پور محمدي گفته بود 
 و قرار نيست دلخواه او ، انتخابات

گذاشت انتخابات بعدي را همانگونه 
در او   . اهد برگزار نمايدمي خو كه

گير افتاد  چنان  چنبره اين انتخابات
نظام از  كه كليه سياستمداران وابسته به

هاشمي رفسنجاني و خاتمي و  جمله
به او حمله موتلفه  كروبي و حتي هيات

 كار به جايي رسيد كه به . ور شدند 
اعالم   مجبور به، او  »رهبر « دستور 

حبوحه در ب .نتايج شوراها شد 
قصد دارد   شد وزيرعلوم م،انتخابات

. دست به تقلبات گسترده اي بزند 
 در .نداز كار وي شد  مانعهافشار

  از،انتخابات شوراي خبرگان رهبري
جا كه همه جنايتكاران توانسته بودند نآ

اعتراضي يك يابند هيچ  به مجلس راه
 نتايج انتخابات نكه آحال  . نكردند

در رده  يزدي   مصباحندنشان مي داد
ورندگان قرار داشت آرأي بسيار پايين 

 مصباحي مقدم را به رايآ و چون  . 
خواندند، بهمان نسبت كه نام او 

مصباحي مقدم پائين مي رفت، مصباح 
 سرانجام ، مصباح !  مد آيزدي باال مي 

 6 صفحهدر

سيابآميان دو سنگ
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خواندند و » منتخب « يزدي را 
 . ناراحت نشدهم كسي .اعتراضي نشد 

 . ه بودمعامله اي بود كه انجام شد زيرا
  با وارد،  ايرانواواكيوزير كشور     

 هزار نيروي سركوب 7كردن بيش از 
حراستي و سپاهي به  گر بسيجي و

 وزارت كشور و وارد كردن فاميل هاي
 توانست در  به اين وزارت خانه، باهنر

 .  موفق شود گريهابرخي از سركوب
توجه به بعد از انتخابات با  ولي از

درگيري هاي ايجاد شده بابرخي از 
گروههاي شريك در استبداد دچار 

 . شده است تزلزل در موقعيت
وي در مصاحبه اي گفته بود كه     

بار در ايران بسيجيان در  براي اولين
 راس كار قرار گرفته اند و دارند شيوه
اي نو را به جهان عرضه مي كنند تا 

سالمي ا ديگران از شيوه حكومتداري
، بهنگام وي . مشق بگيرند سرنان آ

و پاسخ در دانشگاه  سخنراني و پرسش
 دانشجويان انتقاد شديد  مورد ، شيراز

 زير كه  به گونه اي.قرار گرفت
زادي آشعارهائي كه دانشجويان بسود 

 و بر ضد رژيم مافياها مي دادند، 
 و سخنراني خود را زود به پايان رساند

 . از معركه گريخت 
 
 ،موزش و پرورشآوزير  ◄

  :فرشيدي
     
نااليق و  از وزراي بسيار بي كفايت و  

  وزير،ادژكامال سياسي احمدي ن
 او در سابقه .موزش و پرورش استآ

مدرسه  كاري خود تنها مديريت يك
به او وابستگي  . غير انتفاعي را دارد 

 اد و بسته بودن بسيار شديدژاحمدي ن
 او شده  موجب وزير شدن، ويعقل 
 . است

 ، مدنآ سر كار رب بمحض او     
حراستي و پرورشي را  گروههاي
در كليه  ،داد دستور او . ديقدرت بخش

 - اطاقي را به عنوان نماز خانه ،مدارس
  - افتاده بود كه تا حدي از رونق

بسازند و بسيار تزيين كنند تا كساني كه 
 اطاقن آد نماز بخوانند به نخواه مي

بودجه كشور را  ي بسياري ازو. بروند 
صرف هزينه ساخت مساجد در مدارس 

 از سوي بسياري از كه كرد به گونه اي
 .وال قرار گرفت ئمسئولين تحت س

 هزينه يك دانش ، بودجهبنا بر ،زيرا
كمتر از بيست هزار  موز در ايرانآ

بودجه   بيشتروتومان در سال است و ا
 نمازخانه و انتشار نرا صرف ساخت

 .ده استكرن هاي خاص بولت
تر كردن شناآ اين وزير نااليق براي     

 جزواتي را با كمك ، اسالماجوانان ب
اد و خانم ژاحمدي ن فكري خانم

تدوين كرد و در  -  همسر الهام-رجبي
همه اما  . قرار داد موزانآاختيار دانش 

 زيرا .شدند تعجب دراز اين جزوات 
افكار اين گروه شبيه افكار همان 

قبل در  روهي بود كه سالهايگ
مدارس به گونه اي رفتار مي كردند 

به  موزانآكه برخي از دانش 
ن آدر  . ناگزير مي شدندخودكشي 

 ابتداي دوره اول رياستي روزها
 به ناگاه مسئله ،جمهوري خاتمي
 موزان در مدارسآخودكشي دانش 
 شد كه علوم بعد م. تهران شايع شد 

 گناهان موزان به خاطرآاين دانش 
، گرفتار سرزنش شديد از شده مرتكب

 دست به خودكشي زده خود شده و
  كه از طريقندجزواتي بودعامل . ندا

 و به دانش مسئولين پرورشي چاپ 
بنا بر  . موزان تعليم داده شده بودند آ
موزان آ  دانشن جزوه ها ، آموزش آ

وابسته به بسيج و يا برخي كه قدري 
ينكه گناهانشان بودند براي ا مذهبي تر

بخشيده شود دست به خودكشي 
 .ميزدند

در حال حاضر كتب درسي جديد    
پر است از احاديثي  موزش و پرورشآ

مصباح يزدي و ريشهري و  از قولكه 
 وزير با . ندا نقل شده... مشكيني و 

نست آدرسي، برتغيير محتواي كتابهاي 
 اسالم ناب« جوانان را به كه نو 
 !وردآدر  »محمدي

 راين وزير امام زماني از زمان ب   
مدن تالش نموده است افكار آسركار 
شكل را به گونه اي  موزانآ دانش
 اد جلويژ كه به قول احمدي ندهد

نان را در دانشگاهها آينده آمشكالت 
  » يئمسلمان وال« جواناني يعني . بگيرد 

 . را تحويل دانشگاهها بدهد
 روي زماني كه وزير نشده بود د   

تش سوزي يك مدرسه در آجريان 
لرستان گفته بود اگر  رهايهيكي از ش

 روي من   تصدي اين عمل در زمان
ولي زماني  .  استعفا مي دادممي داد، 

 ماجراي وارد شدن  در ،كه وزير شد
شهرهاي  دردو مدرسه سيب به آدو 

ن فرو ريختن  آكه يك مورد - ديگر 
يك مورد ديگر  سقف مدرسه بود و

  -سوزي در مدرسه اي ديگر تش آ
خود او به روي خود نياورد كه  اصال

بود كه گفته بود اگر اين حادثه در 
زمان تصدي من روي مي داد، استعفاء 

تصدي وزارت زمان  از. مي كردم 
 با توجه به موزش و پرورش، او ، آ

اد مي ژن اينكه خود را وزير احمدي
مي كند را بفرموده او  هر كاري د، دان

 وكارهاي خود را نشات خواند مي 
جلوه مي  احمدي نژاد گرفته از افكار 

 .دهد
 
 :وزير جهاد كشاورزي ◄
      

احمدي  يكي از مخرب ترين وزيران
 وزير جهاد كشاورزي است كه از ،ادژن

 ،مدن تا به حالآروي كار  زمان به
مورد هجوم نمايندگان مجلس قرار 

با توجه به وابستگي هاي   ولي. دارد
 ،  ويبه رخي از نمايندگان سكه بگيرب

 .باقي استهنوز در پست خود 
 ، بنا به گفته متخصصان كشاورزي   

 ،مدنآسر كار   از زمان به،وي
 كشاندهكشاورزي كشور را به نابودي 

و باتخصيص عمده زمينهاي ا  . است
  موجبات، كشت گندمهكشاورزي ب

نابودي ديگر محصوالت كشاورزي را 
بنا بر اعالم . ده است ورآفراهم به 

  استاد كشاوري، در نامه به 54خطر 
احمدي نژاد،  خطر تبديل شدن به 

 .بيابان ،  ايران را تهديد مي كند 
 ، مقاماين  گماردن او به تنها علت      

 كه برخي از افراد اندبوده  تعاريفي
زيرا وي . از او كرده اندخانواده باهنر 

ا در طرحي براي خود كفايي گندم ر
مديرتي خود در برخي از پست  زمان

كشاورزي  هاي قبلي در وزارت جهاد
 . داده بود

خرين آ نمايندگان مجلس در     
سواالتي كه از او داشتند او را فردي 

 قصد چون  و . يافتندلياقت  كامال بي
« او و  رأي ندادن به او  را كردند ، 

 ي ،  جمهور »رييس«  مجلس و» رييس 
 برخي از ،هاي پوچ دهبا دادن وع
ي مخالف أ ر را از دادننمايندگان

 ولي عملكرد اين وزير. منصرف كردند 
 ، بار ديگراينك ، . تغييري نكرد 

ه استيضاح وي شد  نمايندگان خواستار
  .ند كه در حال بررسي استا

 
انزواي احمدي در 
سطح جامعه، نزد 

 :روحانيان و در رژيم 
 

م احمدي نژاد از برابر مرد* 
 :دزفول مي گريزد 

 
، اد به خوزستانژدر سفر احمدي ن   

 نفر از ماموران گارد 300بيش از 
ن استان برده آحفاظت از تهران به 

 نفر 600بيش از ،  سفر در اين .  ند شد
  را در وامنيتي و حفاظتي ا نيروهاي از

  .گرفته بودندميان 
 به ،در دزفولش سخنراني     بهنگام 

به سوي جايگاه سخنراني مردم ن، ناگها
 به مأموران او را .  مي كنند وي حمله 

ن محل دور آ از ، با هليكوپتر،سرعت
 :تبليغاتچي هاي او گفتند . مي سازند 

به سوي او بروند و  مردم مي خواستند
اگر اين طور . به او خير مقدم بگويند

بود ، چرا او را با هلي كوپتر فرار مي 
 دادند ؟ 

ر او به خوزستان در جريان سف و
از جمله دادن وعده ، جريانات جالبي

هاي بيهوده مطرح شده است كه در 
خود نمايندگان استانها هم  اين جريان

بعد از رفتن او گفته اند كه مردم زياد 
مسائل را باور نكنند و اين مطرح  اين

كردن ها بيشتر بابت تبليغ خود 
 . اد است ژن احمدي

نماينده اهواز  مهم است كه امر ناي    
 احمدي نژاد گفته است كه  در جايي

و مي گويد  يدآبراي خود شيريني مي 
 فالن  برايمن  اينقدر ميليارد تومان را

 نآبعد  . به مردم اهواز داده ام كار 
كار صورت نمي گيرد و مردم فكر مي 

اين . ده ايم رپول را خو كنند ما اين
 مردانه ايجواناز جمله كارهاي نا

ه او مي كند و ما را دچار است ك
 وي هنچنين گفته بود . سازد مشكل مي

هم با اين  كه ايشان در استانهاي ديگر
گونه رفتار كردن موجبات درگيري 

  .ورده استآهايي را به وجود 
 

جامعه « اعتراض مراجع و * 
 :مدرسين قم به احمدي نژاد 

◄ 
، )  ديماه 21 ( آفتاب به گزارش

 جامعه ي سخنگوي، غرودمحمديس
 نسبت به ، قمهي حوزه علمنيمدرس
 در نژاد ي دولت احمدگاهي جافيتضع
 علما، مراجع و بزرگان ن،يني متدانيم

 هشدار داد و خواستار هي علميها ه حوز
 ي از سوي گرفتن مسائليجد

 كاني شد كه توسط نزدنژاد ياحمد
 و به صورت وندنديپ ي به وقوع ميو

  دولتسي رئيتوجه ي ب  شائبهيجد
 ي و مذهبيني ديها نهم به دغدغه

 كرده تي را تقوهي علميها حوزه
  .است

 حال خبر داد كه نگارش ني در عيو  
 به پاپ نژاد ي احمدينامه از سو

 شانزدهم، با واكنش كتيبند
 حوزه وني علما و روحانزيآم اعتراض

 كه يي قم مواجه شده است تا جاهيعلم
 جمهور سي اقدام رئني اتيمحكوم

 ي صافي العظماهللا تيتوسط آ
 بعثه ي با استقبال اعضا،يگانيگلپا

 حج مواجه شده سفرمراجع عظام در 
  .بود
 به دنبال انتشار ي اظهارنظر غرونيا    

 از اعتراضات و انتقادات علما و ياخبار
 ي از برخهي علميها  حوزهونيروحان

 دولت نهم ياقدامات معاونان و اعضا
 اريداسفن« كه حضور شود ي مانيب

 راثي سازمان مسي رئ»يي مشاميرح
  . به آنها دامن زدي و گردشگريفرهنگ

 ي مسائل و مسائل مشابهنگونهياصوال ا   
 اني آقا و آقاني ايكه در گذشته از سو

 نوع تعامل دولت زي شده و ناني بگريد
 و بزرگان، آن هي علميها  با حوزهيفعل

 اني دولت در مگاهي جافيشائبه تضع
 و مراجع عظام هبزرگان حوز نان،يمتد
 به صورت عهي شاكي را از حد ديتقل
  . در آورده استي شائبه جدكي

 
نتايج يك نظر سنجي وجدان * 

 :همگاني را گزارش مي كنند 
 
 كي جينتافتاب آ ديماه ، 16 در ◄

در را انتشار داد كه  ينترنتي اينظرسنج
در اين نظر . است طول دو ماه انجام 

 16 شنبه روز 14ت  تا ساعكه سنجي 
 از شيبادامه داشته است،  ماه،يد

شركت )  نفر43394 (يراني ا43000
 ماه 15«:  بوددهي آفتاب پرس. اند كرده

فكر . گذرد ياز عمر دولت نهم م
 االن انتخابات ني اگر همديكن يم

) ي قبليصرفنظر از حواش(برگزار شود 
 اي آورد ي مي راشتري بنژاد ياحمد
 2/76 سئوال، نيخ به ادر پاس. »تر؟ كم

 شي بيعني كنندگان  درصد از شركت
و »  كمتريليخ «نهي نفر گز33000از 
 يعني درصد از شركت كنندگان 15

را انتخاب » تر كم «نهي نفر گز6509
 3/5 ز؛ي عده ننيدر مقابل ا. اند كرده

 يليخ «نهي نفر گز2300 يعنيدرصد 
 نفر 955 يعني درصد 2/2 و »شتريب

. اند  كردهكي را كل»رشتيب «نهيگز
اند   معتقد بودهزيدرصد ن3/1

 خواهد ي به اندازه قبل رانژاد ياحمد
 .آورد

 
 همĤهنگ،  به ،ائمه جمعه*

گراني شديد اعتراض مي كنند 
رئيس جمهوري « و براي احضار 

وري آبه مجلس، امضاء جمع 
مي شود و  وزيران به استيضاح 

 :تهديد مي شوند 
 
كي اين كه در  از امور معني دار ي◄

نماز جمعه هاي شهرها، امام جمعه ها 
به گراني شدت گير  اعتراض مي كنند 
و از احمدي نژاد و حكومت او مي 

 .خواهند فكري بكنند 
 10(  به گزارش راديو دويچه وله ◄

 نژاد در ي احمدمحمود) ژانويه 
 خود، با اشاره به نهي جلسه كابنيآخر
 ريخ اي كاالها در روزهامتي قشيافزا

ها  اين افزايش قيمت« :گفته است
 و ي اقتصاديها ها و ريشه داراي زمينه

 است كه به دولت جديد يبعضاً سياس
به ارث رسيده است و دولت با تالش 

 »  .ها است جدي در حال شناسايي آن
 يبرخ« شده است ي مدعني همچناو

هاي گذشته از  از عناصر كه در دوره
اند،  ه مختلف برخوردار بوديها رانت

هاي نامشروع   ثروتيامروز با بكارگير
 در ايجاد تالطم در بازار و يخود سع

 .»ها را دارند  با قيمتيباز

 ي و حتلگراني از تحلي اما برخ
 معتقدند راني پارلمان در اندگانينما

 ي  احمدي از سوي سخناننيكه چن
 است و نشان هي شبي فرافكنكينژاد به 

. حران دارد بيها شهياز عدم توجه به ر
 و يا  لحظهماتيآنها سخنان و تصم

 علت نيتر ي را اصليركارشناسيغ
 .داند ي مراني در اي اقتصاد بحران
 يها حاك  گزارشي حال برخنيدرهم

 ندگاني از نماياز آن است كه تعداد
 احضار ي درتالش برارانيمجلس ا

 جمهور به مجلس و طرح سيرئ
 ها دهيشن.  هستندياز و» سئوال«

 ي از آن دارد كه طراح اصلتيحكا
 ندهي نماي  اكبر اعلمدهي انيا

 بوده راني پارلمان اتي اقلونيفراكس
 . است

ها تاكنون حدود   گزارشني امطابق   
 پارلمان، متن سئوال از  ندهي نما40

 نيا. اند  نژاد را امضا كردهياحمد
 ران،ي اني است كه مطابق قوانيدرحال

 و طرح  جمهور به پارلمانسيياحضار ر
 كي حداقل ي به امضا،يسئوال از و
 72 يعني پارلمان ندگانيچهارم نما
 . دارداجيامضا، احت

 راني امجلس ندهي نمارموذنيپ    
 ي براندگانياگرچه خبر تالش نما

 ديي جمهور را تاسييسئوال از ر
 ديآ يبه نظر م«:ديگو ي اما مكند يم

 جمهور با مشكل سيكه سؤال از رئ
 كه با توجه به تسلط مواجه شود چرا

 مجلس، تعداد تي بر اكثرسهي رئأتيه
 » .ستندي حاضر به امضا كردن نياديز
عضو فراكسيون » نمايندگان  « ◄

« اقليت در مجلس مافياها ، متكي ، 
  2نكه آخارجه را بخاطر » وزير 

قطعنامه روي دست مردم ايران 
گذاشته است، درخور استيضاح دانسته 

ه جمهوري اسالمي اما روزنام.  اند 
احمدي نژاد را عامل محروم شدن 
كشور از ظرفيت و توان ديپلماسي 

 .خوانده است 
نچه در گزارش از ايران آ    و بنا بر 

حكومت » وزيران « پيرامون كارنامه 
در معرض » وزير  « 3احمدي نژاد، 

 .استيضاح هستند 
 

اعتراضها به احمدي نژاد در * 
 :» اصول گرا « مطبوعات 

 
 گزارش كرده  آفتاب دي20در ◄

 در »ي اسالميجمهور«روزنامه : است
 خود كه با عنوان ريسرمقاله شماره اخ

»  همه دوستان انقالبي براياميپ«
 يمنتشر شد، ضمن انتقاد از برخ

 يها اني احزاب و جريها يريگ موضع
 ي در پيا  در قبال پرونده هستهياسيس

 در ت،ي امني شوراريقطعنامه اخ
 از زي را نيحي انتقادات صرالح نيع

 نژاد ي احمديها يمواضع و سخنران
 مطرح يا  هستهيها تيدرباره فعال

 از ي مقاله به شكل جدنيدر ا. كرد
 خواسته شده كه بجز در نژاد ياحمد

 لي درباره مساي و مليمراسم رسم
 ري نكند و در سايري موضع گيا هسته

 را به مسؤوالن يريگ موارد، موضع
 مقاله ني اتياهم. اگذاردپرونده و

 اظهارات و شود ي كه گفته منجاستآ
 ي در ماههانژاد ي احمديها يسخنران

 و ها يزني را بر سر راي مشكالتر،ياخ
 جادي ايا  هستهمي تيها تيفعال

 گفته ني انكه،ياز جمله ا. است كرده
 حاضر يحت «نكهي بر اي مبننژاد ياحمد

 غات،ي روز و بعنوان تبلكي ميستين
 عمال ،» مي كنقي را تعلها تيالفع

سوالنا را به -يجانيمذاكرات الر
 صدور قطعنامه نهي و زمديشكست كشان

 راني دولت اهي علتي امني شورارياخ
 مقاله ط،ي شرانيدر ا.را فراهم كرد
 كه به نظر ي اسالميروزنامه جمهور

  كي باالتر از ي از موضعرسد يم
 7 صفحهدر
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 اريبسروزنامه نوشته شده باشد، 
 رود ي احتمال مي است و حتتيبااهم
 .  باشدي از تحوالت آتيا نشانه

جمهوري اسالمي از جمله نوشته    
 مهم در ماتي تصميبرخ«: است 

) نژاد ياحمد( را شما يا پرونده هسته
 دي داري ماني بي در شهريدر سخنران

 بدون پشتوانه كند يكه به ذهن القا م
 يري گمي الزم تصمري و تدبيفكر
 سي است رئيازياصوال چه ن. شود يم

 را ي اتمي مرحله اياستهايجمهور س
 3000 روز كي دارد اني بهاي سخنرانرد

 ديكن ي را اعالم مي سازيدستگاه غن
 ي دستگاه غن60000چند روز بعد 

 به مساله روني به ذهن ما كه از ب؟يساز
 كه سخنان شود ي القا مني چنمينگر يم

 پشت قيبه دق و محاسستي نيا دهيسنج
 هم يسر آن وجود ندارد و اگر طراح

 » كند ي شما القا مانيشده است، نوع ب
. 

 10( سوشيتد پرس آ و به گزارش ◄
روزنامه همشهري كه ) 2007ژانويه 

اينك در اختيار قالي باف و گروه 
است، احمدي نژاد را مسبب تصويب 

 :قطعنامه بر ضد ايران خوانده است 
ژانس بين المللي آ    درست زماني كه 

انرژي اتمي از ارسال پرونده اتمي 
ايران به شوراي امنيت  منصرف مي 

ميزي رئيس آشد، منم اظهارات غرور
جمهوري  سبب شدند پرونده به اين 
شورا برود و  دو قطعنامه بر ضد ايران 

 .تصويب شوند 
 

گزارش خبري از 
ايران در باره بيماري 

خامنه اي و وضع 
 حكومت  در مجلس 
و خطر حمله امريكا 

 :... به ايران و
 
 
 ي خامنه اي هاي و ناراحتيماريب  ◄

 وابستگان به و يجيبسي روهايبه شدت ن
نها آ را به وحشت انداخته است و مژير

 از مرتب.را دست به دعا كرده است 
 اري سي كوتاه تلفن هاي هاامي پقيطر
 او از مردم درخواست يسالمت يبرا

 . شوديدعا م
 ستي از تروريكي انيوسو منيحس◄
 ي هاشمگروه  معروف و ازيها

 راني اري سفي كه زماني، فرديرفسنجان
رژيم در  يلمان بود و در ترورهاآ در
 عضو ، بعدها ،  بود و لي دخ،ن كشورآ

 حسن ي به رهبرراني ايگروه هسته ا
 يدر جلسه ا  راياخ . ي شد روحان

 ني كه ايتي وضعني با ا: گفته است 
 احتمال ورند، آ ي مشيند پ دارگروه

.  شده استاديزبه ايران  كايحمله امر
 تي وضعني دانند كه در اي نماينها 

 انيمردم و كشور ممكن است كه ز
 نندي بي ماني زادي كه زي اما كسانننديبب
 ،  تمام شودشان است كه كارممكن و

عجب اين كه   .  هستندمژيسران ر
 ! كنندي درك نمرا امر نيااينها 

 است ني ا،ادي احتمال زبه ،و منظور ا   
 بكند راني به اي حمله اكايكه اگر امر

 و مردم دچار رانيدرست است كه ا
 از تي شوند اما سران حاكمي مانيز
 لجوج ني را مسئولني روند و اي منيب

  . فهمند يو نادان كشور نم
در باره خر كه آ يسنج  در نظر ◄

 مده آحكومت او بعمل اد ژ نياحمد

 او به تيمحبوب،  در كل كشور،ستا
حدود تا :  است دهي حد رسني ترنييپا

 . كاهش يافته است  درصد 10
در  بافي و قاليخاتم تيمحبوب       

 .رده باال قرار دارد 
 در رابطه با كاي امرديجد استيس ◄

 اتاني در جررانيبرخورد با ا
 و عراق ني لبنان و فلسطيكشورها

 مصر يباعث شده است كه كشورها
 سياست از زي و قطر نتي و كوعربستانو

 تي وضعني و با اكنند تي حماكايامر
 در راني شود كه اياحتمال داده م

 ادي ي در كشورهاي بداريبس طيشرا
 در كايرامري حركت اخ. رديشده قرار گ

 ي المالكي دهد كه نوري نشان مليارب
 برخواسته است كاي از امرتي حمازبهين

  را در انزوا صدريو گروه مقتد
 ي ترفند به راحتني اند و با اانداخته

 را از رانيا يروهاي توانند نيم
ن آ عراق جدا سازند و در نيمسئول

 حمله كي با نديصورت اگر ضرورت بب
 يروهاي صدر و نيمقتدي روهايبه ن
 را راني قدس در عراق كار اسپاه

 .  كنندكسرهي
در در تهران ، اطالع  كسب شد كه     

 لي در اربراني اي مركز فرهنگبهحمله 
 ، شودي كنسولگربه ليكه قرار بود تبد

 در رابطه با يادياسناد و مدارك ز
 و انفجارات يعراق يروهايكمك به ن

 اسناد ني ا. امريكا افتاده استبه دست 
ي  نوركه و مدارك موجب شده است

 از عوامل يكي كند  باور زي نيالمالك
 ياروهي نعراق ي هايري درگياصل

 به لي دلني به هم. سپاه در عراق هستند
 و حمله به يري دستگاجازه كايامر

 امر ني را داده است و ايرانيمراكز ا
 به سرعت راني كه اه است موجب شد

 فرا امني  خود را به محل هايروهاين
   . بخواند

 موجود يروهاي مورد ندر كارشناسان   
  كه بهشت سپاهندي گويدر عراق م
 ليدر عراق در حال تبد پاسداران

