
  

 

 كشور مشغول گفتگو بر سر قطعنامه جديد هستند، بي كفايتي حكومت خامنه6در همان حال كه:انقالب اسالمي
انزواي بين المللي رژيم را نيازمند فرستادن . د احمدي نژاد و  بهم ريختگي رژيم از درون،  بيشتر مي شو–اي 

 ايران را گرفتار جنگ كه مراجع قم خامنه اي را زير فشار گذاشته اند. احمدي نژاد نزد ملك عبداهللا كرده است 
جديدي نكند و در همان حال، زير فشارهاي اقتصادي و تهديد به جنگ، رژيم اميدوار است  كنفرانس بغداد، فرصتي 

از اين رو، فصل او . ش فشار خارجي و يافته شدن راهي براي بيرون رفتن از بن بست، در اختيارش بگذارد براي كاه
را به  روابط رژيم با امريكا و گفتگوهاي في ما بين و فصل دوم را به كنفرانس بغداد و روابط امريكا و ايران بر سر 

 .عراق و لبنان اختصاص مي دهيم
ريشخند زمانه را ببين كه سران اروپا . ن است آيتي مي پردازيم كه اينك بحران اتمي در      در فصل سوم،  به وضع

لوده نكنند، توليد كنند و ايران ، با داشتن آدر بروكسل اجتماع مي كنند تا انرژي قابل تجديد كه محيط زيست را 
ر اين فصل، پاسخ اين پرسش را مي د! نهم با تكنولوژي عقب افتاده است آامكانهاي فراوان، در پي انرژي اتمي ، 

ري، چرا  قول البرادعي را تكذيب مي كند ؟   در آيا رژيم غني سازي اورانيوم را متوقف كرده است و اگر آ: جوئيم 
ن را در اقتصاد كشور آفصل چهارم  از زبان داده هاي اقتصادي ، بمب اتمي را كه بودجه دولت است و اثر انفجار 

 .معلوم مي كنيم 
 3  صفحهدر

 
 
 
 
 
 

:   انقالب اسالمي   
در . 

 ورشكستگي به تقصير
  3ص: اسرائيل،ايران و امريكا و روابطشان با يكديگر: سه دولت مغضوب جهان◄
 امريكا بسوي ايران دست دراز مي كند ؟  گفتگو بر سر عراق و لبنان و فلسطين و در ◄

  5ص! همان حال تدارك جنگ 
كار را به : مراجع قم -اول تعليق غني سازي :  بوش - اول تعليق غني سازي: پوتين◄

  7ص: جنگ نكشانيد 
  9 ص: بمب اتمي كه حكومت مافياها در اقتصاد ايران منفجر مي كنند◄
 موزش و پرورش  در ايران ،آمشكالت كمي و كيفي :  ژاله وفا ◄

  12ص :11 ، بخش 21 در قرن 
  وسعت گرفتن اعتراض ها- كودتاي بي سر و صدا ؟ ◄
  13ص :»ي مجلس به اين بي غيرت  «- 
  قربانيان تجاوز به حقوق انسان اغلب از شركت كنندگان در جنبشهاي◄

  14ص :  اعتراضي هستند
 

 
 

  1386ابوالحسن بني صدر پيام به مناسبت نوروز 
 

 نوروز محبت، دوستي و صلح
 

 !هموطن 
ئين محبت  را جستن و بر حق دوستي و صلح معرفت يافتن ازكين و      آ

بدين رهائي بود كه ايرانيان زندگي را نو  . سودن است آدشمني و جنگ  
 و بر انگيختن خويشتن در محبت و دوستي و صلح و براي محبت و كردند

نوروز تو هموطن عزيز من .  دوستي و صلح را نوروز خواندند و جشن گرفتند 
اين نوروز و سراسر شادي و نويد محبت و دوستي و صلح و اميد به رشد در 

 .  زادي و بهروزي باد آ
  ظرف :واني از حافظه خود بپرسيمي ت.       نياز به پرسيدن از تاريخ نداري 

 سال اخير، چند نوبت ، نوروز تو،  روز  جشن بازيافتن حقوق خويش بمثابه 50
يك انسان و حقوق ملي خود بمنزله يك ملت و بنا بر اين، جشن محبت و 

 دوستي و صلح بوده است ؟ 
      هم اكنون،  سال نو  در حالي فرا مي رسد كه ايران دستخوش طوفان 

 ضحاك گون ، سرنوشت ايران ،زورپرستان. انهاي داخلي و خارجي است بحر
 در مغضوبيت، ايران ،بدانحد كه. را به ديوان كين و دشمني و جنگ سپرده اند 
   .، بعد از اسرائيل، دومين كشور دنيا  گشته است

 2 در صفحه.
 

2007 avril   2 –  mars 19    667. Nr 

 1386 فروردين 12 تا1385  اسفند28  از667رهشما

     پاكنژاد-  ج

 سياه و سرخ
 

   در آستانه سالگرد ملي شدن صنعت نفت ايران به همت و پايداري  دكتر محمد مصدق،بزرگمرد جنبشهاي 
استقالل طلبانه ملتهاي زير سلطه،آقاي احمدي نژاد، بي كفايت مردي كه جايگاه نماينده ملت بزرگ ايران را 

و سخنان بي ربط او زبانزد خاص و عام گشته، به خيال خود ميخواهد با حضور در غصب نموده ، و گزافه گويي ها 
 ». تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف«شوراي امنيت، كار آن بزرگ مرد را تكراركند، اما 

 15در صفحه 
 

 مجامع اسالمي ايرانيانپيام تبريك 
 1386نوروز  به مناسبت 

 
زدودن . متحول شدن و متحول كردن است. نوروز ، نو كردن زندگي است

شاد . ا استپاكيزه كردن ناپاكيهاست و نو كردن كهنه ه. غبار و غم است
 . كردن غمها و خنده كردن گريه هاست

در گذران يك سال زندگي، بنابر تجربه بشري، انسانها همواره باخويشتن 
كوله باري از كدورتها، رنجها و ناكاميها و سختيها و غم اندوه را دركنار 

 آنچه او را ازپاي مي اندازد، . شاديها و كاميابيها و دوستي ها به همراه دارند
 16  صفحهدر

  پوران بازرگان درگذشت
سفند ماه پوران بازرگان  يكي از زنان مبارز بنام ايران  شبانگاه  شانزدهم ا

در اثر  پاريس، اطراف در كرتي، شهر "دو من هانري" بيمارستان  در1385
. د گفتو در سن هفتاد سالگي جهان را بدر و طوالنىطاقت فرسا بيمارى اى 

او بطور پيگير و بي وقفه با رژيم استبدادي دست نشانده شاه ونظام مافيايي 
 .ارز جان سپردواليت فقيه  به  مبارزه برخاست و در مقام يك مب

 16 در صفحه

    نشريه انقالب اسالمي در هجرتپيام تبريك
 1386نوروز به مناسبت 

 
نشريه انقالب اسالمي در هجرت، سال نو وبهار نو را به همه هم ميهنان 
عزيزدر ايران و خارج از ايران ، بويژه خوانندگان و عالقمندان و ياران 

 و ايران صميمانه تبريك گفته ، آزادينشريه و دوستداران آزادي و استقالل 
 ، آرزو نظام استبدادي واليت فقيه يوغ  ميهن و مردم ايران را از رهائي 

وليتي كه ئميكند و اميد وار است همچنان با كمكها و ياري شما ، در قبول مس
 ،احوال تحوالت سياسي، اقتصادي اوضاع وتحليلها از و در رساندن اخبار

 در ،  بعهده گرفته بوط به منطقه و بخصوص ايران واجتماعي مرفرهنگي 
 تا حصول آزادي  و  قرار دهدو دوستي ايران عالقمندان سرزمين مهر اختيار

و استقالل ايران وفاي به عهد نموده ، نوروزآزادي و بهاران را در استقالل 
 .با همه ايرانيان وطندوست به جشن وشادي نشيند

.وز باد روزتان نوروز ونوروزتان پير  
    نشريه انقالب اسالمي در هجرت
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    اما نوروز، روز قيام خودجوش 
ن، ايرانيان آپيروزي نيز هست كه ، در 

هنگر گشتند و ستمگر بيگانه را به آكاوه 
زادي و استقالل باز آبند كشيدند و 

 . يافتند 
هنگر شدند از آ      ايرانيان كاوه 

رهگذر عرفان بر كرامت خويش، بر 
قوق خويش، بر اين واقعيت كه اگر ح

نسازي ويران مي كني و كرامت و 
 كه ،حقوق خويش از ياد مي بري

محبت ، كه دوستي ، كه صلح، حق 
است و چون از لباس كين و ترس و 

مدي،  قدرت آدشمني و جنگ بدر
ب مي شود و از آضحاكيان چون برف 

 . ميان بر مي خيزد 
 » هزينه برخاستن و ايستادن     « 

اسطوره گشته و بر ذهن هاي پير و 
غافل از اين . جوان سنگيني مي كند 

كه برخاستن و بر سر حق ايستادن،  
بارسنگين زندگي در استبداد سراسر 
خشونت و جنايت و فساد را بر زمين 

زاد، ايران را آگذاشتن و سبك بال و 
گاه شدن از آ. بادان كردن است آ

دي زاآدين محبت، از انديشه راهنماي 
شتي ملي ، صلح آ،  از حقوق معنوي، 

از حقوق ملي، از  حقوق خود ، ... و
هزينه بر نمي دارد، بار هزينه سنگين 

 . زورمداري را از دوش  تو بر مي دارد 
 

 !زن و مرد ايراني 
    از زبان كسي كه وطن و شما را 

 :دوست مي دارد بشنويد 
مدن و از غفلت بدر آ از غفلت بدر 

زادي و آتي عارف بر وردن و ملآ
حقوق خويش گشتن ، وجدان جمعي 

ورد  كه تالءلوء آشفافي پديد مي 
نورش تاريكيهاي زور پرستي و 
استبدادگري را مي زدايد، خشونت را 
مي زدايد و  معجزه اي بزرگ از 
معجزه پيروزي گل بر گلوله روي مي 
دهد  و نوروز ايران، نوروز جهان مي 

خشونت زادي از راه آنور . شود 
زادي و آزدائي،  به جهانيان راست راه 

 . حقوق مداري را نشان مي دهد 
ن تنها در شعر زيباي آ     رهنمود قر

 :سعدي باز گو نشده است 
      تو كز محنت ديگران بي غمي 

 دميآ      نشايد كه نامت نهند       
   در جامعه هاي ديگر، بازگو شده 

له از جمله ، دوستي اين جم. است 
زيبا و رساي روزا لوكزامبورك را  

 :برايم فرستاده است 
نه تنها آن كس كه ناني براي «   

خوردن ندارد بلكه آن كس هم كه 
گيري خوبي  شكل هيچ مشاركتي در

هاي بزرگ بشريت ندارد كرامت و 
 خويشتن مستقلش مخدوش شده

 .»است
      بدين قرار،  بي تفاوتي از غفلت از 

ت از كرامت، از غفلت زادي ، از غفلآ
از حقوق فردي و جمعي و دستياري 

هرگاه . تجاوزگر در تجاوزگري است
تجربه كنيد به تجربه در مي يابيد كه 

اگر . نيرو نمي تواند بي طرف بماند 
باداني بكار نبريد، در آن را در رشد و آ

 . واپس رفتن و ويراني بكار برده ايد 
ق زادي ، كرامت و حقوآ      و نيز، 

خويش را قدر شناختن، قدر خويشتن 
را بعنوان مسئول دانستن و به مسئوليت  
خويش در عمل به حق و دفاع از حق 

انسان بي طرف، .  عمل كردن است 
موجودي غافل از حقوق و گريزان از 
مسئوليت است كه گريزگاهي جز 
ظلمات زورمداري نمي جويد و 

لت استبداد گشتن آفرجامي غير از 
لختي درنگ كنيد و از .  نمي يابد 

من كيستم ؟  اين پرسش : خود بپرسيد
غاز معرفت بر خويشتن بمثابه انسان آ

حقوقمند  است كه به يمن شركت در 
زادي، به ايرانيت، آساختن فرهنگ 

يعني هويتي كه هر ايراني  وقتي رشد 

كرد و در رشد ديگران شركت كرد،  
 . ميجويد ، غنا  مي بخشيد

 
 !شما روحانيان 

   زمانه شما را بعنوان شاهد به دادگاه 
مي . ورده است آعدل خداوندي 

دانيد كه بر شما است علم خويش را 
اظهار كردن و شهادت بر حق دادن 
ولو گمان بريد به زيان شما است كه 

: اينك مي بايد شهادت بدهيد .  نيست 
 واليت ، دولت يا عمل اين دولتآ

يا عمل به اسالم هست ، مطلقه فقيه
 ؟  بايد شهادت بدهيد چه نقشي نيست

در استقرار اين دولت داشته ايد و 
بگوئيد چه اندازه مصمم هستيد در رها 
كردن اسالم و ايران از  اين رژيم 

 .  شركت كنيد
ن روزها كه مردم ايران به آ     در 

سربازان و افسران گل اهدا مي كردند، 
فوكو ، فيلسوف فرانسوي، نزد اين 

ه بود و مي خواست بداند مدآجانب 
انقالبي با شركت جمهور مردمي كه در 
برابر گلوله ، گل پرتاب مي كنند، 
چگونه ممكن گشته است ؟ با او از 
موازنه عدمي  كه واليت جمهور مردم 

زادي و رشد را آرا ميسر مي كند و 
هدف ميگرداند و هدف سياست را 

زادي مي سازد و بدين انقالب، آ
رتمداري از اخالق و سياست را كه قد

معنويت تهي كرده است، از اخالق و 
اينك شما ملتي را . معنويت پر مي كند

مشاهده مي كنيد كه به نمايندگي از 
جهانيان، به سياست جهتي ديگر مي 

زادي و آن را به خدمت آبخشد و 
 . ورد آمعنويت و اخالق در مي 

    شما  كه مي بايد تبلور معنويت و 
م اخالق و دين محبت اسوه هاي مكار

و مناديان حق صلح در جهان باشيد، 
چگونه مي توانيد  شاهد عنان گسيختن 
ديو خشونت و به خاك و خون 
! كشيدن سرتاسر جهان اسالم باشيد ؟

چگونه مي توانيد شاهد خشونت بي 
مانندي باشيد كه، در ايران، در عراق، 
در افغانستان، در فلسطين، در لبنان، 

 دوستي و صلح را از محبت و... در
چگونه مي توانيد  !  يادها مي برد ؟

شاهد غارت بي حساب ايران و 
كشورهاي ديگر  و هزينه هاي سنگين  
!  حالت جنگ در دنياي اسالم باشيد ؟

ن نيست كه فراوان آيا اينهمه بخاطر آ
از تكاليف سخن گفته ايد و به ندرت از 

ن نيست كه انسانها آيا وقت آحقوق ؟ 
 حقوق ذاتيشان بخوانيد و روشهاي را به

نها بياموزيد ؟  آخشونت زدائي را به 
گاهيد كه آشما خوب از اين قاعده 

شتي و دوستي در درون ، خشونت آ
، به ملت ما ، به مردم زدائي در درون 

ن توانائي را آعراق، به مردم فلسطين ، 
مي بخشد كه بتوانند سلطه گران و 

 را برانند نهاآاستبداديان دست نشانده 
شما .  و استقالل خويشتن را بازجويند 

شتي ملي درس آخوب مي دانيد زيرا  
و مردم ) رحماء بينهم ( ن است آقر

ايران، در انقالب خويش بدين درس 
 . عمل كردند 

    نگوئيد كار ما نيست ، در ايران ، در 
عراق ، در لبنان ، در فلسطين، در 

در شرق افغانستان، در هند و پاكستان ، 
و غرب حوزه تمدن اسالمي،  تنها از 

نها كه  انسان ها را به ياد معنويت، آ
حق محبت، حق دوستي، حق صلح ، 

زادي، حق آحق خليفة اللهي ، حق 
استقالل مي اندازند،  مي توانند ديو 
خشونت را مهار كنند و سلطه گران را 
از سرزمين هاي مسلمان و همه جاي 

يان را نوروز جهان برانند و روز جهان
 . بگردانند 

    زمان زمان شهادت به حق و عمل به 
مسئوليت و بنا بر قاعده بس سودمندي 

موزد، از تكرار آن مي آكه قر
زادي، به خشونت آفراخواندن به 

زدائي ، به محبت، به دوستي به 
استقالل و صلح باز نايستادن  است كه  
بازگو كردن حق سود مي رساند مؤمن 

 .را و نامؤمن 
 

 !دانشگاهيان، معلمان
نكه نظريه سازان قدرت مي آ   با 

گويند علم در تركيب قدرت شركت 
نكه بسياري از اهل آمي كند و با وجود 

نظر بر اين بوده اند كه علم جانشين 
،  شما نيك مي دانيد كه دين مي شود 

علم به تنهائي نمي تواند در تركيب 
  چنانكه دين نيز به.قدرت شركت كند 

تنهائي نمي تواند در تركيب قدرت 
تاريخ جامعه ها بطور .  شركت كند 

مستمر گزارش مي كنند كه دين و علم 
، با هم، در تركيب قدرت شركت مي 

 كوشيدند 20 و 19در قرنهاي . كنند 
نظريه هاي علمي بسازند و جانشين 

اما مرامها كه گويا با مصالح . دين كنند 
ونت و علمي ساخته شدند، ابعاد خش

ويرانگري را  چنان بزرگ كردند كه 
 . هرگز تاريخ بخود نديده بود 

ها غافل » ايدئولوژي «       سازندگان 
بودند كه هرگاه علم در ساختن مرام 
بكار رود و مرامي با صفت علمي همراه 

 علم در تركيب قدرت شركت كند، 
براي بقاي خود، » مرام علمي «– الف 

زيرا . د كند مي بايد رشد علمي را س
بسا رشد علمي  پايه چنين مرامي را از 

» مرام علمي« زيرا . اعتبار مي اندازد
زادي از قيد  آخصلت اصلي علم كه 

ن مي آباورها و خنثي بودن است را از 
 . ستاند
  چون علم خنثي است و نمي - ب 

تواند كار دين را در معنوي و اخالقي 
كردن سياست تصدي كند، قدرت رها 

مزاحمت معنويت و اخالق، خشونت از 
تجربه نازيسم ( گستر و ويرانگر مي شود 

لمان و فاشيسم ايتاليا و استالينيسم آدر
در روسيه و مائوئيسم در چين و 

 ... ) .ليبراليسم در غرب اروپا و امريكا و
  بدتر، علم  بمثابه وسيله قدرت،  - ج 

بازهم . معنويت و اخالق ستيز مي شود 
 چرا كه . ي ستيز مي شود زادآبدتر، 

 كه – واليت نخبه هاي علمي را – د 
به ادعاي اصحاب فلسفه تحققي بي 

  بر جمهور انسانها -! طرف هستند 
 برقرار و 

 به تدريج، چند ميليارد انسان، فرد، – ه 
ماوراء ملي ها و ( فرد، در برابر قدرت 

قرار مي گيرند و گرفتار ) دولتها 
رابطه .   شوند بدترين نوع بردگي مي

فرد با دولت، در ايران امروز،  تركيب 
ديني از خود بيگانه در بيان قدرت و 
واپس گرا با دانش و فني عقب افتاده 

با وجود اين، خطري كه . است 
جهانيان را تهديد مي كند، شفاف ، 

 . نشان مي دهد 
نكه روز ايران نوروز بگردد،  آ      براي 

 :ن رها شود علم  مي بايد از دو زندا
 يكي زندان دين يا مرامي كه خود را 
حاكم بر علم گمان برد و ديگري 

قدرتي كه سازنده . زندان قدرت
 . زندان اول نيز هست 

نكه  علم  خصلت اصلي آ    براي 
خويش را  باز يابد و راه رشدش  

زادي و آمستقيم بگردد، نياز به بيان 
زادي و رشد انسان در آهدف شدن 

اين نياز را دين بمثابه .  رد زادي داآ
اما دين . ورد آزادي مي بايد برآبيان 

از خود بيگانه تنها در تركيب قدرت 
. است كه مي تواند دستيار علم شود 

ن آزادي، هم مانع از آدين بمثابه بيان 
مي شود كه علم و فن در تركيب 
قدرت شركت كنند و هم عقل را از هر 

د علم زاد و راه رشآمحدودكننده اي 
را هموار و مستقيم مي كند و هم مانع 

ن مي شود كه  قدرت علم را آاز 
( = وسيله ساختن بيان قدرت 

كند و رشد علمي را كند ) ايدئولوژي 
 . و به علم در ويرانگري كاربرد دهد 

     بدين قرار، اگر علم مي بايد بي 
طرف بماند، اهل دانش نمي توانند بي 

نها آ نقش اول مسئوليت و. طرف بمانند 
زاد و رشد پذير كردن انسان،  آدر 

خنثي گرداندن و خنثي نگاهداشتن 
علم  ، به سخن ديگر، جلوگيري از 
تركيب شدنش با بيان قدرت، از نوع 

زادي آ. نست » آعلمي « و يا » ديني«
.  نيازمند علم رنگ و انگ پذير نيست 

زادي نيازمند علمي است كه به انسان آ
زاد آكار بردنش را در ها  توانائي ب

. زادي رشد كردن، بدهدآزيستن و در 
پس اگر شما در محيط هاي علمي، 

زاد  آزاد انديشه ها و جريان آجريان 
داده ها و اطالع هاي علمي و فني را 

 كه اگر همگاني شود –بر قرار كنيد 
قدرت را ناتوان و از مهار اين دو 

 ، بكاري بزرگ -جريان عاجز مي كند 
ن  آ جهان توفيق يافته ايد و در سطح

پايان بخشيدن به نزاع علم با دين 
همانطور كه تجربه اي بس . است

طوالني، نخست در غرب و سپس در 
كشورهاي ما، نشان مي دهد، علم را 

 همانطور –وسيله دين ستيزي كردن 
 ، -كه دين را وسيله علم ستيزي كردن 

به ضرورت علم را وسيله ساختن 
لت قدرت آين دو را ايدئولوژي و ا

پس اگر به دين ستيزي پايان . مي كند 
دهيد، به جامعه ايراني، امكان داده ايد 

زادي را باز يابد و راست راه رشد را آ
و اين تجربه بكار .  شتابان به پيش رود 

يد، در زمان شما آتمامي جامعه ها مي 
 .ينده آو در زمانهاي 

     اينك كه دين و قدرت يكي شده 
زادي و حقوق آ ،  بر روحانياني كه  اند

انسان و گشودن افق انديشه و عمل 
انسان را هدف مي كنند و هم  بر شما 
است كه در باز كردن مدار بسته مادي 

 مادي  كه از زمان شركت دين در ↔
تركيب قدرت دولت ، سخت خفقان 

جامعه . ور شده است ، شركت كنيد آ
 ↔زاد جامعه اي با مدار باز مادي آ

نكه عقل جمعي  آبراي .  معنوي است 
و عقل هر انساني از چنين مدار بازي 

زادي آبرخوردار باشد ،  نياز  به بيان 
دارد ، بياني كه بكار تركيب كردن 
دين و مرام با علم  و ابزار قدرت شدن 

زادي آدين و مرام و علم نيايد اما بكار 
ن روز كه به آ. انسان از قدرت بيايد 

انا مي شويد، روز ايران و اين كار تو
ن نوروز ، آ. جهان را نوروز مي كنيد

روز سرشار از اميد و شادي و پيروزي 
 . است 

 
 !دانشجويان ، جوانان عزيز وطن 

    نسل ما ، دو دوران ، يكي دوران 
استبداد دين ستيز بنام علم و تجدد و 

تقدم « ديگري دوران علم ستيز، بنام 
ه كرده را تجرب» مكتب بر تخصص 

كم . تجربه اي سخت فرساينده . است 
شماري از اين نسل، در باز يافتن بيان 

زادي و پايان بخشيدن به اين ستيز آ
نها آهرگاه شما كوشش .  كوشيده اند 

را پي بگيريد،  نخستين نسل  در تاريخ 
ايران و جهان مي شويد كه از اين 

بدين كوشش . ستيز رها گشته ايد 
 شما و روز جهانيان پيروز است كه روز

 . نوروز مي شود 

     بر شما است كه بدانيد دين ستيزي 
را  پديد » علمي « در غرب،  مرامهاي 

اين مرامها دو دسته شدند و . ورد آ
لنينيسم و ليبراليسم سر دسته هاي اين 

 :دو دسته شدند 
     لنينيسم تمركز قدرت در دولت 

ديكتاتوري حزب تراز نو به ( 
و ليبراليسم توزيع ) گي پرولتاريا نمايند

قدرت را در سطح فرد، كليد قفلهاي 
 . مشكلها شمردند 

     هر دو تجربه شدند و تجربه مسلم 
كرد كه هر دو، چشم بر اين واقعيت 

 بسته بودند كه
 قدرت از رابطه نابرابر قوا پديد – الف 

 يد و آمي 
 قدرت تمركز طلب و فزوني -ب 

 .طلب است 
 خويشتن را منحل نمي  خود– ج 
 و. كند 
  هرگاه دولت كانون تمركز و ●

زيادت طلبي قدرت شود، نخست 
زحمتكشان هستند كه قرباني  تمركز و 

. فزوني طلبي قدرت دولت مي شوند 
. زحمتكشان نمي توانند  القيد بمانند 

زيرا قدرت استثمارشان مي كند و 
اگر تسليم و . متمركز و بزرگ مي شود 

ند، قدرت دولت تا رمق دارند، رام بمان
استثمارشان مي كند و فرجام اين سير 

اما  نوروز نماد . جدالي ، فاجعه است
.  بازجستن حس و اراده حيات است 

بدين اراده است كه انسانها بر مي 
خيزند و قدرت روي به انحالل مي 

 .نهد 
 اگر بنا بر توزيع برابرقدرت در ● 

 معني زادي قدرت آسطح فرد  باشد و 
دهد كه يك فرد در قلمرو خود  دارد 

نجا، آن جائي باشد كه، از آو مرز 
غاز شود ،  دروغ و آقلمرو ديگري 

مجازي ساخته شده است كه هرگز 
چرا كه قدرت از . تحقق يافتني نيست 

هرگاه .  يد آرابطه نابرابر قوا پديد مي 
قرار بر برابر كردن روابط قوا شود، 

وا، يكديگر را بي انسانهاي در رابطه ق
حركت ساخته و وطن خويش را 

افزون بر .  گورستان خود كرده اند 
اين،  توزيع كنندگان قدرت كيانند؟ 

يا اين قدرت است كه خود را توزيع آ
زيرا  قدرت . مي كند؟ پاسخ نه است 

تمركز و فزوني طلب است و اگر بر 
يا آ. خود نيفزايد، منحل مي شود 

رت را توزيع مي انسان ها هستند كه قد
زيرا  تا وقتي . كنند؟  پاسخ نه است 

انسانها در رابطه قوا قرار نگرفته باشند و 
اين رابطه نا برابر نشده باشد، قدرت 

بنا بر اين،  نابرابري و . يدآپديد نمي 
 . نابرابري افزائي ذاتي قدرت است 

      از چه رو، انسانها در بخش بزرگي 
را خورده از جهان فريب اين دروغ 

اند ؟ زيرا  منطق صوري چشم عقل را 
از ديدن واقعيتي ناتوان كرده است 
كه رابطه هاي قوا هستند و هر انسان 

 .نها زندگي مي كند آدر تنيده 
ئين محبت، آ      بدين خاطر است كه 

ئين صلح  و ديگر آئين دوستي ، آ
حقوق معنوي  به انسان ها امكان مي 

ابطه هاي دهد رابطه هاي خود را ر
محبت و دوستي كنند  چنان كه 

زادي انسانهاي ديگر آزادي هر انسان آ
را بگسترد و دانش هر انسان بر دانش 
انسانهاي ديگر بيفزايد و عدالت ميزان 
عمل به حقوق بگردد و جامعه اي از 

تصوير .  زاد واقعيت بجويد آانسانهاي 
ن دوران كه نه غم، آجامعه ايراني، در 

نه پيري ، نه گرسنگي ، نه نه بيماري، 
مرگ بود و شادي و تندرستي و 
جواني  و سيري و زندگي بود،  تصوير 
جامعه اي نبود كه در آن به يمن 
حقوق معنوي و مادي انسان ، رابطه ها 

 ،رابطه هاي قوا نبودند ؟ 
       از بداقبالي ، در ايران ما،  دانشگاه 
 16در صفحه

 صلحنوروز محبت، دوستي و
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 احمدي      در فصل پنجم به انزواي 
اصول « نژاد در رژيم و متالشي شدن 

و ورشكست به تقصير شدن » گرايان 
» يكدست سازي « خامنه اي بر اثر قمار 

دولت ، از زبان خبرها و نظرها ، مي 
 .پردازيم 

     در فصل ششم، قسمتي ديگر از 
موزش آمطالعه ژاله وفا در باره  وضعيت 

وريم كه بعد ديگري از آوپرورش را مي 
 . شكست رژيم را گزارش مي كند ور

     و در فصل هفتم ، خبرهاي تجاوزها 
بلحاظ . وريمآبه حقوق انسان را مي 

تظاهرات زنان و معلمان و كارگران 
بخاطر حقوقشان، دامنه سركوب گري 

  :  رژيم بازهم گسترده تر مي شود
 
 

سه دولت مغضوب 
 اسرائيل و :جهان

ايران و امريكا و 
 ديگر؟روابطشان با يك

 
 

در اين فصل، به روابط : انقالب اسالمي 
نجلس آلوس . ايران و امريكا مي پردازيم 

تايمز خبر مي دهد كه ايران و امريكا در 
بوش كنفرانس بغداد را . گفتگو هستند 

جلسه امتحان ايران مي خواند و 
واشنگتن پست  براينست كه كنفرانس 
بغداد فرصتي است براي گفتگوي ايران و 

يكا، به دنبال سنجش افكار در باره امر
درجه مغضوبيت دولتها،  به ترتيب ، 
گفتگوهاي رژيم با امريكا و با عربستان و 
ادعاي عربستان در باره نتايج گفتگوها و 

 كه -عسگري  » سردار « ربودن شدن 
انقالب اسالمي نزديك به يك ماه است 
خبر ربوده شدنش را انتشار داده است و 

شود و احتمال حمله نظامي اينك رو مي 
« به ايران و توان و نقش اسرائيل  بمثابه 

در خاورميانه را مي » متحد اصلي امريكا 
ور شويم كه از ديد آهمين جا ياد. وريم آ

اسرائيل ، ايران تنها كشوري است كه در 
خاورميانه براي اسرائيل  تهديد بالقوه 

  :است
 

سياست شالق و هويج و 
با » ايران « ؟ گفتگو با ايران 

روند صلح خاورميانه 
 :موافقت كرده است ؟ 

 
رايس مايل به گفتگو با ايران * 

 :بدون پيش شرط است اما 
 
در مقاله اي، )   مارس 1(  مجله تايم ◄

سياست امريكا در ايران را موضوع 
 :ارزيابي قرارداده است 

 يك روز حكومت بوش به ايران ●
ديد  فشار وارد مي كند و خواهان تش

.  مجازاتهاي  شوراي امنيت  مي شود
كشتي هاي جنگي بيشتري به خليج 
فارس مي فرستد، بانكها را به قطع 

و روز .  رابطه با ايران بر مي انگيزد
ديگر، كندولزا رايس اعالم مي كند كه 
ديپلماتهاي امريكا و ايران در بغداد 

مالقات مي كنند تا ترتيب همكاري  
جنگ و خون براي پايان دادن به 

 .ريزي در عراق را بدهند 
يا پيام مخلوط، مخلوطي از تهديد     آ

وتحبيب به تهران مي دهد ؟ بدون 

اما از راه اتفاق و بدون زمينه . ترديد 
همان رويه . اين پيام را نمي دهد 

. شالق و هويج را   بكار مي برد 
تناقضهاي موجود در استراتژي امريكا 

 . توجيه مي كند در ايران را اين رويه 
اين :       يك مقام حكومت مي گويد

. پيام، فشار و امكان را در بر مي گيرد 
ما سعي مي كنيم  در همان حال كه 
ايران را زير فشار قرار مي دهيم به او 
حالي كنيم امكان خالصي از فشارها را 

يعني اگر شرائط را تأمين كند، . دارد 
 . رد ن دولت وجود داآامكان گفتگو با 

ن آ    شركت در كنفرانسي كه در 
نمايندگان ايران و سوريه نيز شركت 

در . مي كنند، فكر جديدي نيست 
،  حكومت بوش به خليل 2005اواخر  

زاد، سفير وقت خود در بغداد، اجازه 
داده بود بر سر تأمين امنيت عراق ، با 

مالقات و . نماينده ايران گفتگو كند 
عد هم حمله هاي مذاكره انجام نشد و ب

زباني دو طرف به يكديگر، زمينه گفتگو 
 .را از ميان برد 

وريل كه رايس در كنفرانس آ    در ماه 
شركت مي كند و با وزيران خارجه 
ايران و سوريه برگرد ميز مذاكره مي 
نشينند، بيشتر عنوانهاي اصلي رسانه ها 

ن آدر .  ن خود خواهد كرد آرا  از 
 كشور 8زيران كنفرانس قرار است و

 عضو 5ثروتمند جهان و دنياي عرب و 
دائمي شوراي امنيت و دبير كل 
سازمان ملل و نمايندگان سازمانهاي 

 . جهاني شركت كنند 
    برخي تحليل گران بر اين نظر 

ن را دارد آمادگي آهستند كه رايس 
كه بدون پيش شرط با ايران به مذاكره 

ب نست كه اسباآاو خواهان  . بنشيند 
 .  يندآگفتگو با ايران فراهم 

 
ايران و امريكا منافع مشترك * 

در منطقه دارند و گفتگو كرده 
  :اند

 
 2007 مارس 9( نجلس تايمز آ لوس ◄
گزارش مفصلي در باره روابط امريكا  ) 

 :با ايران انتشار داده است با اين نكات 
 حكومت امريكا اصرار مي ورزد كه ●

زي اورانيوم را تا وقتي ايران  غني سا
به حال تعليق در نياورد، با ايران وارد 

نكه مقامات آحال .  گفتگو نمي شود 
 سال 10امريكا ، محرمانه، افزون بر 

ن مورد، با آاست ، كه در اين و 
.  فرستاده هاي ايران گفتگو كرده اند 
 . اغلب با پا در مياني سازمان ملل متحد 

  كه فرصت– از جمله اين گفتگوها ●
خوبي بود براي رفتن بسوي عادي 

نها آ  كه از -كردن روابط دو كشور 
اندك اطالعي داريم، يكي گفتگو بر 
سر افغانستان بهنگام حمله قواي امريكا 

دو .  براي براندازي رژيم طالبان است 
ديگر گفتگوها بر سر عراق و مبارزه با 

نها، بجاي آاما  در پي .  القاعد اند 
م اعتماد بيكديگر نزديك تر شدن، عد

 .  بيشتر شد 
 مشاور كندولزا رايس ، داويد ●

ما مايليم  در : سترفيلد، مي گويد 
جريان كنفرانس بغداد، رويارو بشويم با 
ايران در باره ارسال اسلحه به عراق و 
تعليم دادن به عراقي ها براي حمله به 

با وجود اين ، هرگاه  . قواي امريكا 
الي باشد و ب پرتقآن آميزي و بر 

فرصت جمع شدني دست دهد، ما 
 . روي نمي گردانيم و نمي رويم 

بنا بر گزارشهاي : انقالب اسالمي 
خبرگزاريها از كنفرانس يك روزه 

بغداد،  دست كم در علن، اين فرصت 
  .دست نداده است

 برغم چند دهه تنش ، گفتگوهاي ●
نند كه زمينه مشتركي آمداوم گوياي 

شور ايران و امريكا وجود دارد و دو ك
. پل ارتباطي نساخته اند  ولو كم دوام

ن زمينه مشترك، منافع و امنيت آ
 .منطقه و منابع  هستند 

     هفته پيش، سخنگوي كاخ سفيد، 
ما فكر مي كنيم : توني اسنو، گفت

دولت مي تواند كاري بكند كه به صلح 
خاورميانه بيانجامد كه در سود او است 

ما . ايران است و  در سود مردم 
همچنان خواهيم كوشيد ايرانيها را 

نها نمي آبرانگيزيم چنين كنند، اگر 
خواهند روابط دو جانبه داشته باشند، 

 .خود دانند 
 در اينجا، روزنامه به معامله حكومت ●

تحويل اسلحه ( ريگان با رژيم ايران 
زاد شدن گروگانهاي آدر ازاي 

يران و افتضاح ا)  امريكائي در لبنان 
گيت و سپس به اقدام حكومت 

 ، در مورد بوسني  و 1994كلينتون در  
به رژيم ايران اجازه  تحويل اسلحه به 
بوسنيائي ها دادن ، مي پردازد و به 

