
  

را محاسبه»جنگ كوچك اتمي«در اين ميان ، كارشناسان هزينه يك.بحران اتمي شدت نيز گرفته است: انقالب اسالمي
را به بحران اتمي فصل اول مجموعه . ن جنگ نيز، هزينه بحران اتمي براي كشور ما سخت سنگين است آاما بدون .  كرده اند 

 .اختصاص مي دهيم 
 مالي  و بنيادگراها و گرايشهاي راست –   در فصل دوم ،  به توجهي كه در غرب به روابط ارگانيك ميان رژيم مافياهاي نظامي 

افياي اين بار رشوه ستاني م( ور شدن رژيم در فسادها آاقتدار گرا در اسرائيل و غرب وجود دارد و نيز خبرهاي گوياي  نام 
 .و ترور  مي پردازيم ) رفسنجاني از توتال 

منزوي . وريم آدر منطقه  به رژيم مافياها را گرد مي » متحدانش «     و در فصل سوم خبرهاي گوياي  تعرض عمومي امريكا و 
 منشور سازمان ملل، 7د  بن41كردن ايران ، تهديد نظامي ايران ، تحديد اقتصادي ايران و سرانجام، با يا بدون استفاده از ماده 

 . حمله به ايران 
      در فصل چهارم  گزارشهاي گوياي جنگ اقتصادي با ايران و اقدامات حكومت بمثابه پيش مرگه هاي زمينه ساز حمله 

 . اقتصادي و بسا نظامي امريكا در ايران را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
موزش و پرورش آدر باره وضعيت سنجي و مشكالت و كمبود هاي  ژاله وفا را ، قسمت ديگري از مطالعه       در فصل پنجم 
 . خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان در ايران را مي يابيد ،و در فصل ششم .  ايران  را مي خوانيد 

 3 در صفحه

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمي   

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

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

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

.  تقلبهائي كه منابع ديگركودتا و نيز

 هزينه اتم ؟
  هزينه بحران اتمي براي ايران ؟ - هزينه يك جنگ اتمي كوچك ؟ ◄
  3؟ ص  قطعنامه شوراي امنيت -
  حكومتهاي بوش و خامنه اي علت وجودي يكديگر؟◄
  6ص  : جنگ رواني–  اختاپوس فساد و ترور - 
 ن كشورهاي منطقه  تحريم فروش اسلحه به ايران همراه با مجهز كرد◄

  8ص : ...   خطر جنگ منطقه اي؟ و-برضد ايران 
  بانك بزرگ بين المللي معامله با ايران را قطع كرده اند 40◄
  10ص : ... سيب پذيري اقتصاد ايران وآ –
 مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران: ژاله وفا ◄

 12ص  :  12 بخش - 21 در قرن 
 13ص  : ومهار مغزها و انواع تجاوز به حقوق انسانگروگانگيري نوع جديد◄

 ابوالحسن بني صدر
  2 –ميزان عدالت در قلمرو اقتصاد 

 
 اقتصادي در خدمت انسان و طبيعت

 
    حال اگر بخواهيم  خاصه سرمايه داري ليبرال را  در ديناميك هاي رابطه 

« گوئيم، به سخن ديگر، هرگاه بخواهيم  واقعيت  زير سلطه باز–سلطه گر 
ينده اي كه براي انسان مي سازد، را  باز نويسيم ، آرا   و حال و » جهاني شدن 

ديناميكهاي زير بيانگر جهاني شدن بمعناي سلطه سلطه گران برفراخناي زمين و 
 به محك اين ديناميكها هر ايران و هر. ينده هاي دور هستندآفضا و حال و 

انيراني در موقعيت زير سلطه مي تواند اندازه بگيرد كه چه اندازه اقتصادش 
در جامعه هاي مسلط نيز، هر انسان مي تواند بسنجد اندازه . زير سلطه است 

 :لت قدرت گشتن او را   آشئي شدن انسان و 
 

 : زير سلطه –ديناميكهاي رابطه سلطه گر 
 
 زي ،  ديناميك رانت خواري و اقتصاد مجا- 1
تضادهاي اجتماعي ، تضاد فعاليت اقتصادي با سالمت (  ديناميك تضاد  – 2