از اين رو، چون .  شدن به جهنم است 
در عراق مشغول به چه مي دانند 

هستند، در قبال حمله قواي  ييكارها
سكوت امريكا به مركز فرهنگي اربيل ، 

 .كرده اند
 كه كرده ي تمام تالشبا مژي سران ر ◄

باب برچيدن اند هنوز نتوانسته اند در 
 عراق به در پايگاه  سازمان مجاهدين 

 شود ي گفته م . ابندي دست يشرفتيپ
 هم نتوانسته است يالمالك ينور

 را با راني حكومت ايخواست ها
 به اري بسي هاكمك افتيوجود در

 .  برساند جهينت
 االسالم به عنوان خيش ديماه، 23 در ◄

 : گفت، مايكارشناس در جلسه صدا و س
 حمله كند راني بخواهد به اكاياگر امر

مبناي : پرسيد  يمجر.  شود يود مناب
 همنطور واقعا ايآادعاي شما چيست ؟ 

 : ؟ او پاسخ داد ديي گوياست كه شما م
 را كاي كه امرمي را دارييتوانا نيبله ما ا

برنامه  ي مجركه ي هنگام.مينابود كن
 مده آشي چه پليگفت در ارب

 كاي امر: گفت ،شيخ االسالم ؟است
لت عراق خودسرانه و بدون اجازه دو

با گفتن .  زده استكار نيدست به ا
 كار اين جمله معلوم كرد از 

ي، هيچ نمي داند و وهم هاي كارشناس
خود را واقعيت مي شمارد و بر زبان 

  .ورد آمي 
 شيخ االسالم و ذوالقدر كه در حمله ◄

به سفارت امريكا و گروگانگيري 
شركت داشته اند ، هر دو، گرفتار وهم 

ذوالقدر : وري هستند سازي و وهم با
 در مورد يباورنكردن  صحبتكيدر 

 اگر :  است گفته، كايبرخورد با امر

 ي دست به حمله هسته اي حتكايامر
 كرد مي او را نبود خواهبزند راني اهيعل
 مسئول وپاسدار  حرف سردار نيا. 
 دهد ي در وزارت كشور نشان مياسيس

 را چه اندازه  گروه نيا زورپرستي كه 
 . فقير كرده است  ، دركحاظ  قوه از ل

 سييهم مانند ر
 گمان مي  ،ادژ ني احمد، جمهورشان

 را در جنگ نابود كاي امرقادرندبرند 
  . كنند
 اگر ما به لبنان :  گفته است يجنت ◄

 است ليدل ني به امي كني ميكمك مال
 مي را نابود كنليي اسرامي خواهيكه م

اين سخن معلوم مي كند اين شخص . 
 ي نابودي براراني انيمسئول گريد و

 را انجام يكار  حاضرند هرليياسرا
لبناني و غير دهند از دادن پول به 

 يجنت .  تا دادن پول به كفارلبناني 
دروغ مي گويد و با دادن  داند يم

 ها و يني و فلسطهاي به لبنانپول 
 ييونزوئال  بهي ها و به تازگي اهيسور

صدي جز ، ق ها ي اكاراگوئهيها و ن
تقويت گرايشهاي افراطي در اسرائيل 

 بي از جاين پولها. و امريكا را ندارند 
 ، براي  شود و مردم يمردم پرداخت م

 ني به اياري اختچي ه،  هاپرداخت نيا
 بود كه امروز نيهم.  نداده اند اهايماف

 به رانيحدود چند هزار بازنشسته در ا
 ستي و دوونيلي مكي از يندگينما

در مقابل مجلس بازنشسته، فر هزار ن
 عدم پرداخت مابه به تاند جمع شد
 گفته است ادژ ني احمد( ،التفاوت

.   اعتراض كنند ) پرداخت مي كنيم 
 و كصدي بازنشستگان حداقل حقوق

 ادژن ي احمدو پنجاه هزار تومان است 
 خود گفت كه ي شعار مهر ورزيبرا

 كمتر ديحداقل حقوق بازنشستگان نبا
 مابه ني هزار تومان باشد و اتسياز دو

 كساليالتفاوت حدود 
 ي كه پرداخت نشده است و كساست

 ي هامهي سازمان ب. ستيجوابگو ن
 ين خوددارآ از پرداخت ياجتماع

 به دي دولت با دي گوي مراي كند زيم
 وجه را پرداخت كند تا ما در نيما ا
 ري وز . مي بدهقرار اربازنشستگانياخت

رد گفته است  موني در امربوطه
  سال صبرستي حدود بديبازنشستگان با

 ني ا. نها برسدآ پول به ني تا اكنند
 كه اگر داند ي نماقتي لي بريوز

 و لبنان و هي كه به سوري مفتيپولها
 حماس داده شده وي عراق و سومال

 شد به اندازه ي پرداخت نم، است 
 .  مي شد بازنشستگان نيپول ده سال ا

 ري وزنير نادان ا جمهوسيياما ر ◄
 حساب كي در زي نيتازگ  بهاقتي ليب

 گري دارديلي مكيمشترك با ونزوئال 
 و عبث مبارزه با پوچ يجهت كارها

 بحران پرداخت كرده جادي و اامريكا
و دار ودسته »  معظم رهبر« . است 

 ندي بگوو ندياي بي مال- ي نظامياهايماف
ي را با اجازه چه كسها  پول نيا

 ش مي كنند ؟ريخت و پا
 5مد حدود آ در ، مارآبر اساس     
 هزار ي سحدود راني نفر در اونيليم

 ي فكر ماو  ايآ. تومان در ماه است 
 را درك امور ني ارانيكنند مردم ا

  . كنند ينم
 سران گريالمرد و د، ن سوآ از     
 مانند، ستيوني صهي و نظامييايماف
 ي هاي انصار حزب اهللا و مكتبنيهم

 نهي هزاسالم ي نابوديمان براخود
 هودي را بر دوش مردم ياري بسيها

 ي كه براي اند و به هر كسداده قرار
 پول بجنگد  در مقابل اسالمليياسرا

 كنند ي را مي دهند و همان كاريم
 ي انجام مي و خامنه اادژني كه احمد

  . دهند

اد كه در ژ ني احمد، ي به تازگ   
 بازباني  تي تنها ضداستيجهان و از س

كارش  داند و ي را مليي و اسراكايامر
 مردم هرچه خراب تر كردن وضعيت 

 كشور را ي هاهيسرما ديبااست و كشور 
هوگو به اتفاق  ،  بكشانديبه نابود

 ارديلي مبلغ دو م، صندوقي به چاوز
 مقابله ي برا،  ي نفتيمدهاآ از در دالر

دادن كمك  و   كايامر  كشورها باگريد
 مخالفت كاي كه با امريكشوربه هر 

 . ، ايجاد كرده اند كند
 ،ادژ نيمدن احمدآ كار  با سر◄

  » امام«  ي هاشهيلله تق اندد لالحم
 تبليغ مي كردند كه  سالها كه - ينيخم

بباورانند كه گويا او انديشه هائي داشته 
 كه ادژ نياحمد . مدآ در  -است 

ن انديشه ها آمحصول اين رژيم و 
 استيس«  همگان مبرهن كرد است ، بر

در » ي ني امام خمهاي شهيو اند
وهميات و روشهاي ويرانگرانه خالصه 

 و شاگردخر او خود را آ. مي شود 
 داند و خامنه ي مخميني  » امام«مقلد 

 اما حاال .  بودكرده ديي هم او را تايا
 مقلد«  ني كه ادريافته است  يخامنه ا

هم بر و بخت او را دارد تخت »  امام
 :باد مي دهد 

ندونزي كتابي در باره احمدي آ     در 
 ن، او را آنژاد انتشار داده اند و در 

وقتي او داوود شد، .  خوانده اند داوود
بايد به  كه خامنه اي جالوت مي شود 

. دست داوود از ميان برداشته شود 
توضيح اين كه چون دست احمدي 

نمي رسد، » جالوت جهان « نژاد به 
 !لوت داخلي را نابود مي كند جا
 ماه از شروع به 17 از شيهنوز ب ◄

اد ژ ني احمديكار دولت امام زمان
 مجلس ندگاني نماكه  گذردينم

 در ي او وال از وزرائ س1700حدود 
 .  اند  كردهشان مورد عملكرد خالف

 وال از وزرا ئ س100 هر ماه حدود يعني
 هم پاسخ يبسئوالها  البته . شده اند 

 . ند انده ام
 مدت نيدر ا، وال از وزرا ئ سنهمهي ا   

كه هايي  والئ برابر است با كل س،كوتاه
 ي دوره هايوزرا از كلدر مجلس ها 

با توجه به . اند مده آبعمل  شيپ
ماهيت مجلسيان كه همان ماهيت  
احمدي نژاد و وزيران او است ،  

  حكومت ني كه انند آسئوالها گوياي 
 است كه تا به حكومتي  ني تراقتي ليب

 ني است و امدهآحال به سر كار
 شود ي ميندگاني نما سوي سواالت از

قا امام زمان آ ينيمشك كه به قول
  . كرده اند  دييتانها را آصالحيت همه 

هفتم كار خود را   كه مجلسيزمان
از حاال به بعد  :   گفتي جنتغاز كرد، آ

 حاال مي  اما . خواب راحت دارم
 چرا ندگاني نمانيا ستي نمعلوم :پرسد 

 امام با ي كه همگء  وزراني از انقدريا
، سئوال مي كنند و  بسته اندثاقيزمان م
  ! مشكل دارندبا اينها 

 ري از وز ها والئس نيشتري ب    
 علوم و ري كشور و وزري و وزيكشاورز

 و پرورش و اقتصاد و موزشآريوز
اين وزيران  با .  ند  شده اييدارا
 اس أ در ريتي كفاي و بياقتيل ي بودوج

 بعد از  .  قرار گرفته اندوزارت خانه ها 
 و دفاع و  ي ارشاد اسالمزراي ونها ، آ

كه سئوالها شده است ...  و يترابرراه و
 . اند 
 قرار اي گويدادگستر ريبا مرگ وز ◄

 به  اوي جاسوس به جازادهياست عل
 شي چند ماه پزادهيعل . ديايسر كار ب

بعنوان  مشخص شد نكهياد ازبع
 ي جاها كار مي برخيبرا ، جاسوس

 .  شد، بي سر و صدا بركنار است كرده
 شده موجب  هاي فشار برخاي گويول

مقام وزارت  عنصر فاسد نياست تا ا
 . دادگستري را پيدا كند 

 ي كه محمود هاشمنجاستيا  جالب    
قوه قضائيه اين » رئيس « شاهرودي ، 

 .است دهكر ي و معرف مطرحشخص را 
 ي رسد كه هاشمي نظر مبه نيچن

 حالش روزها  ازي در بعضيشاهرود
 از روزها از ي بعضراي زستيخوب ن

 كند و ي مصحبت هيي قوه قضارانهيو
بر سر كار از روزها از ديگر  يبعض
 او گيج است يا ...  و زادهي علوردن آ

مفسد پسندي است كه وضعيت 
ن آاز دادگستري را بمراتب بدتر 

كرده است كه در دوره محمد يزدي 
عموم قضات ، از سالم تر ها تا . بود 

واواكيها و پاسدارهاي به لباس قاضي 
مده ، اتفاق نظر دارند كه وضعيت آدر

دادگستري بحدي از خرابي است كه 
 . يد آبه وصف نمي 

رژيم مافياها،  در اين : انقالب اسالمي 
ه  ماه ، همه كار كرد18وضعيت، ظرف 

ورد ، آاست تا مگر ايران را، به انزوا در
مقاومت اقتصادي ايران را از ميان ببرد و 
  درمعرض حمله نظامي امريكا و اسرائيل ،
 : با حمايت افكار عمومي غرب، قرار دهد

 

استراتژي جديد 
بوش تقال براي بيرون 

مدن از باتالق از راه آ
توسعه جنگ به ايران 

 :و سوريه ؟
 

در قسمت اول اين  : انقالب اسالمي
فصل، تشريح سياست جديد در عراق ، از 
زبان بوش و نمونه هائي از  نقد اين 

و در قسمت دوم  . سياست را  مي يابيد 
: پاسخ ها به اين پرسش را مي خوانيد 

بن بست عراق از راه گسترش جنگ به 
ايران و سوريه  مي تواند باز شود و يا 

ت كند و امريكا مي بايد اعتراف به شكس
جاي خود را به جامعه جهاني بسپرد و 

   ؟اين جامعه راه حلي براي مشكل بيابد
استراتژي جديد امريكا  
در عراق از زبان  بوش 
و ارزيابي ها و نقدهايي 

مده آن بعمل آكه از 
  :اند 

انتصابات بوش پيش از ابراز * 
سياست جديد و چكيده 

 اظهارات بوش در بار اين 
 :سياست 

 
نماينده لوموند در  رش گزا◄

در ) 2007 ژانويه 6لوموند ( نيويورك 
باره انتصابات بوش پيش از سخنراني 

 : ژانويه خود، واجد اين نكات است 10
 ژانويه ، بوش جون نگروپونت 5در *  

  وزارت خارجه گرداند 2را مرد شماره 
 8 صفحهدر

 . 

سيابآميان دو سنگ
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كارداني او و اطالع او را از امور عراق 
.  در باره اين امور ستود و نظر صائب او

و نايب دريادار بازنشسته مايكل مك 
ژانس امنيت ملي آكونل ، رئيس سابق 

 )NSA (  را ، جانشين نكروپونت ،  در
مقام مديريت سازمانهاي اطالعاتي 

 . امريكا گرداند 
     همزمان، فرمانده قواي امريكا در 
خاورميانه شامل فرماندهي عالي قواي 

اق و افغانستان را و امريكا در عر
فرمانده قواي امريكا در عراق را تغيير 

 : داد
 ساله جانشين 62  دريادار ويليام فالون 

اين نخستين . ژنرال جون ابوزيد شد 
بار است كه يك دريادار به چنين 

قصد از . فرماندهي منصوب مي شود 
انتصاب او سد كردن نفوذ  ايران با 

  .ئي استتكيه به نيروهاي دريائي و هوا
   و نيز ژنرال ژرژ كازي ، فرمانده 
قواي امريكا در عراق كه با استراتژي 
جديد بوش مخالف است ، با ژنرال 

 ، David Petraeusداويد پترائوس 
 . ساله، جانشين شد 52
تغيير زود هنگام اين دو فرمانده * 

. ن است آحاكي از سياسي بودن 
ژنرال پتروئوس  افسري است كه به 

 او از مؤلفان .اني شهره است كارد
 صفحه، در باره  241رساله اي در 

دكترين ارتش امريكا براي جنگ با 
بنظر او  جنگ با . عصيان است 

شورشيان را مي بايد  با بهبود شرائط 
. زندگي مردم غير نظامي همراه كرد 

بنا بر دكترين او ،  مي بايد عمليات 
نظامي و فعاليتها براي بهبود وضعيت 

توضيح . ردم در يكديگر ادغام شوند م
اين كه جنگ با شورشيان، مي بايد با  

حمايت از مردم آ باز سازي يك جامعه 
و تقويت مشروعيت دولت و تعليم 

شورشيان از . ارتش ملي  همراه شود 
شوب و آن رو برنده مي شوند كه آ

بلوا و بي نظمي را  همه جا گير مي 
ر و دولت شكست مي خورد اگ. كنند 

. نتواند نظم را در همه جا برقرار كند 
چنين دولتي با از دست دادن 
مشروعيت اخالقي، جنگ را نيز مي 

او در رساله خود تأكيد مي كند .  بازد 
  5 ،كه هرگاه در يك عمليات نظامي

شورشي كشته شوند  به شكست مي 
انجامد هرگاه ضايعات جنبي سبب 

  . تن به شورشيان بپيوندند 50شوند كه 
سعي كنيد نگذاريد بگذاريد به يك 
رشته واكنش ها بقصد دستگير كردن و 

زيرا . يا كشتن شورشيان كشانده شويد 
يك گريز بهتر از تسليم شدن و تسليم 
شدن بهتر است دستگير شدن و دستيگر 

 . شدن بهتر از كشته شدن است 
و زلمي خليل زاد نيز جانشين جون * 

كا در بولتن، در مقام نماينده امري
او از . سازمان ملل متحد مي شود 

 سفير امريكا تا ژانويه 2005وئن ژ
و ريان . در عراق بوده است 2007

كروكر ، سفير كنوني امريكا در 
پاكستان جانشين او بعنوان سفير امريكا 

 1970او در سالهاي . در عراق مي شود 
 .در عراق خدمت كرده است 

در فصل سوم ، : انقالب اسالمي 
عات ديگري را مي يابيد حاكي از اطال

  . ماج شدن ايرانآ
 
 ژانويه 10چكيده سخنان *

 بوش در توضيح استراتژي 2007
 :جديد حكومتش 

 
براي اولين بار ، از جنگ عراق بدين * 

سو،  بوش اشتباه هاي خود را در اداره 
 :و تصريح مي كند. جنگ مي پذيرد 

بيرون بردن قوا از عراق موجب * 
ت عراق و فرو رفتن اين سقوط دول

 . كشور در جنگي بس خونين مي شود

 تن قواي جديد به عراق 21500* 
 هزار 132گسيل مي شوند و به قواي 

نفري امريكا در اين كشور مي پيوندند 
 5 ،ژانويه ،  از اين قوا15از تاريخ  . 

 نفرات  مأمور بغداد 17500تيپ شامل 
 تفنگدار دريائي مأمور منطقه 4000و 
 .النبار مي گردند ا

اما تعهد امريكا بي پايان نيست و حد * 
دولت عراق حمايت امريكا را از . دارد 

دست خواهد داد هرگاه به وعده 
اين دولت تا نوامبر . هايش وفا نكند 

ينده مي بايد كنترل اياالت عراق را آ
 .  ورد آبدست 

 8/6    هزينه نيروي تقويت كنند، 
ن، يك آ  از .ميليارد دالر مي شود 

ميليارد دالر صرف رونق بخشيدن به 
اقتصاد و بهبود وضعيت جامعه مدني و 

 .  ساختن زير بناها  مي شود 
با توجه به اين امر كه افزون بر * 

 هزار تن 22 امريكائي كشته و 3000
زخمي شده اند و از عراقيها روزانه 

 تن كشته مي شوند،  100بطور متوسط 
ز كشته شدنها، بوش با ابراز تأسف ا

انتظار دارد تا استقرار نظم در عراق، 
امريكائيان و عراقي هاي ديگري كشته 

 . شوند 
ينده ، وزارت خارجه آدر روزهاي * 

يك همĤهنگ كننده را روانه بغداد مي 
كند تا عمليات باز سازي عراق را 

 . همĤهنگ كند 
باز بر خالف پيشنهاد كميسيون تحت * 

لزوم گفتگو ( تون   هاميل–رياست  بيكر 
او به ايران و سوريه )  با ايران و سوريه 
هدف از استراتژي : اخطار مي كند 

جديد از جمله قطع نفوذ اين دو كشور 
در عراق و جنگ با  قواي نفوذي از 

نها حتي تا آاين دو كشور و تعقيب 
 .داخل خاك اين دو كشور است 

قواي دريائي و هوائي بيشتر به خليج * 
 .  سيل مي شوند فارس گ

 
انتقاد ها دموكراتها و پاره اي * 

از جمهوريخواه ها از سياست 
 :جديد بوش 

 
 دموكراتها كه وسيله قانوني براي ◄

جلوگيري از گسيل نيرو به عراق را 
 :ندارند

 11 ( خبرگزاري فرانسهبه گزارش * 
، رهبران اكثريت دموكرات ) ديماه 

اي ، بيانيه سنا و مجلس نمايندگاندر 
ن خاطر نشان كرده آانتشار داده و در 

طرح پيشنهادي بوش امنيت ملي : اند 
ما را با افزودن باربيشتر بر دوش  ارتش 

 مقابله  خطر مي اندازد و بهما در عراق 
  .سازد ها را مشكل مي  ديگر بحراناما ب
، بعد از هاي امنيتي  مسووليت     

 چهار سال از حمله به عراق و گذشت 
، مي بايد  صدام شدن رژيمنسرنگو

  برعهده دولت ايران گذارده شوند و
تفويض  ، چهار تا شش ماه آيندهظرف 

 جايگزيني نيروها انجام مسئوليت ها و 
  .بگيرد

رهبران سياسي عراق تا زماني كه    
احساس نكنند حمايت و تعهد آمريكا 
نامحدود نخواهد بود اقدامات الزم 

صل جهت دستيابي به يك حل و ف
اي  سياسي براي مشكالت قومي و فرقه

تقويت نيروهاي ما . دهند را انجام نمي
در عراق ارسال پيام نادرستي به 

  . است و ما با آن مخالفيمها قيعرا
جون ادوارد، نامزد رياست * 

، از حزب 2008جمهوري در انتخابات 
تصميم رئيس « : دموكرات، مي گويد

جمهوري  بد است براي عراق و بد 

ست براي امريكا و كنگره مي بايد  ا
مانع از ادامه دادن به استراتژي شود 

 « .كه شكست خورده است 
سناتور هيالري كلينتون كه نامزد * 

، باز از حزب رياست جمهوري
من نمي توانم « :  مي گويد دموكرات،

از سياست جنگ بر جنگ افزودن كه 
، پشتيباني بوش در پيش  گرفته است 

 .» كنم 
اتور جمهوريخواه چوك هاگل سن* 
،Chuck Hagel نامزد احتمالي 

سياست : رياست جمهوري  گفته است
جديد بوش بزرگ ترين اشتباه 
حكومت امريكا از جنگ ويتنام بدين 

 .سو است 
 عضو كميسيون روابط خارجي 21از *  

مجلس سنا، حتي يك تن از استراتژي 
نكه آحال . جديد بوش حمايت نكرد 

يندگان، اعضاي در مجلس نما
جمهوريخواه كميسيون دفاع و 
نيروهاي مسلح امريكا، از موضع كاخ 

 . سفيد حمايت كردند 
 ژانويه قطعنامه اي مطرح شد 13در * 

كه قرار است نمايندگان دموكرات ، 
«  كه -در مخالفت با استراتژي جديد  

ارزيابي شده » جنگ بر جنگ افزودن 
 در  تهيه كرده اند و قرار است–است 
هرچند . ينده به رأي بگذارند آهفته 

اين قطعنامه مانع كار بوش و حكومت 
او نيست ، اما  مخالفت صريح كنگره با 

 .سياست او  هست 
 درصد 37بنا بر سنجش افكار، تنها * 

امريكائيان گسيل نيرو به عراق و 
استراتژي جديد بوش را تأييد كرده 

 . اند 
ارجه بهنگام پرسش از رايس، وزير خ* 

، و پاسخ او، سناتور جمهوريخواه ليزا 
تضميني : موركفسكي  از او پرسيد 

وجود دارد كه گسيل نيروي وضعيت 
را بهبود ببخشد ؟ كندولزا رايس  پاسخ 

هيچگونه تضميني وجود ندارد : داد 
 .خانم سناتور 

     سقوط محبوبيت بوش در افكار 
عمومي امريكا و اين واقعيت كه در 

،  2008 رياست جمهوري سال انتخابات 
ناكاميهاي سياست او، دست مايه نامزد 
دموكرات مي شود، از هم اكنون، 
جمهوريخواه ها از او فاصله مي گيرند 
و از مخالفت  با سياست جديد او، 

 .خودداري نيز نمي كنند
 

« انتقاد طراحان و مدافعان * 
كه بوش » استراتژي جديد 

 نها قواي جديد بهآتحت تأثير 
 :عراق گسيل داشته است 

   
گزارش مي )  ژانويه 12(    لوموند 

كند كه ميزان قوائي كه بوش به عراق 
 نرال  ژمي فرستد، همان نيست كه 

Keane يكي از طراحان استراتژي
بنظر او و .  جديد پيشنهاد كرده است 

تاريخ دان امريكائي ، فردريك كاگان 
 دست – كه بوش تحت تأثير او است –

 هزار نيروي جديد مي بايد به 50كم 
عراق گسيل مي شد تا كه نظم در 

دكترين اينان . بغداد برقرار شود 
پاكسازي كن، پاك نگاه دار و « اينست 

اما اين كار وسائلي را . » بازسازي كن 
مي طلبد كه نيروي زميني امريكا فاقد 

 . نها است آ
    ژنرال ابوزيد كه جاي خود را به 

ون داده است، در نوامبر دريادار فال
مي : ، در كنگره امريكا گفت 2006
 هزارتن ديگر بر قواي امريكا 20توان 

در عراق افزود و نتايج موقتي نيز 
ن را كه آورد اما  ما توانائي آبدست 

در دراز مدت وضعيت را تثبيت كنيم، 
همين تصديق واقعيت را . نداريم 

مدتها پيش از او، لورانس كورب ، 
وزارت دفاع امريكا در دوره معاون 

ريگان و متخصص عراق در مركز 
مطالعات براي ترقي امريكا ،  در اين 

ما قادر به انجام « : جمله ، كرده بود 
يك جنگ بلند مدت بدون داشتن 

  ».نيروي زميني بزرگ نيستيم 
 
بوش نمي تواند شكست را *

بپذيرد زيرا مي بايد به موقعيت 
 قدرت امريكا بعنوان تنها ابر

 :چشم بپوشد 
    

، در سرمقاله خود،  )  ژانويه 8(   فيگارو 
اين واقعيت ها را خاطر نشان كرده 

 :است 
اعتراف به شكست و بيرون بردن قواي 

ميز آمدهاي فاجعه آامريكا از عراق پي 
براي امريكا و توازن بين المللي  ببار 

بيرون بردن پيش از موقع .  ورد آمي 
ونت را روز افزون و قوا از عراق، خش

جنگ مذهبي و قومي را در عراق 
تشديد و موجب سلطه ايران بر تمامي 

ايجاد  هالل شيعه از .  منطقه مي شود 
، ايران و عراق و سوريه تهران تا بيروت

و لبنان را در برخواهد گرفت و 
 .تهديدي جدي را تشكيل خواهد داد 

پيروزي دشمنان غرب و تحقير فوق 
 . ي شود العاده غرب م

     از اين رو، هركس مي داند كه از 
اين پس، روياروئي امريكا با ايران  

در حقيقت، امريكا و اروپا  با . است 
ايران رويارو گشته اند و سرنوشت را 

زمائي غرب با ايران معين آنتيجه زور
لذا، عقب نشيني از عراق . خواهد كرد 

، معنائي جز شكست در يك نبرد ، از 
 يك جنگ عمومي نمي يابد  نبردهاي

 .وردآبا نتايجي كه ببار مي 
دلر، استدالل مشابهي را آلكساندر آ*

او خاطر نشان مي . ورده است آبعمل 
ن ابر قدرت پيش از آكند امريكا ديگر 

ن آ سپتامبر كه جهانيان از 11ترورهاي 
ابرقدرتي . حساب مي بردند نيست 
دلر،  آو باز . گرفتار روند ضعف است 