، 1999اين جا مي رسد كه  در 
كلينتون پيشنهاد گفتگوئي همه جانبه و 
بدون پيش شرط به ايران داد اما ايران 

ست تحريمهاي اصرار ورزيد امريكا نخ
اقتصادي را لغو كند كه برقرار كرده 

 . است 
     سرانجام سازمان ملل متحد بود كه 
خانه خلوتي را در اختيار گذاشت تا 

  :ن، به گفتگو نشينند آدو طرف ، در 
، اخضر ابراهيمي ، 1998  در سال ●

يك ديپلمات الجزايري گروهي را 
 6نمايندگان .  » 2 + 6« ايجاد كرد بنام 

كشور همسايه افغانستان بعالوه 
نمايندگان روسيه و امريكا ، بر سر 

ابراهيمي . افغانستان به گفتگو نشستند 
وريم كه آبخاطر مي : مي گويد 

اين اول : نمايندگان ايران مي گفتند
بار است كه با نمايندگان امريكا، در 

 . يك اطاق جمع مي شوند 
، سازمان ملل  اجتماعي 2001 در ●

 را ممكن كرد  براي گفتگوي ديگري
در اين اجتماع كه در . ايران و امريكا 

ژنو تشكيل شد، غير از نمايندگان ايران 
لمان و ايتاليا نيز آو امريكا، نمايندگان 

: ابراهيمي مي گويد .  شركت داشتند 
در حقيقت ، حضور دو كشور ديگر 
پوششي بود براي اين كه  ايرانيها و 

من . ر گفتگو كنند امريكائيها با يكديگ
ما نمي توانيم هر بار كه :  نها گفتم آبه 

شما مي خواهيد با يكديگر گفتگو 
لمان را  آكنيد، نمايندگان ايتاليا و 

و وقتي ما بر سر ميز .  ن كنيم آپوشش 
نشستيم ، من مي خواستم برخيزيم و به 

 . شما را تنها مي گذارم : نها بگويم آ
امبر، دو  سپت11 بعد از  ترورهاي ●

كشور دشمن مشتركي يافتند كه طالبان 
در روزهاي پيش از حمله .  بودند 

،  2001امريكا به افغانستان،  در اكتبر 
ايران و امريكا گفتگوهاي گسترده اي  
بر سر همĤهنگ كردن جنگ ساالران 
افغانستان و قواي امريكا ، بهنگام حمله 

 . وردند آبه اين كشور، بعمل 
در بعد سياسي نيز برقرار       همكاري 

ديپلماتهاي ايراني ، . شد و ادامه يافت 
،  2001در كنفرانس بن، در دسامبر 

همكاري مؤثري در توافق ميان گروه 
هاي افغاني و تشكيل دولت جانشين 

 . وردند آبعمل 
      جيمس دوبينس كه از سوي 
وزارت امور خارجه امريكا در اجتماع 

 نقش :بن حضور داشت، مي گويد
ايران در تحقق توافق تعيين كننده 

براي مثال، در يك مورد، يونس . بود 
قانوني، نماينده جبهه شمال، اصرار مي 

 وزير از اعضاي 24 وزير از 18ورزيد 
اين جبهه باشند و اين خواست مانع از 

نكه آپس از .  انجام توافق بود 
ديپلماتهاي چند كشور در طول شب 

كنند و موفق كوشيدند او را منصرف 
نشدند، جواد ظريف ، قانوني را به 

: گوشه اي برد و به گوش او  گفت 
اين بهترين معامله ايست كه شما مي 

ن آبهتر است با . وريد آتوانيد به عمل 
 16يونس قانوني به .  موافقت كنيد 

 . مد آوزير قانع شد و موافقت بعمل 
ايران روشن :  دوبينس مي گويد ●

گفتگو با امريكا بر سر ماده آساخت كه 
اما حكومت . مسائل استراتژيك است

بوش به اين گمان كه ايران دست باال 
.  ن را ندادآرا دارد،  پاسخ درخور به 

طرفه اينكه پاول، وزير خارجه، به 
نها آوزراي خارجه نامه نوشت و از 
  .تشكر كرد  غير از وزير خارجه ايران

،  2002       شش هفته بعد نيز، در ژانويه
بوش  بهنگام سخنراني در كنگره امريكا 
در باره وضعيت امريكا، ايران را يكي از 
.  سه كشور عضو محور شر خواند 

ايرانيها كه منتظر پاداشي ديپلماتيك 
بودند، سخنان بوش را سيلي بر صورت 

 . خويش يافتند 
 با وجود اين، ديپلماتهاي ايران به ●

يكا در گفتگو با خليل زاد، سفير امر
ابراهيمي مي . افغانستان، ادامه دادند 

بطور قطع در باره القاعده و :  گويد 
اما نمي .  عراق نيز صحبت كرده اند 

دانم دامنه گفتگوهاشان به چه اندازه 
 . گسترده بوده است 

،  نامه اي در دو 2003 در ماه مه ●
صفحه به وزارت امور خارجه امريكا 

بود براي  » نقشه راهي« نامه .  رسيد 
.  عادي كردن روابط ايران و امريكا 

نامه را سفير سوئيس در تهران براي 
وزارت امور خارجه امريكا فرستاده 

ن آنامه كه سران رژيم بر سر .  است 
توافق كرده بودند، تمامي موارد مورد 
نزاع، از جمله برنامه اتمي ايران را در 

 .بر مي گرفت 
را در موضع       اين بارامريكا  خود 

متفوق مي ديد و دليلي براي مذاكره 
ايران يك رئيس .  نمي يافت 

جمهوري اصالح طلب داشت اما  
حكومت بوش موقع را مغتنم نشمرد و 

 .اين فرصت نيز از دست رفت 
.  دو كشور فرصتها را از دست دادند  ●

در ايران  شخصي مثل احمدي نژاد به 
 ...و. رياست جمهوري رسيد 

 
وهاي احمدي نژاد با گفتگ* 

يا به اين جا آملك عبداهللا 
انجاميد كه  ايران با طرح صلح 
عربستان و روند صلح خاورميانه 

 :موافقت كند ؟ 
 
گزارش )  مارس 5( سوشيتد پرس  آ◄

كرده است كه عمر موسي، دبير كل 
اتحاديه عرب گفته است كه  پيشنهاد 
عربستان كه گرفتن زمين در ازاي 

سرائيل ميباشد ، رها صلح شامل با ا
نشده و در كنفرانس سران عرب كه در 
پايان ماه مارس در رياض تشكيل 
خواهد شد، مورد تأييد قرار خواهد 
گرفت و در پيشنهاد تغييري داده 

 .نخواهد شد
      هفته پيش ، زيپي ليوني ، وزير 

ن آاسرائيل با : خارجه اسرائيل  گفت

گان  بند از پيشنهاد كه بازگشت پناهند
فلسطيني را مقرر مي كند ، مخالف 

اين بند در پيشنهاد عربستان نبود . است 
و در كنفرانس سران در ماه مارس  

اسرائيل . ن افزوده شد آ،  به 2002
انتظار دارد در پيشنهاد عربستان اصالح 

يد و كنفرانس سران پيشنهاد آبعمل 
 .اصالح شده را تصويب كند 

اين : يد     اما  عمر موسي مي گو
پيشنهاد را اعضاي اتحاديه عرب به 

لذا تغييري . اجماع تصويب كرده اند 
اسرائيل بايد تمامي . ن نمي دهند آدر 

 تصرف 1967سرزمينهائي را كه در 
كرده است پس بدهد و بگذارد 
پناهندگان فلسطيني به سرزمين خود 

 .بازگردند 
     عربستان مدعي است كه ايران با 

 .وافقت كرده استطرح صلح عرب م
 مارس ،  احسان جهان 4   اما  در 

ديده، سخنگوي احمدي نژاد گزارش 
خبرگزاري رسمي عربستان را در باره 

موافقت او با اين طرح صلح را  
احمدي نژاد در .  تكذيب كرده است 

 مارس، به ايران بازگشت  و نگفت 3
كه در اين باره با ملك عبداهللا 

 خبرگزاري اما.  گفتگوئي كرده است
 مارس 4رسمي عربستان در تاريخ 

گزارش كرده است كه در جريان 
گفتگو، احمدي نژاد گفته است با اين 

خبرگزاري نمي . طرح موافق است 
گويد چگونه از گفتگو و موافقت 
احمدي نژاد با طرح صلح عربستان 

 .مطلع شده است
اما اگر احمدي نژاد با : انقالب اسالمي 

موافقت نكرده است،  طرح صلح عربستان 
با چه چيزهائي موافقت و با چه چيزهائي 
مخالفت كرده است؟ چرا به عربستان 
رفته است؟  سكوت وقتي معني دارد كه 
خبر گزاري رسمي كشور ميزبان  براي 
گفتگوها موضوع معين نكند و موافقت با 

. اعالن نگرداند » ايران « نرا از  سوي آ
 رئيس «ميز ، از سوي آسفري تحقير 

دولت مافياها ، در مانده » جمهوري 
شدن اين رژيم را ، در بن بست  انزوا، 

 .گزارش مي كند
گزارش ) وريل  آ5(  روزنامه فيگارو ◄

مي كند كه عراق و لبنان و فلسطين 
 مارس 3( موضوع گفتگوهاي روز شنبه 

احمدي نژاد با ملك عبداهللا بوده ) 
 :است 

تي  عربستان كه جانشين مصر، قدر●
مي شود كه بخاطر پيري فرسوده شده 
است ،  برگهاي برنده اي را در دست 

نها، در آنست كه از آدارد و بر 
از جمله، ايران . خاورميانه استفاده كند 
 :ورد آرا با يد به راه اعتدال 

 در مورد عراق، دو گرايش در دولت ●
سعودي بر اين نظر اتفاق دارند  كه 

است اما  نفوذ ايران برجا ماندني 
حضور امريكا در عراق، در طول زمان 

اما بر سر .  رو به كاهش خواهد نهاد 
رفتار با ايران، گرايشي معتقد است در 
قبال ايران مي بايد سياست تهاجمي 
اتخاذ كرد و گرايش ديگر ، از جمله 
ملك عبداهللا مي گويد ايران را از راه 

در ديدار .  گفتگو مي بايد مهار كرد 
ه با احمدي نژاد،  ملك عبداهللا روز شنب

ما از فعاليتهاي مخفي : به او گفته است 
شما در عراق اطالع داريم و از شما مي 
.  خواهيم به اين فعاليتها خاتمه دهيد 

به . اگر نه، ما واكنش نشان مي دهيم 
گروههاي سني پول و اسلحه مي دهيم 
تا از پس اسكادرانهاي مرگ كه شيعه 

و حقيقت .  يند آند، بر ها تشكيل داده ا
 اينست كه هم اكنون نيز، بعنوان  بخش 
 4در صفحه

ورشكستگي به تقصير
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خصوصي، به اين گروهها پول مي 
ن بيم دارند كه آسعوديها از . دهند 

عراق تجزيه شود و جنوبش شيعه تحت 
حمايت ايران و مركزش سني تحت 
كنترل القاعده شوند و جنگ داخلي 

ع يد و عربستان نتواند مانآعمومي ببار 
ن شود كه قبايل عرب عربستان آاز 

اسلحه به دست  به حمايت از پسر 
عموهاي خود از مرز عبور نكنند و 

 .وارد جنگ داخلي عراق نشوند 
 سعوديها  از تشكيل هالل شيعه در ●

منطقه ، مركب از ايران و عراق و 
سوريه و لبنان نيز ترس دارد و خط 
قرمزش اينست كه بهيچرو نگذارد 

ز طريق  حزب اهللا، لبنان را به ايران،  ا
 . ورد آمهار خود در 

     در اين باره و در باره برنامه اتمي، 
: جانبداران سياست تعرضي مي گويند

از گفتگو با احمدي نژاد چه سود وقتي 
مي دانيم قدرت در دست خامنه اي و 

 سپاه پاسداران است ؟ 
      در مجموع، عربستان  با برگهاي 

 60مد ناخالص مليش آ در(برنده اي  
درصد بيشتر از ايران است، شيعه در 
دنياي اسالم اقليت است و عربستان در 
همان حال كه متحد امريكا است، با 
قدرت هاي ديگر، روابط نزديك دارد 
،  موقعيتي در دنياي عرب پيدا كرده 
است كه به اين دولت امكان مي دهد 

د و ، در مورد ايران بنام اين دنيا ، بگوي
 ).عمل كند 

 
دولتهاي اسرائيل و ايران و 
امريكا و كره شمالي، در 

 مقامهاي اول تا ،مغضوبيت
ورده آچهارم را به دست 

بوش به خدا حساب . اند
پس مي دهد اما همكاران 
او چه سرنوشتي پيدا مي 

 :كنند؟ 
 
 سنجش افكاري كه با مراجعه به  ◄

 كشور جهان به 27 نفر، در  28389
 به نتايجي رسيده است كه مده،آعمل 

ن را اينطور آ)  مارس 6( لوموند 
 :توضيح داده است 

از ديد مردم جهان ، » محور شر  « ●
قاي بوش خوانده آهمان نيست كه 

از ديد مردم جهان، دولتهائي كه . بود 
صلح جهان را تهديد مي كنند، از 
جمله اسرائيل و امريكا، نيز در شمار 

ر شر را كشورهائي هستند كه محو
 :تشكيل مي دهند 

 كشور 12 موضوع سئوال اثر سياست ●
انگلستان و كانادا و چين و كره شمالي 
و امريكا و فرانسه و هند و ايران و 
اسرائيل و ژاپن و روسيه و ونزوئال  بر 

 .وضعت جهان بوده است 
    اسرائيل مغضوب ترين كشور و با 
زيان بار ترين اثر بر وضعيت جهان 

 17 درصد نظر منفي و تنها 56: است 
 .درصد نظر مثبت به اسرائيل دارند 

    ايران در مغضوبيت به اسرائيل 
 درصد نظر منفي و و 54: نزديك است 

 . درصد نظر مثبت دارند 18
     امريكا ، در مغضوبيت، مقام سوم را 

 درصد نظر 30 درصد نظر منفي و 51با 
 .  ورده است آمثبت ، بدست 

ره شمالي ، همچنان در       و ك
 درصد نظر 48مغضوبيت ، نفر چهارم با 

 .  درصد نظر منفي است 19منفي و 
      و دولت روسيه تحت رياست 

 . پوتين مقام پنجم را دارد 

 در برابر، از لحاظ محبوبيت، كانادا با ●
 درصد نظر 14 درصد نظر مثبت و 53

 درصد 54منفي، مقام اول و ژاپن با 
 درصد نظر منفي ، مقام 20 نظر مثبت و

 درصد نظر 53دوم و اتحاديه اروپا با 
 درصد 50مثبت مقام سوم و فرانسه با 

 درصد نظر منفي، مقام 21نظر مثبت و 
البته از .  ورده اند آچهارم را بدست 

 كشور نسبت 25 كشور،  مردم 27مردم  
به فرانسه حسن نظر دارند و از اين 

بدست لحاظ، فرانسه مقام اول را 
 . ورده است آ
 از لحاظ مغضوبيت ، باز اسرائيل ، نزد ●

 كشور ، مقام اول 27 كشور از 23مردم  
 27 كشور از 21و ايران نزد  مردم  

كشور مقام دوم و امريكا و كره شمالي 
 كشور، بطور 27 كشور از 20نزد مردم 

 . مساوي، مقام سوم را يافته اند 
 GlobeSan سنجش افكار را مؤسسه ●

به درخواست دانشگاه مريلند بعمل 
 ماه 6اين دانشگاه هر . ورده است آ

يكبار ، چنين سنجش افكاري را سازمان 
ن را انتشار مي دهد آمي دهد و نتايج 

 . 
 مدير اين برنامه  Kull     استون كول 

بر اينست كه مردم جهان دارند نظر 
منفي پيدا مي كنند نسبت به 

ور را روش  كشورهائي كه بكار بردن ز
اسرائيل و امريكا .  خود  مي كنند 

بخاطر بكار بردن قواي نظامي شان در 
جنگها و ايران و كره شمالي بخاطر 

ميز آروش كردن خشونت و تهديد 
بخصوص . كردن سياست خويش 

و .  بخاطر برنامه توليد سالح هسته اي 
ميز با آكشورهائي كه روابط صلح 

وبيت كشورهاي دنيا دارند،  از محب
برخوردار شده اند مثل فرانسه و 

 . اتحاديه اروپا 
نها سنجش افكار آ كشورهائي كه در ●

 :مده اند، عبارتند از آبعمل 
رژانتين و استراليا و برزيل و كانادا و آ

شيلي و چين و مصر و امارات متحده 
لمان و آعربي و امريكا و فرانسه و 

انگلستان و يونان و مجارستان و هند و 
ونزي و ايتاليا و كنيا و لبنان و ندآ

مكزيك و نيجريه و فيليپين و لهستان و 
پرتقال و روسيه و در كره جنوبي و 

 . تركيه 
اين مغضوبيت را : انقالب اسالمي 

نژاد  احمدي –زوج خامنه اي بخصوص 
 . ورده اند آبراي ايران ببار 

گزارش )  مارس 6(  و باز لوموند ◄
اران او، از جالبي در باره بوش و همك

ينده خود چگونه مي آاين نظر كه به 
نگردند و از موفقيت در سياست امريكا 
در به جريان انداختن گفتگوهاي صلح 
اسرائيل و فلسطين و سياست امريكا در 
ايران چه انتظاري دارند، انتشار داده 

 : است واجد اين نكات 
 سال به پايان رياست 2 كمتر از ●

براي اين  . جمهوري بوش مانده است
مدت، انگيزه  دو وادو زدن او چيست ؟  
ديپلمات هاي خارجي كه با كاخ سفيد 

مد دارند،  بر اين نظر هستند آرفت و 
كه انگيزه اش ارثي است كه بر جا مي 

اما استلزل ، محققي بر اين .  گذارد 
بنا بر مقاله اي كه ويكلي ( نظر است 

 كه انگيزه) استندارد انتشار داده است 
او كه . او،  رابطه او است با خدا 

بتازگي با رئيس جمهوري، در معيت 
شماري از محافظه كاران جديد نهار 

بوش : خورده است،  مي گويد 
رامش مردم را از خود نشان مي دهد آ

كه بر اينست كه تنها به خدا بايد 
بوش معتقد است  .  حساب پس بدهد 

به جنگ  همه جانبه اي ميان نيكي ها و 

بديهي .  ر مطلق برانگيخته شده است ش
است مردان و زناني كه به اين جنگ 

 .  بر انگيخته شده اند، كامل نيستند 
 اما همكاران بوش  كمتر خود را ●

مأمور خداوند  مي دانند و بيشتر نگران 
خاوير سوالنا  به . ينده خويش هستند آ

بزودي : كندولزا رايس گفته است
ضايش تمامي  حكومت بوش و اع

تنها وسيله نجات شما . ناپديد مي شوند 
ها از غرق شدن،  اينست كه بتوانيد 
صلح خاورميانه را به جريان بياندازيد و 

كندولزا رايس هم . به جائي برسانيد 
كوشيده است بدون اين كه موفقيت 

اما او جبهه .  ورد آعمده اي به دست 
ديپلماتيك ديگري را  گشوده است  

:  انتظارش را نداشت كه امريكا هيچ
واشنگتن پذيرفت در كنفرانس بغداد 

 مارس، در بغداد برپا مي 10كه در 
 در اين كنفرانس، . شود، شركت كند 

سفيران كشورهاي همسايه و كشورهاي 
عضاو دائمي شوراي امنيت شركت مي 

 . كنند 
وريل ، با آ    كنفرانس دومي در ماه 

شركت وزيران امور خارجه  تشكيل 
» گروه تماس «   هد شد و احتماال خوا

ي تشكيل خواهد داد  براي تثبيت 
بدين قرار، نماينده .  وضعيت عراق 

امريكا بر سر ميز گفتگوئي خواهد 
نشست كه نمايندگان ايران و سوريه، 
دو عضو محور شر نيز، بر سر همان ميز 

 .  خواهند نشست 
  از قرار، رئيس جمهوري امريكا،●

 –دهاي كميسيون بيكر پيشنهاجزئي از 
گفتگو با ايران و سوريه بر ( هاميلتون 
يا اين آ. را اجرا مي كند ) سر عراق 

 امريكا كار تغييري ريشه اي در سياست
است و يا بخشي از استراتژي جديد او 
براي برقرار كردن امنيت در بغداد  ، 
از جمله از راه خنثي كردن مقتدي 

ش صدر و جيش المهدي او است ؟  بو
سه هدف را تعقيب مي كند كه مكمل 

رام كردن كنگره  آ- 1: يكديگر هستند 
ن در دست آامريكا كه اكثريت 

كه موافق گزارش . دموكراتها است 
 هاميلتون است و بر –كميسيون بيكر 

اين باور است كه گفتگوي امريكا با 
ايران و سوريه امنيت را به عراق باز 

 نجا كهآ  از - 2و . مي گرداند 
تدابيري كه اتخاذ كرده است، همه به 
شكست انجاميده اند،  اين كار خطري 

ورد و آبرايش ندارد و خواه نتيجه ببار 
يا نياورد، بوش چيزي از دست نمي 

ورد آ  اگر نتيجه ببار - 3زيرا  . دهد 
كه برد كرده است و اگر نتيجه اي 
ندهد كه مي تواند بگويد تمامي تدابير 

نكه اميدي آه است  با را به اجرا گذاشت
هم نداشته است كه گفتگو با ايران و 

راه نيز براي .  سوريه نتيجه اي بدهد 
 .توسل به زور بر ضد ايران باز مي شود

     در همان حال كه در بغداد ، 
كنفرانس با حضور سفيران كشورهاي 
همسايه و هيأتهاي اعضاي دائمي 
شوراي امنيت تدارك مي شود، 

خود را در خليج فارس امريكا قواي 
تقويت مي كند و فشار به ايران را بر 
سر برنامه هسته اي اين كشور، از راه 
تهيه قطعنامه جديدي كه شوراي 

امنيت مي بايد به تصويب رساند،  
 . افزايش مي دهد 

مجازاتهاي اقتصادي و اثرات       
ن بر اقتصاد ايران در حال آالقائي  

كه رهبران خطر اينست .  بروز هستند 
ايران  ارزيابي نادرستي از رفتار بين 

ورد و  عزم امريكا را بر آالمللي بعمل 
جلوگيري از اجراي برنامه اتمي ايران 
،  دست كم بگيرند و همان اشتباه را 

 ، 1999مرتكب شوند كه ميلوزويچ در 
پيش از حمله به صربستان، بر سر 

  .كوسوو ، مرتكب شد
 

ه عسگري ربوده يا پناهند
يا او مدارك و آشد ؟  

اطالعات وسيعي را در 
 :اختيارامريكا گذاشته است؟

 
« خبر ربوده شدن يك انقالب اسالمي 

. سپاه پاسداران را انتشار داد» سردار 
ماهي پيش كه اين خبر را انتشار داد 

اما از اوائل مارس . دانسته نبود او كيست 
ببعد، در شمار خبرهاي اول مطبوعات 

نخست نوشتند او گم شده . غرب شد 
بعد نوشتند ربوده شده است و . است 

اينك مي نويسند پناهنده شده و مدارك 
و اطالعات بسيار در اختيار امريكا 

  :گذاشته است
،  خبرگزاري 2007 مارس 4 در ◄

فرانسه خبر داد كه يك ژنرال ايراني  
كه اطالعات حساس داشته است ، 

در يا اسرائيل آ. ناپديد شده است 
 ناپديد شدن او دست داشته است ؟

    معاون پيشين وزارت دفاع ايران ، 
ماهي پيش از اين، از دمشق به تركيه 

مقامات ايراني مي . رفت و ناپديد شد 
موساد و سيا در ناپديد شدن او : گويند 

 . نقش داشته اند 
    نام او علي اصغر عسگري است و در 

 . استانبول ناپديد شد 
 روز پيش از اين، سايت بازتاب      چند

، عسگري 1980خبر داد كه در سالهاي 
در سپاه پاسداران مستقر در لبنان ، مقام 

در مراجعت از .  باالئي داشته است 
لبنان، به معاونت وزارت دفاع گمارده 

 . شد 
      چند شهروند ترك براي او اتاقي 
در گيالن هتل ، واقع در استانبول، 

اما خبري از او .  ند رزرو كرده بود
دستگاههاي امنيتي تركيه . نشده بود 

مدند اما نتيجه آدر مقام جستجوي او بر
: مقامات ترك مي گويند . اي نگرفتند 

عسگري با گذرنامه خود از تركيه 
اما  كسي چون او . خارج نشده است 

كه از اطالعات وسيع از برنامه اتمي 
و ايران دارد، مي توانسته است با نام 

گذرنامه ديگري از تركيه خارج شده 
 .باشد 
 مارس، لوموند  گزارش كرد 6 در ◄

كه بنا بر نظر اغلب مطبوعات عرب 
شكي وجود ندارد كه عسگري را 

 63عسگري .  موساد يا سيا ربوده است 
  فوريه ، در استانبول ناپديد 7ساله، در 

يا او را ربودند و يا خود آ. شد 
 گريخت ؟ 

ارس، در يك كنفرانس  م5      در 
مطبوعاتي، متكي ، وزير خارجه ايران،  
از تركيه ، در باره ناپديد شدن 

و يك .  توضيح خواست عسگري، رسما
هيأت ديپلماتيك به رياست رئيس امور 

نكارا رفته است تا مگر سر آكنسولي به 
عبداهللا گل ، وزير .  ورد آاز ماجرا در

: خارجه تركيه جز اين نمي گويد 
وع بسيار حساس  است و دواير موض

و روزنامه .  نند آاطالعاتي پي گير 
عسگري از دمشق : حريت مي نويسد 

مده و قرار بوده است آبه تركيه مي 
در هتل سيالن بين المللي استانبول 

 . اقامت گزيند 
     روزنامه اسرائيلي ها آرتص مي 

، 1980عسگري در سالهاي : نويسد 

يم ايران با حزب مأمور لبنان و رابط رژ
 . اهللا لبنان  بوده است 

شرحي در )  مارس 7(   استراتفور ◄
شدن عسگري انتشار » مفقود « باره 

 :داده است 
 شرق االوسط فرض جديد را مطرح ●

ن اينست كه عسگري خود آكرده و 
مناشه امير،  كه تحليل . گريخته است 

: گر  امور واقع ايران است، مي گويد
 عسگري به استانبول، پيش از رسيدن

مده آخانواده او از ايران به تركيه 
بودند و قصد عسگري و خانواده اش 

اما شرق .  پناهنده شدن بوده است 
االوسط را سعوديها براي انتشار دادن 

ربوده .  ضد اطالعات بكار مي برند 
. شدن عسگري احتمالي قوي تر است 

بخصوص كه موساد اردشير حسن پور 
مي ايران  را از ميان برد و دانشمند ات
 ايراني از جمله محسن 5امريكائيها 

شيرازي از فرماندهان سپاه قدس را در 
عسگري نيز طعمه . اربيل توقيف كردند 

بزرگي براي امريكا است و بسا ماهها 
براي دست يابي به او،  اسباب چيده 

 . است 
بازتاب سفر خانواده : انقالب اسالمي 

 تكذيب مي كند و عسگري به تركيه را
اطالع مي دهد  كه همسر او در تهران ، 
در تالش براي يافتن شوهر گمشده 

با وجود اين، مطبوعات .  خويش است
غرب همچنان تكرار مي كنند كه خانواده 
. او نيز به خارج از ايران انتقال يافته است

اما همسر او به سفارت تركيه در تهران 
 .يدمراجعه و از گم شدن شوهرش پرس

 عسگري ، در مقام معاونت وزارت ●
دفاع،  به خريد هاي نظامي مي 
پرداخته  و امور استراتژيك در 

لذا . محدوده مسئوليت او بوده است 
زياني كه تخليه اطالعات او مي تواند 

ورد، مهم آبراي رژيم ايران ببار 
 . ارزيابي مي شود 

 مأمور 5     از جمله ، در پي دستگيري 
شدن » مفقود « ربيل و ايران در ا

عسگري، بسياري از مأموران مخفي 
رژيم در كشورهاي عرب و اروپا به 
ايران بوده است كه هويتشان لو رفته 

 .باشد 
 مارس 7(  فرستاده فيگارو به تهران ◄

ربوده شدن عسگري را گزارش  ) 2007
كرده است و گزارش او واجد يكي دو 

 :ادعا و اطالع  است 
: ئيل  مي نويسند  مطبوعات اسرا●

،  1986عسگري كسي است كه در سال 
در اسير كردن رون اراد ، كمك 

 . خلبان اسرائيلي ، نقش داشته است 
 راديو اسرائيل مي گويد  او رابط ●

حزب اهللا لبنان و سازمانهاي تروريستي 
 .ديگر در جهان بوده است

 احتمال مي رود ربودن عسگري به ●
ه اسرائيل سخنان مكرر احمدي نژاد ك

... را به غده سرطاني تشبيه مي كند و 
بدين خاطر كه نگراني اسرائيل را 
افزايش داده است، با ربوده شدن 

با اين همه، .  عسگري بي ارتباط نباشد 
در تهران طبقه سياسي ، بطور علني، از 
احمدي نژاد تبري مي جويد و دور 

از جمله يكي از نزديك . مي شود 
ر رژيم جمهوري ترين مشاوران رهب

 . اسالمي 
رتص گزارشي را آ مارس، ها 7 در ◄

را در » اطالعات « انتشار داد كه اين 
 :بردارد 

 شرق االوسط خبر مي دهد كه علي ●
 رضا عسگري سالم و در كشوري از 

 5در صفحه
 

ورشكستگي به تقصير
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مأموران .  كشورهاي شمال اروپا است 
اطالعاتي در حال تخليه اطالعاتي او 

 كار، او را به پس از اين. هستند 
 . امريكا خواهند برد 

او بعد از :  شرق االوسط مي نويسد ●
رسيدن به تركيه، از امريكا تقاضاي 

اسماعيل . پناهندگي كرده است 
احمدي مقدم، رئيس نيروهاي انتظامي 

ما در كار تحقيق در : ايران گفته است 
باره ربوده شدن عسگري ، با دستياري 

تمال مي دهيم اح.  پليس تركيه هستيم 
دواير اطالعاتي غرب عسگري توسط 

نچه مي آبر خالف . ربوده شده است 
 روز 3گويند، او پيش از ربوده شدن، 

تحقيقات پليس . در تركيه بوده است 
نشان مي دهد كه او تركيه را ترك 

 .نگفته است
 به دنبال انتشار  اظهارات مقامهاي ●

ايران داير بر اين كه موساد اسرائيل و 
سيا عامل ربودن عسگري  بوده اند، 
سفارتخانه اي اسرائيل در كشورهاي 
مختلف دنيا، تدابير احتياطي براي 

ن آامنيت سفارت خانه ها و اعضاي 
 .  ورده اند آبعمل 
از قول رام ايگرا )  مارس 7(  رويتر ◄

، يك مقام پيشين موساد، گزارش كرده 
است كه عسگري، پيش از رسيدن به 

ت وزارت دفاع، فرمانده مقام معاون
. سپاه پاسداران مأمور لبنان بوده است 

اهميت واقعي او بلحاظ معاونت وزارت 
دفاع او نيست بلكه بخاطر مأموريت او 

 . در لبنان است 
 و اوائل سالهاي 1980    در سالهاي 

، مسئول سپاه پاسداران ايران در 1990
اگر او اطالعي براي دادن .  لبنان بود
دارد، در باره حزب اهللا و به غرب 

 . سازمانهاي تروريست است 
    استراتژيستهاي غرب بر اين نظر 
هستند كه  با توجه به نگراني امريكا و 
اسرائيل بخاطر احتمال حمله حزب اهللا 
به مؤسسات  امريكا و اسرائيل، در 
صورت حمله امريكا به مؤسسات اتمي 
ايران ،  عسگري مي تواند اطالعات در 

ره شبكه ها و امكانات تروريستي با
حزب اهللا لبنان و خود ايران در اختيار 

 . امريكا و اسرائيل بگذارد 
     مطبوعات تركيه و عرب و اسرائيل 
بر اين قولند كه عسگري را به اروپا 

 . برده اند 
گزارش )  مارس 10(  ايندپندنت ◄

كرده است كه عسگري با مدارك 
 :شده است حياتي به امريكا پناهنده 

 بنا بر قول شرق االوسط، عسگري كه ●
اسرائيل و امريكا او را : ايران مي گويد 

ربوده اند، با مدارك و نقشه هاي 
گوياي رابطه سپاه پاسداران با 
سازمانهاي اسالم گرا، در دنيا ، نظير 
حزب اهللا و جهاد اسالمي ، به امريكا 

 .پناهنده شده است
 را در باره      او همچنين امريكائيها

ارتباط رژيم ايران با سازمانهاي عراقي 
 .   ، توجيه كرده است 

 واشنگتن پست از قول يك مقام ●
ورده است كه عسگري به آامريكائي ، 

خواست خود مراجعه و اطالعات 
خويش را در اختيار امريكا گذاشته 

گريختن او ضربه سختي به .  است 
 .رژيم ايران است 

ب مي كند كه عسگري امريكا تكذي      
در امريكا باشد و براينست كه ناپديد 
 . شدن او را اسرائيل سازمان داده است

 اما 
 مارس، ليبراسيون  گزارش 10 در ◄

 :كرده است 
    واشنگتن پست، به نقل از يك مقام 

ارشد امريكائي،  گزارش مي كند كه  
از قرار ، . حال عسگري خوب است 
 و اطالعات خود او پناهنده شده است

ذيقيمتي در باره حزب اهللا لبنان در 
اما از او در باره . اختيار گذاشته است 

 . برنامه اتمي ايران پرسيده نشده است 

     امريكا تكذيب مي كند عسگري در 
بنا بر شايعه ها ، او . خاك امريكا باشد 

 . در شمال اروپا است 
       اسرائيل نيز از زبان امير پرتز ، وزير

دفاع خود، هرگونه دخالت اسرائيل  
در ناپديد شدن عسگري را تكذيب 

 . كرد 
 مارس، ساندي تايمز به 11 در ◄

: استناد منابع ايراني، نوشته است 
  براي غرب 2003عسگري از سال 

بهنگام .  جاسوسي مي كرده است 
سفري كه براي خريد  به خارج از 
ايران كرده بود، خريداري شده و از 

 .ان، جاسوس غرب شده استن زمآ
    سفر او از ايران به دمشق و از دمشق 
به تركيه توسط مأموران جاسوسي 