و مناطق رها شده و بنا بر اين محروم » رشد « محيط زيست ، تضادهاي قطبهاي 
 ... ) .ينده وآينده به زيان آ، تضاد حال و 

 ) . »فرهنگي « در اشكال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و (  ديناميك قدرت – 3
گريز قدرت از هرگونه بازرسي انسان ، در نتيجه ، (  ديناميك ابهام و بيم – 4

 ) .نامعلوم يافتن سرنوشت و گرفتار ترسها گشتن 
تبعيض هايي كه شرح شدند و بدترين كه تبعيض بسود (   ديناميك تبعيض - 5

زادي و رشد و بسود مرگ آمرگ انسان حقوقمند و به زيان زندگي  در 
 )طبيعت است 

جهان امروز، ( ينده  آ  ديناميك پيش خور كردن و از پيش متعين كردن - 6
 )جهان مقروض است و زمان به زمان، اين قرض بزرگ تر مي شود 

ارضاي نيازهاي واقعيتي كه انسان است و (   ديناميك  بريدن از واقعيت - 7
 واقعيتي كه محيط زيست است هدف فعاليت اقتصادي نيست ، بلكه حد اكثر

 ... ) سود هدف فعاليت اقتصادي است و
 ديناميك تجزيه اقتصاد زير سلطه كه با ديناميك ادغام اقتصاد مسلط همراه – 8

براي مثال، اقتصاد ايران، نفت و استعدادهاي انساني و سرمايه را به ( است 
با صادر كردن . اقتصاد مسلط صادر مي كند و كاال و خدمات وارد مي كند 

با وارد كردن كاالها و . ه ، جامعه ايراني از كار محروم مي شود نيروهاي محرك
در نتيجه اقتصادش . خدمت ، كارهائي را هم كه دارد از دست مي دهد 

در برابر، . تجزيه بعدهاي اجتماعي ديگر را نيز فرا مي گيرد . متالشي مي شود 
و بقيه را اقتصاد مسلط نيروهاي محركه را مي گيرد، مقدار قابل جذب را جذب 

نظامهاي اجتماعي در رابطه،  بدين مبادله است  كه بر پا مي . تخريب مي كند
 . )مانند 

ورده ها و آتخريب تنها اين نيست كه دو سوم توليد فر(  ديناميك تخريب – 9
خدمات ويرانگر هستند ، تخريب بزرگ تر سير دادن سرمايه ها به قلمرو 

 .) اقتصادي مجازي و رانت خواري است 
 ديناميك تحديد فعاليتها به فعاليتهائي كه سود را به حداكثر مي رسانند و – 10

نها آتحديد  فعاليتهاي اقتصادي به فعاليتهاي ماوراء ملي ها و شركتهاي وابسته به 
 .و تحديد اقتصادهاي زير سلطه به اقتصاد تك محصولي 

 2 در صفحه .
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     پاكنژاد-  ج
 ! ملي ماتيثو حي"سيصد"  داستان جعلي – "حق تسريع "رشوه يا  

 
وقتي اداره كشور به دست فاسدان و بي كفايتها بيفتد و جماعتي به نا حق وبا نام دين بر جان و مال و ناموس   -1

 با اينكه در قرآن نص مثال.مردم مالكيت بيابند الجرم معني و تفسير لغات را هم به دلخواه خويش وارونه ميكنند
ذالك حضرات حاكم بر ايران بر اين  ودر برابر نص اجتهاد باطل است معصريح بر حرام بودن رشوه وجود دارد

كسي در اداره اي پولي ميپردازد كه پرونده او زودتر مورد رسيدگي قرار گيرد اين عمل او حق  اگر: نظرند كه
 ! !تسريع است و مانعي ندارد

 14در صفحه 
 

 تحقيق در ايران پيرامون
 

انقالب « ن را        آگروگانگيري، خيانتي كه خميني 
3 -خواند » دوم   

 
 ههايي در اين ماجرا دست داشته اند چه گرو* 
 

 افرادي كه  و پرس و جوها،  گفته هاي برخي از  دست اندركاران     بنا بر
 :ند از ه اند عبارت بوده ا داشتماجرا شركت در اين 