اله ديگري در فيگارو انتشار داده مق
 :است 

 
يا بن بست عراق با آ

گسترش جنگ به ايران 
و عراق گشوده مي شود 

شتي ملي در آو يا از راه 
درون و سپردن 

ن به جامعه آمسئوليت 
 رويه سازش و -جهاني ؟

 :تهديد با ايران
 
يا بوش مي آ: دلر آلكساندر آ* 

تواند در خاورميانه موفق شود ؟ 
 ) : ژانويه 14ارو فيگ( 

،  2007غاز سال آ   در اين روزها، 
دمهاي زيادي نمي توان يافت كه از آ

با اين . سياست بوش حمايت كنند 
حق دارد از او ، مثل هر متهم، حال، او 

من سعي مي كنم  نشان .  دفاع شود 
، ولو با جان بدهم امريكا مي تواند

.  از باتالق عراق بيرون رود كندن، 
 ورود در جزئيات، دو امر مسلم  پيش از

 : ور مي شوم آاما ضد و نقيض را ياد
 تبديل عراق به الگوي مردم – 1

ساالري براي تمامي منطقه، سخني 
 و. بكلي بي معني بود 

  جنگ سني با شيعه در عراق ، - 2
بنفسه، شكست امريكا و يا حتي ژرژ 

 بر پايه ،اين جنگ داخلي. بوش نيست 
سعت و نه در مذهبي ، نه در و

وحشيگرييش ، توسط هيچكس پيش 
و اندك شمار صاحب . بيني نشده بود 

ن آنقشهاي در منطقه براستي خواستار 
اين جنگ، يك فراگرد و نه . بودند 

بسود نه افراطي ها و . يك توطئه است 
نه ميانه روها در ايران و عربستان است 

. 
دلر متناقض آسخن : انقالب اسالمي 

ر اين جنگ داخلي يك زيرا اگ. است
فراگرد است ، براي مثال، ريشه در قبضه 
قدرت بعد از جنگ جهاني اول دارد و از 

ورده آن زمان تا سقوط رژيم صدام دوام آ
، جريان و در طول اين مدت، جريان

سركوب اكثريت شيعه و در نتيجه انبوه 
شدن كينه و دشمني در سينه ها بوده 

ور عراق سازنده كش( است، هم انگلستان 
ن اطالع مي آو هم امريكا مي بايد از ) 

داشته اند و طرح مداخله خود در عراق را 
حال .  ن تنظيم مي كردند آبا توجه به 

نكه عملكرد قواي امريكا و انگلستان آ
موجب انفجار خشم و كينه و سرانجام 

  .جنگ گشت
   با توجه به اين دو امر،  مي توان 

 امريكا مي ياآپاسخ اين پرسش را كه  
تواند از باتالق عراق خارج شود يا خير 
؟  مسلم اينست كه امريكا جز يك برگ 

ن آبرنده برايش نمانده است و 
در .  حكومت شيعه عراق است 

حقيقت،  نگاهداشتن اين حكومت بر 
قدرت ، بستگي دارد حضور امريكا در 

بدون حضور امريكا در عراق، . عراق 
ديل عراق جنگ داخلي  كار را به تب
با توجه به . به حمام خون مي كشاند 

اين كه در طول زمان، سني ها بودند 
ورده آكه نخبه نظامي و پليسي را  فر

اند، برغم شمار بيشتر شيعه ها، در جنگ 
داخلي، شيعه ها شكست خواهند خورد 

و اما .  و عراق حمام خون خواهد شد 
هيچيك از همسايه هاي عراق سودي 

 :عايد نخواهند كرد از اين وضعيت 
البته ايران مي تواند در حمايت از * 

اگر چنين . شيعه ، مداخله نظامي كند 
كند، تمامي  حسن ظني را از دست 
مي دهد كه با شكيبائي و بر اثر سياست 
 ،اتمي و ضديت با ، در دنياي عرب

بدتر اين كه .  ورده است آبوجود 
ن وجود دارد ارتش مداخله آخطر 

يشتر از ارتش امريكا در گر ايران ب
باتالق عراق فرو رود  و در منطقه 

 . منزوي تر و رژيمي متزلزل تر بگردد 
رزويش اينست جزء آتركيه نيز كه * 

اروپا بشود،  يك لحظه هم به اين فكر 
نمي افتد ، ولو در زمان و قلمرو 

، نقش پليس را در عراق برعهده محدود
  .بگيرد 

 تأمين و اگر سوريه عمده بخاطر* 
 امنيت خويش پيشاروي اسالم گرايان 
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 سوريه، از شورشيان عراق حمايت مي 
كند، اما بطور مسلم به استقرار يك شبه 
دولت خود مختار انتگريست در مرز 

زيرا . شرقي خود،  رضا نمي دهد 
سبب تقويت سني هاي انتگريست در 
سوريه و متزلزل شدن رژيم بعثي مي 

ضر به مداخله در عراق لذا حا. شود 
زيرا سبب راديكال تر شدن . نيست 

 . افكار عمومي در سوريه مي شود
    در اين شرائط ، همانطور كه همگان 
مشاهده مي كنند، هيچ دولت منطقه 
با تصميم ژرژ بوش به ارسال  يك 

 نفري ديگر به عراق 20000نيروي 
مخالفت منحصر . مخالفت نمي كند 
م امريكا با تصميم است به مخالفت مرد

 . بوش 
    اما بوش  با اين وكالت نامه مشروط 
و  از لحاظ زماني محدود، چه مي 
تواند بكند ؟ در بهترين فرض، مي 
تواند وحدت دولت عراق را نجات 

با انجام اين كار،  حق شناسي . بدهد 
دو نيروي مشخص را تحصيل مي كند 
سود خود را در حفظ وحدت اين 

 .د دولت مي بينن
نيروي اول كه رضايت خاطرشان * 

مسلم تر و قطعي تر است، بلوك سني ، 
بر محور پادشاه عربستان سعودي و 
شامل دولت پادشاهي اردن و سني 
هاي لبنان و فتح در فلسطين و 
بخصوص اقليت سني هاي حنفي عراق 

زيرا اين اقليت نمي خواهد در . است 
شمار پيروان صدام و اسامه بن الدن به 

 .  يد آلم ق
      سني هاي ميانه رو ، بشرط تضمين 
جدي ، هژموني شيعه و كرد را در 

ن كه افراطي آبشرط . عراق بپذيرند 
هاي شيعه طرفدار مقتدي صدر و 

 . جيش المهديش يكسره خنثي بگردند 
ن سو،  ميانه روهاي آاز : نيروي دوم * 

ايران، كه  با شكيبائي تمام و از روي 
 ، در كار محصور كردن قرار و قاعده

سركوب كامل به ، بسا احمدي نژاد 
. رضا مي دهند گروه مقتدي صدر را 

گروه مقتدي صدر در تهران، تنها با 
 . افراطي هاي رژيم ارتباط دارند 

هرگاه امريكا  بر ضد خشن ترين ها ،     
خشونت بكار برد ، البته مأموريت 
استقرار دموكراسي ناموجود را انجام 

اما  منافع بلند مدت ميانه . دهند نمي 
روهاي عربستان و ايران را تأمين و 
ثبات عراق را برقرار و مي توانند با 

  .         سربلندي ، از عراق بيرون روند
تحقق اين فرض ها ، در : انقالب اسالمي 

  امريكا عراق يك -نست كه الف آگرو 
پارچه را هدف سياست خود كند و بنا بر 

شتي آي را در پيش بگيرد كه اين، روش
  از تهديد نظامي -ب . ملي ممكن شود 

سياست . ايران و سوريه دست بشويد
كنوني بوش و حكومت او، گوياي نياز به 
بحران و بنا بر اين، تقويت افراطي ها در 
رژيمي است كه دست كم در بخش 

در . ن، ميانه روئي وجود ندارد آحاكم 
م ايران  نقش اصلي را مرد–حقيقت، ج 

هستند كه مي بايد بر عهده بگيرند و اگر 
اين مردم بخواهند وارد عمل بشوند، مي 
بايد از بيرون مرزها ، احساس خطر 

 امريكا مي بايد هرگونه رابطه –د . نكنند 
را با گروههاي وابسته و ورشكسته قطع 

 . كند 
     تا سخنراني بوش و هدف گرفتن 

امي ايران، خاطر مردم از تجاوز نظ
مقداري جمع شده و جنبش هاي 

براي اولين بار، . اعتراضي به راه افتادند 
بحران خارجي كه به صدور قطعنامه 
توسط شوراي امنيت انجاميد، حتي در 
خود رژيم ، موجب سكوت نشد و افراطي 

نتوانستند خود را بر ) دلر آبزعم ( ها 
اعالن جنگ « يا آ.  بقيه تحميل كنند 

ت مستقيم از احمدي حماي»  ايران به
 مالي نيست –نژاد و مافياهاي نظامي 

  ؟

 
مصاحبه با لوموند ( فوكوياما * 
استراتژي بوش ) :  ژانويه 13

يك استراتژي قديمي براي 
موقعيتي جديد در عراق و 

 :محكوم به شكست است 
 

نويسنده كتاب ( لوموند از فوكوياما * 
پايان تاريخ كه گمان برده بود سراسر 

دموكراسي ليبرال شد و تاريخ جهان 
استراتژي « : مي پرسد) پايان يافت 

پرزيدنت بوش در عراق » جديد 
براستي جديد است و يا همان قديمي 

 در بسته بندي جديد است ؟
اين همان استراتژي :  فوكوياما ●

قديمي است كه در موقعيت جديد 
بكار برده مي شود و بهمين خاطر 

 استراتژي مبناي اين. موفق نمي شود 
اين نظر است كه دولت  دموكرات ، 

اما اين . فوق اختالفهاي مذهبي است 
دولت از سوي نيروهاي مذهبي 

. مختلف زير حمله قرار گرفته است 
بهمين نظر اين استراتژي راه بجائي 

مالكي معرف يكي از جامعه .  نمي برد 
هاي مذهبي است كه براي قدرت 

دعوا او خود طرف . مبارزه مي كنند 
 .است 

    هدف اظهار نشده نقشه اي كه ژرژ 
بوش اعالن كرد از ميان برداشتن 

مسئله . گروه مقتدي صدر است 
اينجاست كه اين گروه بسا معرف 
نيرومند ترين جامعه مذهبي در عراق 

بسيار مشكل است  با نيروي . است 
نظامي با بخش بزرگي از جامعه عراقي 

 . مقابله كرد 
نچه ميان آي كنم      من فكر نم

اسرائيل و فلسطين روي مي دهد اثر 
با وجود .  بزرگي بر عراق داشته باشد 

اين ، فكر خوبي است اگر امريكا 
ورد آكوششي در حل اين مشكل بعمل 

حتي اگر اقبال كمي وجود دارد كه 
 .جريان انحطاط باز ايستد 

شما تقالهاي اروپا را براي : لوموند * 
ان چگونه ارزيابي حل مسئله اتمي اير

 مي كنيد ؟ 
ايرانيها مي خواهند سالح :  فوكوياما ●

هيچيك از امتيازها . اتمي داشته باشند 
نها را از اين آ، نها پيشنهاد شودآكه به 

پيش از . خواست منصرف نمي كند 
رسيدن احمدي نژاد به قدرت ، امكان 
واقعي براي يك معامله بزرگ وجود 

ه تنهائي نمي اما اروپائيها ب. داشت 
. ن معامله را پيشنهاد كنند آتوانستند 

اگر امريكا حاضر شده بود نقش ايران 
را بمثابه قدرت منطقه اي بپذيرد و  با 
ايران روابط ديپلماتيك برقرار كند، 

امروز . يك راه حل جامع ميسر بود 
من فكر مي . بسيار كمتر محتمل است 

كنم ايران سالح اتمي را خواهد 
 .داشت 

خرين كتاب شما آعنوان : لوموند * 
محافظه كاران جديد از كجا : اينست 

محافظه : يند ؟  اما سئوال اينست آمي 
 كاران جديد چه خواهند شد ؟

. نها همچنان برجايند آ:  فوكوياما ●
در . همچنان پيرواني پيدا مي كنند 

. اين حكومت هنوز نفوذي دارند 
 10پرزيدنت بوش پيش از سخنراني 

اما بعد از . نها مشورت كرد آنويه ، با ژا
نها نيز به سر مي آ، عمر 2008انتخابات 

 . رسد 
در امريكا، بحثي پيرامون : لوموند * 

  2008سياست خارجي امريكا بعد از 
شما از ويلسونيسم .  در جريان است 

سياست . واقع بين جانبداري مي كنيد 
شناسان ديگر از واقع گرائي مترقي 

يا سياست بسط آ.   كنند حمايت مي
دموكراسي در جهان ادامه مي يابد و 
يا در واكنش به سياست بوش،  انزوا 

 طلبي جديدي رويه مي شود ؟
خطر اين انزوا طلبي :   فوكوياما ●

اشخاص جدي مي .  وجود دارد 
گويند به سياست بسط دموكراسي در 

اما نظر من . جهان مي بايد پايان داد 
راسي ، از راه بكار در باره بسط دموك

همچنان » قدرت نرم « بردن 
نچه تغيير آ.  طرفداران فراوان دارد 

خواهد كرد  سخنراني هاي بزرگ و 
لحظه « وردن سخناني از نوع آبر زبان 

و بكار بردن » تاريخي تعيين كننده 
نيروي نظامي براي استقرار دموكراسي 

حتي اطرافيان ژرژ بوش نيز .  است 
وردن خاورميانه آسي درفكر به دموكرا

 .را رها كرده اند
مدهاي از دست رفتن آلوموند پي * 

اعتبار و مشروعيت قدرت امريكا از 
رهگذر مداخله در عراق كدامها هستند 

 ؟
يكي از مسائل اصلي :  فوكوياما ●

غاز،  آدر . است » قدرت نرم « تعريف 
اين قدرت  بر چهره، اصول و  ارزشها  

 نظر چهره امريكا و از. بنياد مي گرفت 
اصول و ارزشها، صدمه هاي وارده 

در دنياي سوم، الگوي . عظيم هستند 
امريكائي ، بازار و دموكراسي  ديگر 

وقتي ما از .  جدي گرفته نمي شوند 
نها آحقوق بشر سخن مي گوئيم،  
از . ابوغريب را به رخ ما مي كشند 

سوي ديگر، يك واكنش عمومي تر بر 
ل و جهاني كردن ابراز ضد الگوي ليبرا

مي شود كه براي امثال ، هوگو چاوز  
جنگ عراق اين را ايجاد . نست آبيانگر 

نكرده است اما سياست بوش موجب 
  . شتاب گرفتنش شده است

زمان يك « بدين قرار ، : لوموند * 
  .امريكا بسيار كوتاه شد»  تازي 

اين امر اجتناب ناپذير :   فوكوياما ●
مر كه يك كشور ، براي اين ا.  بود 

مثال امريكا، بتواند بر ديگر كشورها 
عمل كند بدون اين كه ديگر كشورها 
بتوانند بر امريكا عمل كنند، بيزاري و 

و حكومت . مقاومت بر مي انگيزد 
بوش به  روند كوتاه شدن عمر يكه 

  .تازي امريكا شتاب بخشيد
اين امر را كه پرزيدنت : لوموند * 

نش نمي خواهند طبيعت بوش و مشاورا
 واقعي وضعيت را درك كنند چيست ؟ 

برغم انتخابات اخير در :  فوكوياما ●
امريكا و انتقادها كه از حكومت او 

يند، يك ناتواني آمده اند و مي آبعمل 
ن سان كه آاز بازشناسي واقعيت 

يكي از لحظه ها . هست، وجود دارد 
نها بود، ضيافتي بود آكه بسا گوياترين 

 دونالد رامسفلد، بهنگام ترك مقام كه
ن، ژرژ آدر . خود ، وزارت دفاع، داد 

جريان « حمله به عراق : بوش گفت 
زادي انسان بر آعظيمي را در تاريخ 

وقتي بوش اين سان سخن .  » انگيخت 
دمي اينطور احساس مي آ، مي گويد

كند كه بوش و همكاران او پنداري در 
 .دنياي ديگري زندگي مي كنند 

يا اين نوعي كوري آ: لوموند * 
 ايدئولوژيك است ؟

خرين سخنراني ژرژ آدر :  فوكوياما●
بوش، شما همان شعارها را مي شنويد 
كه در جنگ دوم جهاني داده مي 

نيروهاي دموكراتيكي وجود « : شدند 
 ... » دارند كه منتظر كمك ما هستند 

هرگاه پندار و گفتار و : انقالب اسالمي 
«   كه رئيس جمهوري -ش را كردار بو

است و نمي بيند به » تنها ابر قدرت 
  با  -ن سرعت مي بخشد  آانحطاط 

پندار و گفتار و كردار خميني مقايسه 
كني ، از يكساني دو عقل قدرت مدار، 

: از جمله اين درس . موزيآدرسها مي 
ن نيز يكي آزبان قدرت يكي و رفتار 

ي است و چون قدرت از تخريب پديد م
خر مي رود آتا « يد، جريان تخريب را آ
«. 

عراق وييتنام : سناتور تد كندي گفته است * 
 يا حق با او است ؟آ. ژرژ بوش است 

از يك جهت حق با او :   فوكوياما ●
عراق بدون شك بزرگ ترين . است 

فاجعه سياست خارجي امريكا از جنگ 
 .ويتنام بدين سو است 

ز جمله در شنيده مي شود، ا: لوموند * 
محافل ليبرال امريكا، مقايسه هائي ميان 
وضعيت امريكا با دوران جنگ سرد و 
بنيادگرائي مسلمان با كمونيسم بعمل 

 .يند آمي 
به باور من بزرگ ترين :  فوكوياما ●

 11، در فرداي ترورهاي اشتباه كه
، اغراق  امريكا مرتكب شدسپتامبر،
 و كاري  باره خطر  تروريسم دركردن

ن زمان، در دنيا،   آ. بود  بايد كردكه
 نفر بيشتر نبودند كه بتوانند 30 تا 20

 11دست به تروري از نوع ترور 
نتيجه مديريت غلط ما . سپتامبر بزنند 

مدن نوعي پيامبري است كه آپديد 
 .خود به خويش تحقق مي دهد 

     مقايسه وضعيت كنوني با وضعيت در 
دروان جنگ سرد بنظر صحيح نمي 

اسالم قابل مقايسه با كمونيسم . نمايد 
و راديكاليسم اسالمي ، خود . نيست 

زيرا يك پديده . بسي پيچيده است 
فرهنگي و بسيار پيچيده تر از يك 

اين نوع مقايسه ها . ايدئولوژي است 
شيوه اي است براي بسيج كردن مردم 

اما در عين . بر محور رئيس جمهوري 
رك مسئله حال، از ميان بردن امكان د

 . نيز هست 
مسئوليت دوستان سابق شما، : لوموند * 

محافظه كاران جديد ، در سياست ژرژ 
بوش چه اندازه است ؟ اشتباه امريكا 
در عراق خود جنگ بود و يا شيوه 

 ن ؟آاداره 
نچه امروز آ.  مسئله خود جنگ است ●

برخي از محافظه كاران جديد مي 
) راق جنگ با ع( فكر « : گويند اينست 

اين . » ن بد آخوب بود اما اجراي 
ن آو . قول بني از  حقيقت دارد 

حقيقت اينست كه فكر جنگ ، بي 
.  مد آ بسيار بد  به اجرا در،چون و چرا

اما بنظر من، فكر جنگ، از بنياد  خطا 
شوبد، كه آنچه مرا بيشتر بر مي آ. بود 

با لبنان و ايران ، همان فكر در رواج 
ري كه ماجرائي در تو پندا. است 

. عراق هيچ پندي نياموخته است 
محافظه كاران جديد مبلغ لزوم 

اين . بمباران مراكز اتمي ايران هستند 
 .كار ديوانگي است

شما انتظار داريد رئيس : لوموند * 
جمهوري تصميم به بمباران ايران 

 بگيرد؟ 
ما از بسياري كسان كه در :   فوكوياما ●

يده ام كه ژرژ جريان امور هستند شن
 ، برغم افكار عمومي، بوش فكر مي كند

 . مي بايد قاطعيت نشان بدهد 
 

 12لوموند ( رمي اوردان *  
بر اينست كه وضعيت ) ژانويه 

كنوني عراق را استراتژي بوش 
ورده و استراتژي جديد او آببار 

 :استراتژي شكست است 
 

   پيش از پيروزي دموكراتها در 
انتخابات كنگره امريكا، بوش گفته بود 

استراتژي جديد با هدف پيروزي در « 
، اما . را اعالن خواهد كرد » عراق 

، او استراتژي  ژانويه10سخنراني 
 : شكست را اعالن كرد 

او مي داند و يا بايد بداند زيرا * 
كارشناسان نظامي به او گفته اند گسيل 

فرات بيشتر شكست در عراق را ن
پيش از اين، در . پيروزي نمي كند 

،  نفرات قشون امريكا در 2005دسامبر 
 هزار  بودند و كاري از 160عراق،  

 . پيش نبردند 
اين استراتژي از جهات ديگر نيز * 

از لحاظ : همان استراتژي پيشين است 
، از ) فشار به ايران و سوريه ( ديپلماسي 

حمايت مشروط از  ( نظر سياسي
( از نظر اقتصادي ) حكومت مالكي 

مد آ ميليارد دالر از در10اختصاص 
، همان روشها ) نفت به باز سازي عراق 

، با سقوط رژيم 2003هستند كه از سال 
 . صدام، رفته اند 

واقعيتي كه تجسم شكست امريكا در * 
پيش از سخنراني : عراق است، اينست 

با اين سخنراني ، ژرژ بوش و در ارتباط 
قواي امريكا و عراق به پاك سازي 

جنگ چنان . محله هايفه  پرداختند 
شدتي گرفت كه ارتش امريكا را 
ناگزير كرد  هلي كوپتر و حتي يك 
هواپيماي شكاري را وارد عمليات كنند 

چند ساعت پيش از سخنراني بوش ، . 
« اعالن شد كه اين محله از وجود 

 . زي شد ها پاك سا» تروريست 
     اما صورتي كه واقعيت را مي 

 سال پيش، بعد از 4پوشاند، اينست كه 
سقوط رژيم صدام، اين محله  و محله 

اما . رام بودند آهاي ديگر سني نشين 
امروز،  نيروهاي چريك مي توانند از 
بغداد تا موصل ، به اندازه كافي  افراد 
بسيج كننده و مجهز به اسلحه اي نيز 

ه بتوانند با نيرومند ترين هستند ك
 . قشون جهان جنگ كنند 

با وجود اين ، جنگ با محله هايفه * 
براي مردم عراق بدترين رويداد نيست 

. بدترين رويداد جنگ داخلي است . 
اين جنگ، از زمان تخريب حرم سامرا 

.  غاز گرفت آ، 2006، در فوريه 
پاكسازي قومي كه سبب برخاستن 

 است ، دهها موجهاي مهاجرت شده
جنازه و سرهاي بريده كه هر صبح در 

 دجله ، يا در كنارهكوچك هاي بغداد
 پيدا مي شوند،  بدترين  فرات ، و

هرچند تقسيم عراقي ها  به . اينست 
شيعه و سني و عرب و كرد ريشه دار و 
در گذشته ، زد و خوردهاي خونين 

ورده است ، اما ملت گرائي آببار 
لي را نمي داد مجال بروز  جنگ داخ

و كسي نيز فكر نمي كرد ميان 
گرايشهاي مذهبي و اقوام ، چنين 

 .جنگي بروز كند 
. بدين قرار، امريكا در بن بست است * 

نه تنها صرف حضور سربازانش موجب 
تشي است كه آتيز تر شدن شعله 

حضورشان بخاطر خاموش كردن 
نست، بلكه ، از اين پس، جنگ را آ

ي گسترش مي پويائي هاي گوناگون
بر جنگ ميان قشون امريكا با . دهد 

شورشيان سني ، جنگ ميان سني ها و 
شيعه ها ، مبارزه بنام جهادگرائي در 

اين . مقياس جهان ، افزوده مي شود 
 يكي با استفاده از بلبشوي عراق ،  

 10 صفحهدر

سيابآميان دو سنگ
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مأمني پيدا كرده و تمامي منطقه را بي 
 نتيجه گسترش روز. ثبات مي گرداند 

افزون ويرانگري بي حساب يك جامعه 
مريت دولت، به جنگ و آكه تحت 

سيبهاي اجتماعي و جنايت ها رشته آ
 .پيوندهايش مي گسلد 

 در پايان، مثال فلوچه ، ،     نويسنده
شهري در ايالت االنبار را تشريح مي 

نجا مي آكند كه بوش قشون بيشتر به 
فلوجه مثال بارز فروماندگي : فرستد

غاز، آچرا كه در . مريكا است قدرت ا
واحد هوا نيروز . رام بود آاين شهر 

امريكا، مدرسه اي را در اين شهر 
مردم شهر در مخالفت ، . اشغال كرد

ارتشيان . دست به تظاهرات زدند
امريكائي تظاهر كنندگان را به گلوله 

شب بعد،  بسوي كمپ امريكائي . بستند 
ه جنبش مسلحان. ها نارنجگ انداختند 

، امريكائيان 2004در . شكل گرفت 
وقتي توانستند شهر را تصرف كنند كه 

اين . ن را به ويرانه اي بدل كردند آ
ويرانه، تجسم مداخله نظامي امريكا 
بعنوان استقرار مردم ساالري در عراق 