علت نيز اين بوده . سازمان يافته است 
است كه هويت او در حال بيرون 

واواك به .  افتادن از پرده بوده است 
او بعنوان يك جاسوس مظنون شده 

 . بود 
ماهها وقت       فرار دادن او از ايران ، 

 تن از اعضاي خانواده 10. برده است 
او .  او به خارج انتقال داده شده اند 

دو پسر و يك دختر و چندين نوه دارد  
 . و همگي  در خارج از كشور هستند 

حارنوت، روزنامه اسرائيلي آ    يديوت 
مدعي است كه موساد فرار او را 

مدارك حاكي از . سازمان داده است 
د از ورود عسگري به نند كه بعآ

استانبول، قرارگاه موساد در تركيه 
ناپديد كردن او را بر عهده گرفته 

 .است 
 

لمان نمي تواند آوزير دفاع * 
در باره عسگري و ربوده شدن او 

 :؟ !سخني بگويد 
 
لمان آ مارس،  از وزير دفاع 13 در ◄

نكارا بود، آكه در حال بازديد از 
عسگري، بر سر علي رضا : پرسيده شد

لمان است آيا او در آمده است و آچه 
نگ، وزير دفاع، آ؟  فرانتس ژوزف يو

دراين باره حرفي : درپاسخ گفته است 
 .نمي توانم بزنم

    بگزارش نيويورك تايمز، پاسخ وزير 
لمان، ماجراي مفقود شدن آدفاع 

 . ميز تر كردآعسگري را اسرار 
 

ديگر نيز » سردار « يا يك آ* 
 :ت ؟گم شده اس

 
 مارس، شرق االوسط خبر مي 14 در ◄

سرداران سپاه قدس ، « يكي از : دهد
مستقر در عراق ، بنام محمد محسن 

 .گم شده است )  ؟( شيرادي 
 

خبرنگاري كه در باره 
فروش اسلحه توسط روسيه 
به ايران تحقيق مي كرد، 

 :؟ !كشته شد 
 
، از قول  ) 2007 مارس 8(  فيگارو ◄

 مسكو گزارش كرده نماينده خود در
 :است 

 51 ايوان سفرونوف ، روزنامه نگار ●
پارتمان آ مارس ، از 2ساله  ، روز جمعه 

خود در طبقه چهارم سقوط كرد و 

او در باره فروش اسلحه . كشته شد 
روسي به ايران و سوريه تحقيق مي 
كرد و در حال تهيه مقاله اي بود 
پيرامون ناگفته هاي  قراردادهاي 

لحه كه كرملين امضاء مي فروش اس
مقامات قضائي و انتظامي مأمور . كند 

رسيدگي به سقوط و مرگ او، شتابان ، 
اما  روزنامه . ن را خودكشي خواندند آ

كومرسان كه بلحاظ دقت و صحت 
اطالعاتي كه كسب مي كند و انتشار 
مي دهد، معتبر است، درجا ، خودكشي 

. روزنامه نگار خود را زير سئوال برد 
اولگ پانفيلوف كه در ميان گروه 
اندك شمار روزنامه نگاران مستقل 
مسكو به صحت قول معروف است مي 

من ترديد دارم كه ايوان : گويد
. سفرونوف خودكشي كرده باشد 

دليلي براي اين خودكشي وجود 
او خريد كرده و به خانه رفته . نداشت

چگونه هنوز پاكت مواد غذائي . بود 
، خود را از پنجره به را زمين نگذاشته

پائين انداخت ؟  او مردي ساده ، 
او خود را يك . رام بود آخوب و 

يك . روزنامه نگار مخالف نمي شمرد
 . روزنامه نگار مي خواند 

     او سرهنگ سابق ارتش بود و اغلب 
در باره امور نظامي مقاله تهيه مي كرد 

اين اواخر بر روي . و انتشار مي داد 
:  حساس كار مي كرد موضوعي سخت

قراردادهاي فروش اسلحه به ايران و 
بنا بر قول كومرسان، او . سوريه 

اطالعاتي در باره فروش هواپيماهاي 
 - Soukhoi ( 30 –شكاري سوخواي 

به سوريه و سيستمهاي موشكي   ) 30
 به ايران ، دريافت S -300ضد هوائي 
اين اسلحه مي بايد از .  كرده بود 

سفيد به مقصد فرستاده طريق روسيه 
مي شدند تا نظر كشورهاي غرب را 

ايوان سفرونوف ، . بخود جلب نكنند 
در پايان ماه فوريه، تأييديه قطعي 

 . انجام اين معامله ها را دريافت كرد 
     با وجود اين، او قصد نداشت مقاله 
اي بنويسد و اين اطالعات را انتشار 

طر زيرا به او اخطار شده بود خ. دهد
مدن يك افتضاح بين المللي آپديد 

ممكن است  و وي به اتهام فاش كردن 
اس . اسرار دولتي، تحت بازجوئي اف 

) جانشين  ك گ ب شده است ( ب  . 
 . قرار خواهد گرفت 

    افشاي اين واقعيت از سوي روزنامه 
كمرسان، سبب بروز شايعاتي در باره 

بنا : قتل سرهنگ سفرونوف شده است 
لي او را كشته اند و بنا برقولي به بر قو

وي زهر خورانده و به خودكشي 
كمرسان خود مشغول . برانگيخته اند 

. تحقيق در باره چگونگي قتل او است 
زيرا احتمال ناچيزي وجود دارد كه 

... تحقيق دولتي به نتيجه اي بيانجامد 
روسيه دارد : اولگ پانفيلوف مي گويد 
بنا براين . د وارد سال انتخاباتي مي شو

ن وجود دارد كه سالي پر آ، خطر 
 . خطر براي روزنامه نگاران بگردد 

     بنا بر گزارش انترنشينال نيوز سيفتي 
اينستيتوت ، روسيه دومين كشور جهان 

 10از لحاظ مرگ  روزنامه نگاران ، در 
مقام اول را عراق . سال اخير، است

 .دارد 
 بغداد كنفرانس يك روزه: انقالب اسالمي

ن را موفق و اميدوار آرژيم  . پايان يافت 
يا گفتگو بر آ.  كننده توصيف مي كند 

سر عراق راه را براي گفتگوهاي بعدي 
ماده آميان رژيم مافياها و حكومت بوش 

  :مي كند ؟
 
 

امريكا بسوي ايران 
دست دراز مي كند ؟  

گفتگو بر سر عراق و 
لبنان و فلسطين و در 
 همان حال تدارك

 :! جنگ 
 

اگر عراق راه حل نظامي : انقالب اسالمي 
ندارد،  راه حل سياسي كه بتواند  مانع از 
قطعي شدن تجزيه عراق و جنگ داخلي 
عمومي بگردد، كدام است ؟  در قسمت 
.  اول  براي اين پرسش پاسخ مي جوئيم 

در قسمت دوم  خبرها و نظرهاي 
پيرامون تدارك جنگ  بر ضد ايران را  از 

  :ظر  خوانندگان مي گذرانيمن
 

عراق راه حل نظامي 
ندارد و امريكا بسوي 
ايران و سوريه دست 

 :دراز مي كند ؟ 
 

فرمانده جديد امريكا در * 
عراق راه حل نظامي : عراق
 :ندارد
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قول ژنرال پترائوس ، فرمانده جديد 
قواي امريكا در عراق،  را  بررسي 

 :رده است ك
 تا وقتي گروههاي مختلف عراقي با ●

شتي نكنند، پيروزي در جنگ آيكديگر 
 . ميسر نمي شود 

 21    در ماه ژانويه، بوش اعالم كرد 
  تن نيروي جديد به عراق 500هزار و 

فرماندهان جديد . گسيل مي كند 
معين و مأمور شدند استراتژي جديد را 

فاع باز وزارت د.  به اجرا بگذارند 
 هزار نفر 7000امريكا اعالم كرده است 

نها، آقواي جديد مي فرستد كه از 
 تن  نفرات  پليس نظامي خواهند 2200
و اين بخاطر افزايش شمار .  بود 

 .دستگير شدگان عراقي 
براي :     ژنرال پترائوس مي گويد

خاتمه بخشيدن به خشونت،  افزودن 
. شمار نظاميان به تنهائي كافي نيست 

فتگوهاي سياسي نيز مي بايد انجام گ
بگيرند و در اين گفتگوها سازمانهاي 

ن شركت داده آمختلف از مسلح و غير 
شوند تا مگر بتوان به خشونت در عراق 

 . پايان داد 
 افزايش قواي امريكا در عراق، شمار ●

 160، به 2008اين قوا را در سال 
تقاضاي نيروي .  هزارتن خواهد رساند 

سط ژنرال پترائوس گوياي بيشتر تو
نست كه طرح خشونت زدائي در آ

بغداد،  به اين زودي به انجام نمي 
رسد و نيازمند بقاي قواي امريكا در 

 . عراق براي مدتي طوالني است 
     اما دموكراتها كه اكثريت را در دو 
مجلس دارند، خواستار خروج قواي 

.  هستند 2008امريكا از عراق، در سال 
 مجلس نمايندگان صحبت از حتي در

تصويب طرحي است كه حكومت را 
 . بدين كار مجبور سازد 

ما :  يك ناظر عراقي مي گويد ●
يا امريكا براستي قصد آمنتظريم ببينيم 

دارد با ايران بر سر عراق گفتگو كند و 
 .يا تظاهر به گفتگو مي كند 

ايران :     منوچهر متكي نيز مي گويد
 ا رويه امريكا واقعايآمي خواهد ببيند 

تغيير كرده است يا خير ؟  ايران 
اميدوار است كنفرانس بغداد زمان 
اشغال عراق توسط قواي خارجي را 

 . كوتاه كند 
كنفرانس :      و امريكا نيز مي گويد

بغداد جلسه امتحاني براي ايران و 
هرگاه اين دو كشور . سوريه است

بپذيرند به مسلح كردن سازمانهاي 
قي پايان بدهند، درب بروي تفاهم عرا

 .باز مي شود 
 امريكا همچنين سعي مي كند پايه ●

در » ميانه رو « هاي استقرار يك دولت 
عراق استوار شوند به ترتيبي كه بيشتر 
وابسته به امريكا باشد تا به مالكي نخست 

  .وزير عراق
مشكل اصلي عراق : انقالب اسالمي 

د دولت همين است كه امريكا مي خواه
امروز ، . اين كشور وابسته به امريكا باشد 

فرمانده جديد قواي امريكا در عراق مي 
اما . عراق راه حل نظامي ندارد : گويد 

جنگ شيعه و سني را امريكا راه انداخته 
و  از جمله اعتراضها به حكومت بوش 
اينست كه پولهائي كه به سني هاي عراق 

  ! استداده است، به جيب القاعده رفته
 

نه راه حل نظامي وجود دارد * 
و نه امريكا پول براي بازسازي 

 : !عراق دارد 
 
گزارش خود را )  مارس 9(  فيگارو ◄

بهنگام حمله : غاز مي كندآاينطور 
امريكا به عراق،  حكومت بوش بلند 
پروازانه ترين برنامه بازسازي را 
طراحي كرد و اين برنامه ، از طرح 

ازسازي اروپا بعد از براي ب( مارشال 
بدين سو، بزرگ ) جنگ جهاني دوم 

 21غاز، آدر .  ترين طرح بازسازي بود 
ميليارد دالر بودجه اختصاص داد براي 
باز سازي زير بناهاي عراق كه در سه 

يك با ايران و دو جنگ با ( جنگ 
 سال 12و )  امريكا و متحدانش 

 . محاصره اقتصادي ، ويران شده بودند 
ن تاريخ مي آ سال از 4امروز كه       

گذرد و زمان انجام طرح به پايان مي 
 درصد پول خرج شده 90رسد و 

است، هيچيك از طرحهاي اصلي انجام 
مردم بغداد همچنان ميان : نگرفته اند 

 ساعت برق در روز دارند و 6 تا 4
ن آصادرات نفت بزحمت به ميزان 

بخش .  پيش از جنگ رسيده است 
ا  فساد بلعيده است بزرگ پول ر

چنانكه پنداري در شنزار فرو رفته 
 .است

    چند ماه بعد از نصب شدن به مقام 
ناظر هزينه هاي امريكا در عراق، 

 ميليارد 9: استوارت بوون  مي گويد
دالر پولي كه مي بايد خرج باز سازي 
مي شد ،  از راه تقلب ها و حقوق ها 
به افراد مجازي، برده و خورده شده 

 . است 
    پل برمر ارتش و پليس عراق را 
منحل كرد تا ارتش و پليس جديد 

 درصد پولها صرف اين كار 43. بسازد
 هزار سرباز و پليس 328البته .  شد 

تربيت شده اند اما با هزينه اي بس 
 نها به آتعليم و تربيت .  سنگين 

 6در صفحه
 

ورشكستگي به تقصير
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نها آشركتهاي خصوصي  سپرده شد و 
ي خود منظور سودهاي عظيم برا

اين در حالي است كه پليس . كردند 
هاي عراقي اسلحه و خود رو و وسيله 

 . نقل و انتقال ندارند 
برنامه باز سازي عراق ، برنامه اي       

غاز شد و آبود كه با بودجه اي بزرگ 
ن را آور آفسادي بزرگ و سخت شرم 

بلعيد و امروز، امريكا ديگر بودجه اي 
اين نشانه .  اق ندارد براي باز سازي عر

ماده شدن براي آديگري است از 
  .ترك عراق

 
كنفرانس بغداد و فرصت * 

 :گفتگو بر سر عراق 
 
سرمقاله خود را )  مارس 10(  فيگارو ◄

به كنفرانس بغداد اختصاص داده است 
: 
 بعد از چهار سال، سرانجام نوبت به ●

مي بايد چهار سال دراز . گفتگو رسيد 
اه هاي پرهزينه بگذرد تا سراسر اشتب

ژرژ بوش به اين نتيجه برسد كه امريكا، 
برغم قدرتش، نمي تواند به تنهائي  

 . صلح و سلم را در عراق برقرار كند 
     بديهي است اشك ريختن بر زمان 

مي بايد . از دست رفته، سودي ندارد 
اين تغيير مهم در رفتار امريكا را مورد 

 . تشويق قرار داد 
تماع امروز بغداد، بتنهائي ، داده  اج●

و راه . هاي مسئله را تغيير نمي دهد 
حلي براي مسائلي كه بر يكديگر انباشته 

اما .  شده اند، در اختيار نمي گذارد 
ن، بنفسه،  گشودن مفري به آتشكيل 

گفتگو .  بيرون از بن بست است 
كنندگاني كه در طول اين مدت با 

ظرهاي يكديگر سخن نمي گفتند،  ن
خويش را در حضور يكديگر، مطرح 

ن آكاري كه بوش با .  مي كنند 
موافقت نمي كرد، يعني پيشنهاد 

 هاميلتون ، و عبارت –كميسيون بيكر 
بود از شركت دادن ايران و سوريه در 
حل مشكل خشونت در عراق، امروز 

 . انجام مي شود 
اين امر ممكن شده است زيرا      

 جون بولتون و  كساني چون رامسفلد و
محافظه كاران جديد  و حتي ديگ 
چني ، در برابر عمل گراياني چون 
  . رايس و روبرت گيت ، عقب نشسته اند

 اين بدان معني نيست كه امريكا  ●
دست از وارد كردن فشار به ايران 

بعكس،  فشار نظامي  رو .  برداشته است 
به افزايش به ايران و افزايش قوا در 

نست كه فشار را ضامن   آعراق گوياي
 .موفقيت ديپلماسي كرده است

 سياست امريكا از سوي كشورهاي ●
عرب درك شده و اغلب اين كشورها 

اين كشورها . ن حمايت مي كنند آاز 
نند كه جنگ شيعه و سني به آنگران 

فرار . نها نيز سرايت كند آكشورهاي 
قابل مالحظه عراقيها از كشور خود به 

گاه آين كشورها را اين كشورها  ا
 .كرده است كه خطر جدي است 

اما .  ايران و سوريه البته بي اعتمادند●
بي است كه عطش آكنفرانس بغداد 

نها را به تحصيل شناسائي بين المللي ، آ
هيچيك نيز سودي در . فرو مي نشاند 

.  بدتر شدن وضعيت در عراق ندارند 
اما هر دو بهاي سنگين از امريكا براي 

رام كردن عراق مطالبه آ در شركت
بهائي كه ايران مطالبه مي .  مي كنند 

كند، تعديل موضع امريكا در مورد 
و سوريه ، . برنامه اتمي ايران است 

نفوذش در لبنان و بخصوص  بسته 
شدن  پرونده قتل رفيق حريري است 

 . كه مطالبه مي كند 
     هر چند امريكا از معامله بر سر 

 ربط پيدا نمي كند، نچه به عراقآهر
با وجود اين، . خودداري مي كند

حاضر شده است با دشمن گفتگو كند 
 :غاز خوبي است آو اين 

 
امريكا بسوي ايران و سوريه * 

 :دست دراز مي كند 
 
« زير عنوان )   مارس 10(  فيگارو ◄

امريكا دست خود را بسوي ايران و 
سوريه دراز مي كند،  ازن اطالعات را 

 :ار مي نهد در اختي
 هيأت نمايندگي  امريكا صبح امروز ●

داويد ساترفيلد ، . وارد بغداد شد 
همĤهنگ كننده  مجريان سياست 
امريكا در عراق كه خليل زاد با او 
همراه خواهد شد ، به روشني هيأتهاي 
ايران و سوريه را فراخواند كه از 

او . فرصت اين كنفرانس استفاده كنند 
يا ايرانيها به ميز ما اگر سوريها : گفت

ب پرتقالي آنزديك شوند براي صرف 
و صحبت در باره مسائل عراق ، بقصد 
ايجاد امنيت و ثبات در عراقي صلح 

نها پشت آجو و دموكراتيك، ما به 
 . نخواهيم كرد 

 احتمال داده مي شود گفتگو در ●
محدوده اين كنفرانس، تا كنفرانس 

يق ينده، با گفتگوهاي دوجانبه و عمآ
 . تر دنبال شوند 

     با وجود اين ، تحليل گران هشدار 
مي دهند نبايد انتظار بيش از اندازه از 

ساترفيلد تنها در .  اين كنفرانس داشت 
موضوع عراق اختيار گفتگو دارد و  
بوش گفته است شرط گفتگوي مستقيم 
با ايران،  معلق كردن غني سازي 

يكا افزون بر اين، امر. اورانيوم است 
بنا دارد مداخله هاي ايران و سوريه را 

 . در عراق،  در كنفرانس مطرح كند 
     استون سيمون عضو شوراي روابط 

وارد شدن به :  خارجي ،  مي گويد 
گفتگو و طرح مسائلي از نوع مداخله 
هاي ايران و سوريه در عراق، نيازمند 
يك استراتژي ديپلماتيك است كه 

ن آر باره حكومت بوش بطور جدي د
 .فكر نكرده است 

امريكا :  اما كندولزا رايس مي گويد ●
از روي حساب و كتاب در كنفرانس 

محاسبه بر اساس . شركت مي كند
افزايش  فشار بقصد موفق كردن 

: ديپلماسي، انجام گرفته است 
فرستادن قواي بيشتر به عراق و شكار 
عوامل ايران  كه در عراق نفوذ كرده 

ر دو ناوگان در خليج اند و استقرا
فارس ، مراقبت از مرزها توسط نيروي 
هوائي و تشديد مجازاتهاي اقتصادي 

نكه مامالت آايران و فشار بر بانكها براي 
خود را با ايران قطع كنند و منزوي 

ن انجام آكردن ايران ، همه بخاطر 
گرفته اند كه ديپلماسي بتواند موافق 

 . شود 
«  به اين با توجه: انقالب اسالمي 

 كه بدون حكومت –است » محاسبه 
 احمدي نژاد  بعمل –خامنه اي 

  كه صادق خرازي ، -وردني نبود آدر
« كسي كه به اتفاق سفير سوئيس ، 

را براي حل مسائل في مابين » نقشه راه 
 تهيه 2003ايران و امريكا را در ماه مه 

كرده و به تصويب خامنه اي و خاتمي 
انس بغداد و گفتگو با رسانده بود،  كنفر

امريكا در اين شرائط را افتادن در دامي 
  :مي داند كه امريكا تعبيه كرده است

 
گفتگو بر سر عراق و در *

موقعيت كنوني بستن راه پس و 
 :پيش به روي خويش است 

 

 صادق خرازي كه باتفاق سفير ◄
را ، براي عادي » نقشه راه « سوئيس  

 ،  تهيه كردن روابط ايران و امريكا
)  اسفند 19( كرده بود، در اعتماد ملي 

نكه فرصت مساعدي را ياد آپس از  
ن براي گفتگو با آور مي شود كه از آ

امريكا استفاده نشده است،  مذاكره در 
اين موقعيت را بستن راه پس و پيش به 

 :روي ايران ارزيابي مي كند 
 بيكر نيز به -در گزارش هميلتون     « 

 بوش تماس با سوريه و دولت جورج
ايران براي حل معضل عراق توصيه 

در ايران نيز كم نيستند . شده است
كساني كه معتقدند در نهايت ايران و 
آمريكا براي حل و فصل جامع 

فات خود بايد بر سر يك ميز  اختال
منافع متقابل در معاضدت و . بنشينند

صاحب اين . همكاري است نه در تقابل
ه كساني بود كه چنين قلم نيز در زمر

چنانكه در تابستان سال . انديشيد مي
يي براي دولت ايران   فرصت طال2006

بود كه بسياري از مسائل خود را از 
طريق مذاكره حل و فصل نمايد و از 

زم و بلكه  اين باب، مذاكره را امري ال
دانم و شايد دولت نهم از  مبارك مي

نظر مذاكراتي در آن زمان به مراتب 
تري  يي تر و فرصت طال رايط مناسبش

هاي قبل خود براي  به نسبت دولت
فتح باب يك سلسله مذاكرات در 
نهايت جامع، براي باز كردن اين گره 

اي  به هر دليل و انگيزه. كور داشت
براي هدايت توام با . چنين نشد

موفقيت و به پايان رساندن يك 
مذاكره براي هريك از طرفين الزامات 

زمينه  پيش. ازهايي وجود داردو پيش ني
مذاكره و فضايي كه در آن مذاكره 

هاي از پيش  گيرد و هدف صورت مي
تعريف شده براي طرفين يك امر 
بديهي و ابتدايي است ولي سوال 
اساسي اين است كه چرا در چنين 
زماني و شرايطي بايد اين مذاكره را 

ها بر سر يك  انجام دهيم و با آمريكايي
م؟ در شرايطي كه ميز بنشيني
اند كه  م كرده ها از قبل اعال آمريكايي
وجه با ايران و سوريه مذاكره  به هيچ

كنند و دو ناو هواپيمابر،  مستقيم نمي
رزمناو و زيردريايي آنها در خليج 
فارس و درياي عمان ترافيك دريايي 
ايجاد كرده است و بعضا اخبار تصادم 

گاني آنها با ناوگان بازرگاني و غيربازر
شود نماينده ايران در پشت  گزارش مي

وجوي چه  ميز مذاكره در جست
هايي را براي  خواهد بود و چه هدف

منافع ملي ما تعقيب خواهد كرد؟ آيا 
اين ديدار غير از يك جلسه ايراد اتهام 
به ايران و شايد هم تفهيم اتهام چيز 
ديگري است؟ در شرايطي كه 

ست هاي بعثي عراق را قرار ا ژنرال
مجددا دعوت به كار كنند و اين خود 

آرايي  به معناي تشويق آنان به صف
عليه ايران است در بغداد در 

وجوي چه خواهيم بود؟ آيا  جست
شمشير تحريم و يا ناوهاي هواپيمابر 

هاي توپدار در قرن  نقشي غير از قايق
نوزدهم دارند؟ آيا در بهترين حالت 
 غير از آن خواهد بود كه ما را در

 حقوقي -چنبره يك مكانيسم سياسي 
المللي متعهد و ملتزم به مشاركت  بين

در امري كنند كه اساسا مقوله ما نيست 
كند؟  و فقط مشكل ديگران را حل مي

اكنون خودمان را آماده  آيا از هم
ايم در بازگشت از بغداد و سپس  كرده

استانبول چگونه تظاهر به پيروزي كنيم 
رده خود را هاي كسب نك و موفقيت

توجيه كنيم؟و اگر چنين نكنيم آقاي 
بوش با پوزخندي به آقاي بيكر و آقاي 

ميلتون فخر نخواهد فروخت كه اه

ديديد ايران قابل مذاكره نيست؟باور 
بفرماييد مذاكره كردن چيز بسيار 

  ».خوبي است اما نه در چنين شرايطي
 

هيأتهاي ايران و امريكا در * 
 و بنا بر بغداد ديدار كرده اند

ديدار ديگري در واشنگتن 
 :است

 
 به نقل از ، ايلنا اسفند، 12در  ◄

، خبر  كونا ،خبرگزاري رسمي كويت
 دفتر جالل طالباني در : داده است 

زاد سفير   اي به نقل از زلماي خليل  بيانيه
ايران و : آمريكا در عراق اعالم كرد

آمريكا قرار است در واشنگتن درباره 
 . ات در عراق مذاكره كنندامنيت و ثب

زاد از طالباني در بيمارستاني   خليل    
در امان عيادت كرد و نتيجه كنفرانس 

 و نيتي عراق را به اطالع وي رساندام
هيات آمريكا با همتايان ايراني : گفت 

خود در نشست امنيتي بغداد ديدار 
 . كرد كه نتيجه اين نشست مثبت بود

رف تصميم  اساس اين بيانيه دو طبر
اند براي مذاكره با هدف   گرفته

دستيابي به صلح و ثبات در عراق و 
 . منطقه بار ديگر ديدار كنند

طالباني از سفير آمريكا به دليل      
تالش براي برگزاري نشست ميان 
آمريكا و ايران قدرداني كرد و ابراز 
اميدواري كرد؛ اين امر به نتايج مثبتي 

به عراق و كل منجر شود كه امنيت را 
تاريخي براي نشست  .منطقه باز گرداند

پيشنهادي ميان ايران و آمريكا مشخص 
 . نشده است

 

سرو صداها در باره 
گفتگوي ايران و امريكا، 
طبل و شيپور جنگ را 
از صدا نيانداخته و نوع 
خطرناكي از جنگ، 
جنگ داخلي در عراق 
و لبنان و فلسطين و 
ايران طراحي و اجرا 

 :مي شود 
 

نبايد گذاشت بوش دست به * 
جنگ بر ضد ايران بزند زيرا اين 
جنگ نتيجه معكوس ببار مي 

 :وردآ
 
خبر مي )  مارس 5(  فوكس نيوز ◄

نكه بوش دست به آدهد كه از بيم 
جنگ با ايران بزند، يك سناتور 
دموكرات، جيم وب ، طرحي را تهيه 

ن،  حكومت آكرده است كه بنا بر 
يران بودجه بوش براي جنگ با ا

 .نخواهد داشت 
     سناتور وب مدتهاست كه نظر خود 

ايران مي بايد در : را  تكرار مي كند 
ن، آامنيت عراق و تثبيت وضعيت 

و هشدار مي دهد .  شركت داده شود 
  كنگره 2002كه بوش مي تواند مصوبه 

درباره عراق  را  مجوز حمله نظامي به 
 . ايران كند 

نخست اين :  گويد     سناتور وب مي
كه در رابطه با ايران مي بايد از تمامي 
امكانات ديپلماتيك استفاده كرد و 
سپس اين كه بوش حق ندارد بدون 
نظر كنگره و خود سر اقدام نظامي در 

 .ورد آباره ايران به عمل 
 مارس، بگزارش 13 با اينهمه، در ◄
سوشيتدپرس،  بهنگام تصويب اليحه آ

فغانستان، ماده بودجه جنگ عراق و ا
اي حذف شد كه مقرر مي كرد  
پرزيدنت بوش بدون تصويب كنگره 

. حق ندارد به ايران حمله كند 
دموكراتهاي محافظه كار اصرار 
. ورزيدند  اين ماده حذف شود

استداللشان اين بود كه با رژيمي از 
نوع رژيم ايران ،  رئيس جمهوري همه 

ي انتخاب ها ، از جمله جنگ را بايد رو
 . ميز خود داشته باشد 

گزارش  )  مارس 5(  و لوموند ◄
فرانك بارنابي ، كارشناس انگليسي  در 
امور نظامي و تسليحاتي را انتشار داده 

بنا بر اين گزارش ،  اقدام . است 
نظامي براي از ميان بردن مؤسسات 
اتمي ايران ، نه سود كه زيان ببار مي 

 اين تحقيق به خواست گروه.  ورد آ
كسفورد انجام گرفته آتحقيق  دانشگاه 

داليل .  مارس انتشار يافته است 5و در 
 :ن عبارتند از آ
مد اين جنگ اينست آ نخستين پي ●

كه جو خصومت بر ضد غرب كه هم 
اكنون بر ايران حاكم است، سنگين تر 

 . مي شود 
 پي دومش اينست كه ايران را بر ●

  .دستيابي بر سالح اتمي مصمم مي كند 
بخصوص كه بمبارانها نمي توانند 
خسارت جدي بر مؤسسات اتمي ايران 

 .    وارد كند 
 

با وجود اين هشدارها، * 
حكومت بوش قوا در خليج 
فارس جمع مي كند و صداي 
طبل و شيپور جنگ را بلند تر 

 :مي كند 
 
نتي وار مصاحبه اي با سيمور  آ◄

هرش ، روزنامه نگار امريكائي را كه در 
 مارس 13مده ، در آريه بعمل  فو27

عنواني كه  به .  انتشار داده است 2007
چرا امريكا از : مصاحبه داده اينست 

جهاد گرايان سني حمايت مي كند ؟  
بنظر هرش بدين خاطر كه حكومت 
بوش جنگ با ايران را  تدارك مي 

 :كند 
 تغيير جهتي كه سياست حكومت ●

ن سخن مي گويد ، در واقع،  آبوش از 
جهت ويرانگر تري بدان بخشيدن در 

ما هم اكنون در .  ماه هاي اخير است 
رئيس جمهوري . جنگ با عراق هستيم 

ن را بگسترد آتصميم گرفته است دامنه 
ما مي .  اينك هدف ايران است . 

خواهيم ايران را منزوي كنيم و وقتي 
شرائط مساعد شدند، به اين كشور 

حكومت بوش يك سال . حمله كنيم 
. است كه در تدارك اين حمله است 

بعد نوبت زدن متحدانش در سوريه و 
 . لبنان مي رسد 

     افزون بر قوائي كه به خليج فارس 
برده است، امريكا در انگلستان  و 
اسرائيل و مصر و عربستان سعودي و 
. اردن قوا متمركز  كرده است 

اتحادي از كشورهاي سني ميانه رو 
دن به شيعه ، براي  ضربه وارد كر

شيعه ها اقليت .  ورده است آبوجود 
 . هستند اما يك اقليت نيرومند هستند 

 7در صفحه
 

ورشكستگي به تقصير
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در لبنان ، شيعه . يران شيعه است ا
اكثريت دارد اما نخست وزير، سينيورا 

 . سني و زير فشار شديد حزب اهللا است 
 امريكا در خاورميانه بهر كاري دست ●

 گرفتن نكه جلو قدرتآمي زند براي 
ميز آاين روش تناقض . شيعه را بگيرد 

. مد زيانبار  پيدا مي كند آاست و پي 
چرا كه در عراق، امريكا با شيعه متحد 
است و رويه اش در كشورهاي ديگر 
منطقه ، به اين معني است كه اتحاد با 
شيعه عراق نيز صوري و مصلحتي است 

سياست حكومت بوش بقدري .  
و روز به روز پيچيده و ضد و نقيض 

يا آ: دمي از خود مي پرسد آاست كه 
 اين حكومت مي داند چه مي كند ؟ 

حكومت بوش نيروهائي را : گويت * 
نها آرها مي كند بدون اين كه بتواند 

جلوي پاي خود را نمي . را مهار كند 
يا در اين حكومت كسي آاما . بيند 

نيست كه جلوي پايش را ببيند و حتي 
 را نبيند يك روز به واقعيت جلو چشم

عراق حمله و حزب  بعث زدائي كند و 
ورد كه شيعه با آوضعيتي را بوجود 

ن،  دولت را در دست آاستفاده از 
بگيرد و روز ديگر بفكر بكار فراخواندن 

اين واقعيت كه در . بعثي ها بيفتد 
عراق شيعه ها حكومت خواهند جست 

يا آ.  قابل ديدن بود  2002از سال 
 ن را نديد ؟ آوش حكومت ب

 شما نخست بايد بدانيد اين محافظه ●
دمهاي خيره سري آكاران جديد 

نشان نمي دارد آهستند كه تجربه هم بر
وقتي جنگ . رويه خود را تغيير بدهند 

با عراق انجام شد،  در همان دو سه ماه 
اول ،  ما مي بايد صداي پاي شورشيان 
را مي شنيديم ، ما مي بايد صداهاي 

ا را در حال حرف زدن با يكديگر و نهآ
. ماده شدن براي قيام را مي شنيديم آ

نها را آعالمتها را مي ديديم و معاني 
اين عالمتها را ايران . اندر مي يافتيم 

ايرانيها با عراقيها رابطه بر .  مي داد 
چرا نبايد اين كار را مي . قرار كردند

كردند ؟ چرا نبايد متحدهاي خود را 
نكه ما را آكردند براي كمك مي 

تضعيف كنند ؟  در اين دنيا،  همه 
 .همين كار را مي كنند 

     محافظه كاران حاضر نبودند گوش 
به اين  حرف حساب بدهند كه در 

پا را در . جنوب عراق شيعه ها هستند 
» بعث زدائي « يك كفش كردند كه 

اين شد كه ارتش و هر . بايد كرد 
ط مي جست را سازماني كه به صدام رب

كاري براستي ابلهانه . منحل كردند 
محافظه كاران جديد بنا را بر . كردند 

 سال ميان 8اين گذاشته بودند كه 
ايران و عراق جنگ شده است و نفرت 
مردم دو كشور از يكديگر بقدري 
شديد است  كه به ايران امكان نمي 

شيعه . دهد در عراق نفوذي پيدا كند 
هاي عراق از هاي ايران و شيعه 
 ... يكديگر نفرت دارند و

نكه چندين نوبت دستگاه هاي آ      با 
اطالعاتي امريكا گزارش دادند كه 

  عامل ايراني در عراق مشغول 5000
فعاليت هستند و سپاه قدس در عراق 

اما گوش محافظه كاران . فعال است 
جديد بر هشدار ها بسته بود و چشم 

 . ديد نها اين گزارش ها را نمي آ
كوري و كري محافظه : گويت * 

كاران جديد و حكومت بوش بيشتر از 
نها تكرار مي آدر حقيقت، . اينست 

كردند بعد از پايان گرفتن كار عراق ، 
پس . نوبت به ايران و سوريه مي رسد 

اين دو كشور سودشان در اين بود كه 
 .دست امريكا را در عراق بند كنند 

ن  از خود   بدين خاطر است  كه م●
مده آبر سر  عقل بوش  چه : مي پرسم

ايران به : است كه يكسر  مي گويد 
شورشيان عراق كمك مي كند، سوريه 
به شورشيان عراق پول و اسلحه مي 

حزب اهللا با شورشيان عراق . دهد 

شما به ياد مي . همكاري مي كند 
وريد كه در يكي دو هفته اول بعد از آ

ي بردند پايان جنگ كه همه گمان م
پيروزي قطعي و اوضاع بر وفق كمال 
: گشته است، ديگ چني  مي گفت

بعد از . هدف بعدي ما ايران است 
نگاه حزب اهللا آايران ، نوبت سوريه و 

حكومت بوش ورق خود . لبنان است 
را رو كرد و بعد  عصباني شد كه چرا 
بازي گران ديگر دست او را مي 

بي !  خوانند و  او را مي بازانند 
 .كفايتي  هم حدي دارد 

براي من توضيح بدهيد كه :  گويت * 
سازمانهاي سني چگونه به ساز القاعده 

 مي رقصند ؟
. من دو بار به بيروت رفتم :  هرش ●

من نصراهللا را پيش از حمله اسرائيل به 
. خواستم او را  ببينيم . لبنان ديده بودم

او . من همواره با او گفتگو مي كنم 
بله ، او در سالهاي . ني است دم روشآ

  گروه هاي  تروريست را رهبري 1980
 سالي است كه روش 10اما . مي كرد 

مقامات .  سياسي  را اتخاذ كرده است 
بعد : اطالعاتي امريكا به من مي گويند

از ضربه اي كه اسرائيل از حزب اهللا 
خورد، اينك شيخ حسن نصراهللا 
.  مهمترين شخصيت خاورميانه است 

در مصر كه . من خود در قاهره بودم 
مردمش سني هستند، او از هر شخصيت 

 .  ديگري محبوب تر است 
نكه چندين نوبت خود را آ    پس از 

ن راه آتغيير دادند و  از اين راه و 
از او . رفتند، سرانجام مرا نزد او بردند 

اسرائيل چنان در پي يافتن و : پرسيدم 
در پنهان كشتن شما است كه اينهمه  

نگاه داشتن محل اقامت شما، كوشش 
نگراني از سني : مي شود؟ او پاسخ داد 

عوامل . هاي راديكال ، بيشتر است 
اطالعاتي اردن ، سلفي ها، وهابي ها و 

 .مجاهدين سني 
      سلفي ها و وهابي ها خارج از 

نها سني آ. عربستان سعودي هستند 
ارند هاي راديكالند و با القاعده پيوند د

نها هركس سني نيست ، كافر آاز ديد . 
 . است و قتلش واجب 

 ماه اخير ، سه گروه سني 8  تا 6در      
، هر سه تروريست و مرتبط با القاعده 

و پول ما، اياالت .  تشكيل شده اند 
متحده امريكا و عربستان سعودي، به 

نها هم آاين گروهها داده مي شود و 
!  ي كنند به حساب القاعده واريز م

نها آاسلحه ، لباس و ديگر تجهيزات  به 
  . را، در واقع به القاعده مي دهيم

      چرا حكومت بوش از سلفي ها و 
وهابي ها حمايت مي كند  مگر اينها  
از همانها نيستند كه سه سال دستگير و 

ورده و زنداني شدند ؟  آبه گوانتانامو 
نها حمايت مي كند زيرا دشمنان  آاز 
.  يخ حسن نصراهللا و حزب اهللا هستند ش

با توجه به اين كه حزب اهللا نيز از 
تروريسم خوب سررشته دارد، معناي 
اين كار ، ايجاد جنگ هاي داخلي در 

 . لبنان است  
     در عراق نيز ، دو ميليون مسيحي 
رفته اند و بناي كار حكومت بوش بر 
اينست كه سني و شيعه به جان يكديگر 

اينك كه در عراق جنگ فرقه .  بيفتند 
ايست ، حكومت بوش در صدد است 

 وردآدر لبنان نيز اين جنگ را بوجود 
زرمي در اين سياست هست آاندك .  
 ؟

شكارا قابل آ     واقعيتي كه در لبنان 
مشاهده است، اينست كه حكومت 
امريكا نمي خواهد  هيچگونه سازشي 

شيعه ها نيمي از جمعيت . يد آبعمل 
ان را تشكيل مي دهند اما در دولت لبن
 .  درصد نيز سهم ندارند 20

پيش از اين ، خبر : انقالب اسالمي 
ن، امريكا آديگري را نقل كرديم كه بنا بر 

در پي ايجاد دولت وابسته به خود در 
غير از هرش، گزارشگر .  عراق است 

امريكائي ديگري گزارش كرده است كه 
جه هرگاه استراتژي جديد به نتي

نيانجامد، حكومت بوش قصد دارد همان 
روشي را در عراق بكار  خواهد برد كه در 

به سخن ديگر، گروه . السالوادر بكار برد 
هاي مسلح تشكيل خواهد داد و به جان 

بدين قرار، جنگ .  مردم خواهند انداخت 
نند، آخطرناكي كه افغانستان و عراق در 

ريه  به ايران و لبنان و فلسطين و بسا سو
اال اين كه چنين .  گسترش خواهد يافت 

جنگي دامن عربستان و كشورهاي خليج 
فارس را مي گيرد و امنيت چاه هاي نفت 

يكبار ديگر با اين .  را به خطر مي اندازد 
واقعيت روبرو مي شويم كه ادامه حيات 

 مالي  حيات –رژيم مافياهاي نظامي 
 ملي ايران را به خطر مي اندازد و شراره

هاي جنگ را كه اينك وارد مرزهاي 
ايران شده اند،  به جان هستي ايران مي 

  .اندازد
 

 اول تعليق :پوتين
:  بوش -غني سازي

اول تعليق غني 
:  مراجع قم-سازي 

كار را به جنگ 
  :!نكشانيد

  
در همان حال كه : انقالب اسالمي 

گفتگوها بر سر قطعنامه سوم ميان 
ارد، احمدي  كشور ادامه د6نمايندگان 

براي دفاع از حق ايران ، : نژاد  مي گويد
بهنگام طرح قطعنامه سوم، در جلسه 

در . شوراي امنيت حضور پيدا مي كند 
اين ميان، رويه روسيه ضربه جديد و 
سختي است كه بر رژيم وارد مي شود و 

اين .  ن را ضعيف تر مي كند آموضع 
فصل را با خبرها در باره تصميم پوتين و 

غاز مي آتراض روسيه به رويه رژيم اع
  :كنيم

 
اول تعليق غني : پوتين * 

سازي و بعد راه اندازي 
 :نيروگاه اتمي بوشهر

 
، با )  مارس 12(  واشنگتن  پست ◄

استناد گزارش رويتر، شرحي در باره 
تصميم پوتين بر معلق كردن تكميل 
نيروگاه اتمي بوشهر به معلق شدن غني 

از . تشار داده است سازي اورانيوم ، ان
اطالعات مندرج در اين شرح، 
اطالعات زير در گزارش هاي ديگر 

 : نيستند 
 انزواي ايران  با امتناع روسيه  از ●

تكميل نيروگاه اتمي بوشهر ، كامل شد 
روسيه نزديك ترين قدرت به ايران  . 