 . اطالعاتي عناصر – 1
 .نيروهاي چپ و سازمان مجاهدين  - 2
ن كل جريان را رهبري نيروهاي وابسته به امريكا و افرادي كه از بيرو - 3

 .مي كردند 
دانشجويان به اصطالح پيرو خط امام كه بازي خورده هاي اصلي  -  4

 .بودند 
نيروهاي روحاني كه مي دانستند اگر وضع قرار باشد به همان صورت  - 5

، توان تصرف دولت را نخواهند قبل از تسخير النه جاسوسي ادامه يابد 
 . جست 

ميان طراحان گروگانگيري و مجريان  معلوم نبود و  كساني كه هويتشان – 6
  .حلقه اتصال را تشكيل مي دادند و نقششان تعيين كننده بود 

 . انقالبدادستاني  افراد – 7
 نيروهاي سپاه پاسداران  - 8
پيش از  كه  موسوي خوئيني ها و احمد خميني و ديگراني خميني و  - 9

 .ه اند گاه بودآن آاجراي طرح گروگانگيري از 
  طراحان طرح گروگانگيري در امريكا و طرفهاشان در ايران – 10
 

 15در صفحه
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 ديناميك تغيير محور از توليد به – 11
مصرف از رهگذر ديناميك مصرف 
انبوه در اقتصاد مسلط و از رهگذر 
ديناميك تغيير محور فعاليت اقتصادي 

 .از توليد به مصرف 
نابرابري از (  ديناميك نابرابري – 12

مد در سطح هر كشور و در آلحاظ در
ابري از لحاظ سطح جهان ، نابر

نيروهاي محركه در اختيار، نا برابري 
ميان مكانهائي كه نقاط اتصال شبكه 
جهاني ماوراء ملي ها را  تشكيل مي 
دهند و مكانها يي كه بيرون از اين 
شبكه مي مانند و نابرابري باروري ها و 
نابرابري زمان فعاليت اقتصادي در 
اقتصاد مسلط و زمان فعاليت اقتصادي 

صاد زير سلطه و نابرابري باروري در اقت
 ها و 

  ديناميك بيگانگي انسان از علم و - 13
موزش و آنا برابري سرعت ( فن  

انطباق انسان ها با شتاب رشد علمي و 
فني  كه در اقتصادهاي مسلط نيز 

را روز افزون مي كند » فني « بيكاري 
موزش و پرورش و آو نا برابري تعميم  

موزش دانشها و  آبغرنج و طوالني شدن
فنون جديد كه انسانها را تحت واليت 

 .ورد آعلمي و فني در مي مطلقه مراكز
نه تنها منابع (  ديناميك ندرت – 14

موجود در طبيعت كمياب تر مي شوند 
، بلكه  سرمايه داري، از جمله،  از راه 
تشديد كميابي است كه انسان را برده 

لم ع« در نتيجه، كار  . خود مي سازد 
« اداره ندرتها  از راه » اقتصاد 

تخصيص منابع به ضرورترين فعاليت ها 
 ) . مي شود » 