  .است
 

چون قدرت زوال گرفت، * 
مالكي  نيز بوش را بس ضعيف 

 :مي يابد 
 

دو مصاحبه ) يه  ژانو18(     فيگارو 
المالكي نخست وزير عراق را با دو 
روزنامه، يكي ايتاليائي بنام كوريه 
دوالسرا و ديگري تايمز لندن،  تالفي 
. كردن مالكي توصيف كرده است

هيچگاه چون : مالكي گفته است 
قاي بوش را احساس آامروز، ضعف 

مي داند كه شكست در . نكرده بود 
بوش  انتخابات موجب شده است كه 

اما از . قدرت پيشين را نداشته باشد 
دمي آ اين فكر به ،مشاهده رفتار او

دست مي دهد كه او زير فشار هاي 
 .داخلي ، دارد تسليم مي شود 

    مالكي در باره رايس، وزير خارجه 
او بهتر است : امريكا، نيز گفته است 

سخناني را كه موجب تقويت 
با  . تروريستها مي شود، برزبان نياورد

اداي اين جمله، او نسبت به سخن 
رايس كه گفته بود حكومت عراق 

و . معلق است، پاسخ داده است 
امريكا مي بايد با : باالخره گفته است

سرعت اسلحه الزم در اختيار ما بگذارد 
تا ما خود ترتيب كار تروريستها را 

بدهيم و نياز به حضور ارتش امريكا  
 .كم و كمتر شود

 
امريكا  با ايران و گفتگوي * 

يا ايران از آ. سوريه بر سر عراق 
عربستان مي خواهد واسطه شود 

 : ؟
 سفر طالباني به تهران و گفتگوهاي ◄

 14( وزيران اطالعات ايران و عراق 
و وعده حمايتي كه محسني )  ژانويه 

اژه اي به همتاي عراقي خود داده 
 14در ( است و سفر جالل طالباني 

دمشق ، مذاكره با ايران و به ) ژانويه 
و . سوريه،  توسط مقامات عراقي است 

نيك پيداست كه اين گفتگوها، 
خصوص وقتي به دنبال حمله به 
ساختماني كه در اربيل  رژيم مافياها 

ن را كنسولگري ايران و حكومت آ
بوش مركزي  از مراكز فتنه گري سپاه 
مي داند و دستگير شدگان را نيز 

اران اعالن مي كند،  اعضاي سپاه پاسد
( مذاكره اي نيست كه احمدي نژاد  

ن آبا  )  ديماه 25 ژانويه برابر 15در 
 :موافقت مي كند 

تهران در صورت فراهم شدن     « 
شرايط عادالنه و مناسب با انجام گفت 

احمدي . وگو با آمريكا مخالفتي ندارد
ايران هيچ مخالفتي با : نژاد گفت

 باشد البته به مذاكره با هر طرفي كه
را به  استثناي رژيم صهيونيستي كه آن

 .  » شناسيم، ندارد  نمييترسم
بنا :     زبان حال رژيم همواره اينست 

بر رويه، امريكا مي خواهد هر چه را 
 در برابر ، هيچ ،مي خواهد بگيرد و

بدين خاطر است كه بوش مي . ندهد 
گويد حاضر نيست بر سر عراق با ايران 

 .  گفتگو كند و سوريه
 با وجود اين كه بوش گفتگو با ◄

ايران  و سوريه برسر عراق را رد كرد، 
 )  2007 ژانويه 9( نجلس تايمز آلوس 

خبر مي دهد مشاوران او در پي يافتن 
راهي براي شركت دادن اين دو 

راهي كه . كشور در گفتگوها هستند 
ن موافقت آپرزيدنت بوش بتواند با 

 . كند 
 جمهوري و مشاوران طراز      رئيس

اول او اصرار مي ورزند كه با ايران و 
نكه آمگر . سوريه گفتگو نمي كنيم 

ايران غني سازي اورانيوم را متوقف 
كند و سوريه به مداخله هايش در امور 

 . لبنان پايان ببخشد 
    بوش فردا استراتژي خويش را 

فرستادن قواي بيشتر به : اعالن مي كند
ر به دولت عراق براي تن عراق و فشا

دادن به سازشي بر سر تقسيم قدرت و 
مقامات حكومت او . مد نفت آتقسيم در

مي گويند گفتگوهاي پند جانبه براي 
پايان دادن به خشونت در عراق،  هنوز 

با وجود .  در برنامه كار حكومت نيست 
شنا به موضوع آاين، يك مقام حكومت 

 رويه اي كه حكومت در: مي گويد 
امريكا بطرف اين : پيش گرفته اينست 

دو كشور نمي رود اما اگر اين دو 
كشور خود مايل باشند در يافتن راه 
حلي براي مشكل عراق گفتگو كنند، با 

 . نها گفتگو مي كند آ
 ژانويه، از قول يك 15 رويتر، در ◄

مقام رژيم سعودي، گزارش كرد كه 
الريجاني ، دو نامه، يكي از سوي خامنه 

 و ديگري از سوي احمدي نژاد اي
تسليم ملك عبداهللا، پادشاه عربستان، 

اين دو از ملك عبداهللا .  كرده است 
خواسته اند پادرمياني كند و تنش ميان 

اين تقاضا .  امريكا و ايران را فرو نشاند 
مد كه بوش رژيم آن بعمل آبعد از 

ايران را تهديد كرد هرگاه پاي  خود 
كشد،  با كنش نظامي را از عراق بيرون ن

 . امريكا روبرو خواهد شد 
     ايران از ملك عبداهللا خواسته است 
نظرهاي دو طرف را به يكديگر نزديك 

 . كند 
     اين دو نامه ساعاتي پيش از ورود 
كندولزا رايس به رياض، تسليم  ملك 

موضوع .  عبداهللا شده اند 
گفتگوهايش با مقامات سعودي جنگ 

 ها كه براي انگيختن عراق و كوشش
اسرائيل و فلسطين به صلح با يكديگر، 

در همان روز سخنگوي وزارت . است 
خارجه رژيم، تقاضا از دولت سعودي 
براي آنكه ميان ايران و امريكا ميانجي 

 . گري كند ، را تكذيب كرد
اما علي الريجاني روز يكشنبه به *

همزمان .ديدار پادشانه عربستان رفت
 وزير امور خارجه سعود الفيصل

عربستان سعودي كه پس از ديدار با 
الريجاني با كاندوليزا رايس نيز مالقات 
كرده بود، با شركت در يك مصاحبه 
مطبوعاتي اعالم كرد كه حاضر به 
ميانجي گري ميان ايران و آمريكا 
نيست، تا بدين ترتيب با ايستادن در 
كنار آمريكا ، پاسخ صريحي به در 

 .داده باشدخواست ايران 
 

 كشور 8بيانيه وزيران خارجه  * 
عرب ، باتفاق رايس،  بر ضد 
ايران و بر انگيختن احساسات 
ضد شيعه ، انزواي ايران كاملتر و 
دروغ بودن تبليغات رژيم 

 :شكار كردآمافياها را 
 
 6 ژانويه، وزيران خارجه 16  در ◄

كشور عضو شوراي همكاري خليج 
ت فارس و مصر و اردن در كوي

اجتماع كردند و در پي جلسه اي با 
حضور كندولزا رايس و باتفاق او، بيانيه 

در بيانيه هرچند نام . را صادر كردند
ايران را نبرده اند اما مخاطبي هم جز 

 . ايران ندارد 
گزارش مي )  ژانويه 17(     لوموند 

كند كه وزيران شركت كننده جملگي 
در بر اين نظر هستند كه مداخله ايران 

امور عراق عامل مهم بي ثباتي در اين 
در بيانيه خواستار عدم .  كشور است 

مداخله در امور داخلي عراق شده 
كندولزا رايس به خاورميانه . است 

مده است تا حمايت جمعي آ
استراتژي « كشورهاي منطقه را از 

صدور . ورد آبوش بدست » جديد 
در . بيانيه حاكي از موفقيت او است 

، كشورهاي منطقه، ميان فشار حقيقت 
امريكا و تهديدهاي ايران گير كرده 

اما  بلحاظ دفاع از موجوديت . اند 
بيانيه . خود، وابسته به امريكا هستند 

نست كه عراق محل نزاع آخواستار 
مقصود  نزاع امريكا و . دولتها نشود 
نگراني كشورهاي عرب . ايران است 

هم بخاطر عراق است و هم بخاطر 
رنامه اتمي ايران و هم بلحاظ حمايت ب

 .ايران از حزب اهللا لبنان است 
 كشور عرب بر استراتژي امريكا نيز 8    

اين استراتژي را : خرده گرفته اند
دولت عراق است كه مي بايد اتخاذ 

در حقيقت،  . كند و به اجرا بگذارد 
اعتراضي است به مالكي و حكومت او 

متي مدن حكوآخواستار بر سركار 
شدن است كه با خلع سالح سازمانهاي 
مسلح شيعه و شركت دادن سني ها در 

شتي آتعيين سرنوشت عراق، اسباب 
 .ملي را فراهم كند 

 بر اعدام صدام حسين در روز عيد ◄
سر بريدن )  بنا بر تاريخ سنيان ( قربان 

بارزان تكريتي نابرادري صدام حسين، 
ت بر ويختن او، موج تبليغاآبعد از بدار 

را  برانگيخته » وحشيگري شيعه « ضد 
 . است 

گزارش از )  ژانويه 16(      ليبراسيون 
برانگيخته شدن احساسات بر ضد شيعه و 
ايران ، در كشورهاي عربي ، انتشار 

براي نمونه ، در رام اهللا، . داده است 
در اجتماع بزرگ فلسطينيان بمناسبت 
چهلمين سال روز تأسيس سازمان فتح، 

ر بار كه محمود عباس  نام حماس را ه
مي برد، جمعيت فرياد بر مي داشت  

اعتنائي نيز به ناطق كه از !  شيعه ، شيعه 
جمعيت مي خواست شعار ندهند نمي 

امواج اعتراض به مراكش ، نيز . كرد 
رئيس سازمان حقوق بشر :  رسيده است

عملي « اين كشور اين نوع اعدام را 
 است كه نظير توصيف كرده» وحشيانه 

اعمال وحشيانه ديگر، بسا زير فشار 
 .  انجام گرفته است.امريكا

   برانگيختن احساسات بر ضد شيعه با 
برانگيختن احساسات بر ضد ايران 

 . همراه  است
بدين قرار، نه تنها رژيم : انقالب اسالمي 

در سطح منطقه و جهان در انزوا است، نه 
نژاد در ميز احمدي آتنها سخنان تحريك 

ورد آبرابر واقعيت ها اثر معكوس ببار مي 
ن مردم ايران مي شوند، بلكه  آو قرباني 

ايران را باني جنگ شيعه و سني نيز 
بحران سازيها  بكار . وانمود مي كند 

يند و به استناد آبوش و اولمرت مي 
تنش هاي سختي كه امريكا و رژيم 

 مالي و دولتهاي –مافياهاي نظامي 
ه امريكا  ايجاد مي كنند، بوش وابسته ب

 ژانويه خويش، ايران را 10در اظهارات 
بسياري سخنان او را اعالن . تهديد كرد 

بنا بر .  جنگ به ايران ارزيابي كردند 
ن وجود دارد كه سياست فرار آاين، خطر 

  :به جلو، تهديد را به جنگ بدل كند
 
 

دستور سري جنگ 
 غافل -با ايران ؟  

ز كردن كنگره ا
 -جنگ واقعي ؟ 

اعالن جنگ به ايران 
 نقشه حمله -؟ 

 :اسرائيل به ايران ؟ 
 
 

اطالعات و نظرهاي : انقالب اسالمي 
استراتژي جديد « اظهار شده در ارزيابي 

بوش ، در رابطه به ايران را در سه » 
: قسمت از نظر خوانندگان مي گذرانيم 

در قسمت اول، اطالعات و ارزيابي هاي 
هديد ايران به جنگ، تهديدي حاكي از ت

يد و در قسمت آكه مي تواند بعمل در 
دوم ، اطالعات و ارزيابي ها حاكي از توأم 
شدن تهديد نظامي با مبارزه ديپلماتيك 
و اطالعاتي و اقتصادي امريكا با ايران و 
در قسمت سوم اطالعات در باره نقشه 

   :اسرائيل براي حمله نظامي به ايران
دستگيريها يا دو رشته آ

بنا بر دستور جنگ 
محرمانه با ايران بعمل 

يا يك تن آمده اند ؟ و آ
از دستگير شدگان در 
اربيل صحرارودي 

 غافل كردن -است؟
كنگره از جنگ واقعي 
كه جنگ با ايران است 

 :... و
 
دستگيري دو گروه در بغداد و * 

ن با بوش دستور آاربيل و ربط 
جنگ محرمانه با ايران را داده 

 :ست ؟ ا
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 :، اطالع داده است  ) 2007 ژانويه 22

    برخي از مخالفان حكومت بوش در 
كنگره امريكا ، به دنبال توقيف دو 
دست از ايرانيهاي نماينده دولت خود 
در عراق، در بغداد و اربيل،  اين 

اين اعالن .  پرسش را بميان نهاده اند 
 از هدفهاي استراتژي جديد بوش كه

او  قطع كردن جريان كمك به 
شورشيان عراق و ورود افراد از ايران و 

، است ، اعالن سوريه  به داخل عراق
وجود چنين دستور و خطر گسترش 

 .جنگ، تلقي شده است 
سناتور ژوزف بايدن ، رئيس جديد * 

كميسيون روابط خارجي امريكا،  به 
دولزا رايس دنبال پرسش و پاسخ با كن

مد، نامه اي  به بوش آكه  درسنا بعمل 
: ن،  خاطر نشان كرد آ در ،نوشت و

يا آرايس از پاسخ به اين پرسش كه 
رئيس جمهوري، پيش از اطالع و 
تصويب كنگره امريكا ، دستور جنگ 
محرمانه اي بر ضد ايران و سوريه را 
صادر كرده است و قواي امريكا 

ين دو شورشيان را تا داخل خاك ا
، طفره رفت كشور تعقيب خواهند كرد

.   
   يكي از دستياران بوش از دادن 
توضيح در باره  نامه بايدن خودداري 

اما متحدان كرد امريكا  و زباري .  كرد 
، وزير خارجه عراق كه كرد است ،  به 

اقدام قواي امريكا  : نيوزويك گفتند 
در توقيف چند ايراني ما را نيز غافلگير 

امريكا هيچگونه اطالع قبلي به ما  . كرد
 .نداده بود

كه ( در واقع، مقامات حكومت بوش * 
بلحاظ حساسيت امر از نظر ديپلماسي 

مي )  نمي خواهند نامشان برده شود 
بيان بوش در باره ايران ، : گويند 

شكارا  تهاجمي است و ترسها از جنگ آ
اظهار نشده با ايران را افزايش داده 

ش سعي مي كند به ايران بو.  است 
حالي كند كه بايد پاي خود را از 

نست كه آعراق بيرون بكشد  و بر
متحدان خود در خليج فارس، 
بخصوص عربستان سعودي را مطمئن 

نها در برابر تجاوز آسازد كه امريكا از 
 . ايران، حمايت مي كند 

يك مقام ارشد حكومت بوش كه * 
 اجازه نداد صدايش ضبط شود، سياست
امريكا در قبال ايران و سوريه بخشي از 

جزء به جزء . استراتژي جديد است 
اين استراتژي مشخص و در نقشه 

 . عمليات جديد در عراق درج شده اند 
     و بسياري از مقامات حكومت و 
: شوراي امنيت ملي مي گويند 

گروههاي در درون دولت ايران 
هستند كه به شورشيان شيعه در عراق 

 .  مي رسانداسلحه
 ،     و پتر پيس ، رئيس ستاد ارتش امريكا

اگر شما از :  ژانويه گفت  12در 
برخورد قواي امريكا با ايرانيها در عراق 

نست كه مأموران آمي شنويد، بخاطر 
 . ايراني در عراق عمل مي كنند 

دو تن از مقامات حكومت به * 
بوش دستور محرمانه : نيوزويك گفتند 

يا و يا واحد هاي نظامي  اي  كه به س
اجازه عمليات  بر ضد ايران يا سوريه 

 . را داده باشد، امضاء نكرده است 
 

 دستگير شده در 5يا يكي از آ* 
اربيل، صحرارودي ، عضو تيم 
ترور قاسملو، فاضل رسول و 

 : قادري در وين است ؟ 
 

 2007 ژانويه 17(    خبرگزاري فرانسه 
 11 صفحهدر
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 است كه راديو دولتي گزارش كرده) 
 5اتريش اين خبر را كه بسا يكي از 

دستگير شده در اربيل ،  محمد جعفر 
صحرارودي ، عضو تيم ترور قاسملو 
دبير كل  حزب دموكرات  كردستان و 
همكار او قادري و فاضل رسول، استاد 

 . علوم سياسي در دانشگاه وين،  است 
     سخنگوي وزارت دادگستري اتريش 

در صورتي كه خبر صحت : است گفته 
داشته باشد، اين وزارت براي استرداد 

چرا كه دستور . او اقدام خواهد كرد 
توقيف بين المللي اين شخص و دو تن 

 .ديگر از اعضاي تيم صادر شده است 
    نام احمدي نژاد ، رئيس جمهوري 
ايران ، بعنوان كسي كه اسلحه در 

ت، اختيار اعضاي تيم ترور گذاشته اس
نخست از سوي رئيس جمهوري اسبق 
ايران، ابوالحسن بني صدر ، برده شده 

، نماينده مجلس سپس  پتر پيلتز . است 
خواستار اتريش از حزب سبزها ، 

 . تعقيب قضائي او شده است 
  نام احمدي نژاد را - 1: انقالب اسالمي 

يكي از افراد تيم ترور برده است و 
 محل شاهدي شهادت كتبي داده و در

ساعت  به 2اقامت بني صدر، بمدت  
پرسشهاي پيلتز پاسخ داده و پيتلز 
شهادت او را موثق و روشن كننده 
قستمهاي مبهم ماجرا دانسته و از وزارت 
دادگستري اتريش تقاضاي بازگشائي 

 ديگر رسانه – 2. پرونده را كرده است 
هاي اتريش نيز خبر را انتشار داده اند و 

 از كارداران خود را در  تن20  رژيم - 3
كشورهاي عرب به تهران احضار كرده 

نها را آنكه توقيف شدگان آاز بيم . است 
لو دهند و شبكه سپاه قدس در منطقه لو 

  . برود
 

قصد بوش غافل كردن كنگره * 
از جنگ واقعي حكومت او با 

: ايران است و گيت مي گويد 
افزايش قواي دريائي و هدف از 

، در خليج فارسهوائي امريكا 
   :ايران است

 
 Paul Craig پل كرگ روبرتس ◄

Roberts در مقاله اي ، استراتژي ،  
بوش را غافل كردن كنگره از جنگ 

 : واقعي با ايران توصيف كرده است 
كنگره و رسانه هاي گروهي حواس * 

 نيروي جديد 20000خود را بر گسيل 
نكه آحال . به عراق متمركز كرده اند 

ل و متحدان امريكائيش، محافظه اسرائي
كاران جديد، حمله به ايران را 

 .تدارك مي كنند 
    نصب يك افسر نيروي دريائي به 
فرماندهي نيروي امريكا در خاورميانه 
معنائي جز تدارك اسباب حمله به 

در پوشش  جنگ .  ايران را نمي دهد 
با شورشيان عراق، اين جنگ با ايران 

 : مي شود است كه تدارك ديده 
بتازگي ، حكومت بوش نيروي * 

هوائي خود را در خليج فارس، دو 
بنا بر گزارشهاي .  برابر كرده است 

معتبر،  نيروي هوائي اسرائيل مشغول 
انجام تمرين هاي الزم براي حمله به 

 . ايران است 
   بتازگي ، رهبران نظامي و سياسي 
اسرائيل مشغول فريفتن افكار عمومي 

ه قصد همراه كردن امريكا در امريكا ب
حمله به ايران و يا دست كم حمايت 

 . نست آاز 
دو گروه نظامي خاص حمله به * 

خليج فارس خاص بستن خليج فارس 
 9در . قطعا فرستاده خواهند شد 

ژانويه، يك زيردريائي اتمي امريكا با 
يك نفتكش ژاپني در خليج فارس 

مأموريت اين دو گروه .   تصادف كرد 

ينست كه غافلگيري پل هاربر ديگري ا
را تدارك و بدان، افكار عمومي 
امريكا را براي حمله ايران، مساعد كند 

. 
ن باشد كه بساكشتي آ     خواه بخاطر 

هاي ما توسط قواي ايران ، به دنبال 
حمله اسرائيل به ايران، در معرض  
حمله قرار بگيرند و يا بر اثر مواضعه، 

 توسط حمله همĤهنگ شده اي
اسرائيل انجام بگيرد كه بسا  برخوردي 

ورد، قواي آدر خليج فارس ببار 
 دريائي امريكا در خليج فارس قطعا 

بسيار بيشتر از قوائي است كه مقابله با 
نها را در خليج آاحتمال ها نگاهداري 

 .فارس  را ايجاب مي كنند 
    گسيل قواي اضافي از سوي بوش 

.  نيست به عراق يك تدبير نظامي
نظاميان از لحاظ نظامي با اين كار 

زيرا قواي اعزامي . موافق نيستند 
كافي براي پايان دادن به شورش و 

بنا بر .  جنگ داخلي در عراق نيستند 
نها به عراق آاين ، تنها هدف از گسيل 

غافل كردن كنگره از نقشه هاي جنگي 
 . است 

مفتشان اسلحه نتوانستند برنامه توليد * 
بسياري از . ح اتمي در ايران بيابند سال

كارشناسان مي گويند سالها زمان مي 
خواهد تا كه ايران بتواند سالح اتمي 

با وجود اين واقعيت ها، . توليد كند 
چرا اسرائيل  مصمم است به ايران 
حمله كند ؟  پاسخ اينست كه تنها 
شانسي كه اسرائيل دارد ، بودن بوش 

ان رياست در كاخ سفيد است و در زم
بوش و حكومت او . جمهوري او است 

كاخ سفيد با . را در جيب خود دارد 
محافظه كاران جديد كار مي كند و نه 
با جامعه امريكائي كه به سياست 
خارجي اين كشور مي پردازد كه 

تحت ( كميته مطالعه در باره عراق 
نست آمعرف )  هاميلتون –رياست بيكر 

ران جديد  تبليغاتچي هاي محافظه كا. 
. در رسانه هاي گروهي نفوذ دارند 

كنگره امريكا تحت تأثير البي اسرائيل 
AIPAC بنابراين اسرائيل از .  است

بهترين موقعيت در امريكا و بيشترين 
حمايت از حكومت بوش برخوردار 

 . است 
بخشي از نقشه اسرائيل و محافظه * 

كاران جديد با تخريب زير بنا ها در 
نستان و لبنان  به انجام عراق و افغا

هرگاه زير بناهاي ايران نيز بر . رسيد 
اثر حمله هوائي شديد و وسيع ويران 

 كه ممكن است در اين حمله از ،شوند
سالح اتمي نيز استفاده شود،  سوريه 
منزوي مي شود و دست حزب اهللا از 

 . امدادهاي ايران كوتاه مي شود 
، مشاهده دو واقعيت:  انقالب اسالمي 

يكي ويران گريهاي قواي امريكا در 
عراق و ويرانگريهاي اسرائيل در 
لبنان و فلسطين و ديگري  ادامه 
ويرانگري در عراق و عدم سازندگي 
موعود، بسياري از ناظران را به اين 

، بدين نتيجه رسانده است كه
 امريكا به ملتهاي ويرانگري ها، 

: منطقه و بسا جهان اخطار مي كند
ي توانيم پيروز بشويم  اما اگر ما نم

مي توانيم كشورهاي شما را به ويرانه 
نها، آبنظر . بدل كنيم و مي كنيم 

همان پيامي كه بوش به صدام داده 
عراق را به عصر حجر بر مي ( بود 

 –با رژيم مافياهاي نظامي ) گردانيم 
  . مالي نيز داده است

 دو سال وقت بيش ،براي اسرائيل* 
با وجود شكست .  ت باقي نمانده اس

امريكا در عراق و شكست اسرائيل در 
لبنان،  براي اسرائيل و محافظه كاران 
جديد چه نفوذي نزد رئيس جمهوري 

ينده امريكا و حكومت او باقي مي آ
 –ماند ؟ هرگاه همانطور كه كميته بيكر 

هاميلتون و فرماندهان نظامي پيشنهاد 
مي كنند و خواست مردم امريكا است، 

ومت بعدي  قواي خود را از عراق حك
خارج كند، تنها اثري كه از اشغال 
عراق به دستور بوش برجا مي ماند، 
راديكال شدن مسلمانان بر ضد اسرائيل 
و امريكا و دولتهاي ابزار دست  امريكا 

عناصر . در كشورهاي منطقه است 
افراطي خود را شكست دهنده امريكا 

 فشار خواهند خواند و اسرائيل را تحت
خواهند گذاشت تا واقعيت را بپذيرد و 

 . با فلسطينان كنار بيايد 
از اين رو، اقبال و تنها اقبال       

اسرائيل و محافظه كاران جديد براي 
نكه جامعه هاي مسلمان را از هستي آ

ساقط كنند، هدفي كه در باره اش 
نوشته اند و براي تحقق بخشيدن بدان 

ين دو يك دهه عمل كرده اند، هم
تحقق بخشيدن بدين . سال است 

هدف نياز به گسترش جنگ دارد بنا 
براين، ولو با فريفتاري، مي بايد 

از . حمايت مردم امريكا را بر انگيخت 
اين رو، كنگره امريكا بالدرنگ مي بايد 
تمام توجه خويش را معطوف  ايران 

چرا كه قصد واقعي حكومت . كند 
ايران بوش  از گسيل نيرو به عراق، 

 .است
 ژانويه،  روبرت گيت ، وزير 15  در ◄

دفاع امريكا، بعد از شركت در جلسه 
وزيران دفاع كشورهاي عضو ناتو در 
بروكسل،  به روزنامه نگاران گفته است 