است كه اينك ايران را به سوء استفاده 
  . از حسن نيت روسيه ، متهم مي كند

 روسيه به خواست غرب در ●
خودداري از فروش اسلحه به ايران 
عمل نكرد و براي ايران نيروگاه اتمي 

بكي آساخت و در شوراي امنيت عامل 

اما اينك . شدن مجازاتهاي مقرر شد 
به ايران مي گويد صبرش به انتها 

 . رسيده است 
      شركت سازنده مي گويد در 

اه را تحويل سپتامبر نمي تواند نيروگ
ن تاريخ نيروگاه آدهد و چون در 

تحويل داده نخواهد شد، در ماه 
مارس نيز سوخت اتمي به ايران داده 

علت به تعويق افتادن . نمي شود 
تكميل نيروگاه اينست كه ايران قسط 
را نپرداخته است اما در مسكو، ناظران 
مي گويند علت تعليق ساختمان 

 .نيروگاه ، سياسي است 
زمان با اعالم تعويق تكميل  هم●

نيروگاه از سوي سخنگوي شركت 
، خبرگزاريهاي  اكسپورتياسترو

گاه ، آروسي ، به نقل از يك منبع 
ايران را متهم كرد كه از حمايت 
ديپلماتيك روسيه استفاده مي كند 
بدون اين كه در برابر، امتيازهائي 

ايرانيها در استفاده از روابط « بدهد 
نكه  آاط مي كنند بي سازنده ما افر

دولت روسيه را از ثبات سياستهاي 
 » . ايران مطمئن كنند 

 از هويت منبع اطالعي نيست اما  هر ●
سه خبرگزاري عمده روسيه قول باال را 

مقامهاي روسيه . ن نقل كرده اند آاز 
گاه و خبرگزاريهاشان آاغلب از منبع 

براي فرستادن پيام به دولتهاي خارجي 
ن منبع، آبنا بر .  ي كنند استفاده م

نچه در سياست آدولت روسيه از 
خارجي خود از دست مي دهد، رنج 
مي برد و سيماي روسيه بخاطر رفتار 

نها به آاگر . ايرانيها ملكوك مي شود
ژانس بين المللي انرژي آپرسشهايي 

اتمي  پاسخ ندهند، نبايد روي روسيه 
نها نمي توانند دائم بر آ. حساب كنند 

اي روابط خوب ما، بازي خود را مبن
نها بايد بدانند كه كليد آ. بكنند 

قطعنامه بعدي شوراي امنيت در دست 
زيرا روسيه است كه مي .  روسيه است 

تواند  قطعنامه را وتو كند و يا سبب 
 . تخفيف مجازاتها بگردد 

مذاكرات  ، 2007 مارس 12 در ◄
 در هي و روسراني ايندگي نمايها اتيه

 بوشهر بدون ي اتمروگاهي نليكممورد ت
 ستي ادليمو  افتهي اني پاجهينت
يك منبع نظامي  به نقل از ، نيوزالين

غربي كه نخواست نامبرده شود، اطالع 
به  ني پوتريمي والدداده است كه 

اول تعليق : دولت ايران گفته است 
 ! بعد تكميل ساختمان نيروگاه بوشهر 

     به شرحي كه در شماره پيشين 
مده است، شركت آانقالب اسالمي 

،  اكسپورتياتم استرو، روسي سازنده
ايران بدهي : دو  بهانه گرفته است 

خود را نپرداخته است و  مجازات 
ايران توسط شوراي امنيت سبب شده 
است كه سازندگان تجهيزات مورد 

ن تجهيزات را در آنياز، حاضر نشوند 
 . اختيار شركت سازنده بگذارند 

)   اسفند 21( زارش ايسنا  به گ◄
ي  مذاكرات ايران و روسيه درباره

اندازي به موقع نيروگاه بوشهر  راه
ي گذشته در مسكو انجام شد و  هفته

ها از روز دوشنبه  گو و ادامه اين گفت
در تهران با حضور مقامات روسي و 
معاون سازمان انرژي اتمي كشورمان 

همچنين قرار بود روز . آغاز شده است
شنبه واحد پشتيباني نيروگاه بوشهر با  سه

حضور مهندس آقازاده رييس سازمان 
برداري برسد  ه انرژي اتمي كشور به بهر

كه با اعالم اين سازمان به سال آينده 
 . موكول شد

 رزادياحمد شفتاب،   آ به گزارش ◄
 در هي روسيبا اشاره به بهانه تراش

 : ه است بوشهر گفتي اتمروگاهي نليتكم
ها   روشن است كه روسيليخ
 كه امكان دارد، يي تا جاخواهند يم

 قي بوشهر را به تعوروگاهيساخت ن
 آن هم درآمد قي تا از طرندازنديب
 ي براي كسب كنند و هم محمليشتريب

 . اشند داشته بكايكاهش فشار آمر
 روگاهي ساختمان نلي به نظر من تكم    

 ست،ي نتي اهميبوشهر آن قدرها دارا
 و ليه مهم است بخش تحو كيزيچ
 است روگاهي نازي سوخت مورد نديخر

 داده روگاهيچرا كه اگر سوخت به ن
 يساتينشود، ساختمان آن جز تاس

.   نخواهد بوديگري دزي چتيخاص يب
 شهي از آن كه رشي مشكالت بنيا

 شهي ري داشته باشد، داراياقتصاد
 .  استياسيس

 شروع به كار ي براروگاهي نك    ي
 ي درصد غن5 ومي تن اوران120 ندازمين

 5 ي با غناوميالبته اوران. شده است
 يها  سالحيدرصد قابل استفاده برا

 كه ني اما با توجه به استي نيا هسته
 شده در ي درصد غن5 وميفاصله اوران

 با ومي با اوران،يعي طبومي با اورانسهيمقا
 درصد كمتر است، اگر 90 يغنا

 ني اردي مورد سوءظن قرار بگيكشور
 ومي كه اورانديآ ي مشياحتمال پ

 را به روگاهي ني گرفته شده براليتحو
 ري ضبط كند و در مسيطور ناگهان

 .  به كار بندديگريد
 نكته را از نظر ني اديبه نظر من نبا    

دور داشت كه به همان نسبت كه 
 باال يا  با توان هستهراني از اكايآمر

ندان  چزي نهي خواهد بود، روسيناراض
 قدرت كي با ي به هم جواريليتما

 .  ندارديا هسته
 

پيغام مراجع قم به خامنه 
كار را به جنگ : اي 

 :نكشانيد 
 

ولو با دادن : مراجع قم * 
امتيازهائي مانع از رفتن ايران 

 :بكام جنگ شويد 
 
 به قرار اطالع از ايران، مراجع قم ◄

گلپايگاني، رئيس دفتر خامنه اي را به 
ده اند و توسط او به خامنه اي قم خوان

يك جنگ ديگر : پيغام داده اند 
سودمند نيست و مردم ايران نيز بهيچرو 

بنا بر اين، بنا را بر . ن موافق نيستند آبا 
مصالحه با غربيها بگذاريد ولو با 

 .پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم 
     بنا بر همان اطالع ،  فشارها از هر 

مشكل .  وارد مي شود سو به خامنه اي
او اينست كه چگونه عمل كند كه  
گفته نشود او نيز ناچار شد جام زهر را 

 .سر كشد 
  اسفند ،   خاتمي  حكومت 22 در ◄

را فراخواند ايران را از بحران  با  
قدرتهاي جهان ، بر سر برنامه اتمي 

ولو با دادن امتيازهائي مي .  بيرون برد 
ن آداد و مانع از بايد  به بحران خاتمه 

شد كه شوراي امنيت قطعنامه ديگري 
 بنظر .  بر ضد ايران به تصويب رساند 

 8در صفحه
 

به تقصيرورشكستگي
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من ما بايد بهائي  بپردازيم و بايد  اين 
براي تأمين .  بها را شجاعانه بپردازيم 

ينده ، مي بايد  امروز به آحقوق ما در 
او نامي از .  بحران خاتمه بدهيم 

در : اما تأكيد كرد  . احمدي نژاد نبرد
رياست جمهوري من، گفتگو با امريكا 
تابو بود، اينك كه اين تابو شكسته شد، 
بايد با اتخاذ رفتاري عاقالنه كشور را از 

  . بحران بيرون برد
 

نها كه آ: بنا بر اطالع موثق* 
برنامه اتمي را در دست دارند،  

و  . اغلب سهميه اي ها هستند 
يك : داحمدي نژاد مي گوي

دختر بچه انرژي هسته اي توليد 
 ! :كرده است

 
  بنا بر اطالع موثق از ايران ، كساني ◄

كه برنامه اتمي ايران را در اختيار 
يعني . دارند،  سهميه اي ها هستند 

كساني كه بدون كنكور وارد دانشگاه 
شده اند و درس نخوانده مدرك گفته 

بدين خاطر، واقعيت تجهيزات و .  اند 
ش اتمي بسيار كمتر از ميزان دان

به سخن ديگر، بحراني . ادعائي است 
.  ساخته  شده است بر محور هيچ و پوچ

 اما  
:  صحبتهاي احمدي نژاد در قم ◄

خواهد به ما بگويد كه  دشمن مي
ما بايد بلند فرياد بزنيم كه . توانيد نمي

 .توانيم ما مي! ملت ايران! جوانان
ش با من يك خانم دبيري چند وقت پي

در ! تماس گرفت كه آقاي فالني
 ساله 16مون يك دختر بچه  مدرسه

كالس سوم دبيرستان رشته رياضي 
من تو ! فيزيك اومده ميگه، خانم دبير

اي را كشف  مون انرژي هسته خونه
 . كردم

من گفتم تو مدرسه جلسه بذارين، يك 
 جديه؟ رمقدار سوال كنين ببينين چقد

يدن مثل ، پرسيدن ددجلسه گذاشتن
من . داين كه جدي است، خبر دادن

زنگ زدم به رئيس سازمان انرژي 
گفتم آقاي عزيز يك دختر . اي هسته

خانم دبيرستاني، يك همچين حرفي 
، اگر صحت دزند، شما بررسي كني مي

، ددعوت كردن.دداره، حمايتش كني
اي ما كه متوسط  دانشمندان هسته
 سال است، نشستن 25سنشان كمتر از 

، اين دختر خانم را ده گذاشتنجلس
، پرس و جو، ديدن ددعوت كردن
 گفتند خوب بريم !درست ميگه

تون ببينيم چي كار داري  خونه
 اومدن در منزل ديدن اين ؟كني مي

دختر بچه سوم دبيرستان با كمك 
برادر بزرگترش، رفته يه سري قطعات 
را از بازار گرفته، به هم وصل كرده 

 توليد كرده كه اي واقعاً انرژي هسته
 آنجا و دخوب اآلن برداشتن بردن

اي شده  باالخره يك دانشمند هسته
براش اسكورت گذاشتن، برو، بيا، . ديگه

 »!اين خود باوريه... ماشين و راننده و
 نوار اين سخنراني را در مجلس ◄

» نمايندگان « مافيا  پخش كرده اند و  
 . بر سخنان احمدي نژاد خنديده اند 

هرگاه انسانيت خويش :  اسالمي انقالب
وردند، از اين كه با رئيس آرا بياد مي 

جمهوري خواندن احمدي نژاد و نماينده 
نها ،  مردم  ايران  تحقير و آشمردن 

روزگار ايران سياه شده است و مي شود، 
    .مي گريستند

 

انرژي اتمي به : شيرزاد
زيان ايران است و من 
احمدي نژاد را به بحث 

. دعوت مي كنمزاد آ
من براي : احمدي نژاد 

حضور در اجالس شوراي 
 :امنيت به نيويورك ميروم

 
گفتگوي )  مارس 3(  لوموند ◄

فرستاده خود به ايران با احمد شيرزاد 
 :را انتشار داده است 

 در اين روزها كه احمدي نژاد ●
همچنان موضع افراطي خود را تكرار 

ني ، يع» دشمنان داخلي « مي كندو به 
ميانه رو ها، اخطار مي كند كه به منافع 
ملي زيان مي زنند ، احمد شيرزاد 
جرأت مي كند از او دعوت به بحث 

 . زاد بر سر برنامه اتمي ايران كند آ
      در حالي كه ستيزه جو ترين 

سياستمداران، نظير هاشمي رفسنجاني،  
لود نكنند، با  آنها تنشها را زهر آبراي 

 براي - انتقاد مي كنند ايماء و اشاره
مثال هاشمي رفسنجاني مي گويد نبايد 

 ،  -ببر امريكائي را تحريك كنيم 
احمد شيرزاد  ، به خود ترديد راه نمي 
دهد و احمدي نژاد را به مناظره مي 

اين استاد فيزيك در بلوك .  خواند 
نوت ، حمله از روي قرار و قاعده اي 
به برنامه اتمي ايران مي كند و 

زاد دعوت آحمدي نژاد را به بحث ا
اقدام او  ناديده گرفته نشده .  مي كند 

 :است 
 البته، او نيز مانند همه ايرانيان مي ●

گويد ايران حق دارد تكنولوژي اتمي 
اما مي . ميز برخوردار باشد آصلح 
يا كشورش ايران براستي به آ: پرسد 

 انرژي اتمي نياز دارد ؟
تهاي بزرگ، قدر:       او مي نويسد 

بخصوص روسها و چيني ها  مدت هاي 
مديد است كه در جريان فعالتيهاي 

اين فعاليتها چون .  اتمي ايران هستند 
شفاف نبودند، وسيله فسادهاي پرشمار و  

و . نيز وسيله تأمين منافع بسياري شدند 
او خاطر نشان مي كند ذخاير اورانيوم 

ن آكشور نا كافي و هزينه غني كردن 
 . ار گزاف است بسي
به نظر من انرژي :  شيرزاد مي نويسد ●

اتمي هيچگونه سودي براي ايران 
همانطور كه ( اگر قرار باشد . ندارد 

مدت ده ) احمدي نژاد مدعي است 
سال هيچ كار نكنيم اال به راه انداختن 
توليد سوخت اتمي،  كشور نه سود كه 

كشورهاي دنياي سوم .  زيان مي كند 
رند با تحصيل تكنولوژي گمان مي ب

اتمي عقب ماندگي خود را جبران مي 
كنند و يك موقعيت بين المللي بدست 

و اين طرز فكري پوچ . ورند آمي 
 . است 

 وقتي از او مي پرسم چرا حاال اين ●
 3: سخن را مي گوئيد، پاسخ مي دهد 

سال است كه بطور مرتب  من اين 
اال اين كه . سخن را تكرار مي كنم 

 حساسيت بحدي است كه سخن حاال
من در مطبوعات بازتاب پيدا كرده 

تا اين زمان احمدي نژاد از .  است 
انرژي اتمي بمثابه يك حق و يك 

اما . ارزش في نفسه سخن نمي گفت 
نكه مسائل مردم را از ياد آحاال براي 

نها ببرد، تكنولوژي اتمي را دست آ
چند روز پيش، مي . ويز كرده است آ

 دست يافتن به تكنولوژي با: گفت

 سال به پيش، جهش مي 50اتمي،  
 . كنيم 
 اسفند، غالمحسين الهام،  20  در ◄

سخنگوي حكومت احمدي نژاد گفته 
بهنگام طرح قطعنامه جديد در : است 

شوراي امنيت، رئيس جمهوري شخصا  
در جلسه شوراي امنيت حضور خواهد 

 . يافت 
تصميم «      واكنشهاي فراوان نسبت به 

احمدي نژاد ، ابراز شده اند » ناگهاني 
 :ن جمله اند واكنشهاي زير آاز : 
 طرفه تر از همه واكنش علي ●

او  نمي داند چرا : الريجاني است 
احمدي نژاد مي خواهد به شوراي 

البد  دليلي : و مي گويد . امنيت برود
 . براي رفتن  به نيويورك دارد 

او با كسي بدين قرار، : انقالب اسالمي 
كه پرونده اتمي را در اختيار دارد و طرف 

» دبير « غرب و شرق در اين باره و 
شوراي امنيت ملي است، مشورت نكرده 

 .و حتي به او اطالع نداده است 
شما :  همگاني ترين واكنش  اينست ●

كه مي گفتيد قطعنامه شوراي امنيت 
ورق پاره اي بيش نيست و ارزش 

نيت مي رويد چه ندارد، به شوراي ام
رفتن شما به شوراي امنيت كنيد ؟  

اعتراف صريح است بر ارزشمند بودن 
قطعنامه شوراي امنيت تا بدانحد كه 
رئيس جمهوري ايران در جلسه شوراي 

ن آاز .  امنيت حضور پيدا مي كند 
پس، هرگاه قطعنامه را اجرا نكنيد، 
ايران را نه تنها  به انزواي كامل 

لكه در معرض بيتشرين ورده ايد، بآدر
) محاصره اقتصادي و جنگ ( تهديد ها 

چنانكه اگر سخنان بي .  قرار داده ايد 
ربط شما نبود، پرونده ايران به شوراي 
امنيت نمي رفت و قطعنامه بر ضد 

  .ايران صادر نمي شد
با توجه به اين واقعيت :  انقالب اسالمي 

كه اين بار، بحران گريبان بحران سازان 
گرفته است، اعالن سفر احمدي نژاد به را 

شوراي امنيت، كوششي براي بيرون 
احضار خود : رفتن از حلقه محاصره است 

 وزير تحت استيضاح،  4او به مجلس و 
بحران اقتصادي كه تشديد مي شود، 
مخالفت روحانيان، وسعت گرفتن جبهه 
مخالف در درون رژيم ، جنبش اعتراضي 

للي،  او و معلمان و انزواي بين الم
مافياهاي حامي او را به اين فكر انداخته 
است كه سفر به نيويورك ، احمدي نژاد 

  .را ازمحاصره اين مشكلها بدر مي برد
 
ژانس بين المللي انرژي آ

ايران غني سازي : اتمي 
اورانيوم را متوقف كرده 

 .دروغ است : رژيم . است
 
 مارس،  البرادعي ، مدير 5 در ◄
: مللي انرژي اتمي  گفت ژانس بين الآ

 ايران غني سازي اورانيوم را عمال 
 . متوقف كرده است 

      ارزيابي رسانه هاي غرب از اين 
نكه به آاقدام اين بود كه ايران  براي 

شوراي امنيت بگويد قصد روياروئي با 
ن شورا را ندارد، اين كار را كرده آ

بدان اميد كه قطعنامه جديد . است 
 . تر نشود شورا سخت 

 3000     با توجه به اين كه ايران 
سانتريفوژ را بكار نيانداخت است و با 
: توجه  به سخنان علي الريجاني 

ژانس بازگردانده آهرگاه پرونده به 
شود، ايران پروتكل الحاقي را اجرا 
خواهد كرد،  متوقف كردن غني 

سازي اورانيوم ، مي تواند زمينه گفتگو 
 . را فراهم كند 

باور من بر :     البرادعي گفته است 
اين نيست كه شمار سانريفوژهاي نطنز 
بيشتر شده باشد و يا اورانيومي براي 
غني شدن وارد سانتريفوژها شده باشد 

 . 
  مارس، حكومت احمدي نژاد 6 در ◄

ايران : قول البرادعي را تكذيب كرد 
 !به غني سازي اورانيوم ادامه مي دهد 

)  2007 مارس 7 (  اسفند16 در ◄
 ماده اي به امضاي سلطانيه، 10نامهء 

ژانس بين المللي آنماينده رژيم در 
ژانس انتشار آانرژي اتمي به رئيس اين 

غاز، به نامه اي  اشاره مي آدر . يافت 
بنا بر .  شود كه انتشار پيدا نكرده است

اين، نامه منتشر شده، نامه دوم است و 
 :ن اينست آخالصه 

  بجنايعال
 افتخار را دارم كه به نامه ني امن

 به MBA-IRA-30/2007-1شماره 
 اشاره و موارد 15 -02 -2007 خيتار
 : را اطالع دهم ريز
 تنها ي اتمي انرژي المللني  آژانس ب-1

 از قي مقام در تحقني تريمقام و اساس
 ي جمهورزي صلح آمي هسته ايتهايفعال

 . خواهد بودراني اياسالم
 سازمان ملل تي امنيورا مداخله ش-2

 چي هراني ايمتحد در موضوع هسته ا
 ... ندارد ياساس قانون

 ي اسالمي كه جمهوري در حال-3
 ي فراتر از حقوق محروم نشدنرانيا

 چي شده هدي قي تيخود كه در ان پ
 كند با وجود ينم را درخواست يزيچ
 تعهدات ي به اجرالي ،همواره متمانيا

كه بر اساس (  معاهده  نيخود تحت ا
 ي اجراي از منافع و حقوديآن با

بوده )  بهره مند شوديفي تكالنيچن
  ...است

 و با تجربه ي  آژانس تنها سازمان فن-4
 در استفاده ي و همكارسهايدر ارائه سرو

 ي هسته اي از انرژزي صلح آميها
 سازمان كي آژانس به ليتبد. است

 ي نامه انيي آن را از اهداف آياسيس
 به -5 ...رف خواهد كردخود منح

منظور حذف ابهامات و سوء تفاهمها در 
 ي و اجراراني ايرابطه با برنامه هسته ا

 ي اسالمي كامل ، جمهوريشفاف ساز
 را در برابر ري اقدامات متعدد زرانيا

 :آژانس اتخاذ كرده است 
 فراتر از ي حتكي نزديهمكار     

 ي خود با آژانس ؛ طيتعهدات قانون
 از دو هزار نفرروز شيذشته بسه سال گ

 و ي هسته اي هاتي از فعاليبازرس
 ني انجام شده كه اراني اساتيتاس

 سابقه است ؛ ي آژانس بخيمورد در تار
 ي سازي وغندي داوطلبانه تولقيتعل

 ... وابسته به آنيتهاي و فعالومياوران
 عالوه بر نكات باال از زمان انتشار -6

سال  گزارش شما در نوامبر نيآخر
 در راني اي اسالمي ، جمهور2006

 خود با آژانس اجازه يادامه همكار
 نفر روز را صادر 132 به مدت يبازرس

 اقدامات خود را نشان تيكرد تا شفاف
 ...دهد

 از گذشته راني اي اسالمي  جمهور-7
 ي المللني بنيتا به حال به تمام قوان

 ... بوده استبنديپا
شد،  گفته شتري  همانطور كه پ-8

 آب ني سنگي مگا وات40راكتور 
)IR40 (راكتور نيگزيقرار است جا 
 كه  شود تهرانني آب سنگيمگاه وات5

 نيا.  كرده استيعمر خود را سپر
 ديراكتور عمدتا در تول

 نقش دارد كه در ييزوتوپهايوايراد
 مورد ي و كشاورزي پزشكنهيزم

 .ردي گياستفاده قرار م

له مهم   با توجه به آنكه چند مسئ-9
 شود ي آورادي دي مانده است بايباق

 ري دبيجانيكه همانطور كه دكتر الر
 27 در نامه ي ملتي امني عاليشورا
 اظهار ي به جناب عال2006 ليآور

 ي جمهورلي و تمايداشت، آمادگ
 مذاكره درباره ي براراني اياسالم

 حل موضوعات هم با آژانس يچگونگ
 يينهاناي به اطمي اتمي انرژيالملل نيب

 گردد كه به موضوعات يباز م
چارچوب آژانس بدون دخالت 

 سازمان ملل متحد تي امنيشورا
 ي جمهورهي زمننيدر ا. ارتباط دارد

 ي همكارمي آماده تنظراني اياسالم
 مقررات مذاكره شده هي برپاندهيآ

 .است
مشهود است كه تحقق چشم . 10

 قي فوق الذكر صرفا از طرياندازها
 رابطه نيدر ا.  شودي مسريمذاكره م

 از ري عالوه بر تقدي اسالميجمهور
 به نوبه گراني و دي جناب عاليتالشها

خود آماده وارد شدن به مذاكرات 
سازنده با هدف حل موضوعات حائز 

 . استتياهم
ژانس بر آ با وجود اين دو نامه، ◄

سختگيريهاي خود در مورد ايران 
)  مارس 6( لوموند : افزوده است 

 :مي دهد اطالع 
ژانس بين المللي آ    شوراي حكام 

 مارس، در وين 5انرژي اتمي ، در 
بنا : تشكيل شد و بر فشار بر اين افزود 

 شوراي 2006 دسامبر 23بر قطعنامه 
ژانس بخش بزرگي از كمك آامنيت، 

فني خود را به سازمان انرژي اتمي 
 .ايران ، قطع مي كند 

 5 ژانس درآ     البرادعي، دبير كل 
در مسئله برنامه اتمي : مارس گفته است

ژانس خود را در بن بست مي آايران، 
زيرا نمي تواند تمامي فعاليتهاي .  بيند 

اتمي ايران را تحت بازرسي قرار دهد 
و بطور شفاف و قطعي بگويد فعاليتهاي 

 .اتمي ايران از چه نوع هستند 
 

نقش رونالد دوما؟ شاخ 
زيتون اروپا ؟ و ايران مي 
خواهد گفتگو كند با حفظ 

 :؟!برو آ
 

جبهه خردگرا به « : دوما * 
خواهان راه » رهبري خامنه اي

برو آحلي است كه رژيم را بي 
نكند و مجهز شدن ايران به بمب 
اتمي فاجعه نيست بدرد ايجاد 

 :تعادل با اسرائيل مي خورد 
 
 رونالد دوما، وزير خارجه اسبق ◄

يتي به فرانسه، به دعوت علي اكبر وال
در فرانسه ، گفته شد او با . تهران رفت 

. موافقت شيراك،  به تهران رفته است 
 فوريه، 27در بازگشت از اين سفر،  در 
مستقل از : او به اروپائيان گفته است 

يعني بدون پيش . امريكا عمل كنيد 
شرط و با سرعت ، با ايران وارد گفتگو 

 . شويد 
رات برغم اظها:     دوما مي گويد 

ميز احمدي نژاد، ايران آخصومت 
ماده يافتن يك راه حل معقول براي آ

برويش آنكه آبشرط . بحران است 
  .حفظ شود

     نظر دوما بر اين مبني استوار است 
كه در ايران، يك جبهه عقل گرا تحت 

. رهبري علي خامنه اي وجود دارد 
برغم اين كه او سخني نمي گويد ، او  

ديريت علي اكبر گروهي  را تحت م
  كه از حمايت هاشمي –واليتي 

 9در صفحه

ورشكستگي به تقصير
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  مشاور -رفسنجاني نيز برخوردار است 
خود، در سياست خارجي، مأمور حل 

افزون بر اين، .  بحران كرده است 
افكار عمومي مردم ايران نيز با افراطي 

  . گري احمدي نژاد مخالف است
      دوما  از نظر دور نمي دارد كه 

ي خواهد در غرب اختالف ايران م
نچه به او در باره خامنه آايجاد كند و 

اي و جبهه خرد گرا و مأموريت 
واليتي گفته شده است، مي تواند 

: اما مي گويد .  بدين قصد بوده باشد 
به زحمتش مي ارزد كه از قول ايرانيها 

حال :  نها بگوئيم آاتخاذ سند كنيم و به 
 رأس كه تصميم با رهبر است و او در

جبهه خرد گرا است و مي خواهد 
برومندانه با غرب كنار بيايد، بيائيد آ

براي ايرانيها قابل .  بنشينيم به گفتگو 
فهم نيست كه فرانسه و اروپا اين اندازه 
دنباله رو امريكا باشند و نمي فهمند 
چگونه ممكن است شيراك كسي را 
مأمور رفتن به ايران كند اما  بدون 

 ! ي سفر او لغو شود هيچ عذر موجه
     و يا اين كه چرا فرانسه به تقاضاهاي 
ايران براي فعال كردن شركتش در 

ماده آايران . اروديف، پاسخ نمي دهد 
است در اين محدوده با امريكا 

با توجه به گرفتاري .  همكاري كند 
امريكا در عراق، بسا امريكا با اين راه 

بشرط اين كه .  حل موافقت مي كند 
 . ايران تن به كنترل فعاليتهايش ،  بدهد

ابهام در :      در پاسخ اين پرسش 
مواضع مقامهاي ايران و ضد و نقيض 

يا بيانگر ابهام در آبودن اين مواضع ، 
نظامي و غير ( نها آفعاليتهاي اتمي 

نيست ؟ ، دو ما پاسخ مي دهد ) نظامي 
برفرض كه ايران مجهز به بمب اتمي :  

بكار ايجاد تعادل .  نيست بشود، فاجعه
 . يد آبا  تسليحات اتمي اسرائيل نيز مي 

      اما اين چشم انداز، دنياي عرب را 
يد زيرا از ايران آهيچ خوش نمي 

 :مجهز به بمب اتمي وحشت دارند 
 

اتم ايران دولتهاي : لوموند* 
متزلزل را كشورهاي خليج 

 :كرده است 
 
  شوراي همكاري خليج فارس ◄

مديدي ، در برابر برنامه اتمي مدت 
ايران ، كج دار و مريز ، عمل مي 

اما  حضور قدرتمند ايران در . كردند 
عراق و تنشها ميان سني ها و شيعه ها و  
رفتار رژيم ايران كه با رياست 
جمهوري جستن احمدي نژاد سخت 
سرانه تر شده است ،  سبب ترس 
دولتهاي عضو اين شورا از برنامه اتمي 

 . ان گشته است اير
     جنگ حزب اهللا با اسرائيل، از ديد 
اين كشورها عمق نفوذ ايران را نشان 

اين نفوذ و نه وضعيت عراق .  مي دهد 
است كه جنب و جوش سياسي بدون 
.  سابقه اي را در منطقه برانگيخته است 

يك رشته فعاليتهاي ديپلماتيك انجام 
گرفته اند و مي گيرند كه پاره اي از 

نها با امريكا همĤهنگ هستند و پاره آ
 .اي نه

 كشور عضو شوراي 6     بدين ترتيب، 
همكاري خليج فارس، با مصر و اردن ،  

ورده اند  آ را بوجود 6 + 2مجموعه 
كه مي تواند يك جبهه سني ضد ايران 

اين جبهه در همان .  توصيف شود 
حال كه بلحاظ نظامي با امريكا 

 كرده است همكاري مي كند، اعالن
ميزي را آقصد دارد برنامه اتمي صلح 

بدين سان، يك پيام .  ورد آبه اجرا در 
امكانات :  روشني به ايران مي دهد

مالي عظيم ما سبب مي شوند كه در 
رقابت با شما، دست باال را داشته باشيم 

 . 