  ديناميك شئي شدن انسان - 15
 )نيروي كار و مصرف كننده (

 ديناميك انتقال رهبري از انسان – 16
لت فعل قدرت آبه قدرت سرمايه و 

 :سرمايه شدن انسان 
،  در توليد و در مصرف، انگيزه و دليل 

در انسان نيستند ، در بيرون انسان 
سود ( انگيزه در قدرت است . هستند 

 ) حداكثر، تمركز، تكاثر، انباشت 
 پويائي  جبر  يا فرو رفتن در – 17

زادي و ديگر حقوق  انسان و آغفلت از 
محكوم شدن به حبس ابد در زندان 

 .روابط قوا 
نجا كه انسان مي تواند آ      و از 

ورد و آ خويش را بياد زادي و حقوقآ
زاد كند،  آخويشتن را از اين زندان 

ديناميك انقالب مي تواند به بازيافتن 
زادي و رهاندن محيط زيست از آ

اين انقالب را به مدد . مرگ بيانجامد 
ميزاني كه عدالت است،  توضيح مي 

 :دهيم 
 

باز سازي : ديناميك انقالب 
اقتصادي در خدمت انسان و 

 : طبيعت 
 
، غير از  موضوع فعاليت اقتصادي– 1

 همĤهنگ كردن فعاليتهاي استعداد
 انسان در محيط زيست و در يها

 توليد كاال يا خدمتي جريان رشد، 
است كه نياز انسان را در جريان رشد و 

 . ورد آنياز طبيعت را به عمران ، بر 
      بنا بر اين  ميزان عدالت، فعاليتهاي 

نها داده آه ديگري كه صفت اقتصادي ب
اند و به نياز قدرت پاسخ مي دهند و 
در جريان توليد و مصرف، انسان را 
زيان مي رسانند و طبيعت را ويران مي 

اليند، از آسازند و محيط زيست را مي 
 زيرا،. تعريف بيرون مي روند 

 اقتصاد بكار بردن نيروهاي محركه – 2
وردن نيازها بدون اسراف و آبه قصد بر

بنا بر ميزان عدالت، هم .  تبذير است 
ورده ها و خدماتي آاكنون دو سوم فر

. كه توليد مي شوند، مخرب هستند 
ورده ها و خدمات آتوليد و مصرف فر

با تعريف فعاليت اقتصادي در تناقض 
و نيز فعاليتهائي كه . قرار مي گيرند 

سرمايه ها را از خدمت توليد خارج 
ض مي كنند، با تعريف اقتصادي در تناق

 و .هستند
 بدين قرار، هدف فعاليت اقتصادي – 3

نهايي هستند آنيازها . ،رفع نيازها است 
كه انسان در جريان رشد پيدا مي كند 

بنا بر اين ميزان،  نيازهائي كه زاده . 
روابط قوا و ارضا شدن از راه 
ويرانگري باشند،  نه از راه توليد كاال و 
خدمت كه از راه باز كردن مدار يا 

زاد كردن عقل ها و خشونت زدائي آ
 .مي بايد ، از ميان برخيزند 

     بنا بر ميزان عدالت، رابطه انسان با 
كار مي بايد مستقيم باشد و به رابطه 

 :يعني . انسان با قدرت بدل نگردد 
 هدف فعاليت اقتصادي نبايد قدرت ●

 و. باشد 
( = ن جا كه انسان مالك سعي آ از ●

است ) كار يدي  + كار فكري و معنوي
بنا بر . ، او مالك تصميم بركار  است 

در ) ابزار كار ( اين،  مي بايد وسيله 
اختيار او قرار گيرد و رابطه انسان با 
ابزار  كار به رابطه او با قدرت بدل 

 .نشود 
( =  حاصل كار در تركيب قدرت ●

و دانش و ) يا مرام ( زوج دين + ثروت 
 –ه سلطه گر ورده رابطآزور  فر+ فن 

در اين رابطه ، زير سلطه از . زير سلطه 
راه صدور نيروهاي محركه و سلطه گر 
از راه وارد كردن اين نيروها در جامعه 
دو رابطه را در تارعنكبوت روابط 

 زير –قدرت ، در ساخت سلطه گر 
  .وارد نشود .) سلطه نگاه مي دارند

(  مدار عقل ، بنا بر اين سعي او، باز ●
  . باشد) معنوي  ↔ مادي

    بنا بر اين ، ميزان عدالت،  براي 
نكه فعاليتهاي اقتصادي نيروهاي آ

محركه را به خدمت قدرت در نياورند 
و حاصل سعي انسانها دانش و فن و 
ثروت نشود و در تركيب قدرت بكار 

بيان « نروند،  مي بايست دين يا مرام، 
بدين .  باشند و نه بيان قدرت » زادي آ
بيان « رار، هرگاه دين يا مرام مردمي ق
باشد و در بيان قدرت از »  زادي آ

خود بيگانه نشود، غير ممكن است 
بتوان  علم و فن  را در تركيب قدرت 

نتيجه اين مي شود كه انسانها . بكار برد 
زاد مي شوند و آاز روابط قدرت 

ميزان عدالت تنظيم كننده رابطه هاي 
ر و با طبيعت مي زاد با يكديگآانسانهاي 

 .شود 
      در حقيقت، كار دين بمثابه بيان 

زادي اينست كه مدار عقل و سعي آ
 معنوي  نگاه ↔انسان را باز يا مادي 

براي مثال،  هرگاه بر اصل . دارد 
ثنويت تك محوري، دين  عشق انسان 
به انسان را مانع از عشق حقيقي كه 