هدف از افزايش قواي دريائي و : 
هوائي و فعاليتهاي نظامي امريكا در 

رفتار « خليج فارس،  ايران بخاطر 
 .اين كشور است» بسيار منفي 

   استقرار موشكهاي ضد موشك 
پاتريوت و روزناوها و هواپيماهاي 
جنگي بيشتر در خليج فارس، اخطار به 

امريكا مداخله ايران را در :  ايران است
ما « : او افزود .  عراق تحمل نمي كند  

مي خواهيم  بر اهميتي كه خليج 
فارس براي امريكا دارد ، تأكيد كنيم و 

ش را براي ماندن در اين عزم خوي
ينده و براي مدتي طوالني، آخليج، در 

ن بود آهشدار او، بعد از .  ابراز كنيم 
ايران مي : كه ديگ چني گفت 

لود عراق ماهي آخواهد از ماه گل 
 . بگيردوخطري براي صلح جهاني است 

با وجود خامنه اي و : انقالب اسالمي 
احمدي نژاد و حرفها كه مي زنند و 

ها كه مي كنند، فريفتن و بر كار
انيگختن افكار عمومي امريكا ، كاري 

 90زيرا ، بيشتر از . سان است آبس 
درصد كار را اين دو و دستيارانشان 

 مالي انجام مي –در مافياهاي نظامي 
  .دهند

 
سه بار ايران و گشودن سه * 

 : اعالن جنگ –جنگ با ايران 
 
 در سرمقاله)  ژانويه 16(  لوموند ◄

در ، » سه بار ايران « خود، زير عنوان 
باره گشايش سه جبهه جنگ بر ضد 

 :ايران ، بحث كرده است
 سپتامبر ، در 11بعد از ترورهاي * 

حكومت بوش ، صداها به اين شعار 
اما . اول عراق ، اول عراق : بلند شدند 

بعد از . بوش به افغانستان حمله كرد 
و حمله به افغانستان، همان صداها 

صداهاي ديگر به شعار اول ايران ، اول 
زيرا خطر رژيم .  بلند شدند ،ايران

مالها را از رژيم عراق بيشتر مي 
ن زمان ، بوش سه كشور را آ. دانستند 

ايران و عراق و كره : محور شر خواند 
 .شمالي 

 . اما بوش به عراق حمله كرد 
در همان ايام، حكومت : انقالب اسالمي 
لترناتيوي براي آن شد آبوش نخست بر

رژيم مالتاريا بسازد تا براي حمله به 
»  استقرار دموكراسي « ايران براي 

تقالها و فشارها . توجيه داشته باشد
. بسيار شدند اما به شكست انجاميدند 

لترناتيو براي دموكراسي بدون آزيرا 
زادي ممكن آجانبداران خط استقالل و 

ركت در نبود و اينان نه هم زير بار  ش
لترناتيو ساخت امريكا نرفتند بلكه با آ

ن و با افشاي جنگ براي آافشاي 
دموكراسي و مدلل كردن تضاد جنگ با 
استقرار دموكراسي ، حكومت بوش را 

لترناتيو آهرگاه به تاريخ . ناكام كردند 
سازي در روزهاي بعد از جنگ افغانستان 
مراجعه شود، مالحظه مي شود كه پيش 

لترناتيو آيو سازي در عراق، لترناتآاز 
تنها بعد از . سازي در ايران شروع شد 

شكست تقالهاي حكومت بوش در مورد 
لترناتيو سازي در آايران بود كه به سراغ 

از بد اقبالي فقدان سابقه  . عراق رفت 
مبارزه براي مردم ساالري  بر اصول 

زادي و استقالل ، سبب شد امريكا آ
« ن را آزد و لترناتيوي بساآبتواند 

براي رژيم صدام » لترناتيو دموكراتيك آ
  .بخواند و تبليغ كند

و اينك  سومين بار است كه  بوش و * 
حكومت او ، از ايران، بعنوان خطري 
براي منطقه و بسا جهان، سخن بميان 

ديگ چني ايران را خطر .  ورند آمي 
چند بعدي براي تمامي منطقه مي 

 .    خواند 
ي ديگ چني حق دارد زيرا      از جهت

حكومت بوش ، خود ، با دو جنگ يكي 
در افغانستان و ديگري در عراق موجب 
افزايش نفوذ ايران در منطقه شده 

با توجه به افزايش نفوذ ايران .  است 
از راه شيعه عراق و لبنان و حماس ، 

 هاميلتون پيشنهاد –كميسيون بيكر 
كردند حكومت بوش با ايران وارد 

اما  بوش و حكومت او  . و شود گفتگ
اين پيشنهاد را بيانگر ضعف امريكا تلقي 

بوش بنا را بر قاطعيت و بسا . كردند 
از قرار . جنگ با ايران گذاشته است 

تصميم گرفته است سه نوبت با ايران 
 : مقابله كند 

 ظرف چند هفته اخير، تصميم به ●
. مقابله با ايران در عراق گرفته است 

ه ايست كه دستور داده است چند هفت
ايرانيهائي كه به شورشيان عراق كمك 
. مي رسانند، توقيف و يا خنثي شوند 

دستگيري ايرانيان در اربيل بنا بر اين 
 . دستور انجام شده است 

 اما تقابل دوم، در درون ايران انجام ●
قواي امريكا مأموريت . خواهد شد 

دارند گروههاي شورشي را كه به 
يران مي گريزند و يا داخل ا

گروههائي كه به مأموريت از ايران 
وارد عراق مي شوند، تا داخل خاك 

اين جبهه دوم . ايران تعقيب كنند 
 .است 

 دريا جديد – اما امريكا نيروي هوا ●
اين نيرو .  به خليج فارس برده است 

هم مي تواند نقش منصرف كننده را 
بازي كند و هم  پايه حمله تنبيهي به 
ايران و يا بقصد از ميان بردن برخي از 

و اين . زير بناها و مراكز اتمي باشد 
 . جبهه سوم است 

     امريكا و اسرائيل ناشكيبائي بسيار در 
مورد برنامه اتمي ايران ابراز مي كنند 

قطعنامه اي شوراي امنيت تصويب .  
 اما براي اين كه اين . كرده است 

وي خالي قطعنامه تصويب شود، از محت
 . شده است 

و اينك اين فكر دارد تبليغ مي شود * 
اروپا و بقيه دنيا مي بايد ميان يك : 

ايران مجهز به سالح اتمي و يا بمباران 
.  مراكز اتمي ايران، يكي را برگزينند 

احتمال قوي اينست كه هم ايران 
  .بمباران شود و هم ايران بمب بسازد

)   ژانويه 12(  روبرت پاري ◄
اطالعات جديدي بدست مي دهد كه 

بوش  را روشن تر » استراتژي  جديد « 
 : مي كند 

 ، تيم روسر، NBCمدير تلويزيون * 
 ژانويه بوش ،  10بعد از سخنراني  

نزد مقامات باالي كاخ سفيد  : گفت
اين احساس قوت دارد كه ايران به 

يد و بمثابه يك قدرت آسرعت رو مي 
 بر خطر ايران  تأكيد بوش.  يد آرو مي 

لودش در باره آو توضيح دادن هيجان 
سياستش در خاورميانه، شگفتي بسيار بر 

نكه مسلم شد عراق اسلحه آبا . انگيخت 
كشتار جمعي نمي داشته و بدين كار 
نيز مشغول نبوده است، بوش استدالل 
مي كرد كه اگر به عراق حمله نمي 
كرد، عراق و ايران به سالح اتمي 

دند و وضعيت بسيار وخيم مجهز مي ش
 .تر مي شد 

ن آرهبران ايران و كره شمالي بر * 
نيستند كه روش رژيم صدام را در خلع 
سالح و تفتيش سالح كشتار جمعي ، در 

با وجود انفجار احساسات .  پي روند 
ضد امريكائي در دنياي مسلمان،  
خطري كه ديكتاتوري حاكم بر 
 پاكستان را كه مجهز به سالح اتمي

مسلمانان مبارز . است، تهديد مي كند 
اين كشور  روابط نزديك با القاعده 

 . دارند و همچنان  قوت مي گيرند 
    بدين قرار، سياست بوش موجد 

ويز آن را دست آخطري است كه 
ن به آجنگ با عراق و اينك گسترش 

 .ايران كرده است 
سخنان بوش و انتصابهاي او و * 

ليج فارس مي تجهيزات نظامي كه به خ
فرستد، گوياي قصد او بر گسترش 

 :جنگ هستند 
دريادار فالون كه به فرماندهي  ●

قواي امريكا در خاورميانه منصوب شده 
است ، با محافظه كاران جديد حشر و 
نشر دارند و مي دانيم كه اين گروه 

  .معتقد به جنگ با ايران هستند
 نگروپونت را كه در سطح وزير و ●

 بود، به مقام دوم وزارت عضو كابينه
خارجه تنزل مقام داد زيرا او  در باره 
برنامه اتمي ايران تحقيقي غير 
جانبدارانه كرده و به اين نتيجه رسيده 

دست كم يك دهه وقت : و گفته است 
الزم است تا ايران بتواند بمب اتمي 

اين اطالع مطلوب بوش و .  بسازد 
محافظه كاران جديد كه مي خواهند 

ر ايران مجهز به سالح اتمي را خط
بوش نايب . عاجل جلوه دهند نيست 

دريادار باز نشسته ، مك كونل را 
جانشين نكروپونت كرده است و اين 

ن را دارد كه به آمادگي آشخص 
براي مثال، . دلخواه بوش اطالع بسازد 

گزارشي تهيه كند حاكي از اين كه 
 .ستانه توليدسالح اتمي است آايران در

وشكهاي پاتريوت و ديگر تجهيزات  م●
جنگي كه به خليج فارس فرستاده شده 

 . يند آاند، تنها بكار جنگ با ايران مي 
بنا بر گزارش، بوش در اوائل سال     

، به بمباران تأسيسات اتمي  ايران 2006
اما با مقاومت  . متقاعد شده بود 

 فرماندهان نظامي ارشد روبرو شده بود
 . 
  با مخالفت رئيس ستاد  اما بوش كه●

 12 صفحهدر

سيابآميان دو سنگ
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ارتش و افسران ارشد ارتش امريكا 
روبرو است، مي تواند به اسرائيل 
نمايندگي بدهد و اسرائيل تأسيسات 

 . اتمي ايران را بمباران كند 
    حمله هوائي  اسرائيل با حمايت 
امريكا بسا با استفاده از سالح اتمي 
تاكتيكي بقصد ويران كردن تأسيسات 

تمي نطنز و نقاط ديگر، انجام خواهد ا
بنابر نقشه جنگي اسرائيل كه .  شد 

ساندي تايمز افشا كرده است،  قواي 
هوائي اين كشور با بمبهاي معمولي به 
تأسيسات اتمي اصفهان و اراك نيز 

هرگاه به .  حمله خواهند كرد 
تأسيسات اتمي نطنز با سالح اتمي حمله 

ه بعد از شود، نخستين بار خواهد شد ك
بمباران اتمي هيروشيما و ناگازاكي، 
امريكا بر ضد يك كشور سالح اتمي 

 . بكار مي برد 
در همان حال كه برخي ناظران بر * 

اين نظر هستند كه قصد از انتشار نقشه 
» استراتژي جديد « جنگي اسرائيل و 

بوش ترساندن ايران و مجبور كردنش 
به چشم پوشيدن از سالح اتمي است ، 

ما اعمال بوش ظرف دو ماه گذشته ا
نچه او در آجاي ترديد نمي گذارد كه 

سر دارد، نه ترساندن ايران كه 
 .جنگيدن با ايران است 

از  ) 2007 ژانويه 12(  ايندپندنت ◄
قول دكتر انصاري كه در استاد علوم 

 10سياسي در لندن است، سخنان 
ژانويه بوش را اعالن جنگ با ايران ، 

اين احتمال : است توصيف كرده 
وجود دارد كه در همان حال كه 
حواس ها جمع جنگ در عراق و 
افغانستان و سومالي است، امريكا 

  .غافلگيرانه به ايران حمله كند 
    خزانه داري امريكا بانك سپه ايران 
را بانكي خواند كه وسيله كار 
گروههاي خريد تجهيزات اتمي و 

اي و موشكي است و بر شركتها و بانكه
شهروندان امريكائي معامله با اين بانك 

بدين قرار، جبهه .   را ممنوع كرد 
جنگي كه امريكا بر ضد ايران گشوده 

اقتصادي و . است، نظامي تنها نيست 
 . سياسي و ديپلماتيك نيز هست 

    طرفه اين كه اين رژيم صدام بود 
كه جلو توسعه نفوذ ايران را گرفته بود 

 بود كه اين مانع و اين حكومت بوش
 .را از سر راه ايران برداشت 

 
نقشه اسرائيل براي 
حمله به ايران و ربط 

 :ن با گسترش جنگ آ
 
 ژانويه، به دنبال اسعفاي 17 در ◄

رئيس ستاد ارتش بخاطر بي كفايتي كه 
در جنگ لبنان از خود نشان داده بود، 
اين اطالع در رسانه هاي غرب انتشار 

ائيل نيز بايد وزير جنگ اسر: يافت
زيرا او كفايت الزم براي . تغيير كند

 .اداره جنگ با ايران را ندارد
، مؤسسه مطالعات 2007 ژانويه 3 در  ◄

پيرامون امنيت ملي تل اويب كه رابطه 
اي تنگاتنگ با مؤسسه مطالعات پيرامون 
سياست خاورميانه اي امريكا  در 
واشنگتن دارد، گزارش خود را انتشار 

ا بر اين گزارش، اسرائيل داراي بن. داد 
توانائي فني براي حمله هوائي به 

 . مراكز  اتمي ايران است 
     بنا بر  نظر تحليل گران ، اسرائيل از 
سياست امريكا در عراق كه به ايران 
فرصت داده است از ضعف امريكا براي 
توسعه نفوذ خود و تبديل شدن به يك 
قدرت اتمي در منطقه خاورميانه، 

از اين رو، بحثي جدي .  ناراضي است 
. و پيوسته در اسرائيل جريان دارد

 ،يا اسرائيل آ: موضوع بحث اينست 
تنها و يا با همكاري امريكا، نبايد دست 
 به حمله به تأسيسات اتمي ايران بزند ؟ 

به استناد )  ژانويه 8(  ايندپندنت ◄
خبرنگار خود در بيت المقدس، اطالع 

ليل گران استراتژي داده است كه تح
در اسرائيل  جملگي بر اين نظر هستند 
كه بازداشتن ايران از توليد سالح 
اتمي تنها از راه حمله نظامي ميسر 

زيرا جامعه بين المللي قادر به . است 
تصويب و اجراي مجازاتهاي مؤثر 

 . نيست 
Zvi Shtauber   مدير مؤسسه  

مطالعات پيرامون امنيت ملي دانشگاه 
نكه وزارت آويب، روزي بعد از تل ا

امور خارجه اسرائيل گزارش ساندي 
تايمز را در باره نقشه حمله هوائي 
اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران 

راه حلي جز : تكذيب كرد، مي گفت
 .حمله به اين تأسيسات نيست 

 ژانويه خبر داده 7 ساندي تايمز در ◄
 بر وفق يك نقشه محرمانه،  :است

ائيل مشغول تمرين براي خلبانهاي اسر
حمله به مراكز اتمي ايران با سالح 

 :اتمي تاكتيكي هستند 
دو : چند منبع نظامي به ما گفتند * 

اسكادران هوائي اسرائيل براي حمله 
به تأسيسات اتمي ايران با چنين 

 . سالحي ، تمرين مي كنند 
بنا بر اين نقشه، بالفاصله ، بمبهاي غير * 

 اليزر هدايت مي اتمي كه توسط اشعه
شوند، فرو ريخته خواهند شد تا ايجاد 
ويراني و بستن حفره اي سالح اتمي 
تاكتيكي ايجاد ميكند، مانع از انتشار 

كتيو ، بعد از انفجار آتششعات راديو 
 . سالح اتمي در عمق زمين ، شوند 

:     يكي از اين منابع به ما گفته است
نكه چراغ سبز داده شود، آبمحض 

مد و مراكز اتمي آ بعمل خواهد حمله
 .  ايران منهدم خواهند شد 

اسرائيل سه هدف را در جنوب * 
تهران  مشخص كرده است كه بنا بر 
اطالعاتي كه دارد، مراكز اتمي اصلي 

 نطنز كه چند هزار :ايران هستند 
ن بكار غني سازي آسانتريفوژ در 

اورانيوم هستند و  تأسيسات اتمي 
ب سنگين آخانه توليد اصفهان و نيز كار

اراك ،  سه هدفي هستند كه قرار 
نها آاست نيروي هوائي اسرائيل به 

 .  حمله كند 
كارشناسان نظامي اسرائيل و امريكا 
چندين بار ديدار و در باره حمله 

 . نظامي به ايران  گفتگو كرده اند 
)  ژانويه 8(  ديلي تلگراف ◄

كارشناسان مي گويند گرچه نا محتمل 
 كه اسرائيل به سالح اتمي است

تاكتيكي به مراكز اتمي ايران حمله 
كند، اما احتمال حمله به اين مراكز را 

 . با اسلحه معمولي منتفي نمي داند 
، نخست       در حال حاضر، اولمرت

 ترجيح مي دهد از وزير اسرائيل ، 
كوششهاي ديپلماتيك چند مليتي 

در همان حال ، برنامه . حمايت كند 
اران اسرائيل برنامه هائي را تهيه گذ

مي كنند تا اگر كوششهاي ديپلماتيك 
 . يند آبه شكست انجاميدند، به اجرا در 

 نيروگاه اتمي 1981     اسرائيل  در 
عراق را مورد حمله هوائي قرار داد و 

كارشناسان نظامي اسرائيل . ويران كرد 
مي پذيرند كه حمله به مراكز اتمي 

از جمله . چيده تر است ايران بسيار پي
مشكل طي مسافت از اسرائيل به ايران 

مشكل . و بازگشت را مي بايد حل كرد 
دوم اينست كه عمده تأسيسات اتمي 

متمركز بود Osirak  عراق در منطقه 
نكه تأسيسات اتمي ايران پرا آحال 

با وجود اين، بنظر اين . كنده اند 

ميز ميسر آكارشناسان بمباران موفقيت 
ت هرگاه هدفها به دقت معين شوند اس
هدفهائي بايد بمباران شوند كه ايران . 

را از عمده تجهيزات خود محروم 
بسازد و براي مدتي طوالني ، توليد 

 .بمب اتمي را به تأخير اندازد 
و در ايران، رژيم : انقالب اسالمي 

مقاومت اقتصادي را همچنان از ميان مي 
لي امريكا، به قول مركز تحقيقات م: برد 

كاري كه اين رژيم با ايران مي كند، 
 :امريكا نمي تواند با اين كشور بكند 

 

با استفاده از ضعفهاي 
اقتصاد ايران  مي بايد 

ايران را از پا 
 :وردآدر

 
)  ژانويه 7( لوس انجلس تايمز * 

با استفاده از : از قول متخصصان 
ضعفهاي اقتصاد ايران مي بايد 

 :ورد آرايران را از پاي د
 

با تالش براي صادر كردن      همزمان 
قطعنامه بر ضد ايران ، امريكا در جبهه  
اقتصادي نيز موفقيت هائي را بدست 

نفت تنها مايه حيات : ورده است آ
در طول سه . اقتصادي ايران است 

سالي كه بهاي نفت باال بود، صنعت 
ورد آمد زيادي بدست آنفت ايران در

ن آكوشد مانع از اينك امريكا مي . 
شود كه در صنعت نفت و گاز ايران 

يد تا با توجه به آسرمايه گذاري بعمل 
فرسودگي تأسيسات نفتي ايران ، 

با .  مد نفتي ايران كاهش پذيرد آدر
توجه به افزايش مصرف داخلي و 
انزواي بين المللي و هزينه هاي بي 
حساب عامه فريبي كه احمدي نژاد 

اني از بستن ورد،  ناتوآبعمل مي 
قرارداد با شركتهاي نفتي و پيدايش 
اختالل در اجراي قراردادهاي بسته 

، همان ضربه هاي كاري هستند شده
 .ورند آكه اقتصاد ايران را از پا در مي 

در حقيقت، بنا بر قول محمد      
احمدي نژاد ، معاون وزارت نفت 
ايران ، در مصاحبه تلفني با لوس 

  دولت نتواند نجلس تايمز ، هرگاهآ
ورده هاي نفتي را آمصرف داخلي فر

 در همان حال،  طرحهاي ،مهار كند و
سرمايه گذاري  براي بهره برداري از 

 سال  به اجرا 10منابع نفتي بمدت 
، ايران ديگر نفتي براي صادر درنيايند

   .كردن نخواهد داشت
     بديهي است هرگاه بر اثر حمله 

ران، صدور نظامي به تأسيسات نفت اي
 ميليون بشكه نفت ايران  6/2روزانه 

سمان آناممكن شود، قيمت نفت سر به 
اما اگر به تدريج كاهش . خواهد زد 

بپذيرد، اوپك مي تواند  با افزايش 
توليد كشورهاي ديگر، كمبود عرضه 

 . نفت را جبران كند 
 در چند ،    كوشش امريكا و متحدانش

ماه اخير،  صرف  منصرف كردن 
انكهاي بين الملليو شركتهاي نفتي   از ب

معامله با ايران ، بخصوص در  بهره 
برداري از منابع نفت و گاز ايران است 

از جمله دو منبع بزرگ كه تا چهار . 
 800ينده، قرار است روزانه آسال 

نجات حسينيان . هزار بشكه نفت بدهد 

چندين بانك كه پذيرفته : مي گويد 
اري از منابع نفتي بودند براي بهره برد

تصميم خود را  ، اعتبار بدهد ، اخيرا 
افزودن بر اين، بانكها . لغو كرده اند 

حاضر نيستند براي خريد و وارد كردن 
 . اجناس، اعتبار باز كنند 

     ايران به روسيه و چين چشم دوخته 
اما امريكا به . يند آاست بلكه به كمك 

چين اخطار كرده است هرگاه در 
 ميليارد دالري  بهره 16اي طرح اجر

برداري از حوزه  گاز پارس شمالي  
شركت كند، شركتهاي چيني مشمول 
مجازاتهاي مقرر در قانوني مي شوند 
.  كه كنگره امريكا تصويب كرده است 

چين يادداشت تفاهمي را با ايران ، در 
باره بهره برداري از منطقه نفتي 

در . وران امضاء كرده است آياد
رت رسيدن به بهره برداري، روزانه صو

 هزار بشكه نفت توليد خواهد كرد 300
. 