زيرا .     اين سياست پر خطر است 
امريكا بكنار، ايران برغم مشكالت 

 و منازعات داخلي، قدرت اقتصادي
نظامي بالمنازعي است و اسباب متزلزل 

. كردن پادشاهي هاي نفتي را دارد 
 ميليون نفري كشوري 70اين غول 

است كه از لحاظ منابع انساني  و 
نكه آحال . اقتصادي غني است 

كشورهاي خليج فارس كوچك و 
شفتگي هاي داخلي هستند كه آگرفتار 

تهاشان  خاتمه مي توانند به حيات دول
نكه بمانند، آاين رژيمها براي .  دهند 

مي بايد ميزان رشد اقتصادي باالئي 
مد نفت را آداشته باشند و بخشي از در

به راديكال ترين قشرهاي جامعه هاي 
 .خود بخورانند 

 
اروپا به ايران شاخ زيتون 
اهدا مي كند و ايران 

با . خواهان مذاكره است
د وجود اين، قطعنامه دار

 :ماده مي شود آ
 

)  مارس 7( خبرگزاري فرانسه * 
اروپا به ايران شاخ زيتون به : 

مادگي براي حل آعالمت 
ميز مشكل اتمي ايران آمسالمت 

 :، اهدا مي كند
 
   اتحاديه اروپا به ايران پيشنهاد ◄

غني سازي اورانيوم را  به حال : كرد 
  مجازاتهاي ورد تا كه متقابال آتعليق در

 در باره ايران به حال تعليق مقرر
 . يند آدر

 خاوير دنيو، نماينده –     فرانسوا 
ژانس كه بنام سه كشور آفرانسه در 

طرف مذاكره با ايران سخن مي گفت 
پيشنهاد اروپا همان : ، توضيح داد 

ژانس آپيشنهاد البرادعي ، مدير كل 
.  بين المللي انرژي اتمي است 

ن رو كرد آز البرادعي اين پيشنهاد را ا
كه ايران بتواند از قيد مجازاتهاي 

اما .  مصوب شوراي امنيت بياسايد 
ژانس گفت آسلطانيه نماينده ايران در 

ايران دليلي بر متوقف كردن غني :  
 . سازي اورانيوم نمي بيند 

     در همان حال كه اروپا شاخ 
زيتوان به ايران هديه مي كرد، امريكا 

واست قطعنامه از شوراي امنيت مي خ
اي شامل مجازاتهاي شديد تر به امضاء 

 .رساند 
 
 8(فرستاده لوموند به تهران *

ايران مي خواهد  )  2007مارس 
بر سر پرونده اتمي گفتگو كند 

 :نكه تعبير به تسليم شود آبي 
   

   در ميدان قزوين ، در جنوب تهران،  
: بر يك پالكارد بزرگ  نوشته است 

ايتان را صادر كنيد ، برويد قطعنامه ه
در تنهائي، ما از پس مشكالتمان بر مي 

 .ئيم آ
     اين جمله ابراز شجاعت است يا 
اعتراض ؟   همين پرسش  به ذهن 

دمي مي رسد وقتي انبوه اظهار آ
نظرهاي رهبران رژيم را در باره 
پرونده اتمي ، گاه ضد و نقيض، را مي 

 .  شنود و يا مي خواند 

پيشين وزارت كشور كه با      يك مقام 
مدن احمدي نژاد آرفتن خاتمي و 

مقام خود را از دست داده است، مي 
رژيم در دام بسيج ملي افتاده « : گيود 

است كه خود  بر سر حق ايران بر 
. تكنولوژي اتمي،  به راه انداخته است 

اينك متوجه مي شود كه مجازاتهاي 
مدهاي سنگين خواهد آجديد پي 

ماده آمتهايي مي فرستد كه عال. داشت 
مذاكره است اما  نمي داند چگونه 

تا . عمل كند كه تعبير به تسليم نشود 
جائي رفته است كه ديگر نمي تواند 

ما « بدون ما به ازائي كه جبران كند 
، » ماده مذاكره ايم آبدون پيش شرط 

 » . وردآغني سازي را به حال تعليق در
 جو هايي     فرستاده لوموند از پرس و

كه كرده به اين نتيجه رسيده است كه 
 :در رژيم دو گرايش رويارويند 

 گرايش اول ، گرايش پاسداران ● 
است كه توليد و فروش سالح را كاري 

نست آپر امتياز و سودمند مي داند و بر
كه مي توان و بايد مجهز به سالح اتمي 

 و . شد 
 گرايش دوم كه طرفدار واقعيت ●

ست و روشنفكر و داراي گرائي در سيا
شامه مديريت است و از ايدئولوژي 
فاصله مي گيرد و به اين نتيجه رسيده 
است كه داشتن بمب اتمي از نداشتن 

 .ن خطرناك تر است آ
تكنولوژي :       اين گرايش مي گويد 

« اتمي را بايد داشت و چون ژاپن در  
بود  تا اگر » ستانه توليد بمب اتمي آ

بتوان به سرعت بمب اتمي الزم افتاد، 
 .را توليد كرد 

    تقابل اين دو گرايش، با رسيدن 
احمدي نژاد به رياست جمهوري، بن 

به محض . ورده است آبست بوجود 
،  احمدي 2005اين كه در ماه اوت 

نژاد مقام رياست جمهوري را يافت، 
. خامنه اي  اجتماعي سري تشكيل داد 

سه ن جلآيكي از شركت كنندگان در 
امريكائيها : رهبر گفت « :  مي گويد 

ما . مي خواهند ما را  از ميان بردارند 
 – 1: چهار پرونده مشكل داريم 

نها ما را آ كمكي كه – 2خاورميانه و 
متهم مي كنند به تروريستها مي رسانيم 

تنها بر سر .   اتم – 4  حقوق بشر و - 3و 
اتم است كه مي توان مردم را بسيج 

وقعات امريكا اندازه نمي ت.  كرد 
اگر در قضيه اتم كوتاه بيائيم، . شناسند 

نها خواستار دموكراسي بيشتر خواهند آ
اگر باز كوتاه بيائيم،  خواهان . شد 

سرانجام . رعايت حقوق بشر مي شوند 
  .  »رژيم فرو مي پاشد

خوانندگان ما  اين  : انقالب اسالمي 
ده قول خامنه اي را در اين نشريه خوان

ن را با ادعاي رونالد دوما، آحال اگر . اند 
وزير خارجه اسبق فرانسه در باره وجود 
يك جبهه خردگرا به رهبري خامنه اي 
مقايسه كنند، متوجه مي شوند او چه 

سان فريب زبان بازيهاي واليتي را آ
  . خورده است

 
قطعنامه سوم  بر ضد ايران در * 

حال تهيه است و درصورت 
 مارس در 20تا ماده شدن آ

 :شوراي امنيت طرح مي شود 
 
 5(  كشور 6 مارس، جلسه 12 در ◄

  براي تهيه  )لمان آعضو دائمي و 
بر ضد ايران تشكيل  جديدى قطعنامه
 :  توصيف شد  بخش نتيجه شد و 
 علت به را ايران جديد قطعنامه
 اورانيوم سازى غنى تعليق از سرپيچى
 بيشتر اقتصادى هاى تحريم مشمول

 باز  ايران با مذاكره باب. كرد خواهد
  .گذاشته شد 

 توماس ملل، سازمان در آلمان نماينده 
 دو رسمى غير نشست از پس ماتوسك

 نيويورك در 1 بعالوه 5 گروه ساعته
 آسيب خواستار جمع اين گفت

 قصد بلكه نيست، ايران به  رساندن
 را كشور آن انزواى عدم به كمك
 .دارد

 اى تجربه اين افزود آلمان    نماينده
 كشور شش كه بود كننده اميدوار
 توام و سازنده صورتى به را خود تالش

 گفت ماتوسك. بردند پيش همكارى با
 بازگرداندن ضرورت در امنيت شوراى
 .دارد نظر اتفاق مذاكره ميز به ايران
 در بريتانيا نماينده پرى جونز    امير

 يك را جلسه اين نتيجه ملل، سازمان
 نماينده. كرد توصيف  مهم شرفتپي

 دوال مارك ژان ملل، سازمان در فرانسه
 پس جلسه بهترين را نشست اين سبليه

 سبليه. خواند گفتگوها مجدد شروع از
 را اين ايرانيان ميخواهيم ما گفت
 باز هميشه مذاكره باب كه كنند درك
 را آنها قطعنامه اين اميدواريم و. است

 .وادارد دوباره تفكر به
 14( سوشيتد پرس آ به گزارش ◄

قطعنامه شامل ممنوعيت فروش ) مارس 
اسلحه به ايران و ممنوعيت اعطاي 
قرضه هاي دولتي به ايران و بستن 
حسابهاي اشخاص و شركتهاي بيشتري 
است كه در خدمت برنامه هاي اتمي و 

و قرار است تا . موشكي ايران هستند
پايان اين هفته  تسليم شوراي امنيت 

 .ود ش
 20     بنا بر گزارش ديگري، قطعنامه 

مارس تسليم شوراي امنيت خواهد 
 . شد

اما بمب اتمي كه دولت : انقالب اسالمي 
 احمدي نژاد در اقتصاد ايران –خامنه اي 

  :منفجر كرده اند، بسي ويرانگر تر است
 

بمب اتمي كه 
حكومت مافياها در 
اقتصاد ايران منفجر 

 :مي كنند
 
 

داده ها و  ارقام بودجه :  اسالمي انقالب
و نظرها را به ترتيبي از نظر خوانندگان 

نها  را از رابطه علت آمي گذرانيم كه  
. گاه گرداند آمعلولي ميان داده ها 

توضيح اين كه نخست علت و سپس 
وريم كه بنوبه خود علت آمعلول را مي 

در هر قسمت .  معلول بعدي است 
 :مي دهيم توضيح هاي الزم را نيز 

 
بودجه دولت يا بمب 
اتمي كه حكومت 
مافياها در اقتصاد ايران 

 :منفجر مي كند
 
 :رقم  بودجه كل دولت * 
 
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا،  ◄

 كل كشور از 86اليحه بودجه سال 
 هزار 231حيث منابع و مصارف بالغ بر 

 ميليون تومان 559 ميليارد و 336و 
يحه پيشنهادي است كه مبلغ كل ال

 852 ميليارد و 514 هزار و 229دولت 
ميليون تومان بود كه كميسيون تلفيق 
رسيدگي كننده به اليحه بودجه سال 

 . آن را افزايش داد86
در راي گيري كليات اليحه بودجه 

 نماينده حاضر 223 از تعداد 86سال 
 راي موافق 136در جلسه علني تعداد 

متنع به  راي م13 راي مخالف و 67و 
 كل كشور 86كليات اليحه بودجه سال 

 .موافقت شد
 اسفند ، شوراي نگهبان 24 در ◄

 .بودجه مصوب مجلس را رد كرد
 

 ، بودجه كشور 13 86  تا 81از * 
 برابر شده است و بمب اتمي 5

 :همين حجم عظيم بودجه است 
 
 اسفند، در مجلس مافياها، 13 در ◄

 نفت را: علي رضا محجوب گفته است
اي محسوب   به عنوان كاالي سرمايه

ايم و در حساب ذخيره قرار   كرده
داديم ، اما مرتب هزينه جاري 

 .ايم  كرده
 يك بودجه حجمي است 86 بودجه    
 يعني يك حجم فراواني از پول و .

ريال كه بخش اعظم آن ناشي از 
دالرهاي ارزي است ، سخن اصلي و 

 .قالب بودجه است
 بودجه ، باشد81ال اگر سال پايه س   

 درصد افزايش 500، 81 نسبت به 86
 .دهد  نشان مي

توان حجم   گويند نمي  كساني كه مي    
 و 60بودجه را كاهش داد تجربه سال 

دولت شهيد رجايي نشان مي دهد كه 
 57 و 56حجم بودجه كوچكتر از سال 

دهد كه   شود اين تجربه نشان مي  مي
  )1( .بودجه قابل كوچك كردن است

 1303 نسبت به سال 86بودجه سال      
 .بيش از ده ميليون بار بزرگتر است

 درصد حجم توليد 85 بيش از    
ناخالص داخلي را بودجه تشكيل 

 آيا نفس براي كشيدن وجود .دهد   مي
توانيد در چنين شرايطي    دارد آيا مي

 .باعث نشاط اقتصادي شويد
افزايش سطح عمومي : وي تصريح كرد

هاي بودجه   ها از ديگر ويژگي  يمتق
ها با آنچه در    است ، قيمت86سال 

كميسيون تلفيق در مورد قيمت بنزين 
و موارد ديگر بحث شد سايه سياهي 

 .خواهد شد بر زندگي مردم
شيوه حسابداري جديدي را در     

 شاهد هستيم در 86اليحه بودجه سال 
توان حساب   كجاي دنيا پول نگرفته مي

و نوشت؟ قيمت نفت نخريده را كرد 
توان به پايه نفت بين المللي   مگر مي

 .حساب كرد
اين اقدامات همان طور كه در     

هاي سه   بحث مسكن پاسخ نداد و طرح
 ميليوني براي 18 و 10ميليوني اجاره و 

خريد حاصلش اين شد كه همه بورس 
بازان به اين قسمت هجوم آوردند و 

به مسكن تواند   ديگر كسي نمي
 .بينديشد

: رييس فراكسيون كارگري گفت    
كارگران ، فقرا و كارمندان بايد از اين 
به بعد عكس مسكن را به فرزندانشان 

 .نشان دهند نه خود مسكن را
در مقايسه با واپسين : انقالب اسالمي

بودجه رژيم شاه ، بودجه هاي دو سال 
بودجه دوره . اول انقالب كوچك شدند 

  32ليارد دالر بود كه به  مي45شاه 
 34 و 1358ميليارد دالر در سال 

 كاهش يافت 1359ميليارد دالر در سال 
حكومت رجائي  نخستين بودجه با . 

 .  ميليارد دالر را به مجلس برد8افزايش 
 ميليارد دالري ، يك سوم 42بودجه 

مار آنگاه كنيد كه به كتاب ( كسر داشت 
كسري و اين  ). 770 صفحه 1361سال 

 بني صدر، . ن نبود آتمامي كسري واقعي 
 10در صفحه

ورشكستگي به تقصير
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رئيس جمهوري اين بودجه را  تورم زا و . 
: باج دوگانه به اقتصاد مسلط توصيف كرد
. ايران فروش  نفت را افزايش مي دهد 

بنا بر اين كشورهاي نفت خيز ديگر نيز 
همين كار را مي كنند و قيمتهاي نفت 

ران بر حجم  اي– 2. سقوط خواهند كرد 
افزودن بر حجم . واردات خواهد افزود 

واردات محور اقتصاد داخلي را كه در 
دوسال اول انقالب داشت توليد مي شد، 
دوباره مصرف مي كند و واردات را 

چنين . جانشين توليد داخلي مي گرداند 
شد و چنين ماند  تا امروز كه بهاي  
واردات رسمي و قاچاق رقم بزرگي را 

 . ي دهد تشكيل م
جرأت نمي كند  حقيقت » نماينده     « 

بودجه هاي بازرگان و بني . را بگويد 
 . صدر را بودجه رجائي مي نامد 

 برابر كردن بودجه دولت ، با 5اما      
توجه به اين امر كه اقتصاد كشور مصرف 
محور است،  منفجر كردن يك بمب 

بر توليد : اتمي در اقتصاد كشور است 
به مرگ بار وارد مي كند و داخلي ضر

پيش از . علت معلول هاي زيرا مي شود
 86ن ارزيابي هاي زير را از بودجه سال آ

   :مدهايش بخوانيدآو پي 
 

مقايسه وضعيت اقتصاد كشور * 
زادي،  سالهاي آدر سه دوره 

اول انقالب مشروطيت و دوران 
ملي شدن نفت و دوران مرجع 
انقالب ايران با دوره هاي 

 :داد استب
 
 14 گزارش ايسنا، به(  فرشاد مؤمني ◄

دموكراسي در « در همايش ) 85اسفند 
: ه است گفت» بستر دين رحماني

سرمنشاء ناپايداري اقتصادي و 
اجتماعي در ايران، استبداد در 

ي سياسي ارزيابي شده و اين  حوزه
پروري است و  استبداد منشاء سفله

شود نيروهاي انساني در  باعث مي
 .  هدر روندكشور

رفت   اين پرسش كه راه برونبهوي     
پاسخ  چيست؟ وضعيت اقتصادياز اين 

براي پاسخ به اين « : داده است 
وال ذهن شما را به سه مقطع ئس

تاريخي بسيار مهم طي يكصد سال 
 چند :كنم ي كشور جلب مي گذشته

سال قبل از انقالب مشروطه، مبارزات 
 براي ملي شدن صنعت نفت و چند

سال اول بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي در شرايطي كه جامعه بايد در 

هاي بسيار جدي سياسي و  معرض تالطم
ي اقتصادي بسيار ضعيف و  با كارنامه

گرفت، مشاهده  غيرقابل دفاع قرار مي
كنيم كه ركوردهايي در بخش  مي

اقتصادي به وجود آمد كه تاكنون نيز 
 » .شكسته نشده است

هاي پس از پيروزي  لدر سا«     
انقالب به اعتبار شرايط خاص آن 

هاي جديدي كه  دوران و مسووليت
قانون اساسي به دولت واگذار كرده 
بود حجم تصدي دولتي افزايش پيدا 

اما اكنون اگر از موضع پژوهشگر . كرد
بينيم كه با وجود  تاريخي نگاه كنيم مي

ها به دولت  شركت اينكه بسياري از 
هاي  اند تعداد شركت وابسته شده

 11 حدود 1368 تا 1356دولتي از سال 
، در حالي كه ه استدرصد رشد كرد

 سابقه ي اول كه بي هاي برنامه طي سال
 هاي آزاد  ترين رويه ترين و افراطي 

سازي در دستور كار  سازي و خصوصي
مديريت اقتصادي كشور بود، نرخ رشد 

 درصد بوده 57هاي دولتي  شركت
اي از دستاوردهاي  ن نمونهاست كه اي

 » .بزرگ اقتصادي است

 هاي رسما منتشر بر اساس يافته   
المللي در  ي سازمان شفافيت بين شده

مثابه دوراني كه ادعاي اصولگرايي به 
شعار اصلي و محوريت مديريت 
اقتصادي و سياسي كشور مطرح است، 
اقتصاد ايران در ميان كشورهايي كه 

حيط كسب و ميزان فساد مالي در م
 رتبه 13بندي شده است  كارشان طبقه

در طول يكسال گذشته افت داشته، كه 
. اين عاليم بسيار هشداردهنده است

اگر ساالنه به طور مستمر جهش درآمد 
نفتي داشته باشيم بازهم امكان 

هاي غيرمتعارف  پاسخگويي به خواسته
تعريف شده كه مستقل از توانايي ملي 

ت و به اين ترتيب پذير نيس است امكان
ي ملي به مخاطره  پايداري توسعه

 ».خواهد افتاد
در حال حاضر نزديك به يك سوم «   

كل جمعيت ايران مستقيما درگير در 
اند كه اين در طول  نظام آموزشي

سابقه بوده است؛  تاريخ ايران بي
بنابراين با استفاده از اين ظرفيت 

العاده، شاهد شكوفايي و بالندگي  فوق
ام ملي خواهيم بود اما در صورت نظ

انگارانه و غيرعالمانه به  برخورد سهل
منشاء ياس و سرخوردگي و احساس 

 » .پوچي خواهيم رسيد
اين بحث كه در طول يكسال گذشته « 

ي مبارزه با   رتبه در زمينه13كشورمان 
 است به معناي  فساد مالي نزول داشته

نبود وجود اهتمام مبارزه با فساد مالي 
اي به  نيست، بلكه اكنون چنين مبارزه

صورت منفعل وجود دارد؛ يعني 
اي است  ساختارهاي موجود به گونه

كه راه را براي بروز فساد هموار 
دارد و مديريت كشور حتي اگر با  مي

تمام وجود بخواهد با اين بحث مبارزه 
شود و به  كند ناگزير به گزينش مي

هاي  دليل محدود بودن ظرفيت
 مبارزه با فساد، هنگامي كه اجرايي

فرآيند گزينش صورت گرفت افرادي 
كنند  كه در اين موضع فساد مي

ي  شود كه به قاعده شان اين مي تلقي
احتماالت ممكن است اين مبارزه به 

ي ما  آنها اصابت نكند و از اين رو رتبه
 » .آيد در مبارزه با فساد مالي پايين مي

 
( بزرگ شدن بودجه دولت * 
ي و عمراني كه بودجه جار

شركتهاي وابسته به دولت را در 
بر نمي گيرد  و كسري رسمي 

 : ن آ
 
 ،غالمرضا تاجگردون  اسفند، 11 در ◄

معاون سابق اقتصادي سازمان مديريت 
يك بودجه :  ، گفته است ريزي و برنامه

 در حال 83 ميليارد دالري سال 23
 ميليارد 40حاضر تبديل به يك بودجه 

ده است و با اين ميزان دالري ش
افزايش، نقدينگي نيز به تبع اين مسئله 
دو برابر شده است و اين مسئله نشان 
دهنده اين است كه بودجه در مسير 
بسيار بدي قرار گرفته و مهارش بسيار 

 . سخت است
اعداد و ارقام بودجه با يكديگر     

 2700هماهنگي و تطابق ندارد و 
 در بودجه ميليارد تومان كسري اوليه

 وجود دارد و با اين روند 1386سال 
 1386دولت ناگزير است كه در سال 

متمم بودجه را ارائه و كسري را تامين 
كند و اگر دولت بخواهد اليحه نظام 
خدمات و مديريت را عملياتي كند بين 

شود  بيني مي  ميليارد دالر پيش12 تا 10
 . كه كسري را به دنبال داشته باشد

 
اقعي تر بودجه و پي كسري و*
مدهاي سياست مالي حكومت آ

  :86بي كفايت بودجه سال 
 
جمهور محترم در صحن   رئيس-2

 8/33مجلس نرخ پايه فروش نفت را 
اند كه اقتصاددانان در  م كرده ر اعال دال

سمينارها و در جلسات غيرعلني مجلس 
 44نرخ محاسبه شده را غلط و بيش از 

   . ر محاسبه كردند دال
 هزار ميليارد 700 گفته شد بالغ بر -3

 هزار 3شود كه  ريال سهام فروخته مي
ميليارد ريال آن حقوق كاركنان 
دولت است و با توجه به اينكه هر يك 

 7شود  تومان سهامي كه فروخته مي
سازي و افزايش كارايي  ريال بهينه

 ريال به خزانه تعلق دارد، 3است و 
 سهم يال هزار ميليارد ر15بايستي  مي

با مقايسه با سال گذشته . فروخته شود
 50 ميليارد تومان فقط 740كه از 

ميليارد تومان سهم فروخته شده چگونه 
امكان تحقق اين مبلغ را داريم؟ پس به 
طور قطع در سال آينده از اين رديف 

 ميليارد 5/2هم كسري بودجه معادل 
   . ر خواهيم داشت دال

آقاي  اما جالب توجه است كه -4
فرمايند بودجه  جمهور مي رئيس

هاي  انقباضي بوده و بسياري از رقم
با قدري . هاي گذشته كاهش يافته سال

توان  ها مي ها و تبصره تامل در رديف
ها در تماس  دريافت هر جا كه دستگاه

با نمايندگان مجلس هستند به مانند 
 ادبودجه جاري آموزش و پرورش و بني

 نمايندگان شهيد و راه روستايي كه
هاي  جلوتر از دولت براي تحقق هزينه

 2جاري از قبل پيشقدم هستند را تا 
اند و هر جا كه  درصد كاهش داده

ها در مركز  مربوط به بودجه دستگاه
است افزايش يافته و در مجموع 

تنها بودجه جاري  شود نه مشاهده مي
 هدكاهش نيافته بلكه افزايش هم خوا

حقوق و مزايا به مانند بودجه . يافت
 184000000كه دولت 

يكصدوهشتادوچهار هزار ميليارد (
پيشنهاد داده در حالي كه ) ريال

 هزار ميليارد 213، 85عملكرد سال 
 درصد عملكرد 13/1ريال بوده و اگر 

معكوس و افزايش حداقل حقوق را به 
 هزار ميليارد 46آن اضافه كنيم بالغ بر 

ر براي   ميليارد دال5 بالغ بر عنيريال ي
از اين رو .  كسري داريم86سال 

 بدون منظور كردن 86كسري سال 
 درصد 9/19يحه خدمات  هزينه ال

 . است
 نمايندگان ملت ايران، اين كسرها -5

هاي جاري بسيار  و اين افزايش بودجه
تر آنكه براي جبران  تلخ است اما تلخ

هاي كشور يعني  آن بايستي سرمايه
را بانك رهاي حاصل از نفت  دال

مركزي تبديل به ريال نمايد و چون 
توان فروش در بازار را ندارد ناچار 
است اسكناس بدون پشتوانه چاپ 
نمايد و اين پول پرقدرت در جوار 

تر از عرضه منجر به  تقاضاي افزون
ها خواهد گرديد و  افزايش قيمت

ها راه گذشته  دولت براي كنترل قيمت
د را كه افزايش واردات است خواه

پيمود و در نتيجه توليدكنندگان در 
بخش كشاورزي و صنعت به 
ورشكستگي نائل خواهند شد و اين 
يعني تعطيل شدن انگيزه توليد داخلي 

 20و انحراف عظيم از برنامه چهارم و 
 . ساله كشور

زدايي   دولتي كه ادعاي محروميت-6
دارد چرا از اعتبارات مناطق محروم 

 محروم  استان8 درصد را از 5/1
كاهش داده و چرا شعار تمركززدايي 

دهد؟ اما عملكرد متمركز را در  مي
بودجه تجويز كرده و يك جلد كتاب 

ها كه در راستاي تمركززدايي  استان
حذف شده بود امسال اضافه شد و از 

ها هم حكم شده كه در   به استانفيطر
 . هنگام سفر اعتبارات هزينه شود

 استاني  اين همه مصوبات سفرهاي-7
 40 هزار تخت بيمارستاني و 5به مانند 

پروژه اقتصادي كه در بودجه منظور 
نشده است و يا بسيار اندك ديده شده 

 چه سرنوشتي خواهد داشت؟ 
 اما موضوع انرژي؛ در سه برنامه -8

گذشته و برنامه چهارم روند افزايش 
تدريجي قيمت انرژي با هدف 
جلوگيري از حيف و ميل منابع 

ميني طراحي شده بود كه با طرح زيرز
ها چنان قفلي بر حل  تثبيت قيمت

هاي نفتي زده  مشكل مصرف فرآورده
شد كه هيچ راهي امروز براي 

 باقي مجلساصولگرايان دولت و 
نمانده و پس از سه سال تخريب برنامه 

حلي كه بتواند  قانوني امروز هيچ راه
هاي در قدرت  منافع ملت را نه گروه

تنها راه آن . نمانده د باقيرا حفظ كن
برداشت از صندوق ذخيره براي تزريق 

ها دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل  ده
و نقل عمومي و در موازات آن واقعي 

و همه .  بنزين استمتكردن قي
دانيم حفظ قيمت انرژي بنزين  مي

. رفتاري غيرصادقانه با مردم است
ها  دولت به مردم قول داده بود قيمت

دارد ولي امروز كه   نگه ميرا ثابت
 86چشم ملت به وضعيت مالي سال 

است زبان حالشان اين است كه اي 
ها را ثابت نگه  كاهش قيمت

 هم صد در300داشتيد ولي تا  نمي
داديد و ملت امروز از  افزايش نمي

عملكرد دولت در تنظيم بودجه سال 
هيچ ! هاست گذشته تحت فشار گراني

.  سابق نداردهاي ارتباطي هم به دولت
هاي  هرچه تقصير دارند در سال

. گذشته براي مردم قابل تحمل بود
هاي مردم  ولي امروز استخوان

تهيدست كه زير خط فقرند در اثر 
 گراني خرد شده، چه كسي وتورم 

مسوول است؟ براي بودجه ساليانه كه 
بايستي محتواي محدودكننده و 

ها داشته باشد  بازدارندگي در هزينه
عطش خرج در مصارف جاري آيا اين 

 خروج از انضباط مالي نيست؟ 
 

 :ارقام بودجه تقلبي هستند * 
 
 اسفند، سازمان مجاهدين 5 در ◄

انقالب اسالمي ، اين ارزيابي را از 
 :ورده است آبودجه دولت بعمل 

 ارائه اطالعات غلط و غيرواقعي بدعت
هاي اصلي  و منطبق ساختن شاخص
داف رئيس بودجه با منويات و اه

بار در سال جاري  دولت براي نخستين
. گذاري شد و در دولت نهم پايه

هاي  مغايرت فاحش برخي شاخص
نژاد با  اعالم شده توسط آقاي احمدي

ارقام موجود در جداول اليحه 
 محاسبات رفتن اشيهتقديمي، خطر به ح

كارشناسي و به خدمت گرفته شدن 
ها در جهت ميل رئيس دولت  شاخص

اگر اشتباهات . سازد تر مي را جدي
آشكار در اعالم ارقام اصلي بودجه را 

 و دستكاري در ارقام "حساب سازي"
با اهداف سياسي تعبير نكنيم، آن را 

قطعاً مي توان گواهي بر پاشيده شدن 
ريزي و  شيرازه امور در نهاد برنامه

   .نويسي كشور دانست بودجه
نژاد با استفاده از يك   احمديآقاي   

ترفند حسابداري قيمت مورد انتظار 
براي هر بشكه نفت خام در سال آتي 

اين برآورد .  دالر اعالم كرد7/33را 
درآمد حاصل "حاصل تقسيم دو عدد 
 168 به ميزان "از صادرات نفت خام
در آمد حاصل "هزار ميليارد ريال و 

 به "برداشت از حساب ذخيره ارزي
وش  هزار ميليارد ريال بر فر94ميزان 

 ميليون بشكه نفت خام 4/2روزانه 
  .ايران است

 بودجه 11 آنكه بند ج تبصره حال
 درصد از 5/9دولت : كند تصريح مي

ارزش نفت خام توليدي را برداشت 
 درصد بابت 5كند كه به ترتيب  مي

 5/4ماليات عملكرد شركت نفت و 
درصد بابت سهم سود قطعي دولت از 

ردن با اضافه ك. شركت ملي نفت است
 درصد به مجموع اعداد 5/9اين 
 محاسباتي هر بشكه مالذكر، رق سابق

 دالر افزايش 45نفت خام به بيش از 
نژاد در  همچنين آقاي احمدي. يابد مي

 در مجلس با 86سخنراني بودجه 
 هزار 383رقم !! اندكي تسامح و تساهل

ميليارد ريالي بودجة جاري در اليحه 
 همچنين  هزار ميليارد ريال و350را 

 درصدي بودجة عمراني به 6/45نسبت 
 6/59 درصد و نسبت 50 را ها هزينه

ماليات و (درصدي كل منابع غيرنفتي 
هاي جاري را  به هزينه...) واگذاري و 

همچنين .  درصد اعالم كرد7/74
دولت تا زمان صدور اين بيانيه دو 

 مورد تغيير براي 60اصالحيه را با 
. ده است تقديم مجلس كر86بودجه 

ها چندين پروژه  در اين اصالحيه
 افزوده و در رقم نهايي اليحهجديد به 
 ميليارد ريال تغيير رخ 328بودجه 

  .داده است
 بر اين متاسفانه در برخي عالوه
 13ها مانند بند الف تبصره  تبصره

هايي براي دولت  درآمد و هزينه
منظور شده كه ارقام آن با هدف 

دجه در كاستن از رشد سقف بو
  .ها منعكس نشده است رديف

هاي  ريزي ها و برنامه  سياستشك بي
اقتصادي كارشناسي نشده و صرفاً 

اي جز  فريبانه و پوپوليستي، نتيجه مردم
ريختگي و  هم و به... گراني، بيكاري، 

ترين سند مالي  اعتباري در مهم بي
كشور و همچنين تضعيف بيش از پيش 

ريت و بدنه كارشناسي سازمان مدي
ها و كل  رشدهاي ناموزون دستگاه

  .تواند در پي داشته باشد بودجه نمي
 خرداد، سيد 15در  ايلنا، گزارش  به◄

حسين مرعشي، سخنگوي كارگزاران 
 : سازندگي گفته است 

 كه حكومت 86    ارقام بودجه سال 
احمدي نژاد به مجلس برده است، 

 86 بودجه تدوين در . ساختگي هستند 
 پوشي پرده با دولت كه ستا مشخص

 نظر به و كرده برخورد عددسازي و
 و ماهه 12 را درآمدها دولت رسد مي

 كرده بيني پيش ماهه 9 را ها هزينه
 دالر ميليارد 10 آينده سال در تا است

 ارائه قالب در را كشور ارزي ذخيره
 به اصالحيه و پي در پي هاي متمم
 مجلس خوشبختانه كه كند تبديل ريال

 زمينه اين در را الزم هاي بيني شپي
 .است داده انجام

 11در صفحه
 

ورشكستگي به تقصير
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محاسبه بانك مركزي از ميزان * 
نقدينگي و تورم ، ساختگي است 
و همه نقدينگي بيشتر ، هم ميزان 

 :تورم بزرگ ترند
 
 بيژن  ،  دكتر1385 اسفند 6 در ◄

, اقتصادي مسايل كارشناس بيدآباد،
: ت  گفته اس ايلنا، با گو و درگفت
 با رابطه در مركزي بانك محاسبات

 نادرستي تعاريف با نقدينگي ميزان
 حجم از كه تعريفي زيرا . است همراه
 اين سوي از ايران در نقدينگي و پول
 پوشش لحاظ به, شود  مي اعالم بانك

 توليدكننده هاي  بخش كليه مفهومي
 بر در را اقتصاد در نقدينگي و پول
 .گيرد  نمي

 كليه وجود ضرورت به ارهاش با,    وي
 و ديداري هاي  سپرده نقد، پول

 تعريف در دار  مدت هاي  سپرده
 مجموع :  توضيح داده است  نقدينگي،

 و ديداري هاي  سپرده و نقد پول
 خالص مجموع با مساوي بايد دار  مدت

 سيستم خارجي و داخلي هاي  دارايي
 در كه است درحالي اين, باشد بانكي
 به مالي واحدهاي از بسياري ايران
 الحسنه  قرض هاي  صندوق وجود دليل

 اين در اعتباري و مالي موسسات و
 دهه دو طي  .ندارند جايي تعريف
 مالي هاي  فعاليت روند گذشته
 موسسات و الحسنه  قرض هاي  صندوق

, يافته افزايش شدت به اعتباري و مالي
 در كه نقدينگي از بخشي كه  طوري به

 هاي  حساب در, شود  مي توليد اقتصاد
 اجزاي عنوان به مركزي بانك 
 با لذا .  شود نمي گزارش نقدينگي
 .هستيم مواجه پنهان نقدينگي مشكل

 براي مركزي بانك كه      ارقامي
 در بدون, كند  مي اعالم نقدينگي حجم
 اقتصاد در نهان نقدينگي گرفتن نظر

 نقدينگي ارقام كه زماني تا لذا . است
 محاسبات كليه, باشند كالاش دچار

 با نيز تورم نرخ بيني  پيش به مربوط
 .است همراه اشكال

 بيان با, اقتصادي مسايل كارشناسي
 ميان متناسب و خطي رابطه كه  آن
 شده مخدوش ها  قيمت و نقدينگي رشد
 مركزي بانك بيني  پيش: افزود است،

 5/13 ميزان به تورم نرخ با رابطه در
 نقدينگي حجم بيني  پيش نيز و درصد

 از, نيست اتكا قابل درصد 41 ميزان به
 به توجه با مركزي بانك ديگر سوي

 موجود اقالم هاي  وزن روز مالحظات
 تغيير را خانوارها مصرفي سبد در
 به قيمت شاخص نتيجه در, دهد  مي

 مبين بانك اين سوي از آمده دست
 .نيست جامعه در معمول واقعيت
 براساس را نقدينگي نرخ,    وي

 و ندانست محاسباتي صحيح معيارهاي
 قديم محاسبات براساس: كرد تصريح

 اكنون هم كه داشت اذعان, توان  مي
 گردش در موجود نقدينگي حجم

 از كه است رقمي از باالتر اقتصادي
 ضمن, شده اعالم مركزي بانك سوي
 اعالم فعلي رقم از تورم نرخ كه  آن
 .است باالتر بسيار, شده

 قصدي مركزي بانك كه زماني تا    
 هاي  سياست علمي مباني اصالح براي
 اتخاذ جاي به و ندارد پولي

 به اقدام اصالحي هاي  سياست
, كند  مي واقعيت بيان تغيير هاي  سياست
 در اساسي اقدامات انجام توقع نبايد