فريدگار است، تلقي آفريده به آعشق 
گاه و آ  انسانها در ضميرهاي كند،
گاه خود ، عشق به يكديگر را ، آناخود

عشق مادي مي انگارند و عشق را به 
ورده هاي مادي ابراز مي آزبان فر

زادي آاما هرگاه دين بيان . كنند 
فريده آباشد، و بر اصل توحيد، عشق 

ها به يكديگر را تجلي  خدا دوستي 
بشمارد،  براي مثال، عشق ورزي مرد 
به زن را كه در مدار بسته ، داشتن و 
دادن قدرت در اشكال گوناگونش 
تشكيل مي دهد، در مدار باز، جلب 

زن و مرد  بي : اعتماد زن مي كند 
كران ال اكراه را عرصه اعتماد و وفا و 

 .زادي و رشد متقابل  مي كنند آصفا و 
     بدين سان، در مدار باز، توليد براي 

ت ، محور انسان و عمران طبيع
فعاليتهاي اقتصادي مي شود و در مدار 

بسته ، مصرف انبوه محور فعاليتهاي 
در نتيجه، در . اقتصادي مي گردد 

مدار باز،  از همه چيز به اندازه در 
اختيار انسان قرار مي گيرد و در مدار 
بسته،  انسان بازيچه ديناميك ندرت و 

 .كثرت  مي شود 
ز و بدين سان، بدون مدار با     

ارزشهائي كه مسابقه انسانها بر سر بيشتر 
رقابت « نها ، جانشين آيافتن از 
در ساخت روابط قوا ، » اقتصادي

بگردد ، هيچ راه و روشي كه بتواند   
جانشين راه و روش سرمايه ساالري 

بنا بر اين ،  .  بگردد، نمي توان يافت
اگر انسانيت از بيراهه مرگ به صراط 

گردد ، نياز اولش  به مستقيم زندگي باز
زادي آدين يا مرامي ميشود كه بيان 

ورده شدن اين نياز، مدار آبا بر.  باشد 
عقل انسان و بنا بر اين، انديشه و كار او 

علم اقتصاد « باز مي شود و مي تواند  
را  به علم » اداره  ندرت « بمعناي  » 

اقتصاد بمعناي اداره اندازه ها بدل 
 هاي مختلف علم كند و به يمن رشته

اجتماع ،  نظام اجتماعي را باز و تحول 
پذير و تنظيم كننده توليد و مصرف به 

 . اندازه ، بگرداند 
گاه مي كند آ     مطالعه ، دور تر، ما را 

كه چرا علم اقتصاد و راه حل 
اقتصادي، به تنهائي، وجود ندارد و 

 . فريب است 
  فعاليت اقتصادي مي بايد شفاف - 4

.   و انسان را گرفتار ترسها نگرداندباشد
رقابت « شفافيتي كه يكي از شرائط 

بود ، به اين دليل قابل عمل » كامل 
نبود كه نمي توان بنا را بر روابط قوا 
گذاشت و فعاليتهاي اقتصادي را در 
پرده هاي ابهام ، پنهان و سري نگرداند 

بنا بر اين ميزان عدل،  شفاف كردن .  
ي، پيش از همه، فعاليت اقتصاد

ديناميك توحيد را جانشين ديناميك 
 بدين سان، . تضاد مي كند 

زاد اطالعات برقرار مي آ جريان ●
به ترتيبي كه هر عامل اقتصاد . شود 

اطالعات الزم را در دسترس خود مي 
زاد سازي، رانت اطالعات آبدين . يابد 

كه بخصوص در اقتصاد مجازها و رانت 
 بي «را  ازها،  سودهاي نجومي 

مي رساند، از » با اطالع « به »اطالع
 . ميان مي رود 

زاد دانش ها و فنون ، به آ جريان ●
انتقال نيروهاي محركه از زير سلطه ها 

 . به مسلط ها پايان مي دهد 
زاد انديشه ها ، در قلمرو آ جريان ●

اقتصاد ، اين نقشهاي اساسي را برعهده 
 :مي گيرد 

ه شدن مدار ، از  جلو گيري از بست– 1
راه توسعه رابطه هائي كه روابط قوا 

  ارتقاي سطح دو - 2و  . نيستند 
وجدان، يكي وجدان همگاني و 
ديگري وجدان علمي و جلوگيري از 
تبديل شدن دانش و فن و اطالع به 
امتياز خاص اقليت هاي جامعه ها و 
بكار رفتنشان در استحاله استبداد 