دولت :     نژاد حسينيان مي گويد
ايران متوجه وخامت وضع هست و 

ن سنجيده آتدابيري براي مقابله با 
از جمله جيره بندي بنزين است . است

برقرار ) فروردين ( كه از ماه مارس 
 .خواهد شد 

 خبر جيره بندي  اما پس از انتشار◄
ن، از جمله به هر آكه بنا بر بنزين 

 ليتر و به هر 20تاكسي در تهران روزانه 
 ليتر بنزين داده 4خود رو شخصي، 

خواهد شد، حكومت احمدي خبر را 
 .تكذيب كرد 

از زمان غصب مقام : انقالب اسالمي 
رياست جمهوري توسط احمدي نژاد، 

اده بطور مرتب ،  به مردم ايران هشدار د
 مالي به –مي شود كه مافياهاي نظامي 

دست احمدي نژاد، اقتصاد كشور را دارند 
. ن را از ميان مي برند آنابود و مقاومت 

ن سخن آتدابيري كه نژاد حسينيان از 
مد آگفته است، ريخت پاش كردن در

ن در آنفت بجاي سرمايه گذاري كردن 
  :نفت و گاز است

 
 ميليارد دالر كه 14بجاي * 
كومت احمدي نژاد مجاز ح

بوده است از حساب ذخيره 
 ميليارد دالر 52مصرف كند، 

 :خرج كرده است 
  

 ، ،  حكومت رانيعصرا  بنا بر گزارش 
 از شي برابر ب7/3 حدود 1385در سال 
 برنامه، از ني شده در قوانزيحد تجو
 استفاده كرده است ي نفتيدرآمدها

د قابل تامل در ر ركوكي خود، نيكه ا
 . باشدي مري اخيال هاس

 دولت حق داشته ،يدر سال جار    
 دالر از ارديلي م14است حداكثر 

 را مورد استفاده قرار ي نفتيدرآمدها
 به ستي باي درآمدها ميدهد و مابق
 شد، ي مزي واري ارزرهيحساب ذخ

 يلكن مطابق آنچه تاكنون از سو
 ي هايني بشيدولت برداشته شده و پ

 مانده سال، ي باق دو ماهيموجود برا
 استفاده شده ي نفتيحجم درآمدها

 ي دالر مارديلي م52 به يدر سال جار
 سابقه بوده يرسد كه در نوع خود ب

 .است
 رهي حساب ذخ،ي فعلتيبا ادامه وضع    
 چگونهي شاهد ه85 در سال يارز
 نخواهد بود و در ي موجودشيافزا

 ي ابتداي دالرارديلي م10سطح همان 
 .خواهد ماندسال متوقف 

 حساب يشدن به موجودناضافه      
 ي اتفاق ميطي در شراي ارزرهيذخ

 يد بهار، ركو1385افتد كه در سال 
 حد نينفت بارها شكسته شد و به باالتر

 ي المللني بي بازارهاخيخود در تار
 .دينفت رس

 داشت، ي دولت، انضباط مالاگر،   
 ارديلي م38 حدود ستي بايامسال م
 ي افزوده مي ارزرهيساب ذخدالر به ح

 سال، مسووالن با افتخار انيشد تا در پا
 ي دالرارديلي م48 دستكم ياز موجود
 . دادندي خبر مرهيحساب ذخ

 و يي به مصرف گرالي حال مني ابا
 ني سابقه واردات باعث شد اي بديتشد

 ميرح كه خطر تي و در حالفتدياتفاق ن
 رهي كند، حساب ذخي مديكشور را تهد

 . بماندي باقفي همچنان نحيزار
 لي اساس گزارش گروه تحلبر     

 روند زي سال گذشته نران،ياخبار عصرا
 در كشور وجود داشته است و يمشابه

 5/13 كه مجاز بود يدولت، در حال
 را ي نفتي دالر از درآمدهاارديليم

 دالر ارديلي م40برداشت كند، معادل 
ا  درآمدها رنياز ا)  برابر حد مجاز3(

 .خرج كرد
 برنامه و بودجه ني واقع، اگر قواندر   

 يكه با هدف كاهش اتكا به درآمدها
 ي شده اند، درست اجرا ممي تنظينفت

 ارديلي م5/64 ر،يشد، تنها در دو سال اخ
 ي ارزرهي به حساب ذخستي بايدالر م

 يي شد كه رقم قابل اتكايافزوده م
 يي اقتصاد كشور در بحران هايبرا

 ي نفتيدها كاهش درآماي ميمثل تحر
 . آمديبه شمار م

 از حد شي ناگفته نماند استفاده بالبته،
 فقط ناظر به ،ي نفتيمجاز از درآمدها

 نژاد نبوده است بلكه يدولت احمد
رويه  ني چنزي ننيشي پيدر دولت ها

 .اي را داشته اند
 عنوان مثال، در مجموع چهار سال به

 يزاني حداكثر م،يدوم دولت خاتم
 ي توانست از درآمدهايكه دولت م

 ارديلي م6/44 را برداشت كند، ينفت
 ارديلي م4/65دالر بوده كه دولت هشتم 
 .دالر برداشت كرده است

 متمم بودجه حهي چهار بار ال  حكومت 
 يبه مجلس داد تا بتواند دسترس

 داشته باشد و ي نفتي به دالرهايشتريب
 ازي هر بار بدون توجه به نز،يمجلس ن

 با ،ي ارزري كشور به ذخاياتيح
 ني ازين جهي همراه شد و نتحكومت 

 انيا در پراني اي ارزريشد كه ذخا
 ي ارزري سوم ذخاكي، به 1385سال 

 . رسديسال اول انقالب م
 ي مراني اخبار عصرالي تحلگروه
 انقالب تاكنون كل ياز ابتدا: ديافزا

 560 كشور بالغ بر ي نفتيدرآمدها
وده است كه حدود  دالر بارديليم
 دالر آن، تنها در دو سال ارديلي مكصدي

 رو، هم ني از ا.  محقق شده استرياخ
 اقتصاد ي رسميدولت به عنوان متول

 هكشور و هم مجلس به عنوان ارائ
 در بودجه و ريي تغيدهنده مجوز برا

 دي با،ي ارزرهيبرداشت از حساب ذخ
 دهند كه چرا در پر حيبه مردم توض

 حساب ران،ي ايسال نفت نيرونق تر
 مقدار ي بني چنني ادي با،ي ارزرهيذخ
 ! باشد؟ريو فق

 
، به 86وابستگي بودجه سال *

 ميليارد دالر 60نفت بيش از 
 :است 

 
، خوش چهره عضو 85 ديماه 26در 

 :كميسيون اقتصادي بودجه، گفته است 
  از چند نظر 86اليجه بودجه سال     

 13 صفحهدر
 
 

سيابآميان دو سنگ
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كه با توجه به آن حائز اهميت است 
اي واقعي را تنظيم  توان بودجه مي
نبرد آمريكا با ما اقتصادي است و : كرد

پذيري داريم كه اگر به  ما نقاط آسيب
ها را  توانيم تهديد خود بياييم مي

با   .كنترل، مهار و محدود كنيم
ها  توان تهديد مديريت درست نيز مي

را به فرصت تبديل كرد و 
  . صفر رساندپذيري را به آسيب
 تهران شرايط اقتصادي موجود نماينده

را از ديگر مالحظات موردنظر در 
  .بودجه عنوان كرد

تاخيري كه در تدوين :  افزودوي
بودجه صورت گرفته است بيشترين 
نگراني را ايجاد كرده و بررسي شتابان 
اليحه بودجه را در دستور كار دولت 

  .قرار داده است
 

ليارد دالر در قانون  مي40گنجاندن     
 تحت عنوان دالرهاي نفتي 85بودجه 

پذيري  و تخصيص آن، باعث آسيب
بودجه شد به طوري كه باالترين 

انداز  وابستگي به نفت برخالف چشم
بر   .بيست ساله در بودجه ايجاد كرد

، چنانچه بعضي اساس برخي برآوردها
از تقاضاها را تا پايان سال در نظر 

 به درآمدهاي نفتي بگيريم، وابستگي
 ميليارد 60بودجه تا پايان سال بالغ بر 

  .دالر خواهد شد
جدا از آثار نامناسبي كه روي     

هاي كالن به ويژه روي تورم و  متغير
تواند داشته باشد اگر  انتقال آن مي

 ميليارد 50حجم باالي واردات بالغ بر 
 ريخدالري سال جاري كه در تا

اي فشار   ا اندازهسابقه است ت واردات بي
تورم را كاهش داد ولي در مقابل 

اي در زمينه اشتغال  اختالالت گسترده
هاي شغلي را  ايجاد كرد، چون فرصت

از توليد داخل، كاالهاي وارداتي 
 .گرفت

 
 درصدي تعهدات 92افزايش * 

خارجي كشور و كاهش تراز 
 :حساب جاري كشور 

 
)  دي ماه 23(  بنا بر گزارش ايلنا ◄
خص هاي كالن اقتصادي كشور شا

نشان مي دهد، ميزان بدهي هاي 
در ) تعهدات بالفعل(خارجي كشور

 نسبت به مدت 85هفت ماه اول سال 
.  درصد كاهش يافت4مشابه سال قبل 

اين در حالي است كه در هفت ماه 
 ميزان بدهي خارجي 84نخست سال 

 92 بيش از 83كشور در مقايسه با سال 
   . داشتايشدرصد افز

 دي ماه، اكونوميست 23 در ◄ 
كه تراز حساب ورد كرده است آبر

 در حدود 1390جاري كشور تا سال 
 ميليون دالر كاهش 400 ميليارد و 26

 .خواهد داشت
از ميان بردن نيروهاي : انقالب اسالمي 

محركه ، با ويران كردن نيروي محركه 
زيرا . غاز مي شود كه انسان است آاي 

يروهاي محركه ديگر را اين او است كه ن
از اين رو بزرگ ترين . بكار مي گيرد 

تخريب استبداد، تخريب انسان در 
در دنباله تحقيق . استعدادهاي او است 

ژاله وفا ،  با اين تخريب از روي قرار و 
 :شنا تر مي شويد آقاعده 

 
 
 
 

 
 وفا ژاله 

 
 

مشكالت كمي و 
موزش و آكيفي 

پرورش ايران در 
 ٨ – 21قرن 

 
 

 شماره قبل به بررسي وضع 2در 
پژوهش در آموزش و پرورش ايران 
پرداختم و نقاط ضعف مفرط كمي و 
كيفي آن رابرشمردمو معلوم گرديد 
كه آموزش مبتني بر پژوهش نياز به 
ساختاري منسجم با مديريتي قوي دارد 
و بزرگترين مشكل نظام آموزش عالي 
ما فقدان مديريت قوي در قسمت هاي 

مديريت نظام .   ميباشدمختلف آن
آموزش و پرورش و آموزش عالي ما  
مبتني بر آموزش كه ساده ترين راه 
حل مسئله است ميباشد  و نه پژوهش و 

ضعف پژوهش در سيستم . تحقيق  
آموزش و پرورش كشور همانند دانه 
زنجير به پژوهش در سيستم نظام 
آموزش عالي كشور متصل است و 

ش شمردن امر نتايج مترتب  بر بي ارز
پژوهش در آموزش و پرورش بر روي 
نحوه فرا گيري دانش آموزان امروز و 

در .دانشجويان فردا تاثير مستقيم دارد
اين شماره تبعات اين  كم توجهي  
مديريت آموزش و پرورش و نيز 
معلمان و دانش آموزان به امر پژوهش  
را كه بر رشته هاي تحصيلي در 

 ميكنند و آموزش عالي خود را تحميل
 2بند از بند گسستگي امر پژوهش را در 

رشته يكي در علوم تجربي و ديگري 
در علوم انساني يعني روانشناسي و 
رياضي را  از زبان استادان اين رشته 

 .بررسي ميكنيم
 با 84خبرگزاري مهر در طول سال 

استادان فعلي اين دو رشته در 
دانشگاههاي كشور مصاحبه هايي بعمل 

ست كه اينجانب چكيده آورده ا
نظرات آنها را به اطالع خوانندگان 

 :محترم ميرسانم
  دكتر زارع نهنديدر رشته رياضي

كتر غالمحسين ياري ، ددانشگاه تهراناز
كتر  و داستاد دانشگاه علم و صنعت

بهمن هنري استاد دانشكده رياضي 
 ،مشكالت اين دانشگاه فردوسي مشهد

ن كرده  محور بيا3رشته پايه  را حول 
 :اند
 معلمين و دبيران رياضي مدارس ◄

كشور يا بزرگسال هستند كه از علم روز 
آگاهي ندارند و يا معلمين جواني 
هستند كه تنها به فكر حق التدريس 
خود هستند بنابراين با وجود معلمين 
غير متخصص نمي توان موضوعات 
رياضي را به دانش آموزان انتقال داد 

 در اين رشته مهم و اميد به توليد علم
  بزرگترين مشكل كتب رياضي.داشت
 بي توجهي به نحوه تفكر دانش كشور

حيح و ص آموزش نا وآموزان 
غيرجذاب علم رياضي در دانشگاه هاي 

 در سيستم آموزش كنوني .كشور است
 بلكه به عنوان علمي علم رياضي

 .پيچيده و سخت معرفي مي شود
دانش آموزان در كشور ما تالش  ◄ 
ي كنند تا با فراگيري روش ها و م

 در عشگردهاي تست زني،  در واق

رشته اي قبول شوند كه لقبي از 
مهندسي همراه آن باشد و كمتر به 
 .رشته هاي علوم پايه توجه مي كنند

عامل عمده گرايش دانش آموزان به 
سمت رشته هاي مهندسي و بي عالقه 
بودن به علوم پايه و رياضي كمبود 

مناسب براي دانشجويان و بازار كار 
   .فارغ التحصيالن اين رشته است

  براي كاربردي و جذاب كردن ◄
 آن را با صنعت  بايستيعلم رياضي،

نمي توان گفت كه به .مرتبط كرد 
دليل طبيعت رياضي اين علم را نمي 

در كشورهاي . توان با صنعت پيوند زد
پيشرفته محض ترين رشته ها در 

 پتروشيمي صنايعي مانند نفت و
كاربردي مي شوند و مورد استفاده 

زماني كاربرد علوم پايه .قرار مي گيرند
در جامعه روشن مي شود و مورد 
استفاده قرار مي گيرد كه صنايع كشور 
به صورت مستقل عمل كنند و به يك 

بسياري از .خودباوري ملي دست يابند 
اساتيد رياضي داخل كشور نيز با 

دنيا ارتباط شركت هاي صنعتي بزرگ 
و تعامل علمي دارند اين در حالي 
است كه از اين نيروي انساني در 

 .ه نمي شوددداخل كشور استفا
ديدگاههاي  :در رشته روانشناسي  

برخي اساتيد فعلي دانشگاههاي ايرن از 
دكتر سيما وكتر لطف آبادي د قبيل 

 هيئت علمي از اعضاي فردوسي  
عضو  دكتر طباطبايي ،دانشگاه بهشتي

 ،هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر مظاهري مدير گروه روانشناسي 

 غالمعلي افروز رئيس ،دانشگاه بهشتي
كتر محمد ،دسازمان روانشناسي ايران

رضا افضل نيا عضو هيئت علمي دانشگاه 
كتر ابراهيمي مقدم ،دعالمه طباطبايي

، در عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد
 اين رشته باره مشكالت و كمبودهاي 

  :به شرح ذيل ميباشد
 با ارزيابي هائي كه در زمينه منابع ◄

درسي رشته روانشناسي صورت گرفته 
حتي در  است كه است، مشخص شده 

مقطع كارشناسي  كتب درسي اين 
رشته فاقد معيار هاي جهاني و علمي 

ضمن اينكه اساتيد اين رشته . است
 بر اساس يستي دانشگاهي نيز  با

 روز جهان و با توانمندي معيارهاي
هاي علمي باال به تدريس در اين رشته 

 تنها گرفتن مدرك دكتري وبپردازند
 به لحاظ كمي، .روانشناسي كافي نيست

حجم تحقيقات علمي روانشناسي در 
ايران در مقايسه با كشور هاي صنعتي 

 منابع درسي اين رشته در  وكم است
 20 تا 15مقايسه با كشورهاي صنعتي 

ضمن اينكه تحقيقات .ابر كمتر است بر
صورت گرفته در ايران كمتر بر روش 

 . هاي تحقيقي و علمي استوار است
 بيشتر بر ايران روانشناسي در◄

 آموزش هايي وآموزش استوار است 
هم كه در اين رشته ارائه مي شود در 
يادگيري، نوآوري و خالقيت خالي از 

اين مشكل به همراه . مشكل نيست
 بودجه هاي پژوهشي و بي كمبود

انگيزه بودن اساتيد و دانشجويان باعث 
مي شود كه در بخش پژوهش كمتر 

 اعضاي هيئت علمي .فعاليت شود
دانشگاه ها از عناوين كليشه اي و 
قديمي دروس رشته روانشناسي خسته 
شده اند و انگيزه اي هم براي نوآوري 

ري در تمامي مقاطع ظ بعد ن.ندارند
اسي حتي دكتري بر بعد رشته روانشن

حال حاضر گرايش در .عملي غلبه دارد
هاي موجود در اين رشته قديمي است 
و رشته هايي مثل روانشناسي مديريت 

 روانشناسي ،و روانشناسي صنعتي
اجتماعي، روانشناسي محيطي، 

روانشناسي جنايي و دادگاهي هنوز در 
 جداي از آن ايران جايگاهي ندارند 
 روانشناسي در گرايش هاي مختلف

اري ذكشور بر مبناي نيازها و سياست گ
 .ها طراحي نشده است

 دانشجويان دوره كارشناسي ◄
روانشناسي در زمينه اجرا و ارائه پايان 
نامه خود تحت فشار زماني هستند و به 
همين دليل پايان نامه خود را از 
دانشجويان ترم هاي گذشته يا 
دانشجويان دانشگاه هاي ديگر كپي 
برداري مي كنند كه اين امر سبب 
كاهش كيفيت آموزش و پژوهش در 

پژوهش ها  .رشته روانشناسي شده است
و پايان نامه هاي رشته روانشناسي نيز 
بايد بر مبناي نيازهاي جامعه انجام 
شوند نه بر اساس عالقه اساتيد اين 

اين موضوعات غيركاربردي و . رشته
گاه تكراري فقط در كتابخانه هاي دانش

ها مي مانند و استفاده هاي ديگري در 
جهت برطرف كردن نيازهاي پژوهشي 

يان نامه پا.در كشور از آنها نمي شود
هاي دانشجويان روانشناسي  با ضعف 
در متدولوژي و فقدان شوق دانستن 

 در رشته روانشناسي بيشتر .همراه است
اوقات، آموزش منجر به عمل نمي شود 

ملي به و امكانات ارائه كار ع
دانشجويان كم است، اين در حالي 
است كه در رابطه با بيماري ها و 
درمان در اين رشته نمي توان فقط به 
. خواندن كتب و جزوه اكتفا كرد

بيماران در كتاب ها بيمار نمي شوند 
بايد در واقعيت با مشكالت آنها روبرو 

در گرايش باليني رشته روانشناسي،  .شد
عين و بيماران به دانشجو بايد با مراج

اين . طور مستقيم در ارتباط داشته باشد
در حالي است كه بيمارستان هاي 
كشور زير نظر وزارت بهداشت و 
دانشگاه ها زير نظر وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري هستند و به اين 
دليل دانشجويان نمي توانند به راحتي 

 در .با اين مراكز ارتباط برقرار كنند
رفته هميشه يك كشورهاي پيش

بيمارستان براي فعاليت هاي تشخيصي 
و درماني دانشجويان در خود دانشگاه 

  بيشترين .نهاما در ايران . وجود دارد
درگيري آنها با مسائل نيزمشكل اساتيد 

معيشتي است كه همين امر باعث مي 
شود آنها به جاي شركت در كارگاه 
هاي آموزشي كه دانشگاه برايشان در 

ته به دنبال برطرف كردن نظر گرف
 .نيازهاي معيشتي باشند

 در رشته روانشناسي از معيارهاي ◄
 هم عقب هستيم و  هيچ ملي خودمان

از روانشناسي بومي، سنتي و رد پايي 
 بلكه ،تاريخي ايران ديده نمي شود 

بيشتر عاريتي و تقليدي از روانشناسي 
 دانش لذاكشورهاي صنعتي است 

با حكمت ايراني جهاني روانشناسي را 
 روانشناسي در كشور همچون .پيوند زد

صنعت مونتاژ پيوسته با تقليد چشم بسته 
ريه گرفتن از آنها عااز غرب و به 

 همچنين با .آموزش داده مي شود
الگو گرفتن از كتب و منابع درسي 
غربي برنامه هاي درسي اين رشته نيز 
از مقطع كارشناسي گرفته تا دكتري 

اي كشور به صورتي در دانشگاه ه
تقليدي و نه تحقيقي به دانشجويان 

  .رشته روانشناسي عرضه مي شود
 با دقت نظر در مشكالت عديده اين  

  رشته  2دو رشته به عنوان نمونه 
تحصيلي در دانشگاه هاي امروز  ايران 

بدون در نظر گرفتن عدم منزلتهاي ( 
 اجتماعي و اقتصادي جوانان –سياسي 

، )ر در نظام واليت فقيه و اساتيد كشو
 هزار  180ميتوان پي برد كه چرا ساالنه 

دانشجو و تحصيل كرده ، جالي وطن 
 .ميكنند

كنكور ضد آموزشي ترين سد آموزش 
 عالي 

 سال تحصيل را 12 دانش آموزاني كه 
 شماره گذشته 7در شرايطي كه در 

سلسله مقاالتم بر شمردم  پشت سر نهاده 
 آموزش عالي و قصد ورود به مراحل

را دارند با سدي بزرگ بنام كنكور 
بحث كنكور و .مواجه ميگردند 

استرسي كه به دانش آموزان كشور از 
اين مجرا وارد ميĤورد از مباحث مهم 

 در .در آموزش و پرورش كشور است
 جدا از دانشجوياني كه واقعا به كشور

قصد تحصيل علم و رشد علمي مايل به 
يباشند،هستند ادامه تحصيالت عالي م

داليل ديگري مثل فرار  به  كساني كه
ي از اعتبار اجتماعكسب از سربازي و 

طريق بدست آوردن مدرك و در بين 
برخي از داوطلبان دختر نيز به 
اصطالح به قصد نهادن مدرك ليسانس 

قصد ورود ... و "!  جهيزيه"در ميان 
هرچه زمان مسلما .  به دانشگاه را دارند

ال يافتن شغل و منزلت مى گذرد احتم
اجتماعى براى كسانى كه بعد از ديپلم 
متوسطه تحصيالت خود را متوقف 
كرده اند دشوارتر و ناممكن تر مى 

 دليل اين كه تعداد دانشگاه اما به.شود
 از نظر علمي محدود  كشورهاي مطرح

 دانشگاه 8 يا 7است و تعدادشان به 
نمي رسد، همه داوطلبان ورود به 

تالش مي كنند تا وارد دانشگاه دانشگاه 
ا   استرس زيادي ر در اين راه شوند و

 هم خود و هم ميليونها خانواده 
 .متحمل مي شوند

قبل از پرداختن به ايرادات سيستم 
 :كنكور  ابتدا چند داده در اين زمينه

 و به تقليد از 1349كنكور از سال   
در ابتدا . فرانسه در ايران شكل گرفت

خودشان آزمون مربوطه را دانشگاهها 
 ولي با تأسيس سازمان ميكردندبرگزار 

.    باب شد كنكور1354سنجش در سال 
دكتر محمد حسين پوركاظمي معاون 

 در سازمان سنجش آموزش كشور
 ،  از ) 1385 مرداد 21ايسنا(گفتگو با

رشد  و85ظرفيت دانشگاه ها در سال 
 درصدي ظرفيت دانشگاه پيام نور ، 90

 درصدي ظرفيت 58افزايش 
 و )آزاد  ( دانشگاههاي غيرانتفاعي
هاي شبانه در  كاهش ظرفيت دوره

 وي  . خبر داد85كنكور سراسري 
هاي نيمه حضوري كه   در دورهگفت

ها  بيشترين تعداد دانشجو در اين دوره
توسط دانشگاه پيام نور جذب 

 هزار نفر در سال 200بيش از  شود، مي
ن ميزان شود كه اي جاري پذيرش مي

 درصدي 90از افزايش حدود 
هاي  دوره وبرخوردار بوده است 

 70ها كه در سال جاري  روزانه دانشگاه
پذيرد، نسبت به سال  هزار دانشجو مي

 . درصد افزايش داشته است20گذشته 
هاي شبانه در سال جاري  ظرفيت دوره

 هزار نفر است كه نسبت به سال 30
 ".گذشته كاهش يافته است 

ان مشحص است كهمن باب بدينس
 هزار نفر 400يك ميليون و نمونه  از  
 با در  كرده اندشركت 84در كنكور 

 ظرفيت دانشگاه هاي نظر گرفتن 
زير  كه   84 در سال روزانه دولتي

 ،  يك ميليون و نفر بوده  استهزار60
و در . هزار نفر قبول نخواهند شد340

 هزار نفر 10 فوقش بر اين عدد 85سال 
 !زوده شده استاف

، كلمه اي است از » امتحان« گرچه
 به معناي در رنج افتادن ، ريشه محن

  كنكور اما هيچ امتحاني  همچون 
 ره روح  استرس زيادي كه بعلت 

 ، از شروع وارد مي كندجوانان 
 مانع از ايجاد روحيه سالهاي دبيرستان 

  در نتيجه رنج در بين نشاط علمي
اين نگراني ها، . دانش آموزان نميشود

التهابها وفشارهاي  عصبي كه شادابي  
دوران نوجواني وجوانان اين مرز و 
بوم را تحت تاثير قرار ميدهد ، تنها به 
خود امتحان كنكور بر نميگردد كه به نا 

 سال تحصيل 12حق ميخواهد حاصل 
 ساعت  تعيين كند و 4را درعرض 

ميزان سنجش سواد  افراد نيز قلمداد 
لكه به بيعدالتيها و تبعيضهاي ب! شود 

 :حول و حوش آن نيز باز ميگردد
 از آنجاكه مناطق آموزشي در -1

 تقسيم بندي 3و 2و 1ايران به منطقه 
 مي شود،كنكور در ايران  در حال 

 14 صفحهدر
 
 

سيابآميان دو سنگ
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حاضر بيشتر بر پايه تبعيض مالي بين 
. اقشار مختلف مردم استوار است

و شيراز تهران ، مشهد اصفهان و تبريز (
شهرهايي مانند . منطقه يك  ميباشند...و 

... بروجرد ، شهركرد ، فسا ، كرمانشاه و
منطقه دو  محسوب ميگردند و بقيه شهر 

 و محروم 3ها و مناطق جز منطقه 
هم اكنون بيشتر ). محسوب ميشوند

 در شهر ها 2 و 1دانشجويان از مناطق 
و استانهاي بزرگ و پر امكان و از 

ي رفاهي ميباشندو  امكانات طبقات باال
 به شدت از مناطق ديگر 3در مناطق 

كمتر و وضعيت مالي مردم در آنها 
 .بسيار نازل تر از مناطق ديگر است

 سهميه بنديهاي غير عادالنه از قبيل -2
سم رزمندگان و فرزندان  شاهد و ايثار 
گر و پارتي بازي در مورد فرزندان 

ش   رئيس كميسيون آموز.سران رژيم
 مهر  20 هفتم درو تحقيقات مجلس

   از اختصاص يك پنجم ظرفيت 1385
پذيرش آزمون سراسري به رزمندگان 

س بنياد شهيد و همچنين رئي. خبر داد
 85 شهريور ماه 22 در امور ايثارگران

 شاهد و  درصدي فرزندان5 از سهميه
 .  خبر دادرايثارگ

 ورود خانواده به حريم كنكور  يكي -3
ين آسيبهاي كنكور سراسري از مهمتر
نواده كه روزي ميراث خا.  ميباشد

خود را به صورت پولي منتقل مي 
كرد، اكنون به صورت مدرك 

انواده خ  .تحصيلي منتقل مي كند
 و از  امكانات مالي  از طرفي  كههايي

 از فرزند  انتظارات آموزشيطرف ديگر
 ، براي فرزند كنكوري خود دارند

 گران قيمت  كالسهاي خصوصياناش
د و با خرج پولهاي هنگفت نمي گير

 به شانس موفقيت را براي فرزندش
ولي واقع امر  .اصطالح باال مي برند

اين است كه بدينسان دربهاي 
 70دانشگاههاي دولتي با ظرفيت كم  

هزار نفريشان بيشتر بر روي فرزندان 
دانشگاههاي . متول باز خواهد بود 

ن علمي  آزاد صرفنظر از كيفيت پايي
اغلب آنها ، بعلت شهريه هاي هنگفتشان 
خواه نا خواه در توان پرداخت 
 .خانواده هاي كم در آمد نمي باشد

بسياري از اين خانواده ها گاهي با 
حتي با فروش برخي و  قسط  ياقرض 

 به اين رقابت مي  ،اجناس زندگي
 اكثريت  در اين ميان پيوندند و

انند خاموش جوانان ايراني باقي ميم
كه در شهرهاي كوچك يا روستاها 
زندگي مي كنند و امكان استفاده از 
كالسهاي كنكور و ديگر امكانات كمك 

 .آموزشي را ندارند
كار مسئوالن وزارت آموزش و .   