 اين سوي از كشور قيمتي هاي  سياست
 .باشيم داشته بانك

اه اين اقتصاد دان مي هرگ: انقالب اسالمي 
خواست صريح سخن بگويد، اينطور مي 

حكومت و بانك مركزي بجاي  خود : گفت
داري از منفجر كردن بمب اتمي در اقتصاد 

ن با  ارقامي كه از راه جعل و تزوير  آ،كشور 

ساخته اند، در نظر  مردم دسته گل  جلوه 
و بجاي درمان دردهاي اقتصاد . مي دهند 

پوشاندن واقعيت از ديد مردم  كشور، در پي  
 .هستند

ن نيز آ   بودجه اي با اين حجم كه ارقام 
ن بسيار بيشتر از آتقلبي يعني كسري 

كسري رسمي است،  بمب اتمي است كه 
در انقالب ايران منفجر و نتايج زيرا را به 

  :وردآببار مي 
 

 نيمي از اقتصاد كشور 
زير زميني و قاچاق 

 45 تا 40   –است 
يارددالركسربازرگاني ميل

 افزايش –خارجي 
بدهي دولت به نظام 

 افزايش قيمتها و –بانكي 
بزرگ شدن رقم زيان 

 :...   و-تثبيت قيمتها 
 
 ميليارد دالر  كسر 45 تا 40 *

 :بازرگاني خارجي كشور
 
  ملياعتماد، 85 اسفند 11 در ◄

كسري تراز : گزارش كرده است
رقم  ماه امسال به 11تجاري ايران در 

ر رسيد كه در   ميليارد دال3/32سابقه  بي
  نوع خود ركوردي عجيب و غريب به

 .آيد شمار مي
كل   رهبري رئيسمحمدهاشم    

وگو با مهر  گمرك ايران در گفت
صادرات غيرنفتي ايران در : م كرد اعال
 ميليارد و 14جاري به رقم   ماه سال11

   . ر رسيد  هزار دال700 ميليون و 419
:  گمرك ايران تصريح كردكل يسرئ  

ميزان وزني صادرات غيرنفتي در اين 
 تن 800 هزار و 657 ميليون و 29مدت 

بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 . دهد  درصد افزايش نشان مي50
از :  محمدهاشم رهبري افزود   

 ماه 11مجموع صادرات غيرنفتي در 
ر از   هزار دال400 ميليون و 45امسال، 

 ميليون 388ريق تجارت چمداني و ط
هاي  ر از طريق بازارچه  هزار دال300و 

: وي ادامه داد.مرزي صورت گرفت
 هزار 575 ميليون و 12در اين مدت 

 5ت پتروشيمي به ارزش  تن محصوال
ر   هزار دال700 ميليون و 445 و يلياردم

به خارج از كشور صادر شد كه از نظر 
 111ن  درصد و از حيث وز131ارزش 

 .درصد افزايش يافت
 
  :واردات●
 
 رهبري در بخش ديگري از هاشم   

وگو به حجم واردات كشور  اين گفت
 ماه امسال، 11در : اشاره كرد و گفت

   تن كاال800 هزار و 549 ميليون و 47
 ميليون و 864 ميليارد و 46به ارزش 

ر وارد كشور   هزار دال900
 كل گمرك ايران خاطرنشان رئيس.شد
 ميليون 4همچنين در اين مدت : كرد

 تن سوخت به 644 و هزار 949و 
 ميليارد ريال به 79 هزار و 18ارزش 

شيوه سوآپ ترانزيت شده كه اين 

ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
 درصد و از حيث ارزش 44لحاظ وزن 

 به گفته  .  درصد افزايش يافت5/66
 706 ميليون و 4وي، در همين مدت 

 17 تن نفت خام به ارزش 192ار و هز
 ميليارد ريال از ايران به 184هزار و 

روش سوآپ ترانزيت شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 

 74 درصد و از حيث ارزش 7/44
 11همچنين در .درصد افزايش يافت

 164 هزار تن گازوئيل، 425ماه امسال 
 770 هزار و 78 تن گاز و 457هزار و 

ن نفت كوره از ايران به شيوه سوآپ ت
 . شدتترانزي

كسر بازرگاني خارجي : انقالب اسالمي 
  ميليارد دالر  محاسبه 3/32كشور را 
نكه  رقم واردات قاچاق آحال . كرده است

نهادهاي « و نيز ارزش وارداتي كه 
بدون پرداخت گمرك وارد مي » انقالبي 

ت تنها واردا. كنند، به حساب نيامده اند 
ورد آ ميليارد دالر بر12  تا 7قاچاق را 
بنا بر اين، منهاي واردات . كرده اند 

) بطور عمده سپاه ( نهادهاي انقالب 
 45 تا  40كسري بازرگاني، نزديك به 

در گزارش زير، از  . ميليارد دالر مي شود
 ميليارد 7 تا 6سوي متصديان قاچاق 

  :ورد شده استآدالر بر
 

ايران را  درصد اقتصاد 50* 
قاچاق و اقتصاد زير زميني 

 درصد 10تشكيل مي دهد و تنها 
 :قاچاق كشف مي شود 

 
 پور، يري كشمبهزاد اسفند، 12 در ◄

 ،   آلمان در تهرانيگزارشگر صدا
 ي كمتر كسرانيدر ا: گزارش است 

است كه آشكارا از قاچاق كاال و 
 نيهمچن.  كندتي حماانيقاچاقچ
 ي مدعياريس بي و نهادهايها دستگاه

 همه نيبا ا. مبارزه با قاچاق هستند
 استان هرمزگان، ي دادگسترسيرئ

ساالنه «خدايى معتقد است  محسن يكتن
هاى قاچاق   درصد كل محموله10 قطف

 » .شود كشور كشف مي
 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و سيرئ   

 ديگو ي م،يارز، سردار محمدرضا نقد
ى است كه ا  اقتصاد ايران مانند مغازه«

در آن تمام بازار، در دست دشمنان 
 » .است

 ي درصد كاالها90 كه ي حالدر    
 ستاد سي رئشود يقاچاق اصال كشف نم

 هزار 2 كه حدود دهد يمبارزه خبر م
 وجود نهي زمني مفتوح در اي پرونده

 هزار 2 از شيدارد كه ارزش آنها ب
 يواحد مركز. [ تومان استارديليم

 ] اسفند9خبر، 
 احمدى مقدم فرمانده اسماعيل   

آمار «نيروى انتظامى معتقد است 
هاست و  موجود بيانگر توجه ما به ريشه

هاى  انتظار حمايت دستگاه ما چشم
 همه نيبا ا» .قضايى هستيم

 كه كند ي اشاره ممقدم ياحمد
مرزهاى ما هشت هزار كيلومتر است «

 » .پذيرند كه اين مرزها بسيار آسيب
ييس كل گمرك كشور  ري رهبرهاشم

از اين  «ديافزا ي منهي زمني در ازين
 كيلومتر آن در اختيار 200ميزان تنها 

 خواستار يرهبر» .گمرك است
هاى  هماهنگى بيش از پيش دستگاه«

مقننه و مجريه در زمينه مبارزه با قاچاق 
 » .ارز و كاال شده است

 ي درصد از كاالها40 «شود ي مگفته    
 وارد ي قانونيمباد قيقاچاق از طر

 درصد از 50« و »شوند يكشور م

 انجام ينيرزمي زي اقتصاديها تيفعال
]  هرمزگاني دادگسترسيرئ [»شود يم

 يها اسكله و فرودگاه ظاهرا وجود ده
 به ي كنترل گمركستميكه خارج از س
 ياند در كنار مرزها كار مشغول

 ييها تي از جمله واقع»ريپذ بيآس«
مبارزه با قاچاق را هستند كه كنترل و 

 . كنند يدشوار م
 ي ستاد مبارزه، سردار نقدسيرئ
قاچاق كاال، باليى است كه  «ديگو يم

صنعت و توليد ما را فلج و درآمدهاى 
دولتى و ميزان اشتغال را كاهش 

اگر امروز  «ديافزا ياو م» .دهد مى
صدها هزار نفر از جوانان ما بيكارند و 

 چرم ما صنايع نساجى و كيف و كفش و
 ردر حال ورشكستگى است، به خاط

 » .قاچاق است
 ي طهماسبرضاي و معادنِ، علعي صناريوز

 هزار فرصت 750 تا 600«معتقد است 
شغلى به دليل حجم عظيم واردات 
» .كاالى قاچاق از دست رفته است

 قاچاق ساالنه يحجم واردات كاالها
 . شود ي دالر برآورد مارديلي م7 تا 6 نيب

 
ه بزرگ سبب افزايش بودج* 

بدهي دولت به نظام بانكي مي 
شود و اين بدهي توان دولت را 

 :در سرمايه گذاري كم مي كند 
 
الدين  دكتر سيدكمال اسفند، 11 در ◄

 معاون حقوقي و امور ، شهرياري 
مجلس وزارت امور اقتصادي و 

مجموع  : ، گفته است دارايي
هاي دولتي  هاي دولت و شركت بدهي

 هزار ميليارد 245يستم بانكي را به س
از اين رقم : ريال عنوان كرد و گفت

 هزار ميليارد ريال مربوط 100حدود 
هاي دولتي و مابقي آن  به شركت

. بدهي دولت به سيستم بانكي است
بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 

 هزار ميليارد ريال است و 128حدود 
ها بدهكار  مابقي آن را به ساير بانك

 .است
 

با وجود منفجر كردن اين * 
بمب اتمي، نياز به ارز خارجي 
بيشتر مي شود، بحران سازي و 
انزوا، بازاريابي را مشكل مي كند 
و چاره اي جز به حراج 
گذاشتن منابع ثروت كشور نمي 

 :ماند 
 
زير » چوب حراج به گاز ايران  « ◄

)  اسفند 11 (  آفتاباين عنوان،
ط به اخبار مربو: گزارش كرده است

 در راس گري بار دكي رانيفروش گاز ا
 قرار گرفته است ي عربيها اخبار رسانه

و مطبوعات امارات گزارش دادند 
 في درصد تخف20با  گاز خود را رانيا

مطبوعات . كند ي كشور صادر منيبه ا
 روز يها  در شمارهيعرب امارات متحده

 زشنبه خود ادعا كردند كه صادرات گا
 صورت يبه زود به امارات رانيا

 در قرارداد رانيخواهد گرفت و ا
 انتقال يخود با شركت كرسنت برا

 .  نظر كرده استديگاز به امارات تجد
 به نقل از ني امارات همچنمطبوعات   
 راني از مسووالن شركت نفت ايكي

 درصد 20 شنهادي پرانيادعا كردند كه ا
 قرارداد را داده متي در قفيتخف
 . است

 راني قرارداد انتقال گاز ا است،يگفتن 
 شركت ني بنيشيبه امارات در دولت پ

» كرسنت« و شركت راني نفت ايمل
 گاز متيمساله ق. امارات امضا شده بود

 ي قرارداد محرمانه، سروصداهانيدر ا
 را به راه انداخت و پس از آن ياديز

 بر اصالح ي دولت مبنديبا وجود تاك
 ي از سويرسم گاز، هنوز اعالم متيق

 بر توافق دو ي مبننژاد يدولت احمد
 صورت راني گاز امتيكشور بر سر ق

 . نگرفته است
  » االسالمحجت«،  85 اسفند 11 در ◄
 كه طرح ني بر ادي با تاكي انصارديمج
 ناموفق از ي ها تجربه امتي قتيتثب
 ما قرار داده ي روشي ها پاستيس

 دولت پس از سه سال به راياست، ز
 ني بنزمتي قدي كه باهدي رسجهي نتنيا

 كشور ساالنه : دهد، گفتشيرا افزا
 رهگذر ني دالر از اارديلي م10حدود 

 دي گفته مجبه. ضرر كرده است
 راني اقتصاد اي مشكل فعل،يانصار

 در دست ي ملهي از سرمايانباشت بخش
 اقتصاد ي بلكه مشكل اصلست،يدولت ن

 اقتصاد راني است كه اقتصاد انيما ا
 ي دولتري تا بخش غستينآزاد و باز 

 ثروت جهيوارد عرصه شود و درنت
به .  كنديدولت بزرگ تر جلوه م

 صيخگزارش مهر،عضو مجمع تش
چگونه مصلحت نظام خاطرنشان كرد؛ 

 باور كند كه دولت يبخش خصوص
 حهي كه در الي در حالستي او نبيرق

 يي، براساس تبصره ها85بودجه 
 ي هايي تملك داراي طرح هاياجرا
 ي سازندگجي را به دستگاه بسي اهيماسر

 .   كنديواگذار م
 

و اين همه بيكاري را افزايش 
 30در اقتصاد صنعتي : مي دهد 

ميليارد دالر سرمايه گذاري 
براي يك ميليون نفر كار ايجاد 
مي كند اما در اقتصاد  مصرف 

 60محور و گرفتار سرطان فساد، 
ميليارد دالر الزم است و كارها 

جاد مي كند، كمتر هم كه اي
 : توليدي هستند 

 
«  ، جهرمي محمد ايسنا، گزارش به ◄

 5 در ، اجتماعي امور و كار »وزير 
 مديران گردهمايي اولين در  ،اسفند 
 صندوق هاي شهرستان و ها استان

 ميليون يك: گفته است ، ) ع (مهررضا
 در كه جديد نوزاد هزار 850 و

 د،آمدن دنيا به انقالب اول هاي سال
 مسكن و ازدواج اشتغال سن به امروز
 حاضر حال در كه طوري به. اند رسيده
 در ازدواج هزار 900 تا 850 بين ساالنه
 همين به كه گيرد مي صورت كشور
. هستيم مسكن و اشتغال نيازمند مقدار
 كشور در شغل ميليون يك ايجاد براي
 ميليارد 60 تا 50 جذب نيازمند ساالنه
 صورت اين در كه هستيم دالر
 سال چند گذشت از پس توانيم مي

 جذب نيز را خارجي كار نيرو حتي
 .كنيم

 12در صفحه
 
 

ورشكستگي به تقصير
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 به گزارش خبرگزاري فارس * 
صندوق بين ) 85   اسفند12( 

المللي پول نسبت به پي 
مدهاي سياست مالي انبساطي  آ

 :رژيم هشدار داده است 
 
 المللي بين صندوق اجرايي  هيات◄

 11 ارائه به نهاداتپيش بخش در پول
 از و پرداخت اقتصادي سياستي توصيه
 وضعيت بهبود و ايران اقتصادي رشد

 رشد دليل به كه ايران در اقتصادي
 مناسب و ايران نفتي غير بخش خوب
 است بوده نفت بازار وضعيت بودن

 . كرد ستايش
 انقباضي، مالي و پولي سياستهاي اتخاذ

 غير بخش توسعه ساختاري، اصالحات
 گذاران، سرمايه اعتماد جلب نفتي،

  كاهش افزوده، ارزش بر ماليات اجراي
 فقرا، از حمايت همراه به انرژي يارانه
 ارزي، ذخيره حساب از برداشت عدم

 اتخاذ مركزي، بانك استقالل افزايش
 با مبارزه شناور، ارز نرخ سياست

 44 اصل اجراي در تسريع و پولشويي
 بين صندوق سياستي توصيه يازده
 . است ايران دولتمردان به پول المللي

 هاي سياست از هئيت اين حال عين در
 مالي بخش در ايران دولت انبساطي

 را ها سياست اين و كرد نگراني ابراز
 اين . دانست تورمي فشارهاي موجد
 برابر در ايران اقتصاد همچنين هئيت
 پذير آسيب را نفت قيمت شديد كاهش
 كاهش اين سوء آثار به نسبت و دانست

 ايران اقتصادي كالن هاي شاخص بر
 . داد هشدار

 
 
 اقتصاد آينده چالش بيكاري،●

  ايران
 

 يك سمت به حركت هيئت     اين
 و قبول قابل و كارآمد بازار اقتصاد

 همراه به پايدار رشدي نرخ به دستيابي
 مهمترين را بيكاري مشكل حل

 سال طي در ايران دولت هاي چالش
 . برشمرد آتي هاي
 حل براي كرد، تاكيد مذكور هئيت
 ايران دولت بايست مي مشكالت اين

 پيش در را انقباضي مالي هاي سياست
 بخش در ساختاري اصالحات و بگيرد
 وسيله بدين تا ببخشد تسريع را اقتصاد
 كالن هاي شاخص بر پايداري و ثبات

 قدرت و شود حاكم ايران اقتصادي
 جهاني صهعر در ايران اقتصاد رقابت
 همچنين ايران دولت. يابد افزايش

 فضاي به را گذاران سرمايه اعتماد بايد
 توسعه و كند جلب ايران اقتصادي

 پيش از بيش را ايران نفتي غير بخش
 . كند تسريع

 
ن كه مبناي آبا : انقالب اسالمي 

محاسبه هاي صندوق و بانك بين المللي 
ماري هستند كه رژيم در اختيارشان مي آ
ذارد،  معهذا هشدار صندوق  و توصيه گ

 گانه اش، وخامت شديد وضعيت 11هاي 
  .اقتصادي را باز گوي مي كنند

 
 
 
 

ن بودجه و باز شدن آاثر *
دروازه ها بروي واردات، 
ورشكست كارخانه ها و پرداخت 
نشدن دستمزدها و افزايش 

وقتي كارخانه . بيكاري است 
قند نيشكر ورشكسته شود، تكليف 

 :ع ديگر معلوم است صناي
 
 ) : 85 اسفند 16(  به گزارش ايلنا ◄

يك مقام مسوول در كارخانه كشت و 
درباره ورشكستگي , صنعت كارون

: ه است اولين كارخانه نيشكر كشور گفت
با ضعف مديريتي در كارخانه مذكور و 
مشكل در بازار فروش به دليل واردات 

رويه از كشورهاي برزيل، كوبا و   بي
 اولين كارخانه توليد شكر در هند،

حال ورشكستگي است كه اين امر 
 هزار نفر 12سبب بيكاري حدود 

 .خواهد شد
شركت كشت و صنعت كارون كه     

وابسته به بانك كشاورزي است، با 
بحران مالي مواجه شده و اكنون بيش 

 ميليارد تومان بدهي بانكي 400از 
 . دارد
 :اين مقام مسوول، تصريح كرد    

 520قيمت مصوب دولت براي شكر 
 420اما ما در بازار حدود   تومان است ؛ 

اين در حالي , رسد  تومان به فروش مي
 تومان 280است كه شكر وارداتي 

 .است
نياز كشور به شكر ساليانه حدود يك     

كه با ,  هزار تن است200ميليون و 
 كارخانه توليد شكر به غير از 7مجموعه 

، ميزان توليد داخلي كارخانجات قند
 هزار تن 400شود و    هزار تن مي800

 اما اكنون . بايد از خارج تامين شود 
قسمت اعظم شكر از طريق واردات 

 .شود  تامين مي
از اول سال جاري تا پايان دي ماه      

 هزار تن شكر وارد 884يك ميليون و 
 كشورهاي خارجي به  .شده است

توانند از   دليل توسعه صنايع جانبي مي
 نوع مشتقات شكر چون 15بيش از 

نئوپان، خوراك دام و , الكل
كاغذسازي استفاده كنند و سود 

 اما .خودشان را از اين راه تامين كنند 
در ايران به دليل عدم حمايت دولت، 

گذاري در اين بخش   هيچ سرمايه
به همين دليل نرخ , گيرد  صورت نمي

 .شكر دولتي باالتر است
با اعالم اين مطلب كه ما , يو     

اكنون زير ظرفيت رسمي كارخانه 
 در حالي كه   :گفت, كنيم  توليد مي

 هزار تن شكر را 160سال جاري توليد 
گذاري كرده بوديم اما تا كنون   هدف

 .ايم   هزار تن هم نرسيده30به رقم 
 ميليارد تومان كارخانه 400بيش از 

كشت و صنعت كارون زيان انباشته 
هاي سال   بخشي از كسري ارد كهد

ها تامين   گذشته با گرفتن وام از بانك
ها را   شده و اكنون كارخانه وام

 .بازپرداخت نكرده است
هاي گذشته دولت با ما   در سال     

, بست  براي تامين شكر قراردادي مي
 درصد توليد ما را 60بدين صورت كه 

 درصد 40كرد و   دولت خريداري مي
فروختيم ؛ اما اكنون   ازار ميرا در ب

دولت حتي براي تامين شكر و توزيع 
آن از طريق كاالبرگ هم از ما خريد 

كند و نياز خود را از طريق   نمي
 .كند  واردات تامين مي

كه   با بيان اين, اين مقام مسوول    
 17كارخانه كشت و صنعت كارون در 

) شمال اهواز(كيلومتري غرب شوشتر 
بيش از دو ماه : گفت, ستواقع شده ا

كدام از كارمندان و   است كه هيچ
پيمانكاران حقوق خود را دريافت 

 .اند  نكرده
تحقيق ژاله وفا در باره : انقالب اسالمي 

موزش و پرورش ، هم وخامت بارتر آ
شدن بعدي ديگر از ابعاد واقعيت 

شكار مي كند و آاجتماعي ايران امروز را  
ي قشر معلم و هم ما را از عمق نگران
گاه مي آنها  آدليل جنبش اعتراضي 

  :كند
 

 ژاله وفا 
 

مشكالت كمي و 
موزش و آكيفي 

پرورش  در ايران ، 
 : 11 بخش ،21درقرن

 
 

بر آن بودم كه در اين شماره  ،آخرين 
بخش سواالت را از دانش آموزان و 
پاسخهاي آنها را مورد بررسي قرار 

ام اما از آنجا كه در همين اي. دهم 
فرهنگيان در اعتراضات و گردهمايي 
هاي خود  مطالبات صنفي خود را 
مطرح كرده اند و به جاي پاسخ گوئي 
با دستگيري و ضرب وشتم مواجه شده 
اند ،اين شماره را به بررسي مطالبات و 
مسائل صنفي فرهنگيان اختصاص 

 . ميدهم
 مطالبات صنفي  و فرهنگانمعلمان

قوق خود دارند و به دنبال احياي ح
 در ادامه اما نظام واليت فقيه .هستند 

برخوردهاي سركوبگرايانه با زنان و 
 قشر خواسته هاي دانشجويان اينك 

را نيز بادستگيري و ضرب و شتم معلمان 
به گزارش  .و زندان پاسخ ميدهد

 كه يخبرنگار ايلنا، فرهنگيان متحصن
تعداد آنان به سه تا چهار هزار نفر 

 1385 اسفند 15سه شنبه عصر , رسيد  مي
 روز ند كه مقابل مجلس اعالم كرد در

 صبح 8پنج شنبه هفدهم اسفندماه 
مقابل مجلس تحصن كرده و در 

 در باره صورت عدم رايزني مسووالن
مدارس را , مطالبات به حق صنفي آنان

  قرار شد  بعد از .تعطيل خواهند كرد
 اسفند؛ نشستي بين 22 ظهر سه شنبه
شكل هاي معلمان با هيأت نمايندگان ت

رئيسه  مجلس، وزير آموزش و پرورش 
و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
در محل مجلس براي حل مشكالت 

بحث در اين روز .د معلمان برگزار شو
براي تأمين اين خواسته طي مذاكراتي 

 و  شدبه مدت چهار ساعت و نيم برگزار
 نفر از مسئوالن كانون هاي 13در آن 

في فرهنگيان تهران و شهرستان ها، صن
تند نمايندگي معترضان را به عهده داش

آن گونه كه فرهنگيان و جالب اينكه 
، ميكنندشركت كننده در نشست نقل 

طرفهاي گفتگو با كانون صنفي معلمان 
محسن : ترتيب  امنيتي زير را داشته اند

سخنگوي هيات رئيسه  مجلس كوهكن 
 كه  تنها دو نفراز سازمان مديريتو

  او نيزيك نفر حاضر شده بود كه
از وزارت آموز ش و .ساكت نشسته بود

ه است و پرورش هيچكس حاضر نبود
به گفته كوهكن وي از آموزش و 

 3 .پرورش كسي را دعوت نكرده است
از وزارت نفر3نفر از حراست مجلس ، 

 در اين !از قرارگاه ثاراهللا 3و اطالعات 
لسه اي ما ج: كوهكن گفته استنشست

را به نام مذاكره كننده نمي شنا سيم، 
فشارهاي شما هم هيچ تاثيري در 
تصميم گيري ما ندارد، چه مي آمديد 
و چه نمي آمديد تفاوتي در نظر ما 

اين نشست هيچ مصوبه .ايجاد نمي كرد
با بي  است و اي را نيز در بر نداشته

   ،نتيجه ماندن جلسه  معلمان در مجلس
  از سوي معلمانتجمع وسيع ديگري

 در ميدان بهارستان روز چهارشنبهصبح 
تهران شكل گرفت كه منجر به 

 در بين  وبازداشت گسترده آنها شد
آنها برخي از اعضاي شوراي مركزي 

 .  ديده مي شوند كانون صنفي معلمان
از سوي ديگر، سه نفر از مسووالن 
كانون صنفي فرهنگيان كرمانشاه كه 

ر معلمان اين تجمع اعتراض آميز اخي
شهر را سازماندهي كرده بودند نيز 

 23بيانيه ي در . اندبازداشت شده
-اسفند كانون صنفي معلمان ايران

 اسفند  ميخوانيم كه در 23  در تهران
 حتي مسووالن جلسه روز سه شنبه 

حاضر ضمن تبشير و تبذير از فعاليت 
هاي صنفي و تهديد معلمان و فعاالن 

تجمعات؛ صنفي شركت كننده در 
اليحه  ( اجراي طرح پلكاني اليحه
 را به )مديريت خدمات كشوري

صورتي مبهم به عنوان تنها پاسخ به 
درخواست هاي قانوني فرهنگيان 
سراسر كشور عنوان كردند و حتي 

معلمان عجله اي براي : ه اندگفت
اجراي اليحه و افزايش حقوق نداشته 

 "!باشند
 "وزير" جالب اينكه  فرشيدي 

زش و پرورش در اولين نشست آمو
 ماه 16  آنهم خبري خود با خبرنگاران

پس از تصدي پست وزارت در واكنش 
به موضوع دستگيري معلمان و برخورد 

 من از ":نيروي انتظامي با آنان گفت 
دستگيري معلمان اطالعي ندارم و به 
دليل عدم اطالع؛ چنين موضوعي را 

شرايط . كنم  به طور كامل تكذيب مي
خواهند   اي است كه مي  شور به گونهك

در آن التهاب ايجاد كنند و انتشار خبر 
دستگيري حدود هزار معلم در نظامي 

ساالري ديني است،   كه افتخارش مردم
تنها با هدف مخدوش كردن چهره 

 "!گيرد  نظام صورت مي
  براي روشن تر شدن مطالبات  صنفي 
معلمان ، وضعيت معيشتي آنان  و 

هايشان را بطور دقيق تري خواسته 
ابتدا . مورد بررسي قرار خواهم داد

توجه خوانندگان گرامي را به آماري 
 .در اين زمينه جلب مينمايم

 21 دربه گزارش ايسنا در حالي كه 
  ، خط فقر مناطق شهري و 1385مرداد 

  ، براي روستايي از سوي وزارت رفاه
 256 هزار و 216استان كردستان، 

 تومان و 584 هزار و 244س تومان، فار
 تومان تعيين 611 هزار و 283اصفهان 

 نفره استان 5خانوارهاي و . شده است
 هزار و 394تهران نيز، حداقل نيازمند 

 تومان درآمد در ماه براي خروج 943
  باغاني دبيركل  ،از فقر مطلق هستند
 به 85 بهمن 17 در كانون صنفي معلمان

در «:ستمعتقد اگزارش آموزش نيوز 
 هزار 700وزارت آموزش و پرورش 
 250 تا 130نفر از معلمان كشور حدود 

گيرند يعني در  هزار تومان حقوق مي
هر  وكنند خط مطلق فقر زندگي مي

بار كه معلمان مسالهء معيشتي و بودجهء 
كنند  آموزش و پرورش را مطرح مي

مسووالن حساس بودن زمان و مسايل 
  ».دكنن برون مرزي را مطرح مي

 عضو حميدرضا حاجي بابايي همچنين 
 33 در هفتم"مجلس "هيات رئيسه 

اعالم  )خبرگزاري فارس (85ن بهم
بودجه آموزش و پرورش در : كرد 
 ميليارد ريال 400 هزار و 40 ، 84سال 

 ميليارد ريال 600هزار و 16بوده كه 
نيز در اليحه متمم به اين بودجه اضافه 

ورش در شد و در مجموع آموزش و پر
 هزار ميليارد ريال بودجه 57، 84سال 

داشت، اما پنج هزار ميليارد ريال از 
مطالبات فرهنگيان در اين سال باقي 

اعتبارات اين در حالي است كه . دمان
 نسبت 85آموزش و پرورش در سال 

ه است و  دهم درصد منفي بود2، 84به 
 9آموزش و پرورش در سال جاري 

ال كسري بودجه  ميليارد ري400هزار و 
دارد كه در صورت عدم تخصيص، 
سازمان آموزش و پرورش قادر به 
پرداخت حقوق كاركنان خود در دو 
ماهه آخر سال نخواهد بود و در 
صورتي كه بخواهند مطالبات 
فرهنگيان را نيز بپردازند اين سازمان 

 هزار ميليارد ريال 17در سال جاري 
طبق : وي افزود. كسر بودجه دارد

 دولت براي 86حه بودجه سال الي
 هزار ميليارد ريال در نظر 89استانها 

، 85گرفته كه با اين وضع كه سال 
 درصد آن را به آموزش و 5/66

پرورش تخصيص داده بنابراين اعتبار 
 59، 86آموزش و پرورش در سال 

هزار ميليارد ريال خواهد بود كه 
 درصد و 3، 85نسبت به بودجه سال 

 درصد 18د اين سال نسبت به عملكر
وي همچنين  اعالم كرد .كاهش دارد
 سازمان مديريت  مسئولين بعلت اينكه 

جوابي براي كسر و برنامه ريزي كشور
بودجه وزارت آموزش و پرورش 
 نداشتند، در جلسه فراكسيون 
فرهنگيان در مجلس براي پاسحگويي 

  توجه خوانندگان ". حاضر نشدند
 شخص ،  محترم را به آماري كه همين

 در جمع  85 اسفند 16اخيرا در 
اعضاي كانون صنفي فرهنگيان استان 

 ارائه داده است جلب كرمانشاه 
 96 هزار معلم مازاد، 40  ":مينمايم 

 هزار 80هزار مامور نيمه وقت و 
التدريسي در آموزش و پرورش  حق

 15در كشور . مشغول كار هستند
آموز وجود دارد كه در  ميليون دانش

 هزار معلم 80ل آن يك ميليون و قبا
 14مشغول كار هستند و اين يعني هر 

آموز يك معلم كه با ميانگين ساير  دانش
آموز يك معلم   دانش17كشورها كه 

 هزار معلم 640.  اختالف دارد،است
رو و بقيه به عنوان پشتيبان آنان  كالس

در وزارتخانه آموزش . كنند فعاليت مي
ل به كار  نفر مشغو2300و پرورش 

. هستند كه هزار نفر آنان مازاد است
تواند  آموزش و پرورش مي: وي افزود

 درصد كسري خود را از داخل 70
وزارت با تغيير ساختار و ساماندهي 

 ."تامين كند
آمار فوق بي سرو ساماني ساختار  
وزارت آموزش و پرورش را فرياد 

اين وضع لجام گسيخته .ميزند
 نمونه تنها در بروكراسي  آنهم بعنوان

يك وزارت خانه  را كه در كنار 
 مربوطه ، آقاي "وزير "تصميمات 

فرشيدي قرار دهيم  محرز ميگردد به 
چه علت استبداد و جهل مركب،  ضد 

و از چه رو !رشد بوده و خواهد بود 
تغيير اين ساختار جز با تغيير نظام 
واليت فقيه ممكن و ميسور نخواهد 

زش و پرورش  آمو" وزير "آقاي .شد
موزش و آ:جديدا دستور داده است

پرور ش تهران و شهرستانها همه بايد 
داراي يك  تيم تير اندازي با كمان 

گويي تمام مشكالت معلمان و   " !باشند
دانش آموزان  بر طرف شده و تنها 
كمبودشان آموزش تير اندازي با 

 !كمان است 
 13           ذر صفحه 

ورشكستگي به تقصير
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دفتر امور 1379  در سالجالب اينكه 
ي مجلس در زير بنايي معاونت پژوهش

وضعيت حقوق ، مزايا و امتيازات باره 
  مقايسه معلمان در برخي از كشور ها

اي آماري  به شرح زير بدست داده 
 حقوق معلمان در كشور هاي :است

، هلند % 5/85،   ژاپن  %  71/63كانادا  
از  % 82و سوئد % 2/78، نروژ %  77

ان بخش صنعت بيشتر حقوق كاركن
اما در ايران اين رابطه معكوس . است 

  ½است و متوسط حقوق معلمان 
 23در . كاركنان بخش صنعت مي باشد

كشور ، معلمان از مسكن رايگان يا 
مقرري مسكن ، سفر رايگان به محل 
ماموريت براي خانواده و معلم ، هزينه 
هاي انتقال ، تسهيالت وام مسكن ، 

 منظم ، تعطيالت بيشتر فرصت مطالعاتي
، وام ماشين و حمل و نقل رايگان براي 
مقدار معيني كاال در هفته استفاده مي 

 .  نمايند
مقايسه  حقوق معلمان و كاركنان بخش 

 هاي صنعتي در چند كشور جهان 
  و  1379حقوق دريافتي براساس سال 

 :بر مبناي دالر مي باشد
 دبير، 556 آموزگار ابتدايي:انگلستان
متوسط حقوق معلمان  ،1,118 متوسطه 

نسبت  متوسط  و729بخش صنعت  ،832
حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 

 . ميباشد1/114%
دبير  ،1،666آموزگار ابتدايي:ا  استرالي

متوسط حقوق معلمان  و2000متوسطه  
نسبت    و2،666 خش صنعت،ب1833

متوسط حقوق معلمان به كاركنان 
 .باشد مي%8/68بخش صنعت 

دبير  ،1،501 آموزگار ابتدايي: كانادا
 نمتوسط حقوق معلما ،1،763همتوسط
نسبت  و 997 تبخش صنع ،1،632

متوسط حقوق معلمان به كاركنان 
 . ميباشد%7/163بخش صنعت 

دبير 77 آموزگار ابتدايي: ايران
 متوسط حقوق معلمانو87 متوسطه

نسبت  متوسط و 163بخش صنعت و82
اركنان بخش صنعت حقوق معلمان به ك

 . ميباشد6/50%
دبير 4،220آموزگار ابتدايي: ژاپن
 ن حقوق معلماومتوسط4,354 همتوسط
 2،318 تبخش صنعو4،287

نسبت  متوسط حقوق معلمان به و 
مي %5/185كاركنان بخش صنعت 

 .باشد
دبير 2،309آموزگار ابتدايي: هلند
متوسط حقوق و2،92 9همتوسط
 1،480بخش صنعتو2،619معلمان

نسبت  متوسط حقوق معلمان به و
 .ميباشد%0/177كاركنان بخش صنعت 

دبير 1،305 آموزگار ابتدايي: نروژ
متوسط حقوق معلمان و1،674متوسطه

 836بخش صنعت و1،490
نسبت  متوسط حقوق معلمان به و 

 .ميباشد%2/178كاركنان بخش صنعت 
دبير   ،1،212 آموزگار ابتدايي:سوئد 

 متوسط حقوقو1،410متوسطه
 720بخش صنعتو1،311معلمان

نسبت  متوسط حقوق معلمان به و 
مي %0/182كاركنان بخش صنعت 

 .باشد
    معلمان ايران در گردهمايي 

اعتراض آميز خود  نيز بر همين اساس  
مديريت  "خواهان تصويب  اليحه 

 از سوي مجلس "خدمات كشوري
شدند تا حقوق آنان با بخش صنعت  

ضيح است كه  الزم به تو.نزديك گردد
 در كميسيون 85 طبق اصل اين اليحه 

 پس از بحث ي در مجلس هفتممشترك
تصويب شده  ي مختلف  ها و بررسي

 به دليل اين كه در زمينه اما بود، 
 براي دولت، اجرايي و بار مالي آن 

 ميان كارشناسان نظرهايي اختالف
 "نمايندگان"اقتصادي دولت  و 

ان  بود، تصويب زممجلس  موجود 
اجراي آزمايشي اين اليحه تاكنون 

 بود و باالخره بعد از معطل مانده 
اعتراضات و تجمع معلمان در مقابل 

 اسفند 17مجلس  در جلسه علني روز  
 با تفاهم دولت ومجلس  فقط 85

 ساله 5 درباره مدت اجراي آزمايشي
 طرفداران اين اليحه .به تصويب رسيد

حسن اين اليحه را در ، مهمترين 
كوچك شدن حجم دولت در دراز 
مدت و واگذاري بخشهاي مهمي از 
 نقش دولت به بخش خصوصي و نيز