تي ، صلح زادي، محبت، دوسآ( توحيد 
به اقتصاد )  و ديگر حقوق و رشد 

توجه مي دهد .  قدرت بر پايه تضاد 
كه در حال حاضر، جاسوسي در قلمرو 
دانش و فن، كار اول سازمانهاي 

چرا كه  دانش و . جاسوسي گشته است
 –فن نقش اول را در روابط سلطه گر 

 . زير سلطه ، يافته اند 
نها آر  نقد ارزشها و افزودن بر اعتبا– 3

و جلوگيري از ايجاد ابهامها بقصد قرار 
دادن ضد ارزشها در شمار ارزشها و 

. نها را جانشين ارزشها كردن آسرانجام 
چنانكه در حال حاضر ، قدرت ارزش 
برين گشته است و جهانيان را به زور 

اعتياد به مجموعه . معتاد كرده است 

ضد ارزشهائي كه ترجمان اصالت 
نها را به اطاعت از قدرت هستند، انسا

انواع ساالريها، از جمله سرمايه ساالري 
ستم بزرگ اين . ، معتاد كرده است 

زادي آاز اين رو،  اندازه . اعتياد است 
جريانهاي اطالعات و  انديشه ها و 
دانش و فن ، نزديكي يا دوري هر 
جامعه و جامعه جهاني را از ميزان 

  .عدالت نشان مي دهد
يه هاي اقتصاد قدرت،   از ستون پا- 5

اقتصادي . ستون پايه تبعيض ها است 
بر پايه توحيد، بر الغاي امتيازها بنا مي 

 :شود 
 فعاليتهاي اقتصادي چنان سازمان مي ●

يابند كه همراه با تدابير سياسي و 
اجتماعي و فرهنگي الغاي تبعيض هاي 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

 . فرهنگي  را ميسر گردانند 
ور مي شود كه در نظريه هاي آ    ياد 

جديد كه موضوعشان عدالت اجتماعي 
است ، تحقق اين عدالت در گرو  

 .الغاي تبعيض ها  دانسته شده است 
 : الغاي تبعيض هاي زماني و مكاني ●

     تبعيض هاي مكاني را  بيشتر مي 
شناسند و مي دانند كه براي مثال، 

 در بحكم سرمايه ساالري، سرمايه ها
برخي از مكانها متمركز مي شوند و 
مناطقي در شبكه جهاني قرار نمي 

ن، نيروهاي محركه آگيرند كه، در 
عقب « جريان مي يابند،و به مناطق 

و يا منطقه .  تبديل مي شوند » مانده 
اي غني از لحاظ منابع، بعد از بردن 

و . منابع ، به حال خود رها مي شوند 
 ...يا 

 هاي زماني اغلب       اما تبعيض
.  ناشناخته و بسيار ستمگرانه هستند 

» واقعيت ها « توضيح اين كه زير فشار 
( تدابير اقتصادي اتخاذ مي شوند 

كه با ايجاد ) مد آمصرف بيشتر از در
يندگان، مشكل آمشكل بزرگ براي 

تدابيري . معاصران را حل مي كنند 
( كه در غرب براي حل مشكل بيكاري 

ي كار  خود را از دست اگر مي خواه
ندهي و اگر بيكاري ،كار بدست 

وري، تا مي تواني مصرف كن و كسر آ
لودن آبودجه  و زندگي قسطي و 

اتخاذ مي شوند ، از ... ) محيط زيست و
 .اين نوع و بس ستمگرانه هستند 

    پيدا شدن مشكل ها بدان علت است 
كه اقتصاد قدرت ، بنفسه ، رابطهء زور 

توضيح اين كه در اين  . با زمان است
اقتصاد، زمان فعاليت اقتصادي كوتاه 

راست بخواهي ، طول زمان را . است 
نجا آو از . ميزان سود معين مي كند 

كه چرخ اين اقتصاد نمي چرخد مگر 
نكه همواره سطح تقاضا از سطح آ

باشد، ) ديناميك ندرت ( عرضه باالتر 
پس ميزان سرمايه گذاري در هر رشته 

زمان و هر مكان را  باال نگاه و هر 
داشتن فزوني  تقاضا   بر عرضه و 
رساندن سود به حد اكثر و خطر به حد 