پرورش و آموزش عالي نيز در اين 
خالصه شده است كه مسئوليت  دادن 
مجوز و نظارت بر كالسهاي كنكوري 

 كالشي ندارند را كه اغلب  كاري جز
كالسهاي .بگردن يكديگر بيندازند

 رئيس كميسيون كنكوري كه بقول
 هفتم  آموزش و تحقيقات مجلس 

 از نظر علمي شان درصد90بيش از نيز
 حسين پوركاظمي .موردتاييد نيستند

 اعالم معاون آموزشي سازمان سنجش 
 دسته كالس 3در كشور ما كرده است 

ل دسته او: كنكور وجود دارد
كالسهايي كه آموزش و پرورش مجوز 
آنها را صادر كرده و به صورت قانوني 
فعاليت مي كنند، دسته دوم موسساتي 
كه وزارت ارشاد به آنها مجوز فعاليت 
فرهنگي داده ، اما به طور غيرقانوني 

 و دسته !وارد بحث كنكور شده اند
سوم نيز كساني هستند كه هيچ مجوزي 

ر تشكيل داده ندارند، اما كالس كنكو
آموزش و پرورش بايد بر تشكيل . : اند

و كيفيت كالسهاي آمادگي كنكور 
براي داوطلبان دانشگاه ها نظارت 

كمال تاجيك و. كافي داشته باشد
مديركل روابط عمومي معاونت توسعه 
مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش 

 در سطح كشور . ميگويدو پرورش 
آموزشگاه و 100هزار و 5حدود 

هزار نيروي شاغل علمي 36چنين هم
داراي مجوز از آموزش و پرورش 

 .وجود دارد
 به در حال حاضر كتب تست زني 

پرتيراژترين كتاب هاى بازار نشر 

 باتمام اين كاستى ده است وتبديل ش
يكى از » كتاب هاى كنكور«ها 

قيمت . پرطرفدارترين كتاب ها هستند
هر دوره اين كتاب ها بين بيست تا 

 هزار تومان در نوسان است و با پنجاه
هر تجديد چاپ به بهاى آن ها افزوده 

 ييهر چند در هر چاپ تغيير. مى شود
 .در كتاب ها صورت نمى گيرد

پاي صحبت دانش آموزان كه  
مينشيني چند راه حل از ديد خود 
براي جانشيني كنكور ارائه 

يكي اينكه مسلما توجه و تالش :ميدهند
 مايه گذاري بر دولت  بايستي به سر

روي افزايش كمي و كيفي 
دانشگاههاي دولتي معطوف گردد، 
بطوري كه داوطلبين نيازي به شركت 
در كنكور نداشته باشند و آزادانه 
دانشگاه و رشته مورد نظر خود را 
انتخاب كنند ويا  اينكه  هر دانشگاهي 
براي خود كنكور جداگانه ومخصوص 

راه . به رشته هاي خود  برگزار كند  
حل سوم اينكه داوطلبين هر رشته اي 
تنها در همان رشته و زير مجموع 
هايش مورد آزمايش و كنكور قرار 

 و راه  .گيرند تا سنجش واقعي تر گردد
حل چهارم اينكه هر عاملي كه به هيچ 
وجه به توان علمي دانش آموز ربط 
مستقيم ندارد از كنكور حذف 

اشكال اصلي در اين است كه .گردد
سيستم آموزش و پرورش كشور همانند 
يك كارخانه تالش وافري براي انتقال 
آموخته هاي قبلي به ذهن كودكان و 

 بر پايه  نيزنوجوانان دارد و كنكور
 .همين رويكرد برنامه ريزي شده است

و به هيچ وجه مالك و ميزان مورد 
وتوقي براي سنجش علم و آگاهي 

 .داوطلبين نيست
ن امرسنجش در اين اما ببينيم مسئولي

به گزارش :زمينه چه نظراتي دارند 
 ( وخبرگزاري كانون دانش آموزي

، دكتر )1384 دي 7روز نامه جام جم  
:   معتقد استرحيمي، معاون وزير علوم

 قبول داريم كنكور سراسري مما ه
داراي مشكالتي است ولي كماكان 
بهترين امتحاني است كه در كشور 

ن سنجش نيازي سازما وبرگزار مي شود
ندارد كه ديگر نهادها طرحهاي 
غيركارشناسانه خود را به اين سازمان 
جهت رفع مشكالت كنكور ارائه 

هر طرحي تا به حال چر كه .بدهند
! داده شده كار را بدتر كرده اس

   كه پانزدهمين سالهمين شخص كه.
سارمان سنجش كشور  مديراست 
 وقتي خبرنگاراز وي ميپرسد  ميباشد

 عنوان رئيس سازمان سنجش  بهشما
كشور، آيا با كنكور موافقيد؟ يا فكر مي 
كنيد مي شود به روشهاي بهبود و 

  پاسح ميدهداصالح آن فكر كرد؟
شايد اگر مسوول . سوال مشكلي است

سازمان نبودم ، خيلي راحت جواب 
مي دادم كه با كنكور مخالفم ، ولي 
عمده كساني كه با كنكور مخالفند 

ن اين است كه خودشان يا دليل شا
فرزندشان در هر زمان ، در هر رشته 
اي كه دوست دارند يا در هر 
دانشگاهي كه مي خواهند، ادامه 
تحصيل بدهند و حذف كنكور را 

اگر . معادل اين خواستشان مي دانند
واقعا با حذف كنكور به چنين مقصودي 
دست پيدا كنيم ، خود من هم مخالف 

آنچه وجود كنكور مي شوم ؛ اما 
كنكور را الزم مي كند اين است كه 

البته مي شود . آن شرط محقق نيست
روشهايي خلق كرد كه معايب كنكور 

 عوامل غيرعلمي در .را نداشته باشد
كنكور فعلي دخالت زيادي دارند، مثل 
سهميه بندي ، تفكيك بومي داوطلبان ، 

اينها بايد تعديل شود ... تفكيك رشته ها
جز بنيه علمي براي ورود و هيچ قيدي ب

  هم اكنون  اما.به دانشگاه مالك نباشد
اگر فردي از نظرعلمي توانمند باشد 
شايد نتواند در رشته دلخواهش وارد 

معني اين حرف اين . دانشگاه شود
است كه بايد در محتوا حتما تغييراتي 

 اما به اقرار  همين شخص.ايجاد شود
 وتصميم گيري در فرآيندهاي اداري

 !شور ما خيلي طوالني استك
رئيس سازمان وباالخره  حداقل 

سنجش آموزش كشور از افزايش تاثير 
سوابق تحصيلي دوره متوسطه 

 خبر 86داوطلبان در كنكور سراسري 
 )روزنامه جام جم 1385 مهر 6( ددا

 اين تاثير به 86در كنكور ": ت وگف
صورت افزايش ضريب تاثير نمرات 

يرستان دروس تخصصي سال سوم دب
 تاثير سوابق تحصيلي در كنكور .است 

سال آينده به صورت تاثير معدل نيست 
و سوابق تحصيلي براساس دروس 
تخصصي متوسطه و ضرايب مشخص 

 ".شوداين دروس اعمال مي 
وقتي در روزنامه هاي كثير االنتشار 
كشور  آگهي بدين مضمون چاپ 

 در صدي در 100قبولي : ميگردد 
 هزار 70ا به قيمت كنكور آنهم  تنه

توسط نوشتن دعا  بوسيله شيح . تومان 
كسي كه مورد تاييد  . ابو مفيد قمي

استاد رهبر ( استاد عالمه فشاركي
. و مقام  معظم رهبري  ميباشد)  انقالب

و تنها تا پايا ن ماه رمضان فرصت 
محرز ميگردد  از قبل ! داريد بشتابيد 

بازار كنكور و فروش سواالت كنكور 
 كساني متفع گرديده  و چه قشر چه

عظيمي از جوانان  كشور خسران مي 
 ..بينند

 
وحشت رژيم از دو : انقالب اسالمي 

جريان انديشه ها و اطالعات روز افزون 
از اين رو، دانشگاهيان و روزنامه . است 

نگان قربانيان همه روز تجاوزهاي رژيم 
طبيعت و . مافياها به حقوق انسان است 

  : نيز در امان نيستمحيط زيست
 
 

سركوب دانشگاهيان 
و روزنامه نگاران از 
وحشت دو جريان 
  :انديشه ها واطالعات 

 
ي كيوان  پرونده  ، 85 دي  17 در ◄

انصاري عضو اسبق انجمن اسالمي 
ي ششم  دانشگاه اميركبير به شعبه

دادگاه انقالب ارسال شده است و 
ي وي، شنبه  زمان رسيدگي به پرونده

 .ي ماه سال جاري تعيين شد د30
دكتر حسام   ، 85 دي 17   در◄

فيروزي پزشك معالج احمد باطبي، كه 
در پي دريافت احضاريه از دادگاه 
انقالب، صبح امروز در دادگاه حاضر 

اقدام عليه امنيت "شده بود، به اتهام 
 زندان 209 بازداشت و به بند "ملي

به گفته مهتا بردبار . اوين انتقال يافت
( مسر حسام فيروزي، قاضي راسخه

 بسيار شديد و  برخورد )14رئيس شعبه 
 روزي بعد .نامناسبي با آنان داشته است

جرم .  انتقال دادند 350، او را به بند 
زادي احمد باطبي آاو دوندگي براي 

 !است 
ماشاءاهللا  -85 دي 18 ◄

رييس انجمن   الواعظين نايب شمس
بنا بر : فتنگاران ايران گ صنفي روزنامه

هاي رسيده به انجمن صنفي  گزارش
بخش،  نگاران علي فرح روزنامه
نگار و عضو انجمن صنفي چهل  روزنامه

روز قبل و هنگام بازگشت از يك 
ي  كنفرانس بازداشت شده و خانواده

 و انجمن صنفي تا كنون از وضعيت وا
 .نامبرده اطالع درستي ندارند

ني بهرامي سياوشا  ، 85 دي 19  در ◄
ي  ي توقيف شده مديرمسوول روزنامه

 1083از سوي شعبه » پيام آزادي«
دادگاه عمومي تهران از برخي 
اتهامات تبرئه و در مورد برخي اتهامات 

 ميليون ريال 5ديگر به پرداخت مبلغ 
 ماه و يك روز 3جزاي نقدي بدل از 

حبس و مدت يك سال محروميت از 
  ماه6هاي مطبوعاتي بدل از  مسووليت

 . حبس محكوم شد
محمدعلي  ، 85 دي 19  در◄

دادخواه وكيل مدافع متين مشكين، 
دانشجوي دوره دكتراي برق دانشگاه 
اميركبير از اخراج موكلش از اين 

 علت اخراج مشكين  . دانشگاه خبر داد
هاي سياسي اين دانشجو اعالم   فعاليت
 اخراج موكلم در حالي صورت . است

جامع دكترا گرفت كه وي در امتحان 
 .نيز قبول شده است

نويد محمدي،   ، 85 دي 20  در ◄
دبير سياسي تشكل آرمان دانشگاه آزاد 

هاي   هيات نظارت بر تشكل: تبريز گفت
دانشجويي دانشگاه آزاد تبريز حكم 

هاي تشكل   تعليق شش ماهه فعاليت
آرمان را صادر كرده است اما هنوز 
حكم كتبي اين تصميم ابالغ نشده 

ت و تنها رييس دانشگاه به صورت اس
شفاهي اين موضوع را به ما اطالع 

 .داده است
  گزارش شد كه ، 85 دي 20  در ◄
ماه، چند نفر سوار بر   دي19بامداد در 

موتورسيكلت به چاپخانه طوطي حمله 
ند ه اكرده و با داد و فرياد سعي داشت

روند چاپ روزنامه  اعتماد ملي را 
 سنگ و آجر چند آنها با. مختل كنند

و با ه شيشه بزرگ چاپخانه را شكست
هاي شيشه به جان كاركنان  تكه

 چند نفر را مجروح ه وچاپخانه افتاد
 . نده اكرد
هشت فعال  ، 85 دي  23 در ◄

دانشجويي دانشگاه آزاد سنندج كه به 
تعليق موقت از تحصيل و توبيخ 

اي نسبت  محكوم شده بودند، در بيانيه
 . حكام اعتراض كردندبه صدور اين ا

 اعالن شد كه  ، 85 دي 23  در ◄
جلسه رسيدگي به اتهامات مديران 

، »ماهين«، »تاك«مسوول پنج نشريه 
پيام ايران «و » جايزه«، »معما«

صبح روز يكشنبه، اول بهمن » خودرو
 دادگاه كيفري 76سال جاري در شعبه 

استان تهران به رياست قاضي صارمي و 
يأت منصفه مطبوعات با حضور اعضاي ه

 . شود  برگزار مي
 جلسه رسيدگي به  ، 85دي 24  در ◄

اتهامات سيدمحسن اشرفي، 
شده   مديرمسوول روزنامه توقيف

 دادگاه عمومي 1083در شعبه » بنيان«
تهران به رياست قاضي حسينيان و با 
حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات 

در اين جلسه ابتدا اتهامات . برگزار شد
ن اشرفي داير بر انتشار مطالب محس

خالف واقع، تبليغ عليه نظام، توهين و 
افترا قرائت و سپس وي و محمدعلي 
رياحي، وكيل مدافع وي به اتهامات از 

 .اتهامات انتسابي پرداختند
 شوراي مركزي  ديماه ، 24 در ◄

دفتر تحكيم وحدت با صدور بيانيه اي 
ماري از وضعيت فرهنگي آبا ارايه 

اهها نسبت به رويه در پيش گرفته دانشگ
شده از سوي مسئوالن در خصوص 

 :دانشگاهها هشدار داد

 بي شك مهم ترين وظيفه دانشگاه -1
توليد علم است اما دانشگاههاي ايران 
با وجود بهره مندي از جواناني 
خالق هيچگاه نتوانستند جايگاهي در 
خور در جهان بيابند سهم ايران در 

كمتر از نيم در صد توليد علم جهاني 
است و هيچ دانشگاهي در ايران در 

 دانشگاه برتر دنيا جايي 2000بين 
ندارد هر چند اين مسائل ريشه اي 
تاريخي دارند اما سياستهاي بدون 
برنامه وزارت علوم كنوني هرروز 

 . اوضاع را اسفناك تر مي كند
در سال جاري علي رغم افزايش 
نجومي درآمدهاي نفتي بودجه 

 درصد 30ژوهشي كشور حدود پ
كاهش يافت در صورتي كه مطابق 
برنامه چهارم توسعه بايد سهم تحقيقات 

 درصد توليد 25/1در سال جاري به 
ناخالص ملي مي رسيد، اما با كاهشي 

/. 47 درصدي نسبت به سال قبل به 30
همچنين در نتيجه . درصد كاهش يافت

اين سياستهاي نادرست فراز مغزها و 
خبگان از كشور نه تنها كاهش خروج ن

نيافت بلكه افزايش قابل توجهي در پي 
متاسفانه با توجه به اين مسائل . داشت

وزير علوم همچون مسائل ديگر منكر 
آمار و ارقام است و از توسعه علمي و 
بهبود وضعيت علمي دانشگاهها سخن 

 . مي گويد
 متاسفانه دولت نهم جهت كتمان -2

ال گذشته بيكاري در كشور در س
 درصدي ورودي 42كوشيد با افزايش 

دانشگاهها ازورود آنها به بازار كار و 
افزايش ميزان بيكاري جلوگيري 

جالب آنكه بيشتر اين افزايش .نمايد
ظرفيت در دوره هايي به وقوع 
پيوست كه شهريه هاي فراواني از 
دانشجويان اخذ مي شود و در واقع 

در دولت نهم با اين كار قدمي ديگر 
راه افزايش شكاف طبقاتي برداشت در 
حالي كه شعارهاي مديران اين دولت 
همواره بر دفاع از اقشار كم درآمد 

  ...استوار است 
 در كنار اين مشكالت ساختاري -3

مسئولين وزارت علوم كوشيدند با 
صدور احكام سنگين كميته انظباطي و 
محروميت از تحصيل منتقدان فضاي 

 دانشگاههاي رعب و وحشت را در
كشور به وجود آورند تا نتايج 
سياستهاي نادرست آنها از زبان 
منتقدان آنها در دانشگاهها بازگو 

بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز . نگردد
از جمله افتخارات وزارت علوم است 
هر چند بازنشستگي اساتيد امري طبيعي 
است اما بازنشستگي اجباري اساتيد 

ين مصوب از مبرز بدون رعايت قوان
عزم جدي براي پاكسازي دانشگاهها 
در جهت حضور همفكران دولت نهم 

 . در دانشگاهها خبرمي دهد
نچه بر آ اما در سال گذشته -4

دانشجويان منتقد در دانشگاهها رفت 
موزش عالي كشور سابقه آدر تاريخ 

دانشجويان منتقد ستاره دار . ندارد
ها را نآشدند و وزيري كه مدتها وجود 

منكر مي شد در نهايت به تهمت زني 
عليه آنها پرداخت بي شك در هر 
كجاي دنيا اگر وزيري به اين ميزان 
دروغ مي گفت تا كنون از كار 

در اين ميان صدور . بركنارشده بود
 حكم كميته انظباطي  300قريب به 

 براي منتقدان خود حديثي ديگر از 
 61 صفحهدر

 
 

سيابآميان دو سنگ



                                                                                                                                                                                       

 

 

15 
 

 
 

   1385  بهمن    15  تا 2      663 شما ره  2007 فوريه  4 ژانويه  تا 22  ا ز

 

 

 يادمان نرود كه بازبه نقل قول
خلخالي ، با بستن درب مدرسه رفاه قم 
و خاموش كردن تلفنها كه نكند كسي 
مزاحم بشود ، تا صبح نشده ،  هويدا را 

اندكي . بدون دادگاه اعدام كردند 
افرادي  ،  به شيوه اين جنايت و در 
فقدان امكان دفاع از حقوق محكوم ، 

ولي بسياري .  اعتراض كردند 
 عمل شاد شدند كه اين. خنديدند 

قاطعانه بوده است و خميني و دست 
اندركارانش قاطعند و ضد امپرياليسم و 

در ديد . براي خميني كف زدند 
بسياري، اين افراد  جنايت كرده 
بودند  و مسلم است كه ، حكمشان 

بقول آقاي خميني .  اعدام مي باشد 
تنها بايد هويتشان مشخص شود ،  به 

 !   دادگاه احتياج نيست 
يهاي دسته جمعي ،  انتظار دستگير

هاي طوالني در اتاقهاي دربسته ، 
بازپرس،  شكنجه تا  اقرار  و بعد  اعدام 

خشونت در . ساليان سال رايج بود 
بدترين شكلش نام ديگري گرفته  ، و 

بسياري بر . آن  قاطعيت انقالبي بود   
اين گمان بودند  و هنوز نيز هستند كه 

ندانسته  . حذف بدها اشكالي ندارد : 
حكم را تاييد مي كردند و در اين حق 
كشي نمي ديدند كه حق دارد كشته 

اين حق،  حق همگان .  مي شود 
نمي . است كه دارد كشته مي شود 

ديدند و نمي بينند كه حقوق با هم در 
يك حق را كه شاهد كشته . ارتباطند 

شدنش باشي ديگر حقوق نيز ضايع مي 
اكمان قدرت از منظر  ح. گردند 

واليت فقيه ، براي همگان  تعريف و 
تعيين مي كرد و مي كند كه مدافع 

در واقع ضد .  حقوق همگان است 
حقوق عمل مي كردند و مي كنند 

نظام واليت فقيه همچون هر قدرت .
ديگري از منافع خود تحت نام حقوق 

كمتر كسي است كه،  . دفاع مي كند 
از حق سوال كردن و  حق جواب 

كه حق همگان است ، خواستن 
قدرت طبق روش . استفاده كند 
شروع مي كند  "بدها "مرسوم خود با 

 . و با خوبها به پايان مي برد 
 : بسياري فراموش كرده بودند كه 

حق حيات نه تنها حقى است كه همه 
از آن برخوردارند، بلكه هر كس حق 
دارد دفاع از اين حق را از 

 . بخواهد ديگران 
نبايد .ين ارزشها استحيات واالتر

زنده كردن يك :  فراموش كرد كه 
و . تن زنده كردن تمامى بشريت است

كشتن يك بى گناه كشتن تماميت 
 .انسانيت است 

سوالي كه براي ما ايرانيان مطرح است 
آيا مي شود تحت نام : اين است كه 

!  زناي محصنه! مفسد في االرض 
كسي را در اسالم اعدام و ... قصاص و 

ا در خفا كشت ؟ همانگونه كه در خفا ي
فروهرها ، پوينده ، مختاري ، دكتر 

 . سامي و بسياري را كارد آجين كردند 
آيت اهللا لنكراني نيز بتازگي چنين نظر 

دفتر آيت اهللا فاضل : داده است 
لنكراني اعالم كرد، جمعي از مقلدان 
وي در جمهوري آذربايجان نامه اي 

سيده اند كه خطاب به وي نوشته و پر
وظيفه مسلمانان در قبال نويسنده اي 
كه به گفته آنان، اروپا را برتر از 
خاورميانه دانسته، دين اسالم را در 
برابر مسيحيت پست و بي ارزش نشان 

 به "ناپسند و نااليق"داده، با كلمات 
پيامبر اسالم توهين كرده، تمامي 
مقدسات اسالم را به تمسخر گرفته و در 

قاله اش هم اعالم كرده كه همه پايان م
اين مطالب را آگاهانه و از روي عمد 
نوشته است و باز هم خواهد نوشت 

 ؟چيست
آيت اهللا فاضل لنكراني در پاسخ نوشته 
كه فردي كه چنين مقاله اي نوشته، 
اگر مسلمانزاده باشد، به دليل ارتداد 

و اگر كافر ) برگشتن از دين اسالم(
ه پيامبر اسالم باشد به دليل توهين ب

بايد به قتل برسد و قتل او بر هر كسي 
كه به وي دسترسي داشته باشد الزم 

از آقاي لنكراني بايد پرسيد كه .است
 !طبق كدام آيه چنين نظري ميدهد ؟

در اسالم اگر بخواهد قضاوتي انجام 
گيرد ، اين قضاوت بايد تحت اصولي 

 اصل را كه بايد 28دين . انجام گيرد 
ت  رعايت شود  مشخص كرده در قضاو

بسياري از اين  اصول را بايستي  .است
 . قاضي رعايت كند 

 .  در اينجا به چند اصل اشاره مي كنم 
 اصل اولى كه قضاوت اسالمى از آن -1

كند، رفع خصومت از راه  پيروى مى
دادن حق به حق دار و تبديل روابط 

به سخن . خصمانه به روابط دوستانه است
ستن از جو قهر در جامعه و رساتر، كا

اين اصل  . ايجاد محيط تفاهم در آن
موضوع قانونگذارى اسالمى و در نتيجه 
اصلى است كه در صدور حكم بايد از 

 . آن پيروى شود
 حكمى كه مايه خالف و اختالف  (   

شود و خداى  گردد، از خدا صادر نمى
 78نحل ( كند  به قرآن رفع اختالف مى

ر بار استقرار عدالت، و آنها كه زي)  
روند كه خصومت را به  عدالتى نمى

نور ( سازد، منافقانند   دوستى بدل مى
كه بدون وجود محيط  ) 51تا 48

اختالف و خصومت، موقع و نقش خود 
دهند و متعديانند كه  را از دست مى

( قصد سلطه گرى بر ديگران را دارند 
  ) )15 و 14شوري 

ونگذارى  مقام قضاوت، مقام قان-2  
. نيست و قاضى حق قانونگذارى ندارد

كند كه مقام قضاوت  قرآن تصريح مى
و حكم، مقام جعل قانون نيست و حكم 
دادن بر طبق احكام من درآورى و 
ستمگرانه روش كار ستمگران است 

  ) 47شوري (
دلخواه (  قاضى بايد خالى از هوى-3  

باشد، بناگزير بايد براه خدا برود و )  
.  او از قاعده لطف پيروى كندهمانند

در قضاوت اسالمى عالوه بر رعايت 
لطف، بايد مهلت دادن ، روش كار 

 . باشد 
 از آنجا كه قرآن براى آن نيست -4

 تا 26طه ( كه بر رنج و شقاوتها بيفزايد 
، قضاوت اسالمى بايد از شقاوتها  ) 30

بكاهد و خود نبايد به يك دستگاه 
يدار كردن شقاوت بدل گردد و با ب

، زمينه گسترش ...حس كينه و انتقام و
انواع نابسامانيهاى اجتماعى و تخلفات 
. و جرائم و جنايتها را فراهم آورد

بدترين اين كارها، پيروى از دلخواه 
( مستكبران در مقام تشخيص حق است 

  ) 71مومنون 
در قضاوت بايد از اصل جبران پيروى 

 وارد يعني اگر از راه ستم زيانى. شود
آمد، در قضاوت نبايد آن را با زيان 

بلكه . جبران كرد) برابر يا بيشتر( ديگر 
بايد از راه رفع اثر زيان، ضرر را 

 .بحداقل رساند
 در قضاوت از اصل مأيوس كردن - 5

( خيانتكار از خيانت بايد پيروى شود 
  ) :107 و 105نسا 

 احقاق يك حق به قيمت تباه - 6
چرا كه . ام نگيرد كردن حقي ديگر انج

حقوق يك مجموعه را تشكيل مي 
دهند و نقض حقي از حقوق، نقض 

 .  تمامي حقوق است
نه تنها قاضي نبايد .  عدم تبعيض  - 7

ميان طرفين دعوا ، تبعيض قائل شود 
بلكه دستگاه قضائي در خور اين عنوان 

 مجري قانوني باشد كه  مي بايد
 هيچگونه تبعيض ديني و مرامي و ملي

ن راه نيافته آدر ... و قومي و جنسي و
 . باشد 

قاضي بايد اجرا كننده و رعايت كننده 
 گانه قضاوت باشد كه چند 28اصول 

جداي از آنها . اصل آن را برشمردم 
 .قاضي خود بايد شرايطي داشته باشد 

 ... و
 

جاي دارد شرايط قاضي  و روشهاي 
  :كار او را در چند نكته متذكر شوم 

 قاضى بايد      : تقالل قاضي اس– 1
نسبت به مقامات دستگاه حاكم مستقل 
باشد و اين استقالل تنها از لحاظ 
سياسى نيست، از لحاظ مذهبى نيز 