در شمول همه اقشار كارمندان دولت 
 ميان پرداخت ها مورد حقوق و مزايا و

اما  در واقع چنانچه به ماده . ميدانند
 اين اليحه توجه كنيم معلوم 121

ياري از دستگاهها و اقشار ميگردد كه بس
!  شمول اين اليحه مستثني شده انداز

كاركنان  وزارت اطالعات، از قبيل 
كارشناسان وزارت  ،قضات دادگستري 

خارجه و اعضاء هيئت هاي علمي 
طبق آماري كه در واقع .  هادانشگاه

مسئولين مربوطه  در سازمان مديريت 
و برنامه ريزي كشور اعالم مي نمايند 
تعداد كساني كه از نظام پرداخت 

اركنان فعلي دولت مستثني هستند ك
 بر  و هزار نفر مي باشد700حدود 

 اليحه خدمات 121اساس ماده 
 هزار نفر 500كشوري جديد نيز تعداد 

از كاركنان دولت همچنان از شمول 
 !اين اليحه مستثني خواهند بود ؟

 در واقع مخالفان سرسخت اين اليحه 
خصوصا . كاركنان صنعت نفت ميباشند

بابايي  عضو هيات رئيسه كه حاجي 
نيز اظهارنظري بدين  مجلس  هفتم 

به اعتقاد من ":گونه كرده است كه 
همه شركت نفتي ها تربيت شده و 
دست پرورده آموزش و پرورش اند و 
شايسته نيست كه يك معلم درآمدي 

 هزار تومان و شاگرد او 300حدود 
 همين "ددرآمد ميليوني داشته باش

 در باره جمالت بحثي سخت را 
محاسن و معايب اين اليحه در بين 
برخي  فرهنگيان و كاركنان صنعت 
نفت تا سرحد مقايسه هاي مع الفارق 
در باره اينكه كدام شغل سنگين تر و 
طاقت فرسا تر است  براه انداخته است 
هر صنفي  به وصف سختيهاي  صنف 

مخالفان اين . خود پرداخته است 
همه د كه اليحه در صنعت نفت  معتقدن

كارشناسان مهندسي ساختار ، طبقه 
بندي مشاغل و تدوين نظام پرداخت 

خوب مي دانند كه شاكله حقوق و ،
نظام پرداخت برچندين عامل اساسي 

 نمي توان طرح .بنا نهاده شده است 
هاي يكسان سازي حقو ق كاركنان 
دولت را بعنوان نظام پرداخت عادالنه 

اد و به طيف و عالمانه مورد تائيد قرار د
 وسيعي از مشاغل متنوع  تعميم داد 

 از اسمش اين اليحه همانطور كه .
پيداست يكنوع طرح هماهنگ و 
يكسان سازي است و كمترين آسيب 
اجراي آن، توقف حداقل دهساله 
اضافات حقوق پرداختي ساالنه به 
كاركنان نفت مي باشد و مكانيزم 
اجراي آن هم فقط توقف كامل تا 

يه در نظر گرفته شده رسيدن بق
اي كاش طراحان اليحه نظام .است

هماهنگ پرداخت در مجلس و دولت 
بجاي پيروي از شعارهاي كميته 
مساوات از مدلهاي علمي و روز دنيا هم 

 طرح جامع "چند تائي را مطالعه وابتدا
 را تهيه و سپس با توجه "مشاغل دولت

به عوامل تشكيل دهنده هر شغل 
 بندي و پرداخت ارزشگذاري ، طبقه
درآن صورت مي . صورت مي گرفت

شكل " نظام پرداخت "شد گفت كه
گرفته وانتظار داشت كه هيچكس به 

اين طرح غير .طرح اعتراض نكند
عادالنه وغير كارشناسانه تهيه شده و 
اجراي آن در نفت ساختار صنعت نفت 
را بهم مي ريزد و در شرايط فعلي 
تصور اجراي آن براي صنعت نفت 

. سيار خسارت بار و خطرناك استب
جراي نظام هماهنگ در صنعت نفت ا

ي براي كشور خواهد تبعات منفي زياد
از دست دادن داشت چرا كه باعث 

 كشور در اين صنعت خواهد نخبگان
 سال هاي زيادي براي جذب و شدكه 

ه است پرورش آنها سرمايه گذاري شد
وتجربه آنها قابل جايگزيني نخواهد 

 كليه اليحه جراي اين با ا.بود 
كارشناسان زبده اين صنعت 

كه تقريبا اكثر آنها در  رااستراتژيك 
مناطق بد آب و هواي جنوب به سر 

اين صنعت   مجبور به ترك مي برند 
با توجه به عملياتي بودن . خواهند كرد

و شرايط طاقت فرساي كار مهندسان 
نفت ، همين حقوق فعلي نيز به هيچ 

 باشد و نيروهاي وجه پاسخگو نمي
 مجبور زبده صنعت نفت كشور 

ميگردند كه دعوت ساير كشورها را كه 
به دانش فني آنها ارج مينهند اجابت 

 .كنند
 از آنجا كه هيات علمي دانشگاهها و 
كاركنان بسياري از دستگاهها  از 
شمول اين اليحه مستثني ميشوند 
،كاركنان صنعت نفت  من باب نمونه 

يسه ميزنند كه  چرا دست به اين مقا
 عضو هيات علمي اين اليحه  يك 

دانشگاه پيام نور در شهرستان هائي 
دورافتاده با مدرك فوق ليسانس را از 

 ولي  اين اليحه مستثني نموده
كارشناسان ارشد و خبره و برجسته بين 
المللي نفت در اين مناطق را هم 
رديف ساير كاركنان دولت دانسته و به 

؟ مخالفان در حقوق استدنبال تساوي 
ازبين رفتن امنيت شغلي اين اليحه 

كاركنان دولت بواسطه قراردادي 
بودن و وضعيت متزلزل مستخدم و 
ايجاد نا امني درشغل و شاغل و آسيب 
رساندن به وظايف دولت ، توصيه اي و 
شعارگونه بودن برخي مواد اليحه، 
مشخص نبودن و قابل محاسبه و پيش 

نقش ،الي اجراي اليحهبيني نبودن بارم
بانك جهاني در ديكته كردن اين 
اليحه، نقش اين اليحه در افزايش 
هزينه هاي دولت و تورم لجام 
گسيخته، پيچيده تر كردن بوركراسي 
اداري، شكاف طبقاتي بين حقوق 

اعطاي اختيارات نامحدود به   وبگيران
را از نقاط ضعف ...  و برخي سازمان ها
 .اين اليحه ميدانند

  از طرفي فرهنگيان معتقدند كه
وضعيت حقوقي و مزاياي فرهنگيان 
ايران در مقايسه با ساير كشورها و 
بخش صنعت در حد پايين قرار دارد و 
اين امر مسايل و مشكالتي را براي آنان 
بوجود آورده است به قسمي كه در 
دهه هاي اخير بطور قابل مالحظه اي 

ته از موقعيت اجتماعي فرهنگيان كاس
شده كه بيشتر ناشي از وضعيت حقوق  
ناچيز، شرايط كاري نامناسب و عدم 
.  تامين شغلي در اين حرفه بوده است

مساله اصلي آن است كه وجود تبعيض 
ها در جامعه، روحيه و جوي از 
نارضايتي و احساس مظلوميتي را حاكم 
مي سازد كه مشوق كم كاري و بي 

در  تفاوتي نسبت به مسايل مهم جامعه
 .بين فرهنگيان ميگردد

اما حق اين است كه هر دو قشر 
زحمتكش فرهنگي و صنعت نفت 
بايستي متناسب با كار  طاقت فرساي 

اين . خود حقوق و مزايا دريافت دارند
تبعيضهاي  غير منطقي موجود در نام 
واليت فقيه است كه اقتصاد رانتي 

ومافيائيش بستر و زمينه  سالمي براي  
 واقعي بين اقشار مختلف رعايت عدالت

كشور را از بين برده است تا هر كس 
 .صاحب حاصل واقعي كار  خود گردد

 ي با نظاممسلما كاركنان صنعت نفت 
هماهنگ كه منجر به ارتقاء و بهبود 

بخش هاي كه داراي  در نظام اداري 
بينجامد  ميباشند نظام ناكارآمد 

و معلمين كشور نيز  .ندمعترض نيست،
 اجحاف به كاركنان صنعت خواهان

در واقع  همانگونه كه .نفت نمي باشند
 از اركان انمعلم ميليوني  1جمعيت 

اساسي نظام آموزشي بوده و نگرش 
 آنان  بر رفتار و بازدهي آنهاشغلي 

 امري وقت  نيز موثر است و تربيت
 گير، پرثمر و در عين حال دشوار است

 آغاز هر تحول آموزشي   معلمان نقطهو
بوده و خواهند بود ، بار  پرورشي و

 در صد آن 80سنگين افتصاد كشور كه 
جمعيت به نفت وابسته است  بر دوش 

 صنعت نفت كشور  هزار نفري100
 كه آيا اين اين است سئوال .ميباشد 

اليحه سعي در ارتقاء نظام موجود در 
 نفت را دارد يا نتيجه  صنعت بخش مثل

دن اجراي آن تنزل و نا كارآمد كر
 جايي كه نظام واليت آن خواهد بود؟

 بلندپروازي هاي ابفقيه از طرفي  
به كار  خود و  سياسي و اقتصادي 

كشور را با  ،بردن لحن جنگ طلبانه 
 ميلياردها خطر تحريم مواجه ميكند و 

 متوجه منافع اقتصادي  رادالر خسارت
نمايد و از طرف ديگر  با كشور مي 

 نفت و گاز برداشت بي حساب از منابع
كشور باجهاي سنگين به روسيه و چين 
و لبنان و حماس ميدهد ، شايسته نيست 
وضعيت فرهنگيان كشور دچار 
نابساماني  روز افزون باشد و كاركنان 
زحمتكش صنعت نفت نگران از دست 
دادن حقوقي باشند كه كفاف درمان 
بيمارهاي ناشي از زندگي و كار در 

وشيمي  را محيطهاي آلوده نفتي و پتر
حق اين است  كه هر گاه . نيز نميدهد

جنبشهاي اعتراضي بيكديگر بپيوندند،  
تغيير از استبداد به دموكراسي بدون 

نكه وضعيت كشور آخشونت و بدون 
 .بهم بريزد به انجام مي رسد

 
 

اين بار، اغلب قربانيان : انقالب اسالمي 
تجاوزها به حقوق بشر زنان و معلمان و 

و كارگراني هستند كه دست دانشجويان 
  : به جنبش اعتراضي زده اند

 

كودتاي بي سر و 
 وسعت -صدا ؟ 

  -گرفتن اعتراض ها 
       مجلس به اين«

 :» بي غيرتي 
 

مجلس چند نامه به  : انقالب اسالمي 
احمدي نژاد و در باره احمدي نژاد نوشته 

مي خواهد او را براي پاسخ گفته . است 
 وزير او 4س بخواند، به پرسشها به مجل

روحانيان . تهديد به استيضاح مي شوند 
قم لب به اعتراض گشوده اند و معلمان 

مده آدر شهرهاي مختلف به جنبش در
نها در برابر آاند و جمعيت بزرگي از 

مجلس به اين بي : مجلس شعار سر داد 
 . غيرتي ، هرگز نديده ملتي 

      در بيرون از مرزها، در منطقه اتحاد
» متحد « بر ضد ايران تشكيل مي شود، 

باج گير ايران، روسيه دندان نشان مي 
ماده صدور آدهد و شوراي امنيت 
بدين سان، .  قطعنامه جديدي مي شود

 مالي در دامي –دولت مافياهاي نظامي 

. مي افتد كه خود تعبيه كرده است 
ن بخش از اطالعات را آبعلت كمبود جا، 

ياورده ايم، در كه در فصلهاي پيشين ن
  :وريمآاين فصل به اختصار مي 

 
كودتاي : نوول ابسرواتور 

 :بي سر و صدا در تهران 
 
 در انتخابات مجلس خبرگان و ◄

شوراها و مجلس، محافظه كاران ميانه 
رو و اصالح طلبان متحد شدند و 

به . احمدي نژاد را شكست دادند 
ترتيبي كه فرستاده رپوبليكا از تهران 

مي كند، مخالفت با احمدي گزارش 
حتي خامنه اي، . نژاد همگاني است 

رهبر رژيم نيز نارضائي خود را از او 
يك « بنا بر شايعه ها . پنهان نمي كند 

كودتاي بي سر و صدا در حال انجام 
 .» است 

 هنوز از هواپيما پياده نشده ، تحقيق ●
مسافران هواپيما را . انجام شده بود 
شكيل مي دادند كه سر بورژوا و زناني ت

نها ثروت كشور را گزارش مي آو وضع 
كرد كه اين كشور دارد و گوياي 
روابط عميقي بود كه بورژوازي ايران 

زنان ، دكولته چسبان . با غرب دارد
ن واقعيت آهمه ... دربر،  خندان لب و

را عيان مي كردند كه چادري مي 
پوشاند كه بهنگام ورود به فرودگاه، بر 

 .كردند سر مي 
 جواني كه در لندن نماينده يك ●

نخست وزير ( شركت ايراني و تاچر 
ستا بود، با بر خاستن ) اسبق انگلستان 

از . هواپيما، سر صحبت را باز كرد
امريكا ستايش كرد و از ماركسيست 
بودن اروپا بد گفت و فساد ماليان را بر 
شمرد و كالفه شدن خود را از 

دي نژاد ميز احمآصحبتهاي تحريك 
اظهار كرد و گفت تقصير ما بود كه 

دم رئيس آنرفتيم رأي بدهيم و اين 
يا  امريكا به آ: و پرسيد . جمهوري شد 

يا بايد تهران را آايران حمله مي كند؟ 
 سال نداشت و مي 30تخليه كرد ؟  او 

نسل ما سياسي نيست و تنها : گفت 
موضوعي مورد توافقم با احمدي نژاد 

مسئله اتمي نبايد تسليم اينست كه در 
 سال نفت 15ايران بيشتر از .  شد 

اگر انرژي اتمي نداشته باشند، . ندارند 
 .برده قدرتهاي بزرگ خواهند شد 

 ساعت ، همه چيز در باره 5 ظرف ●
كشوري كه دنيا را مي ترساند، گفته 

ايران ميدان جنگ سياسي شده : شد 
شكار مورد آاحمدي نژاد  . است 

 ت و مردي كه مي خواست اعتراض اس
اسرائيل را از صفحه روزگار بردارد، 

مي رود كه به . تضعيف شده است 
حاشيه رانده و قاق شود  و بسا همه 

  . چيز تغيير كند
:   يك استاد دانشگاه توضيح مي دهد

زير سه تأثير، تأثير مجازاتهاي بين 
المللي و تأثير تهديدهاي امريكا و تأثير 

 انقالب،  ماليان و فروخوابيدن شعله
اصول گرايان چند شاخه شده و در 
.   درون رژيم ، جنگ مغلوبه است 

ثروتمند ترين ها عصبي و قشرهاي 
 جوانها  با رژيم بريده اند . ميانه نگرانند 

 سال ، زمان انتخاب 30و بعد از ... 
انتخاب ميان فرار به جلو . است 

احمدي نژاد و يا واقع بيني جريانهاي 
 رژيم  كه مي دانند رشد اقتصادي ديگر

كشور در گرو رسيدن به تفاهم با امريكا 
ما  . است،  زمان يك چرخش است 

زيرا . اين چرخش نزديك مي شويم 
  . رژيم انتخاب ديگري ندارد

 
 41در صفحه
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 احمدي نژاد چنان دولتهاي سني ●
منطقه را عصباني كرده است كه اينك 

 فشار نها هستند كه امريكا را زيرآ
. گذاشته اند به ايران حمله كند 

گرايش احمدي نژاد مي پندارد ، 
حمله امريكا به ايران، موجب تقويت 

نها و سلطه كاملشان بر دولت مي آ
اما غافلند از اين كه نظاميان . شوند

رژانتيني نيز در همين خيال بودند آ
وقتي جنگ ملوئين در گرفت اما به 

  . شكستي كه خوردند ، جارو شدند
سرهنگهاي يوناني در پي ماجراي 

 .قبرس همين سرنوشت را پيدا كردند
.  تب سردي در تهران وجود دارد ●

انتظار  روي دادن امري ناديده وجود 
ن را در عالي ترين  آدارد  كه اثرات  

مقامات مال ساالري مي تواند مشاهده 
 سال سه 10در رژيم،  طي . كرد 

يستها و  انتگر:جريان شكل گرفته اند 
 . اصالح طلبان و محافظه كاران ميانه رو

 اولي ها بر دستگاههاي سركوب و - 
پاسداران تكيه دارند  و با رساندن 
احمدي نژاد به رياست جمهوري خود 

قصدشان اينست .  را پيروز مي ديدند 
 .كه بر دولت سلطه انحصاري پيدا كنند

 دومي ها كه خاتمي نمادشان است -
پ اطمينان را باز مي خواهند سوپا

مريت اخالقي روحانيت را ، آكنند و 
با دور كردنش از مديريت روزمره 

بدين گزينش .  دولت،  نجات دهند 
است كه از محافظه كاران ميانه رو كه 

نها است، جدا آهاشمي رفسنجاني نماد 
 .مي شوند 

   محافظه كاران جديد مي خواهند -
شتي كنند و اقتصاد را آبا امريكا 

براليزه  كنند اما حاضر نيستند ذره اي لي
در .  از اختيارات روحانيان  بكاهند 

انتخابات مجلس خبرگان دو گرايش 
اخير بودند كه احمدي نژاد و گرايش 

اين پيروزي . اول را شكست دادند 
 .بخاطر نقش مجلس خبرگان مهم بود 

در .     همه چيز تغيير كرده است 
حمله درون رژيم، احمدي نژاد زير 

است و مردم ، در منظره خيره شده اند 
 .و نظاره مي كنند 

    يك روز در ميان، روزنامه هاي 
عمده يا نمايندگان، به احمدي نژاد 

تورم شتاب گير عامل . حمله مي برند 
. ديگري در تضيف روز به روز او است 

چرا كه امكاني براي عمل به وعده 
و استقرار عدالت اجتماعي كه او  داده 

فقيرترين ها را به خود جذب كرده 
 . بود، باقي نمي گذارد 

 جبهه ضد احمدي نژاد همچنان ●
از بداقبالي . بزرگ تر مي شود 

انتگريستها و احمدي نژاد، حاال ديگر ، 
رهبر رژيم ، علي خامنه اي هم  مي 

گذارد گفته شود كه او از احمدي نژاد  
 . ناراضي است 

به يك  يك مقام رژيم، بتازگي، ●
رئيس دولت عرب كه از تحريكهاي 
احمدي نژاد شكايت كرده ،  گفته 

ينده آنچه در هفته هاي آبه  « : است 
در ايران روي خواهد داد، توجه كنيد 

يك كودتاي بي سر و صدا در حال . 
  ».انجام است 

 

بدين سان، تحريم : انقالب اسالمي 
انتخابات از سوي مردم ايران، رژيم  

ن آامي كرد كه اگر هم از راگرفتار د
هر .  ن نيست كه بودآيد، ديگر آبيرون 

گاه جنبشهاي اعتراضي بيكديگر 
بپيوندند،  تغيير از استبداد به دموكراسي 

نكه وضعيت آبدون خشونت و بدون 
 :كشور بهم بريزد، به انجام مي رسد

 
 

صانعي قم  زبان حال 
مراجع شد و  نزد فرستاده 

، )  مارس5( لوموند 
مدي نژاد را تحت شديد اح

 :ترين حمله ها قرار داد 
 
 ما هرگز نبايد گرفتار حكومت اين ◄

حكومت اين گروه . گروه مي شديم 
نست كه ما از هدفهاي انقالب آعالمت 

 . و امام دور شده ايم 
 بدون اين كه از احمدي نژاد نام ●

ببرد، او و حكومتش را عوام فريب و 
ده وع. بي كفايت توصيف مي كند 

نها عمل آهاي اقتصادي داد كه به 
به من و همانطور كه به هر .  نكرد 

ايراني، وعده داده شد كه پول نفت را 
به . ورد آبه سفره هايمان خواهد 

جاي، با گران كردن بنزين، پول مردم 
 . را مي گيرند 

 وضعيت حقوق انسان و حقوق زنان ●
كه پيش از اين حكومت ،  در پيشرفت 

 .ين حكومت بدتر شده است بود،  در ا
مدهاي شعارهائي كه آ نمي فهمد پي ●

كنفرانسي كه در . مي دهد چيست
تهران براي كشف واقعيت داشتن يا 
نداشتن هولوكاست تشكيل داد ، در 
موقعيت بحران اتمي،  چه دردي را 

جز اين كه بر دردها افزود؟ . دوا كرد
موزد كاري را كه آن به ما مي آقر

با شما بكنند، با ديگران دوست نداريد 
يا ما دوست داريم ديگران در آ. نكنيد 

باره ما  كنفرانس تشكيل بدهند ؟ 
هولوكاست يك امر تاريخ و مربوط به 

 . تاريخ است 
 با غلط كاريها كه مي كند، بايد ●

ن را داشت كه روزي  اروپا آانتظار 
هم مجاهدين خلق را ديگر تروريست 

ا را بكار بگيرند نهآنشمارد و امريكائيها 
 .براي بي ثبات كردن دولت ايران 

     فرستاده لوموند  به روحانيان قم 
: نها مي پرسد آمراجعه مي كند و از 

يا حمله هاي صانعي به احمدي نژاد و آ
حكومت او، زبان حال خود او است و 

نها  به آ. يا زبان حال مراجع قم است
يات آاو مي گويند زبان حال مراجع و 

به استثناي تني چند كه .  ام است عظ
حامي احمدي نژاد هستد، بقيه نگران 
خطرهائي هستند كه سياست انعطاف 

نها آناپذير او و حكومتش كشور را با 
 . روبرو كرده است 

 و در همان گزارش، از  نامه ◄
اعتراضيه فاضل ميبدي ، مسئول 
انتشارات دنشگاه مفيد قم ، سخن رفته 

اشت كه او براي در اين يادد. است 
روزنامه اعتماد ملي فرستاده است، 

 هزار  30خاطر نشان كرده است كه 
موز معتاد وجود دارد و شمار آدانش 

بزرگي از زور فقر ناگزير مي شوند 
 .تحصيل را ترك كنند 
يا پرسشها كه آ:     و او پرسيده است 

در باره پيامبر شده است،  به همان 
زنامه نگار اندازه   كاريكاتورهاي رو

دانماركي ، نسبت به پيامبر اسالم، 
 موهن نيست ؟

 
فهرستي از اعتراض ها به 

 :احمدي نژاد 
 
 احضار احمدي نژاد به مجلس براي ●

هشت .  پرسش 14پاسخ گفتن به 
امضاي ديگر الزم است تا كه مجلس 
احمدي نژاد را براي پاسخ گفتن به 

 .پرسشها به مجلس بخواند 
 مهلت حكومت به  هاشمي رفسنجاني●

از اين پس بايد پاسخگو . سر رسيد 
 .باشد 

   خامنه اي هم توي دهن او زده و 
مجمع تشخيص مصلحت ، : گفته است 

 .كارش دادن مشورت است
 الياس نادران خبر مي دهد از نامه ●

مجلسيان به رهبري در باره اقدامات 
 .غير قانوني حكومت 

 درصد نمايندگان با 2/71:  اعلمي ●
طرح سئوال از رئيس جمهوري موافق 

 .و يا حداقل با احضار او مخالف نيستند 
 اصول گرايان بسوي پراكندگي و ●

. اصالح طلبان بطرف انسجام مي روند
 .اصول گرايان در خطر انشعاب هستند 

 15كساني كه ظرف :  احمدي نژاد ●
هاشمي ( سال گذشته كاري نكرده اند 

عي حاال مد) رفسنجاني و خاتمي 
 .حكومت شده اند 

 نشريه كارگزاران حمله هاي خود را ●
 .به احمدي نژاد روز مره كرده است 

 رئيس جمهور از علم اقتصاد بيزار ●
 . است 

پيرو خميني است كه : انقالب اسالمي 
 .اقتصاد مال خر است: مي گفت 

 نماينده به احمدي نژاد در باره 170 تذكر ●
 .نگي واردات شكر و رئيس ميراث فره

حكومت :  نماينده مجلس مافياها ●
 .احمدي نژاد از مجلس فرار مي كند

 هتاكي هواداران احمدي نژاد به ●
 .ية اهللا شاهرودي ، رئيس قوه قضائيهآ
 شكاف ميان حكومت و مجلس عميق ●

 وزير در نوبت استيضاح 4: تر مي شود 
. 
 نماينده تهديد كردند كه هرگاه 70 ●

ر مورد بنزين نها دآطرح پيشنهادي 
مطرح نشود، اوبستروكسيون خواهند 

 .كرد 
 هاشمي رفسنجاني پا در مياني كرد تا ●

كه مراجع قم احمدي نژاد را به 
 .حضور بپذيرند 

قرارش .  احمدي نژاد به يزد رفت ●
 هزار 25اين بود كه در ميدان ورزشي 

. نفري ، براي مردم يزد، سخنراني كند 
ن را آ، اما چون در ميدان حاضر شد

 5000: بازتاب مي نويسد . خالي يافت 
اما وقتي مي بينند . نفر بيشتر نبوده اند 

ميدان خالي است، بخش عمده  
جمعيت اندك را مدارس با اتوبوس به 

 . ن ميدان برده اند آ
 معلمان در برابر مجلس شعار مي ●

مجلس به اين بي غيرتي ، : دادند 
 . هرگز نديده ملتي 

تراضي كارگران و  جنبشهاي اع●
معلمان و دانشجويان در شهرهاي 
مختلف ايران، سبب شده است كه 

ماده باشد در آقواي سركوب به حالت 
 .يند آ

اين  عنوانها  بسيار گويا : انقالب اسالمي 
هستند بر بي كفايتي احمدي نژاد و 
شكست سياست يك دست سازي دولت 

پرسشي .  كه خامنه اي به اجرا گذاشت 
يا خامنه آ: ح مي كنند اينست كه مطر

اي توانائي قبول شكست و تن دادن به 
ن ، از جمله بازگرداندن حق مردم آنتايج 

به مردم را دارد و يا چون شاه سابق، با 
واقعيت لج مي كند تا زماني كه صداي 
انقالب را بشوند اما كار از كارش گذشته 

  ؟باشد
 
 

قربانيان تجاوز به 
حقوق انسان اغلب از 
شركت كنندگان در 
جنبشهاي اعتراضي 

  :هستند
 
 

صبح روز   ، 85اسفند  13 در ◄     
يكشنبه به دنبال برگزاري جلسات 
رسيدگي به اتهامات برخي از 

 خرداد، 22كنندگان در تجمع  شركت
گروهي در حمايت از آنان مقابل 
دادگاه انقالب تهران تجمع كردند كه 

ي نتيجه ماندن اخطار نيرو پس از بي
انتظامي به آنها براي متفرق شدن، اين 
افراد به دليل غيرقانوني عنوان شدن 
تجمعشان با حكم قضايي بازداشت 

  .شدند
 تن از اعضاي خانواده 30حدود     

ن آهاي بازداشت شدگان تجمع صبح 
روز در برابر دادگاه انقالب براي 
پيگيري وضعيت فرزندان و همسرانشان 

اسد اجتماعي به اداره مبارزه با مف
مراجعه ) ساختمان وزرا( نيروي انتظامي

و بدليل عدم پاسخگويي ماموران 
انتظامي در اين محل متحصن -امنيتي

گروهي ديگر از اين   .شده اند
خانواده ها نيز در برابر اين ساختمان 

 تجمع كرده اند
 مادران   ، 85اسفند  13 در ◄

دانشجويان محروم از تحصيل با ارسال 
گشاده اي به محمود احمدي نامه سر

نژاد ، ضمن اعتراض به سلب حق 
تحصيل از فرزندانشان، خواهان اعاده 

 اين حق شدند
 نفر از 36 دستكم  ، 85  اسفند13 در ◄

فعاالن جنبش زنان در برابر دادگاه 
به گزارش   .انقالب بازداشت شدند

خبرنگار ادوار نيوز تجمع آرام فعالين 
گاه انقالب در جنبش زنان در برابر داد

اعتراض به فشارهاي امنيتي وارده و 
احضار هاي متعدد اين فعاالن كه از 

 صبح امروز آغاز شده بود، 30/8ساعت 
نفر 36با حمله پليس امنيت و بازداشت 

  .به خشونت كشيده شد
ماموران سر ناهيد جعفري  يكي از     

به در ميني بوس  بازداشت شدگان را
جه اين ضرب و  در نتي. كوبيده اند 

شتم، دندان هاي ناهيد جعفري شكسته 
است و ماموران از بردن وي به 

  .اوژانس امتناع مي كنند
اسامي بازداشت شدگان به شرح زير 

  :است
آمنه اميني، ژيال بني يعقوب،محبوبه 
عباسقلي زاده، محبوبه حسين زاده، 
سارا لقماني، زارا امجديان، مريم 

 نيلوفر حسين خواه، جلوه جواهري،
گلكار، پرستو دوكوهكي،زينب پيغمبر 
زاده، مريم ميرزا، ساغر لقايي خديجه 

مقدم، ساقي لقايي، ناهيد كشاورز، مهناز 
محمدي، نسرين افضلي، طلعت تقي نيا، 
فخري شادفر، مريم شادفر، الناز 
انصاري، فاطمه گوارايي، آزاده فرقاني 
  ،سميه فريد، مينو مرتاضي، سارا ايمانيان

   شمار بزرگي از بازداشت شدگان     
  .زاد شده اند آ

 شكايت   بنا بر، 85اسفند  13 در  ◄
اي  العموم، پرونده ي مدعي نماينده

ي  براي مديرمسوول روزنامه
ي چاپ تصويري  درباره» همشهري«

هاي اين روزنامه، در  در يكي از شماره
يكي از شعبات دادسراي كاركنان 

ظامي براي دولت تشكيل و حسين انت
ي توضيحات به دادسرا احضار  ارائه

 .شده است
دانشجويان ، 85 اسفند 13 در ◄

دانشگاه امير كبير با نيروهاي انتظامات 
يك هفته :  اين دانشگاه درگير شدند

اي در   مسئوالن دانشگاه غرفهپيش، 
سطح دانشگاه برگزار كردند كه باعث 

 . خشم دانشجويان اين دانشگاه شد 
ن قصد داشتند غرفه را خراب دانشجويا

كنند اما با تشكيل ديواري از انتظامات 
دانشگاه اجازه داده نشد كسي به غرفه 

 اسفند  نيز همان 13در  .نزديك شود
 دانشجويان با . غرفه در دانشگاه برپا شد

انتظامات دانشگاه درگير شدند كه 
منجر به زخمي شدن چند تن از 

 غرفه دانشجويان و از بين رفتن كامل
 .شد
انجمن دفاع از   ، 85اسفند  14 در ◄ 

آزادي مطبوعات با ابراز نگراني از 
نگاران   وضعيت نامعلوم روزنامه

كردستان و , شده در تهران  بازداشت
رساني   آذربايجان، خواستار اطالع

شفاف مسووالن ذيربط درباره وضعيت 
  .آنان شد

حامد ايرانشاهي  ، 85  اسفند14در ◄   
وراي مركزي دفتر تحكيم عضو ش
 101ي  به شعبه) طيف عالمه(وحدت 

اين  .دادگاه جزايي اراك احضار شد
فعال دانشجويي اتهامات خود در اين 

ي آن اول آبان  پرونده كه اولين جلسه
 برگزار شده است را نشر اكاذيب و 84

توهين به اعضاي شوراي نگهبان عنوان 
  .كرد
با وزير علوم  ، 85اسفند  14 در ◄

فرستادن نامه اي به دانشگاه هاي ايران 
در را  مارس 8هرگونه تجمعي تا 

  نمود داتشگاهها ممنوع
دانشجويان   ، 85اسفند  14در ◄ 

دانشگاه هنر تهران در اعتراض به ايجاد 
هاي پوشش مختص   محدوديت

 .دانشجويان اين دانشگاه، تجمع كردند
 اعتراض اين دانشجويان به تعهد 

 كه در اول ترم از اجباري بود
دانشجويان اخذ شده و در آن 

, شوند كه از مانتو  دانشجويان متعهد مي
شلوار و مقنعه استفاده كنند و كسي 

  .نبايد پوشش روسري داشته باشد
شعبه هفتم   ، 85اسفند  14در ◄  

بازپرسي دادسراي كاركنان دولت 
 لو، مديرمسوول و ناصر   براي سعيد نقي
ر روزنامه ورزشي البرز احمدپور، سردبي

قرار مجرميت صادر و پرونده آنها را 
براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان 

  .تهران ارجاع كرد
سه روز پيش در   ، 85اسفند  14در ◄

يك درگيري ميان چند جوان، يكي از 
. آنها به نام ابراهيم فتحي كشته شد

امروزساعت دو بعد از ظهر تشيع جنازه 
در .  برگزار شدجوان جان باخته

بازگشت مردم شروع به شعار دادن 
دادن عليه جمهوري اسالمي و سران 

نيروهاي سركوب . جنايتكار آن كردند
به اين تظاهرات حمله كردند و با 

 گاز اشك آور به 200پرتاب بيش از 
درون تظاهرات به دستگيري گسترده 

تعداد . ميان مردم دست زدند
ارستان بيم. مجروحين بسيار زياد است

انديمشك از پذيرش مجروحين 
خودداري كرده و مجروحين به 
بيمارستان هاي شوش و دزفول منتقل 

دو نفر از نيروهاي انتظامي . شده اند
  .نيز مجروح شده اند

 15در صفحه

ورشكستگي به تقصير
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 ورشكستگي به تقصير
 

ماهنامه فرهنگي،  ، 85اسفند  14 در ◄ 
از »  فروردين « اجتماعي و سياسي
 دانشگاه شيراز لغو نشريات دانشجويي

كاظم رضايي، مدير مسؤول  .امتياز شد
حكم لغو امتياز اين : اين نشريه گفت

نشريه كه ابالغ شده است، داراي 
 . اشكاالت قانوني متعددي است

كميته  اسفند،  به گزارش 15 در ◄
دانشجويي گزارشگران حقوق بشر ، 
كليه زنان بازداشت شده در جريان 

نقالب كه به  بند تجمع مقابل دادگاه ا
 زندان اوين انتقال يافته بودند، از 209

ظهر امروز دست به اعتصاب غذا زده 
نوشين احمدي خراساني درتماس  .اند

تلفني با منزل، ضمن اعالم خبر 
اعتصاب غذاي بازداشت شدگان، دليل 
آن را عدم پايبندي مسئولين به وعده 
هاي داده شده در مورد آزادي 

گفتني است  .اد كرددختران جوانتر ي
تا اين لحظه عليرغم وعده دستگاه 
قضايي مبني بر آزادي تعدادي از 
بازداشت شدگان، هيچ يك از افراد 

گزارشها  .اززندان اوين آزاد نشده اند
حاكي است كه بازداشت شدگان به 
صورت چند نفره در سلولهاي انفرادي 

  . نگهداري ميشوند209بند 
 ) 2007  مارس6(  اسفند  16 در ◄

فرستاده لوموند، از تهران  گزارشي در 
 جوان :باره احمد باطبي داده است 

 ،  78 تير 18ورزشكار و شادابي كه در 
پيراهن خونين يكي از رفقاي خود را 
پرچم مي كند، دستگير و شكنجه مي 