اما باالتر نگاه  . اقل، تعيين مي كنند
داشتن سطح تقاضا ،  دست كم به دو 

 : كار  نياز دارد 
ورده و آ كوتاه كردن عمر هر فر– 1

 هر خدمت و
كار  بستن مدار  يا مدار انديشه و – 2 

 مادي كردن و ↔انسان را مدار مادي 
جعل نيازها به ترتيبي كه هر فرد 

ورده نشده خود را آهمواره نيازهاي بر
ورده شده اش ، بيشتر آاز نيازهاي بر

 . تصور كند 

     از اين رو است كه هر مصرف  
ينده آكننده اي زمان حال  را بر 

رجحان نقدينه ( رجحان مي نهد  
: ) مان حال است مستند به رجحان ز

زندگي قسطي و يا  برده داري خاص 
نظام سرمايه داري ،  از جمله 

 و .  وردهء اين رجحان است آفر
  فعاليت اقتصادي بر اصل توحيد، - 6

زادي با زمان و مكان مي آتابع رابطه 
 :شود 
 در حال حاضر، تنها انسانها نيستند كه ●

ينده آعمر خود را پيش فروش و 
. شاپيش متعين مي كنند خويش را  پي

( منابع طبيعت نيز پيشخور مي شوند 
ديناميك پيشخور كردن و از پيش 

نكه اگر آحال ). ينده آمتعين كردن 
بنام رشد ، قدرت نبود كه بزرگ مي 
شد، متمركز مي شد و بهمن وار، فعال 
مي گشت،  جهت  فعاليت هاي 

ن، مي بايد وارونه آاقتصادي و غير 
يعني انسان . ت جهت كنوني مي گش

زاد تر ، به جاي  جهان مقروض، آها 
باد آجهان صاحب پس انداز،  طبيعت 

تر، محيط زيست سالم تر و منابع و 
امكانهاي در اختيار، نسل به نسل بيشتر 

 . مي شدند 
 فعاليت اقتصادي در خدمت قدرت ●

 :دو كار ديگر نيز مي كند 
ينده را از پيش آ زندگي نسلهاي – 1

  كند و متعين مي
  با اسراف و تبذير، منابعي را كه از - 2
ينده نيز هستند، پيشخور آن نسلهاي آ

ينده اسير آبنا بر اين، نسلهاي . مي كند 
لوده ، طبيعت نيمه جان آمحيط زيست 

و فقير و ساختهاي از پيش متعين ، مي 
 . شوند 

ئينه افريقاي امروز، مي توان آ     در 
از اين رو  . ينده سراسر جهان را ديدآ

 :است كه باشگاه رم هشدار مي دهد 
 ادامه راه و روش كنوني، بمعناي 

نست كه انسانهاي روي زمين ، واپسين آ
 .امروز و فرداي خود را مي گذرانند 

      از اين جا، هر فعاليت اقتصادي كه 
منابع طبيعت را پيشخور كند و محيط 

لوده سازد و زندگي نسلهاي آزيست را 
را از پيش متعين كند، فعاليت ينده آ

اقتصاد در خدمت قدرت و تضاد بر 
هرگاه بنا بر رشد . تضاد افزا است 

زادي شود و قرار بر اين آانسان در 
شود كه فعاليت اقتصادي از تضادها 
بكاهد و بر توحيد ها بيفزايد،  مي بايد  
اين فعاليت از منابع طبيعت را به اندازه 