توضيح آنكه قاضى در داردسى . هست
نبايد ميان معتقدين به مرامهاي مختلف  

وظيفه اول و اساسى او . فرق بگذارد
بنابراين . تشخيص حق و صاحب آنست

بايد آزاد » جانبدارى«ز قيد هرگونه ا
 .باشد

تشخيص خطا و جرم :   علم قاضي -2
و صدور قرار مجرميت كارى بغايت 
مشكل و مشكلترين قسمت وظيفه 

به علمى واسع و همكارى . قاضى است
در . متخصصين  متعدد نياز دارد

حقيقت قاضى مسلمان نه تنها بايد از 
اصل برائت با تمام توان دفاع كند، 
بلكه پس از ثبوت جرم نيز وظيفه دارد 
تحقيق را تا كشف قصد مرتكب جرم 

در اين امر نيز، بنا بر اصل . ادامه دهد
برائت، به متهم كمك كند تا قصد 

بساهست . واقعى خود را آشكار كند
كه متهم فرق ميان عمد و خطا را 

داند و كارى را به خطا كرده و  نمى
ين بنابرا. گويد بعمد كرده است مى

قاضى بايد تا حصول علم به تحقيق 
پس از علم به خطا يا جرم . ادامه دهد

و يا جنايت، باز بايد در پى كشف 
چرا كه در . انگيزه وقوع آن برود

تعيين جزا، انگيزه اهميتى تعيين 
بدينقرار، شتاب نكردن و . كننده دارد

صبر در كشف حقيقت ضرورتى بتمام 
در چرا كه اگر بنا بر شتاب . دارد

قضاوت باشد، اصل برائت جاى خود 
دهد و انسانها  را به اصل مجرميت مى

از تمامى حقوق خويش محروم 
گردند و منزلتهاى افراد و گروهها  مى

شوند و زمين از فساد  بر زور استوار مى
 .گردد مىستم سرشار 

به وضعيت مواد مخدر و جرايمي كه 
با . براي آن تعيين كرده اند بنگريد 

ونتي كه رژيم در مسئله از تمام خش
ميان بردن معتاد و قاچاقچي مواد 
مخدر انجام داده است ، نتيجه عكس 
بوده و حق كشيهاي فراوان در طول 

در .  سال گذشته انجام  شده است 25
 3 به بعد همراه داشتن  60سالهاي 

گرم هروئين جزاي اعدام داشت  و 
 كيلو 80امروز برادر آقاي رازيني با 

 كيلو ترياك راست  90و هروئين 
 . راست آزادانه  راه مي رود 

 قاضى و    :   روش كار قاضي- 3
دستگاه قضايى و ضابطانش حق ندارند 
روشهايى بكار برند كه سبب هتك 
حيثيت و شرافت و شخصيت افراد 

توانند از شكنجه و  بگردند و نيز نمى
آزار براى دستيابى به حقيقت استفاده 

 . كنند 
 جرم "وشتار  سعي مي كنم در اين ن

   .مورد بررسي قرار دهم "عقيده
 در واقع، در تمامى :جرم عقيد 

استبدادهاى فراگير، جرم عقيده 
ها تلقى  ترين جرم بزرگترين و عمومى

در تمامى اين استبدادها . شود مى
شود و  مى» قانونى « تفتيش عقيده 

. گردد دستگاه تفتيش عقيده برقرار مى
ها ارزيابى و  ز محكپس يك محك ا

شناخت اسالم، چگونگى برخوردش با 
اگر اسالم روش . مسئله ارتداد است

مبارزه با انواع استبدادها، بخصوص 
استبداد فراگير باشد، بايد ارتداد را از 
فهرست جرائم قابل تعقيب و مجازات 

 :بيرون برده باشد
 اگر ارتداد جرم و مجازات آن اعدام  

ر زندگى مرتد بعد از بود، قرآن بنا را ب
 .گذاشت ارتداد نمى

 و براى اينكه جاى چون و چرا باقى  
نگذارد، نه تنها ارتداد را جرم قابل 

شمارد و برايش مجازات  تعقيب نمى
كند، بلكه تكرار آن را نيز  معين نمى

محمد ( شمارد  جرم قابل تعقيب نمى
30(  

و همانا كسانى كه ايمان  «      
باز . شوند كافر مىآورند و سپس  مى

شوند  آورند و از نو كافر مى ايمان مى
افزايند، خدا  و سپس بر كفر خود مى

بخشدشان و به راهى هدايتشان  نمى
 ».كند نمى

، به 54 در سوره مائده، آيه      
دهد  پيامبران و مؤمنان دلگرمى مى

كه نگران روى برگرداندن اشخاص از 
د ده به آنها وعده مى. اسالم نباشند

قومى ديگر به اسالم خواهند گرويد و 
 .به يارى اسالم برخواهند خاست

 بدينخاطر كه اشرافيت قريش،     
مسلمانان را بزور شكنجه به ارتداد 

كردند، در سوره نحل، آيه  وادار مى
، مقرر فرمود كه ارتداد به زبان 106

اما چه كسى . نيست به دل است
تواند از حال دل آگاه شود؟  مى

قرآن براى اينكه راه را بر . سهيچك
تفتيش عقيده ببندد، نه تنها تجسس و 

را حرام ... جاسوسى و غيبت و
كند، بلكه خطاب به پيامبر  مى
  ) 30محمد : (فرمايد مى

خواستيم بر شما  و اگر مى «   
نماياندميشان تا از لحنشان به آنچه  مى

و خدا به . در دل دارند، بى ببريد
 ».اه استاعمال شما، همه آگ

بيند تصريح و   هنوز الزم مىقرآن      
 : تأكيد را بيشتر كند

. تو مسلط و توانا بر آنها نيستى«        
جز اين نيست كه هر كس روى 
بگرداند و كافر بشود خدا او را به 

. كند بزرگترين عذاب معذب مى
بديهى است كه بازگشت آنها بسوى ما 

رسيدگى به حساب {است و آنگاه 
 .با ما است} الشاناعم

 تنها جزايى كه قرآن براى       
آل . ( كند، اينست  مرتدان معين مى

  ) 87عمران 
جزاء اينان، لعنت خدا و  «       

 » .فرشتگان و تمامى مردمان است
 و بديهى است اگر مرتد توبه       

اسرا ( پذيرد  كند، خدا توبه او را مى
17: (   

 باز رحمت بسا خدا بر شما «       
و اگر به عصيان باز گشتيد، به . آورد

جهنم را . گرديم عقوبت شما باز مى
 »زندان كافران ساختيم

 تنها در دادگاه عدل الهى و آنهم       
در رستاخيز، به اعمال آنها رسيدگى 

  ) 16آل عمران (خواهد شد  
و روزى كه روى هائى سپيد و  «        

ا آنها كه ام. شوند روى هائى سياه مى
شود، كسانى هستند  رويشان سياه مى

به آنها . شوند كه بعد از ايمان كافر مى
بچشيد عذاب را كه از : شود گفته مى

 .»كفر خود داريد
در قران ارتداد  مورد قضاوت قاضي 
در زمين نبايد قرار گيرد   و تنها در 

و . مقابل خدا مرتد مسئول است 
دادگاهي زميني براي او در نظر 

اگر در ايران . رفته نشده است گ
حكومت واليت فقيه به جرم ارتداد 

بدين خاطر . كسي را اعدام مي كند 
مرتد كسي است كه اعتقاد : است كه 

به حكومت واليت فقيه ندارد و بر ضد 
استبداد آنها قيام كرده باشد و يا 

 . اعتراض آشكارا كرده باشد 
بر اساس قرآن ، حق انسان است كه 

ا گوش دهد و بهترين را به سخنه
و در نظام واليت فقيه بر . انتخاب كند  

ضد اين حق هر كس با هر مرام كه بر 
ضد نظر ولي فقيه باشد مرتد و  محكوم 

 . به مجازات است  
جهت بهتر روشن شدن اين ناحق 
قدرت ، كه در حق انسانها  روا مي رود  
،  سه حق  از حقوق انسا ن را خاطر 

 . نشان مي سازم 
 

 : حق اختالف   
است عمومى   حق اختالف، حقي     

جامعه . و همه از آن برخوردارند
شود كه  اسالمى، بر اين اصل اداره مى

يك شخص، و يك گروه و حتى يك 
دانند، بخشى  نسل تمام حقيقت را نمى

دانند، بنابراين، حتي  از حقيقت را مى
با وجود توافق در دين، حق دارند در 

 .الف نظر داشته باشندمسائل، اخت
بنا بر اين كسي را نمي شود بخاطر 
اختالف نظر و ابراز اختالف نظرش 

 . دادگاهي و مجازات كرد 
 : حق آگاه شدن  
 حق آگاه شدن از امور كشور،       

حقى است كه هر عضو جامعه از آن 
انواع  بنا براين حق، . برخوردار است

هر كس حق و . سانسورها ملغى است
ه دارد حقيقت را اظهار كند وظيف

  ) :42بقره (
و البته مردم مختارند آنچه را 

حتى اگر . شنوند بپذيرند يا نپذيرند مى
و پيامبر .  اين سخن، حق اليقين باشد

  ) :108يونس ( نيز حق تحميل ندارد 
 

 : حق بيان و آزادى بيان 
 حق بيان و آزادى بيان، حق هر     

قاد، حق و ارزيابى و انت. انسان است
جامعه بايد، . وظيفه هر انسان است

مسلمان . جامعه ارزياب و منتقد باشد
اگر از زبانى سخن لغو نيز بشنود، بايد 
. از بكار بردن زور خوددارى كند

بكوشد به سخن نيكو، بر گوينده سخن 
. بيهوده، سره را از ناسره آشكار سازد

اگر ممكن نشد، بايد خوشرويى را پيشه  
 و بداند كه حتى پيامبر نيز خود گيرد

تواند هر كه را خواهد، هدايت  نمى
  ) 56 و 55قصص ( كند 

در نظام واليت فقيه، قوه قضاييه در 
. خدمت قدرت حاكمه عمل مي كند 
. هيچگونه استقاللي حس نمي شود 

اصل قضاوت بر جبران نيست بلكه اصل 
در بسياري از . بر تشديد خشونت است 
ده اند و سپس موارد اول حكم دا

در قرآن ناسزا به . قضاوت كرده اند 
پيامبر و خدا جرم نيست در صورتي 
 كه توهين به مسئولين نظام واليت فقيه 

و آنها را زير سوال بردن جرم بوده و  
در نظام واليت فقيه  .زندان دارد 

شكنجه تغيير نام داده تحت نام تعزير 
كه در قران  وجود ندارد  اجرا مي 

از ديد متوليان نظام واليت فقيه . شود 
 با زبان آدم فهم كه نمي شود از "

بنا بر اين با زبان  .  "كسي اقرار گرفت
خشونت انسانها را با فشار تهديد ، 
شكنجه هاي جسمي ، روحي و رواني تا 
آنجا تحت فشار مي گذارند كه اقرار 

و . به كارهايي مي كنند كه نكرده اند 
وند به آنچه سپس  آنها محكوم مي ش

 . نكرده اند ولي به آن اقرار كرده اند 
راه حل اما  زندگي در دنياي حقوق 
مند و   آزاد شدن از استبداد حاكم بر 

راه حل اعتقا د داشتن به . ايران است 
راه حل ،  . حق ذاتي  همگان است 

تمرين روز مره حقوق و آزاديها و رشد 
 . در چهار چوب خانواده است 

 
Golsar57@yahoo.de 

 

قضاوت  بر حقوق
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 جهاني بدون ابر قدرت 
 

  ارزيابي دوم ، همان فلسفه – 2/5
 :هابس است 

 با فقدان قدرتي جهاني كه نظم را بر 
جهان مستقر كند، كشورها  به جان هم 
مي افتند و هر قوي ضعيف تر از خود 

را مي بلعد و در درون كشورها نيز ،  
گروه بنديهاي ديني و قومي به جان 

فتند و خشونت جامعه يكديگر مي ا
 .جهاني را تباه مي كند 

 راست بخواهي ، رژيمهاي استبدادي 
منطقه، بخصوص رژيم مافياهاي نظامي 

 مالي ، بيشتر از بوش و سلطه جوهائي –
نند كه امريكا صحنه آمانند او نگران 

جهاني را بمنزله تنها ابر قدرت ترك 
اين رژيمها كمتر نگران تهديد . گويد 

 و بسيار بيشتر ترسان از جنبشاز بيرون 
مردمي هستند كه تحت استبداد 

نها ، فرصت هاي رشد را از آفسادگستر 
از اين رو، دو طرف . دست مي دهند 

سياست خصومت و سازش را رويه 
 با وجود اين ،.  كرده اند 

بوش كه جز » سياست جديد  « – 6
فرار به پيش نيست، خود ناقض خويش 

ه جديدي است و گوياي ورود به مرحل
 توضيح اين كه . 
 – بنا بر گزارش كميسيون بيكر – 1/6

هاميلتون ،  راه حل مشكل از راه 
. نظامي به بن بست رسيده است 

 نفري،  21500افزودن يك نيروي 
ماندن در بن بست است و نه بيرون 

 ، در پايان چرا كه اوال .  نآمدن از آ
 هزار نيرو در عراق 160، امريكا 2005

 با و ثانيا . شت و كاري از پيش نبرد دا
قاي بوش مي آاتخاذ اين سياست،  

 پذيرد كه
 راه حل نظامي به بن بست – الف 

 رسيده است و
 راهي به بيرون از بن بست نيز – ب 

 . نجسته است 
 هرگاه قرار شود دولت ساخته و – 2/6

پرداخته امريكا ارتشي پيداكند و اين 
سازمانهاي ارتش همراه ارتش امريكا 

مسلح را از ميان بردارد و در جامعه 
 –عراقي امنيت برقرار كند، الف 

دموكراسي موعود جاي خود را به 
رژيمي نظامي مي دهد متكي به قشون 

 امريكا و
نجا كه خصومتهاي مذهبي و آ  از - ب 

قومي برجاست و كشورهاي همسايه 
 كه پول و -تش اين خصومتها را آكه 

اد به درون عراق اسلحه و گسيل افر
 تأمين مي كنند، قواي امريكا –است 

اگر نه براي هميشه، دست كم براي 
زماني بس دراز مي بايد در عراق 

 . بمانند 
 بر فرض كه بنا بر اين باشد كه – 3/6

شتي ملي همراه شود با جريان آجريان 
قلع و قمع سازمانهاي مسلح، در سياست 
 جديد ، تدابير متخذ براي رسيدن به
اين هدف، مي بايد  گنجانده مي 

حق اينست كه گسيل قواي . شدند 
جديد به عراق ، بيانگر اين واقعيت 

است كه امريكا و دولت دست ساختش 
 ترساندن از –اگر هم خواسته اند 

حمام خون شدن عراق مي گويد كه 
 ، نتوانسته اند به هدف -نخواسته اند 

با وضعيت . شتي ملي نزديك شوند آ
شتي ملي در عراق يكي از  آموجود،

همگرائي از : دو راه حل را دارد 
زاد كردن خويش از آدرون با 

وابستگي ها به بيرون و يا يافتن راه 
حلي با شركت دولتهاي همجوار و 

 . جامعه جهاني 
ماده پذيرفتن آ     حكومت بوش هنوز 

از اين رو، مي . راه حل دوم نيست 
اي كوشد با برانگيختن غرب و كشوره

نها را با سياست آمنطقه بر ضد ايران ، 
ماده آچرا  . خود در عراق همراه كند 

   :پذيرفتن نيست ؟ زيرا
  اعتراف به شكست است و–الف 
 اعتراف به پايان نقش امريكا – ب 

بمنزله تنها ناظم جهان و ورود جهان به 
 . دوران زندگي بدون ابر قدرت  است 

ه پس و      راست اينست كه امريكا را
 :پيش ندارد 

مدها يي را دارد آ خروج از عراق پي 
كه  فيگارو خاطر نشان مي كند و كار 

 كه –را به جامعه جهاني بازگذاشتن 
ن  استقالل اين جامعه ها در آشرط 

تصميم و تعهد همگان، از جمله امريكا 
 باز ترك –به اجراي تصميم است 

» تنها ابر قدرت « موقعيت خود بمثابه 
 .است 

     و انقالب ايران كه در حساس ترين 
نقطه تالقي دو ابر قدرت ، روي داد بي 

نكه مداخله اين دو ابر قدرت بتواند آ
ن شود، فرصت رشد آمانع از پيروزي 

را براي رشد در اختيار جامعه ايراني 
ن زمان تا اين زمان، آاما از . گذاشت 

، تقدم تصرف قدرت و حفظ قدرت
 امرهاي .ه است فرصت ها را سوزاند

واقعي كه در قسمت اول اين مطالعه 
خاطر نشان شدند، مي گويند ايرانيان 

ن را يافته اند آهم فرصت و هم امكان 
كه دفتر سياه استبداد را براي هميشه 

يا  توانائيهاي خود را بكار مي آ. ببندند 
اندازند ؟ با توجه به اين واقعيت كه 

به هرگاه ايرانيان خود عمل نكنند، 
امريكا فرصت مي دهند بهاي بس 
سنگين شكست خود در عراق و 
افغانستان را بر دوش مردم ايران 
بگذارند، هر ايراني مي بايد  بر تغيير 

 –كردن و تغيير دادن نظام اجتماعي 
 .سياسي جامعه خود، عزم كند 

     بلحاظ اهميت تمامي كه تحول 
ينده ايران آن بر حال و آجهان و اثر 

در نوبتي ديگر، اين مطالعه را پي دارد، 
 . خواهم گرفت 

   
 
 
 
 

 سياب آميان دو سنگ 
 

ظلمي است كه بر دانشجوياني مي رود 
كه تنها جرمشان اعتراض به بي تدبري 

  .مسئولين است
 تشكلها منتقد نيز در اين ميان در -5

 35 نشريه دانشجويي ، 57.امان نماندند
مي نهاد دانشجويي كه از ميان آنها 

 انجمن اسالمي دانشجويان 12توان به 
اشاره كرد يا منحل شدند يا در فعاليت 

 شوراهاي .آنها موانع فراوان ايجاد شد
صنفي و كانونهاي فرهنگي نيز با 
شديدترين فشارها روبروشدند وبسياري 
از برنامه هاي آنها لغوشد و بر تمام اين 
موارد بايد محروميت از تحصيل و 

يته هاي انظباطي را احكام سنگين كم
افزود كه براي فعالين در اين 

اقداماتي كه باعث . تشكلهاصادر شد 
واكنش مجامع بين المللي و آكادميك 
شد و ضربه اي جبران ناپذير به حيثيت 

 .بين المللي ايران وارد اورد 
 وقايعي تاسف بار همچون مرگ ، -6

خودكشي و اعتياد بخش ديگري از 
در اين يك سال كارنامه وزارت علوم 

وزارتخانه مديران اين .و اندي است 
 دانشجو 28تنها يك بار از خودكشي 

 و پس از  ماه سخن گفتند4در مدت 
اين در . ان سكوت اختيار كردند 

حالي است كه آمار غير رسمي از چند 
برابر شدن خودكشي ها نسبت به 

 .سالهاي گذشته خبر مي دهد
 مد كه  آ خبر ، 85 دي 24   در◄

سعيد درخشندي فعال دانشجويي كه 
شهريور ماه گذشته بازداشت شده و در 

با .  اوين به سر مي برد209زندان 
وجود اتمام مراحل دادرسي و تحويل 
پرونده به دادسرا جهت تشكيل دادگاه، 

 . هنوز زير فشار بازجويي قرار دارد
سايت اطالع   ، 85 دي 25  در ◄

رساني كميته دانشجويي دفاع از 
ندانيان سياسي، ابتدا بر روي ز
 ايجاد شده بود كه پس از "بالگفا"

واحد اطالع رساني . مدتي فيلتر شد
كميته، مجددا سايتي ديگر را بر روي 
ميهن بالگ احيا كرد اما اين سايت 
توسط مركز سانسور ايران در مخابرات 
و نيز خود ميهن بالگ فيلتر شد و در 
 ظرف چند روز گذشته به صورت كامل
 .از فضاي اين سرويس دهنده پاك شد

نشريه دانشجويي   ، 85 دي 25  در ◄
به مدير مسئولي علي » طعم آزادي«

اين نشريه دانشجويي .كارگر توقيف شد
پلي (كه در دانشگاه صنعتي اميركبير 

منتشر مي شد، پيش از ) تكنيك تهران
اين و در ابتداي مهر ماه به اتهام انكار 

به احمدي نژاد از واليت فقيه و توهين 
سوي كميته ناظر بر نشريات دانشجويي،  

» توقيف موقت به مدت سه ماه«حكم 
 .دريافت كرده بود

 
جلوگيري از نمايشگاه نقاشي *

در استراتسبورگ به جرم 
 :! اظهارات احمدي نژاد 

 
يك  ، فتاب، بگزارش 85 ديماه 13  در 

دادگاه فرانسوي استاندار استراسبورگ 
 لغو نمايشگاه يك نقاشرا به دليل 

  ايراني به بهانه اظهارات محمود

  در مورد اسرائيل، نژاد  احمدي
 استاندار درافيلپ ريش. محكوم كرد

 2005شهر استراسبورگ در نوامبر 
برگزاري نمايشگاه كاظم  اجازه

رضوانيان نقاش فرانسوي ـ ايراني تبار 
 تدارك 2006ماه مارس  را كه براي

وي در . و كرده بودلغ، ديده شده بود 
مدعي شده بود  توجيه اقدام خود

علت تصميم او سخنان تهديد آميز 
حذف  رئيس جمهور ايران در مورد
  .اسرائيل از نقشه جهان بوده است

استراسبورگ با جريمه  دادگاه   
يورو به 1000استانداري به پرداخت 
اين نمايشگاه  انجمن متصدي برگزاري

ن دليل كه هيچ تصميم استاندار را به اي
تابلوهايي كه مناظر  اي ميان رابطه

دهد  ايران و دهات آلزاس را نشان مي
نژاد وجود نداشته  احمدي با اظهارات

  .لغو كرد
 افسانه خاكپور وكيل انجمن        

ايراني ـ فرانسوي آلزاس خواستار 
محكوميت استانداري استراسبورگ به 

هزار يورو به عنوان  10 پرداخت
شده و در جلسه دادگاه مورخ خسارت 

تعرض به آزادي  2006 دسامبر 13
 .عقيده و بيان را مورد انتقاد قرار داد

، بگزارش فعـاالن    85 دي ماه    28 در   ◄
حقوق بشر در ايرن ، در پي يورش بـه          
چندين كليـسا بـه صـورت همزمـان و          
ــران     ــن از رهب ــدين ت ــت چن بازداش
كليــساهاي تهــران ، كــرج ، رشــت در 

ــال   ــر س ــامورين وزارت 2006اواخ  م
اطالعات در يك اقدام جديد با يورش       
به كليساي ديگري در شهر رشت قـصد        

يك زوج  ( دستگيري رهبران آن كليسا     
را نيز داشته اند كـه رهبـران        ) مسيحي  

كليسا با اقدام به موقع موفـق بـه فـرار           
شدند ، در پـي تهديـدات و فـشارها از         
ســوي مــامورين وزارت اطالعــات ،   

ــان  ــم  هموطن ــار مراس ــسيحي بالجب م
مذهبي خـود را در خانـه هـاي خـود           
اجرا مي كنند آنها از رفتن به كليـسا و          
برگزاري مراسم منع شده اند ، رهبران       
كليساها نيز تهديد شده اند در صـورت        
ــا شــدت   برگــزاري مراســم مــذهبي ب
بيشتري با آنها برخورد خواهند كـرد و        

 زندان اويـن منتقـل      209آنها را به بند     
 . هند كردخوا

 
لودگي كشنده محيط زيست آ* 

در تهران و از ميان رفتن 
 :جانداران و گياهان در ايران 

 
گزارش  ) 2007 ژانويه 9(  لوموند ◄

، در 2006مي كند كه در ماه نوامبر 
لودگي هوا ، آ تن ، بر اثر 3600حدود 

تهران يكي از . در تهران ، مرده اند 
بنا .  لوده ترين شهرهاي جهان است آ

بر قول محمد هادي حيدر زاده ، 
مسئول تنظيف هوا در شهرداري 

  بر اثر حمله 4500تهران، در اين ماه، 
 درصد 80و . قلبي در تهران مرده اند 

لودگي هوا دچار عارضه آنها بعلت آ
و اين بحراني وخيم . قلبي شده اند 

است و به خودكشي دستجمعي مي 
ست، لودگي محيط زيآبر اثر .  ماند 

ميزان مرگ و مير در مقايسه با سال 
علت . پيش، بسيار بيشتر شده است 

عمده گاز كربني است كه خود رو ها 
بنا بر قول پليس . متصاعد مي كنند 

 هزار 300 ميليون و 1راه، در تهران 

خود رو كهنه، در تهران ، در رفت و 
 .مدند آ

به گزارش   ، 85 دي 16  در◄
ريب مناطق مهر ، روند تخخبرگزاري 

حفاظت شده و به دنبال آن انقراض 
گونه هاي نادر حيات وحش در ايران 

  : است شدت گرفته
قوچ ، كل ، گوزن زرد ايراني به      

عنوان گونه هاي نادر حيات وحش در 
حالي رو به  انقراض و نابودي است 
كه روزگاري حيات وحش ايران به 
دليل داشتن اين منابع خدادادي در 

 . ه خود مي باليددنيا ب
عالوه بر نابودي گونه هاي نادر    

گياهي ، بنا به عوامل متعدد از جمله 
شكار بي رويه و مديريت غلط مناطق 
حفاظت شده ، جمعيت بااليي از گونه 
هاي پستانداران و گونه هاي پرندگان 
ايران نيز روند انقراض را طي مي كند 
همچنين در ميان خزندگان وحشي 

و انواع ) گاندو(اح ايراني ايران تمس
الك پشت بيش از ديگران در معرض 

 .انقراض نسل قرار دارند
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 

 .ه استبيشتري داد
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