.  به اعدام محكوم مي شود.  شود 
خامنه اي مجازات او را تخفيف مي 

، دندانهايش را لگدي بر صورت. دهد 
امروز در .  در دهانش فرو مي ريزد 

ستون فقرات و  كليه مشكل داد و 
 اعصابي سخت شكننده پيدا كرده است 
     او نماد مبارزات دانشجوئي گشته 

 .است 
 پنج قاتل ،  85اسفند 16 در ◄ 

سحرگاه امروز در محوطه زندان اوين 
   .به دار مجازات آويخته شدند

 قاتل قصاص شوند كه 6ز قرار بود امرو
يكي از آنها به كمك كميته صلح و 
سازش دادسراي جنايي تهران موفق 

 ماهه از اولياي دم 6به كسب مهلت 
  .براي پرداخت ديه شد

به دنبال شكايت   ، 85اسفند  16 در ◄
وزارت كار از مديران مسوول اعتماد 

اي براي   ساالري، پرونده  ملي و مردم
يان در شعبه هفتم شناس و كواكب  حق

بازپرسي دادسراي ويژه كاركنان 
دولت تشكيل شد و بازپرس پرونده 
اين دو مديرمسوول را براي اداي 
توضيح در مورد شكايت وزارت كار به 

اتهامات مديران  .اين شعبه فراخواند
مسوول دو روزنامه اعتماد ملي و 

ساالري در اين پرونده، نشر   مردم
ذهان عمومي اكاذيب به قصد تشويش ا

 .عنوان شده است
 مأموران    ، 85اسفند 17 در ◄

انتظامي مانع از برگزاري تجمعي شدند 
 جهاني   به مناسبت روز كه قرار بود 

زن در مقابل ساختمان مجلس شوراي 
 .اسالمي ايران برگزار شود

وزارت   مامورين  ، 85اسفند 20در ◄  
اطالعات در شهر رشت كليه اعضاي 

خانگي را احضار و با يك كليساي 
اعمال فشار و بازجويي هاي طوالني از 
آنها تعهد اتي جهت كنترل بيشتر آنها 

  . گرفته است
يك ماه قرار   ، 85اسفند  21در ◄ 

بازداشت براي محبوبه عباسقلي زاده 
وشادي صدرصادر و در مجموع پنج 

در . اتهام به آنها تفهيم شده است
ام شده مجموع در پنج مورد تفهيم اته

اند كه سه مورد آن تفهيم شده و همان 
 نفر 31اتهاماتي است كه به برخي از 

آزاد شده نيز وارد شده و وضعيت دو 
مورد ديگر نيز هنوز مشخص نشده 

 .است
سعيد شيرشاهي  ، 85اسفند  21در ◄  

كتاب «ي دانشجويي  سردبير نشريه
 دانشگاه علوم پزشكي اهواز از » پدر

 سياه و سرخ
 

صدق با مردم بود و حاكمان رژيم م» 
هنگامي .جمهوري اسالمي بر مردمند

كه دكتر محمد مصدق به شوراي 
امنيت رفت تا از حقوق ملي ايرانيان 
در مقابل استعمار پير انگليس دفاع 
كند،از  بيشترين محبوبيت  نزد افكار 

. عمومي جهان، برخوردار بود 
محبوبيت او و اثر دفاعش از حقوق 

ان بر افكار عمومي و شخصيت مردم اير
ن آاو ، حكومت وقت امريكا را بر 

داشت تا از او بمثابه يك شخصيت 
او از معدود . جهاني استقبال كند 

كساني است كه به هنگام ورود او به 
خاك آمريكا  زنگ استقالل امريكا را 

جهانيان او را .   ورده اندآبه صدا در
ر نماد  استقالل ايران و حاكميت ملت ب

 . سرنوشتش ميدانستند
 اما، امروز مستبدين حاكم بر ايران      

مغضوب ترين كسان در جهانند و 
هرگاه نياز داشته باشند بحران اتمي را 

 منطبق برحقوق ملي ، كه ساخته اند
ن را با ملي آوانمود كنند، ناچارند  
 اما اين قياس .  كردن نفت مقايسه كنند

 
 
 

ت سه ماه خبر توقيف اين نشريه به مد
  .داد

محمد باقر    ، 85اسفند  21در ◄  
عباسي سملي صاحب امتياز و مدير 

 محلي سالم جنوب  مسئول هفته نامه
بوشهر با حكم قضايي بازداشت و روانه 

بازپرس دادگستري . زندان گرديد
استان بوشهر با استناد به بخشي از 

اي كه عباسي با هفته نامه سالم  مصاحبه
م داده وي را به توهين به جنوب انجا

 .پيامبر اسالم متهم كرده است
 پرويز  دكتر  ، 85سفند  21در ◄  

محمدي استاد زبان و ادبيات فارسي 
 با نا   در رابطه در دانشگاه پيام نور نقده
 تركهاي شهر  آراميهاي تابستان گذشته

 دادگاه انقالب اين شهر فرا   به نقده
 .  شد خوانده

در چهارشنبه   ، 85  اسفند22 در ◄
 تن 327 تهران تا كنون 85آخر سال 

در » يمن« پاساژ . شده اند دستگير
 بانك تجارت وميدان رازي تهران 

ه شعبه نواب صفوي دچار حريق شد
 . اند
فرمانده انتظامي ، 85 اسفند 22 در ◄

 از 207: ه است آذربايجان غربي گفت
هواداران و عوامل اصلي گروهاي 

اند كه   دستگير شده"بضد انقال"هاي 
.  نفر آن ها از عوامل اصلي هستند63

نود درصد اعضاي گروهك غير قانوني 
ك اهل تركيه و مابقي سوري .ك.پ

 .يا ايراني هستند
 صبح امروز سه   ،85 اسفند  22  در◄

 ، جمع كثيري از 85 اسفند 22شنبه 
فرهنگيان و معلمان كرمانشاه در 

 فعاالن اعتراض به بازداشت سه تن از
كانون صنفي معلمان كرمانشاه ، مقابل 
سازمان آموزش و پرورش استان تجمع 

 .كردند 
در اين تجمع معلمان ضمن سردادن 

 معلم مي ميرد  ذلت "شعارهايي نظير 
معلم بيدار است از " ، "نمي پذيرد 

 ما توپ و " ، "تبعيض بيزار است 
 " ، "تانك نداريم  دانش آموز داريم 

 " و "يران  اتحاد اتحاد فرهنگيان ا
، ...  و"معلم حق طلب آزاد بايد گردد 

خواستار آزادي سه همكار بازداشت 
شده خود آقايان حشمتي ، توكلي و 

 .صادقي شدند 
حميد رهگذر،   ،85 اسفند 22  در ◄

عضو اسبق شوراي مركزي انجمن 
هاي بوعلي   اسالمي دانشجويان دانشگاه

 اتهام سينا و علوم پزشكي همدان به
اقدام عليه نظام و امنيت كشور با 
عنوان اغتشاش در دانشگاه بوعلي سينا 
به دو سال حبس كه به مدت دو سال 
به حالت تعليق درآمده است، محكوم 

 .كرد

چه ملي كردن .  صوري و غلط است
صنعت نفت، در راستاي استقالل و بر 

.  اصل  سياست موازنه منفي  انجام شد 
 هسته اي هدايت شده در حاليكه برنامه

از سوي رژيم واليت مطلقه از ابتدا 
وبا هر مديريتي كه صورت گرفته، در 
راستاي وابستگي و بر اساس موازنه 

تا .  مثبت به بحران بدل شده است
جايي كه خود مسئولين امر امروز از 

دوستان "زياده دوشيده شدن توسط 
  . به تنگ آمده اند"روسي عزيز شان

ه به نام مصدق آقاي خميني ك
حساسيت داشت و محبوبيت اورا 
نزدمردم تاب نمي آورد و به اين 
محبوبيت ومقبوليت حسادت ميورزيد 

شعار آزادي ، ) به ظاهر(نيز ناچار 
موازنه ( استقالل و نه شرقي ، نه غربي 

را  پذيرفت ولي از آنجا كه زور ) منفي
گو و قدرت طلب بود و خود را محور 

توانست مجري اين قدرت ميدانست نمي
ابتدا به تهمت و افترا به .سياست بگردد

آن زنده ياد اقدام كرد و با خيانت به 
اعتماد مردم و عهدي كه با آنان بسته 

 "بود، به راه استبداد رفت تا نهايتا 
جام زهر به سر كشيد و نظامي هم 
شرقي و هم غربي به جا گذاشت كه 
حتي شايد يك روز بدون بحران با 

او نظامي را .غرب دوام نياوردشرق و 
بنا نهاد كه در آن واژه ها معني خود را 
از دست داده اند، وقاحت در آن 

سايت بازتاب :  يافته است "وجاهت "
به مناسبت چهلمين سال در گذشت 
دكتر مصدق در مطلبي تحت عنوان 

به قلم سيد » سياه، سفيد،خاكستري؟«
علي حسيني  به مطالبي پرداخته كه 

ز وقاحت نام ديگري بر آن نتوان غير ا
در اينجا به چند نكته از اين . گذاشت

مقاله اشاره ميكنم و به نقد آنها 
ميپردازم چه پرداختن به تمامي آن از 
حوصله خواننده خارج است و مثنوي 

 : هفتاد من ميگردد
اگر محور ارزيابي ما نسبت به ....  «-1

هاي گذشته، ترسيم الگويي  چهره
انه و آسماني و تطبيق افراد با آرمانگراي

آنها باشد و حتي اگر بخواهيم 
هاي سياسي را با شخصيتي چون  چهره
مقايسه كنيم و كارنامه كساني ) ره(امام

را كه عملكردي چون ايشان ندارند، 
مردود بدانيم، بايد در ارزيابي خود از 

اكنون  هاي معاصر كه هم بسياري چهره
ر، به واسطه خدمات آنها به كشو

تصويري مثبت در حافظه تاريخي 
اند، تجديدنظر  مردم بر جاي گذاشته

تواند ادعا كند،  چه كسي مي. كنيم
الدين  هايي چون سيدجمال شخصيت

اسدآبادي، اقبال الهوري، شيخ 
اهللا نوري، سيدابوالقاسم كاشاني،  فضل

سيدمحمود طالقاني و دكتر علي 
شريعتي عملكردي فارغ از خطا و 

آيا ما . ستراتژيك دارنداشتباهات ا
مجاز هستيم كه خدمات و 

هاي آنان براي كشور را انكار  فداكاري
ت اشتباهاي كرده يا با بزرگنماي

 آنها را در افكار عمومي تصويرمثبت
 )سايت بازتاب( » تخريب كنيم؟

از (  اوال،نويسنده محترم غفلت كرده 
كه نه ) راه ارفاق مينويسم غفلت كرده

يد شخصي چون دكتر ميتوان و نه با
. مصدق را با آقاي خميني مقايسه كرد

دكتر مصدق در پندار و گفتار و كردار 
خويش با ملت صادق بود ، خود را 
خدمت گذارملت و پايبند به حقوق 
آنان ميدانست ميزان را راي مردم 
ميدانست و انديشه راهنماي او بر اساس 

اگر «هرگز نگفت . موازنه منفي بود
ليون بگويند بله من سي و پنج مي

در منيت خويش غرق نبود » !ميگويم نه
امروز حرفي رانميزد كه فردا بنا بر .

حكم .مصلحت ضد آنرا واجب بشمارد
قتل و شكنجه صادر نكرد و تا آخر عمر 
بر صراط مستقيم حقوقمندي و احترام 

به حقوق انسان وحقوق ملي ايرانيان 
او . ايستاد و به راه مغضوب عليهم نرفت

. بدين صفت جاودان گشته است
زندگي او شفاف و كارنامه اودرخشان 

 و  اما چرا ، آقاي خميني. است
اسالفش را شايد بتوان  به رفتار و 
كردار،  با اربابان يا بهتر است بگويم 
( بندگان قدرت نظير فرعون، چنگيز

گرچه او مهاجم بر ايران و خارجي 
در مقام .... ، هيتلر و استالين و)بود

قدرت طلبي و تجاووز به حقوق انسان، 
مقايسه كرد او صفحاتي سياه حاكي از 
نقض اين حقوق، در تاريخ ايران و 
بالطبع جامعه بشري را بار ديگر با خون 
سرخ مبارزان و دگر انديشان و صدها 
هزار قربانيان جنگ، با ادامه جنگي كه 
با تجاووز عراق و حاميان زورگويش 

راق تحميل شد بر دو ملت ايران و ع
رقم زد و نظامي با كارنامه اي سياه از 
جنايت وتباهي و فساد را بنياد نهاد، او 
بنام دين و در كسوت روحانيت به 

ايندو جفا روا داشت و صراط مستقيم  
حقوقمندي را رها و به راه مغضوب 

مرجع اتقي "بنام . عليهم استبداد رفت
 حكمي را جعل و "و اعلم و اعدل

كه بنا برآن در ظرف چند صادر كرد 
شب نزديك به سه هزار ويا بيشتر، 
زنداني در بند، به جوخه هاي اعدام 
سپرده شدند او حتي تاخير در اين 

او  چهره !! حكم را جايز نشمرد
 ملجاء "بلندترين مقام ديني را كه سنتا

دادخواهي مرد م بود را با ظلمي كه 
بر مردم ايران رواداشت  با خون سرخ 

 .آلود
 دوما، جناب نويسنده با هم رديف 
كردن نام سيد جمال الدين اسد 
آبادي و اقبال الهوري وسيد محمود 
طالقاني و دكتر شريعتي با شيخ فضل 
اهللا نوري و سيد ابوالقاسم كاشاني بر 

 .گروه اول جفا رواداشته است
گرايي در  ـ يكجانبه5« .........؟ -2

ل توجهي به پتانسي فعاليت سياسي و بي
اعتقادات و فرهنگ بومي جامعه در 
مبارزات سياسي، باعث شد تا مصدق به 
تدريج با كاهش حمايت مردمي مواجه 
شود و در رويارويي با نظام سلطنتي و 
استعمار خارجي، شكست بخورد، 
همچنين اشتباهات استراتژيك مصدق 

، باعث شد تا زمينه 1330ـ32طي فاصله 
. شودبازگشت استبداد به كشور فراهم 

از جمله اين اشتباهات آشكار او، قرار 
دادن بخش اطالعات و انتظامي دولت 

همين  در اختيار عوامل شاه بود كه
اقدام، اندكي بعد، زمينه ساز كودتا و 

 رويارويي ـ 6 .....»سقوط دولت اوشد
با روحانيت و تالش براي منزوي 
كردن اين قشر از جامعه نيز از مهم 

اقتدار .صدق بودترين عوامل ناكامي م
-و پشتوانه محكمي كه جبهه كاشاني

 به دست آورده 1320مصدق طي دهه 
بود، به رويارويي آنان در سال پاياني 

با جبهه گيري .دولت وي منجر شد
مصدق عليه كاشاني، نه تنها كاشاني 
خانه نشين وچهره اي مانند نواب، 
زنداني شد و ضربه جدي به روحانيت 

دق نيز با از دست وارد گرديد، بلكه مص
دادن حمايت  روحانيت و توطئه و 
آسيب پذيري در برابر نظام سلطنت و 

 انگليسي، سقوط -تو طئه آمريكايي
 ) سايت بازتاب(....كرد

نويسنده، يا تاريخ را نميداند كه بعيد 
است و يا عليرغم تمامي اسنادي كه 
منتشر شده باز از باب وقاحت، وارونه 

واننده ميدهد و واقعيت را به خورد خ
هيچ فكر هم نميكند كه خوانندگان او 

اين يك جانبه گرايي در . شعور دارند 
فعاليت سياسي و بي توجهي به پتانسيل 
اعتقادات و فرهنگ بومي جامعه در 
مبارزات سياسي كه ايشان مدعيند از 
جانب مصدق اعمال ميشد وارونه 

زيرا اين كار را . نويسي تاريخ است

از جانب ( هاني وخمينيكاشاني و بهب
بهبهاني مامور شد تا از آيت اهللا 
بروجردي بر ضد مصدق فتوا بگيرد كه 

كردند وقتي مردم را نادن ) موفق نشد
شمردند و سيله كار سيا در كودتا بر ... و

در جبهه ملي كه از .  ضد مصدق شدند
جانب مصدق تشكيل گرديد امكان 
حضور تمامي پتانسيل آزادي خواه و 

الل طلب از جمله روحانيون آزاد استق
انديش فراهم بود  اما اين راست است 
كه او زور گو وديكتاتور مسلك نبود تا 
از امكانات نظامي و انتظامي عليه مردم 

انگار . ولو مخالف خويش استفاده نمايد
نه انگار كه سازمان سيا توسط  دربار و 
عوامل بهبهاني و كاشاني دالرهاي 

آمريكا را خرج رسيده از سفارت 
كردند تا كودتاي آمريكايي انگليسي 

 مرداد شكست خورده بود به 25كه در 
 و البته عربده " بزرگوار"همت اين دو

و چاقو كشي هاي شعبان جعفري و 
فواحش ووابستگان دربار پهلوي در 
روز بيست وهشت مرداد منجر به سقوط 
حكومت مصدق و پيروزي كودتاي 

ريخ ايران را ننگيني گشت كه روند تا
البته جانبداران خط . دگرگون ساخت 

استبداد و وابستگي بايد از سقوط 
حكومت دكترمصدق خشنود باشند اما 
براي ايز گم كردن او را دراين عمل 

چهره ها وقهرمانا ن  اينان . مقصر بدانند
بايد امثال شيخ فضل اهللا نوري ، نواب 
صفويها ، كاشاني ، بهبهاني، خميني و 

( خود آقاي خميني . باشند ... و بهشتي
بنا بر شهادت عالمه مهدي حائري كه 
) در كتاب خاطرات او نيز آمده است

 مرداد از 28به هنگام كودتاي 
كه امروز بعد از ( هواداران بهبهاني

انتشار اسناد مربوط به آن دوران در 
ارتباط او با سفارت آمريكا و نقشي كه 

 بوده) در كودتا داشت شكي نيست
آري اگر تجربه حكومت ملي .  است

دكتر مصدق پيروز ميگشت  نه جايي 
براي افكار پوسيده واليت فقيه ميماند 
و نه اين افكار سالها بعد، پس از انقالب، 

پيشنهاد وارد ( توسط عمال انگليس 
كردن واليت فقيه در قانون اساسي از 
سوي حسن آيت، يار مظفر بقايي ارائه 

اساسي و به مردم وارد قانون ) گرديد
آزادي و بيان . ايران تحميل ميگشت 

انديشه هاي مختلف و به نقد كشيدن و 
شفافيت بخشيدن به  آنها راه را بر 
بيانهايي كه بنا را بر زور گويي 
واستبداد ميگذارند مي بست ومي بندد 

محمد رضا پهلوي با كودتاي . 
 انگليسي خود عليه حكومت -آمريكايي

 اين  فرصت را از مردمي دكتر مصدق
مردم ايران گرفت، در نتيجه انديشه 
واليت فقيه نزد عموم به نقد كشيده 
نشد و در ابهام ماند تا اينكه اين غده 
سرطاني با فرو پاشي رژيم پهلوي، پس 
از انقالب، سر باز كرد و چرك حاصل 
از آن، با بر پايي نظام واليت فقيه، 
نظامي آلوده به خون سرخ وكارنامه 

اه وضد ارزشها، استقرار نظامي مبتني سي
بر حق حاكميت مردم بر سرنوشت 

اما امروز . خويش را به تاخير انداخت  
به همت مبارزات بيشمار زنان و مردان 
ايران، انواع تفكرهاي استبدادي در 
اقليت قرار گرفته اند و اميد آن ميرود 
كه با پايان دوران سياه استبداد، واليت 

 ايران مستقر و ايران جمهور مردم در
آبادي و ايراني آزادي را بيابند 
. وهرروز تمامي ايرانيان نوروز بگردد
 .سال نو ونوروز بر همه شما گرامي باد
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نوروز محبت، دوستي 
 و صلح

 
را بدان خاطر  پي افكندند كه كارمند 

در غرب نيز . يت كند براي دولت ترب
» نيروي كار متخصص « دانشگاهها 

از اين .  تربيت مي كردند و مي كنند 
رو ، در دانشگاهها، قدرت بيش از 

زيرا هر . هرجاي ديگر، حضور دارد 
دانشجوئي مي خواهد تحصيلي را 
بنمايد كه او را به مقام و موقعيت 

 . دلخواهش برساند 
 شما روز  محيط ن است كهآ     زمان 

هاي علمي را نوروز بگردانيد با هدف 
زادي ، با  باز ايستادن از ناچيز آكردن 

،  با » نيروي كار « شدن در 
زادي و باز آفراخواندن جوانان به 

جستن كرامت و منزلت يك انسان 
زاد و حقوقمند ،  با انقالبي در نقش آ

 :خود و در نقش علم و فن 
از ايفاي نقش  رها كردن انسان و علم 

لت قدرت در همه اشكالش و بازيافتن آ
زاد و بي طرف آخويش بمثابه انسان 

كردن علم  و فن ، يعني پايان بخشيدن 
به بكار رفتنشان در ويرانگيري و  

 . ئيشان در رشد آافزودن بر كار
     هرگاه شما دانشجويان بدين انقالب 
توانا بگرديد و بتوانيد نسل جوان و از 

، جمهور مردم ايران را از غفلت راه او
وريد  چنانكه عارف و عامل به آبدر 

زادي و حقوق خويش شوند،  زور آ
اگر نه يكسره بي محل ،كه كم محل 
مي شود و استبداد از ميان بر مي خيزد 

بدين . زاد مي شوند آو استبداديان نيز 
 .انقالب، روز ايران نو روز مي شود 

 
 !زنان ايران 

كه زن را فضل هنرمندي  نجا آ    از 
است و هنرمندي در نورديدن 
قلمروهاي ممكن ها يا ممكن كردن 
ناممكن ها است و بدين هنر، گشودن 
فضاهاي جديد به روي انديشه و عمل 

نجا كه شما را فضل آانسان  ، باز از 
مادري است و، بدين فضل،  ناموس يا 
وطن اجتماعي ايرانيانيد و وطن 

 به منزلت و دوستي به ارج نهادن
كرامت زن ، تحقق مي جويد و   از 

موزگار آنجا كه اين فضل، فضل آ
دوستي و عشق بودن نيز شما را است و 

نجا كه به رغم اين  فضلها و آاز 
فضلهاي ديگر، نماد ستمديدگي هستيد، 

زادي و آبي تفاوتي نه تنها  غفلت از 
حقوق و فضلها و نقش بزرگ شما در 

ت راه رشد راهبري جامعه بر راس
است، بلكه سبب تباهي نسلي از پس 
نسلي و تشديد ستمها يي ميشود كه بر 

 . شما روا مي روند 
      به تاريخ وطن خويش بنگريد و 
ببينيد كه جنبشهاي بزرگ كه ناممكن 
تصور مي شدند، به هنرمندي شما ، به 
.  عبور از مرزهاي ممكن،  روي دادند 

 همه جاي اگر مي بينيد، در ايران و در
جهان، به دنبال هر جنبش پيروز، 
جريان باز سازي قدرت، با برگرداندن 

زنان به خانه ها، و راست بخواهيد با  
انباشتن سينه هاشان از ترس و بي 

غاز گرفته است،  آتفاوت كردنشان 
بدين خاطر است كه بي تفاوت نشدن 

زادي و آزنان  و دست نكشيدنشان از 
قدرت را غير حقوق خويش ، باز سازي 

چنانكه در جامعه .  ممكن مي سازد 
هائي كه زنان نپذيرفتند به دوران بي 

» شئي جنسي « تفاوتي و ايفاي نقش 
بازگردند،  دولت استبدادي نيز باز 

 . سازي نشد 
      بدين قرار، ترديد نكنيد كه تا شما 
زنان رشد نكنيد، جامعه ما رشد نمي 

تمامي زاد نشويد و به آكند، تا شما 
حقوق انساني خود دست نيابيد،  ايران 

زاد و با كرامت نمي آسرزمين انسانهاي 
تا شما  زنان منزلت نجوئيد، . شود

ايرانيان منزلت نمي جويند، تا شما در 
ئين آموزگار آپندار و گفتار و كردار

محبت و دوستي و صلح نگرديد، در 
درورن و بيرون مرزها، ايرانيان گرفتار 

ني و جنگ يا تهديد به كينه و دشم
شما  اگر بي تفاوت .  جنگ مي مانند 

شويد ، بنا بر اين، توان خويش را در 
ويراني  شخصيت خويش بكار مي بريد 
و ستم پذير تر مي شويد،  نسل جوان 
ايران بي تفاوت مي ماند و توان 
خويش را  به تخريب مي گمارد و 

به يمن .  ستمگر و ستم پذير مي شود 
شما با اين اراده كه ديگر بر برخاستن 

زمين بي تفاوتي ننشينيد، ايرانيان را به 
نان را از شانه آورد و آجنبش مي 

رهيدن از بار سنگين زورمداري و 
به يمن . استبداد ، توانا مي كند 

برخاستن شما زنان زحمتكش ايران 
است كه جمهور زحمتكشان ايران به 
دفاع از حق خويش بر اداره كشور 

 .بر مي خيزند خويش 
 !زحمتكشان ايران 

    ستمي كه بر شما مي رود و زندگي 
خالي از اميدي كه بر شما تحميل مي 

نست كه محور اقتصاد آشود،  بخاطر 
چرا . ايران توليد نيست، مصرف است 

كه بنا بر قانون تمركز و بزرگ شدن 
ن پيروي مي كند، آكه قدرت از 

دولت و بودجه اش دائم بزرگ مي 
 برابر 5 سال، 5چنانكه ظرف . د شون

اين بودجه را كه از راه .  گشته است 
فروش و پيش فروش كردن ثروت 
كشور، نفت و گاز ، تأمين مي شود ، 

فرصتهائي كه . دولت خرج مي كند 
ايجاد مي كند، فرصتهاي سرمايه 
گذاري و توليد نيستند، فرصتهاي رانت 

از اين رو،  . خواري و مصرف مي شوند 
ن يك بمب هيدروژني در اقتصاد بسا

كشور منفجر مي شود و محور شدن 
و نيز  .توليد را غير ممكن مي كند 

دروازه ها را به روي واردات مي 
زير « سهم قاچاق و اقتصادي .  گشايد 
چنانكه هم . را بيشتر مي كند » زميني 

 درصد اقتصاد كشور را 50اكنون 
 . تشكيل مي دهند 

ماهها دستمزد     بدين قرار، اگر 
دريافت نمي كنيد، اگر كارخانه ها 
تعطيل مي شوند و زمين هاشان ، در 

بورس زمين، برد و باخت مي شوند، 
بخاطر نقش بودجه دولت و ...  اگر 

نظام بانكي در اقتصاد زير سلطه ايران 
جنبش هاي اعتراضي شما  .  است 

كارگران، شما دهقانان، شما پيشه وران 
، كه در خدمت توليد و شما بازاريان 

هستيد،  مي بايد به يكديگر بپوندند و 
هدف اول اين جنبش . هدف بجويند 

ملي كردن دولت، بمعناي  قطع رابطه  
بودجه اش از  اقتصاد مسلط و از 

مدهاي ناشي از به يغما سپردن آدر
تحقق اين هدف . ثروتهاي كشور است 

به محور شدن توليد در اقتصاد ايران 
 انقالب است كه روز ايران بدين. است 

نوروز مي شود و زحمتكشان ايران در 
وردن اداره آرهبري جامعه و به سامان 

 .ايران شركت مستقيم مي يابند
ن زمان توفيق آ     جنبش زحمتكشان 

مي يابد كه جنبش همگاني مردم ايران 
زادي و رشد بر آبر اصول استقالل و 

ر تضاد كه د.  ميزان داد و وداد بگردد 
اقتصادهاي كنوني اساس است جاي 

 :خويش را به توحيد بسپارد 
 اقتصاد درخدمت انسان و نه سرمايه 
قرار گيرد  و فعاليتهاي اقتصادي 
ترجمان عدالت اجتماعي ، محبت ، 
دوستي جمهور ايرانيان با يكديگر 

 . بگردند 
 

 !شما افراد نيروهاي مسلح ايران 
عي      بيرون رفتن از تضادهاي اجتما

به توحيد اجتماعي ،  رها شدن از كين 
ها ، دشمني ها، قهر همه با همه  ،  

تش و آمدن ايران از حلقه آبيرون 
سودن ايرانيان از بحرانهاي داخلي و آ

خارجي و فسادها و نابساماني ها و 
از .  سيبهاي اجتماعي ممكن است آ

اين رو، بر شما است كه از خود 
 :بپرسيد 

ار استبدادي بر پايه   نقش شما در  گرفت
كين و دشمني و بحران و جنگ شدن 

 چيست ؟ 
بنا :       بر شما است كه از خود بپرسيد 

جنگ : موزدآن مي آبر اين كه قر
كاري شيطاني و دفاع در برابر متجاوز، 

يا نقش آانساني و ارزشمند است،  
نيروهاي مسلح نبايد دفاع از حق صلح 

شش يا  نبايد نقآيك ملت باشد ؟ 
شتي در درون و صلح در آتضمين 

بيرون به ترتيبي باشد كه  هيچ قدرتي 
شتي ملي و صلح آنتواند ايران را از 

يا در حال حاضر اين آمحروم كند ؟  
 نقش را دارد ؟ 

     اگر اين پرسش را از خود بكنيد، در 
مي يابيد كه  بر شما است كه نگذاريد  
 از شما، در بحران سازيهاي داخلي و

بر شما است كه . خارجي استفاده كنند 
نگذاريد از شما در تضييع حقوق انسان 

از شما . و حقوق ملي استفاده كنند 
است كه نگذاريد از شما  در نظامي 
كردن دولت و رويه دولتمردان شدن 

.  جنايت و خيانت و فساد، استفاده كنند 
از شما در راندن مردم از صحنه 

حبان حق سياست كشور ، بمثابه صا
رهبري بر اداره كشور خويش، استفاده 

كنند،  از شما  در محور كردن امريكا 
در سياست داخلي و خارجي استفاده 
كنند ، از شما  در بردن و نگاه داشتن 
كشور در لب پرتگاه محاصره اقتصادي 
و جنگ، استفاده كنند، از شما در 
تبديل كردن دولت به دستگاه خودي 

 گريزاندن و غير خودي سازي و
استعدادها و سرمايه ها از كشور، 
استفاده كنند، از شما  در بي محل 
كردن ارزشها و حقوق و محروم كردن 
ايرانيان از فضاي باز معنويت استفاده 
كنند، از شما در ربودن خنده از لبها و 
اميد از دلهاي ايرانيان استفاده كنند ، 
از شما  در ضديت با ايرانيت و مشوش 

ويت هر ايراني استفاده كنند، كردن ه
از شما در بي منزلت و بي كرامت 
كردن ايرانيان، در پر كردن دلهاشان 
از ترسها و دادن احساس حقارت به 

 . ايرانيان استفاده كنند 
 :     بر شما است از خود بپرسيد 

نكه كرامت و آيا ممكن است بدون  آ
نكه آمنزلت از دست بدهيد، بي 

تباه كنيد، در بي انسانيت خويش را 
قدر كردن ايرانيان، در از ياد بردن 

نها بكار رويد ؟  آكرامت و غرور انساني 
نها به آاين پرسشها و پاسخ در خور به 

شما امكان مي دهد ، كرامت و منزلت 
خويش را باز يابيد و روز خود و 

 .  ايرانيان را نوروز بگردانيد 
    بدانيد، صراط مستقيم ، صراط عدل 

عمل به حق و . ت، صراط حق استاس
دفاع از حق است كه به شما امكان مي 
دهد حافظان ايران مستقل و در 
خدمت ملتي برخوردار از حق محبت، 

 .حق دوستي و حق صلح بگردد 
 

و همه شما كه در استقرار استبداد 
جنايت و خيانت و فساد گستر شركت 

 !كرده ايد 
نست كه عقلهاي خويش را آ     زمان 

زادي آ. زاد ، بنا بر اين، نو بگردانيد آ
را انتخاب كنيد و از صميم دل بسوي 

هرگاه چنين كنيد، نه . ئيد آمردم باز 
تنها  در كوشش مردم ايران براي 

زادي و استقالل شركت آبازيافت 
زاد شدن آجسته ايد، بلكه جريان 

ايرانيان از كين ها و دشمني ها و 
 را تسكين جوئي از راه انتقام كور

بنا بر اصل راهنماي . شتاب بخشيده ايد 
جبران كه حاكم بر قضاوت عادالنه 
است،  شما مي توانيد تمام استعداد و 
توان خويش را در خدمت مردم و 

. زادي بكار گيريد آرشد فرهنگ 
نها كه در ساختن تاريخ ايران آبدانيد 

زاد و مستقل و در رشد شركت مي آ
 و حر مي كنند، پليدي ها را مي شويند

نوروز، روز نو . زاد مي كنندآشوند و 
 .شدن شما باد 

      نوروز شما و جمهور مردم ايران، 
. نوروز محبت و دوستي و صلح باد 

زادي و استقالل سراسر آايران به نور 
 . روشن باد 
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  ايرانيان

 
اما همان بديها است كه با فطرتش نا 

دف از عيد كردن ه. سازگاري دارند
يك روز درسال، ايجاد فرصتي براي 

پيرايش تن و جان از خود سازي و
. ناسازگارها با فطرت است

ايجادفرصتي است تا همانگونه كه گرد 
وغبار انباشته شده طي يك سال را از 
گوشه و كنار اطاقها و راهروها و 
زيرفرشها مي زدائيم، از البالي  

روغها و تصورات غلط خود، كينه ها و د
را ... غمها و تكبر و خودخواهي و

با زدودن اين بديها . ازخويشتن برانيم
. از خود است كه شادي بروز ميكند

زيرا شادي حقيقي، زير اين بديها پنهان 
با خانه تكاني از . و حبس شده است 

وقتي . جان است كه شادي رها ميشود
جان شادباشد، شادي پردوام و 

بكبال، عروج انسان س. هميشگي ميشود
 .ميكند

چه خوش است بي دهان خنديدن            
 بي منت پا دور جهان گرديدن

انتخاب اول بهار وبعداززمستان براي 
عيد از سوي ماايرانيان، پيام آور بيرون 
. كشيدن زندگي از درون مرگ است

بيرون كشيدن شادي از درون غم 
هويداكردن راستي از درون . است

دن حق از درون نمايان. دروغ است
ناحق است و رهائي آزادي ازدرون 

زور با وجدان انسان . استبداد است
سرسازگاري ندارد، بااين وجود ما آن 
را جزء الينفك خويشتن مي انگاريم و 

نوروز بايد . پليدي هارا ايجاد مي كنيم
بازگشت به خويش و حذف سانسور 
. ميان خود و وجدان خويش باشد

 برگزاري جشن آنگاه است كه هدف از
نوروز كه زدودن كدورتها و ازميان 
برداشتن فاصله ها و رو نماياندن  
شادي و سرور است، به عمل در مي 

پس از نظر فردي، هرروزرا نوروز . آيد
گردانيم و هميشه را شاد و خندان 

صلح و آرامش را درسال نو .  سازيم
براي هم ميهنان خود از خداي بزرگ 

 . پيروز باشدنوروزتان.خواستاريم 
   مجامع اسالمي ايرانيان1386  نوروز 

 
 

 پوران بازرگان درگذشت
     

 همبستگي و همدردي بازرگان با مردم 
زحمتكش و بويژه ملت فلسطين 
برانگيخته از باوري بود كه  او به جهان 
هستي و انسان و به  آزادي ، استقالل ، 
 .عدالت اجتماعي و مردمساالري داشت

اد پوران بازرگان درطول     زنده ي
سالهاي زندگي مبارزاتيش در تبعيد ، 

بطور مستمر در سازماندهي جلسات، در  
همياري و كمك به خانواده زندانيان 
سياسي و در دفاع  از حقوق انسان و 

حمايت از زنان و آزاديخواهان  
 .  پيشگام و كوشا  بود

                                روانش شاد باد  
 

   .Nr. 667  19  mars – 2 avril   2007  آزاد تلقي ميگردد               نيست و تنها بعنوان بحث اسالمي   درج مقاالت  الزاما ديدگاه نشريه انقالب