را سالم تر و بكار گيرد و محيط زيست 
بادان تر و شاداب تر و آطبيعت را 

 . ينده را بيشتر كند آزادي نسلهاي آ
 زبان فريب، با بكار بردن منطق ●

صوري، دروغي را راست مي باوراند و 
انسانها را از  حقوق خود و واقعيتها 

 :غافل مي كند 
مدهاي سرانه در آ بنا بر اين دروغ، در

، در اقتصادهاي سرمايه داري مسلط 
ينده، همچنان  افزايش آنيم قرن 

نكه اگر از اين آحال . خواهند يافت 
مد سرانه ناخالص، بدهي ها را آدر

بكاهيم، در مي يابيم كه اقتصاد قدرت ، 
سيا  را نيست آتنها افريقا و قسمتهائي از 

كه از ثروتهاي طبيعي خالي و مردم 
 نها را در چنگال فقر رها مي كند، بلكه آ

 16در صفحه
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2007 آوريل  15  تا 3 ا ز  1386  فروردين 26 تا  13  از  668ره شما 

 

هزينه يك جنگ 
 -اتمي كوچك؟

هزينه بحران اتمي 
 -براي ايران ؟ 

قطعنامه شوراي 
 :امنيت ؟ 

 
 

متخصصان چند : انقالب اسالمي 
دانشگاه  مطالعه مشتركي  را در باره 
هزينه يك جنگ اتمي كوچك  به انجام 

نكه ايرانيان وجدان آبراي . رسانده است 
روشني نسبت به اتمي شدن منطقه پيدا 

مدهاي چنين آنند، بجاست از پي ك
قسمت اول اين فصل . گاه شوند آجنگي 

را به نقل ترجمه اين مطالعه اختصاص 
در قسمت دوم،  هزينه هاي .  مي دهيم 

ور مي شويم و در آبحران اتمي را  ياد
قسمت سوم خبرهاي مربوط به قطعنامه 

، وريم و قسمت چهارمآسوم را گرد مي 
 را  كه 1747 متن قطعنامه ترجمه 

ورده بحران سازان مستبد حاكم بر آفر
ايران و حكومت بنيادگرايان و محافظه 
كاران جديد امريكائي است، نقل مي 

  :كنيم 
 

هزينه هاي يك جنگ 
كوچك اتمي بنا بر 

 :فرضهاي گوناگون 
 

     خالصه مطالعه اي كه در مجله 
دانش  انتشار يافته و اين مطالعه را 

 امريكائي  گروهي از دانشمندان
متخصص علوم زمين در دانشگاهاي 

( نجلس آو لوس )  در كلورادو ( بودلر 
)  در مريلند ( و بالتيمور ) در كاليفرونيا 

در برونسوييچ جديد در ( و روتگرس 
انجام داده اند، در ليبراسيون )  كانادا 

ما . انتشار يافته است )   مارس 3( 
ترجمه اين خالصه را از نظر 

 :ان مي گذرانيم خوانندگ
 رد و بدل شدن موشكهاي مجهز به ●

كالهك اتمي ، ميان قدرتهاي منطقه 
اي ،  و يا ميان روس و امريكا و يك 
كشور ثالث،  براي مثال،  رد و بدل 

 كالهك هسته اي با قدرت 100شدن 
، به سخن  كيلوتن15 ، هريك، تقريبي

ظرف چند ديگر بمب هاي كوچك،  
 افراد بسياري  كشته شدن سبب ساعت 

خواهد شد و محيط زيست را گرفتار 
توليد : فاجعه اي بزرگ مي كند 

 .كشاورزي جهان را به خطر مي اندازد 
 ،  كه تنش ميان امريكا 80 در سالهاي ●

و شوروي سابق  در منتهاي شدت بود،  
زرادخانه اتمي دو ابر قدرت پر بود از 

شوروي از .  انواع سالحهاي اتمي 
 اسلحه اتمي از امريكا  جلو لحاظ شمار
ن ايام، ويراني كه آدر . زده بود 

ورد، بر آاستعمال اسلحه اتمي ببار مي 
تن رهبران اين دو كشور نيز عرق 

در بحراني ترين .  مرگ مي نشاند 
روزها كه ريگان جنگ ستاره ها را 
شعار خود كرده بود ، دانشمندان 
روسي و امريكائي  كوشيدند سران اين 

رت را از عواقب اين مسابقه دو قد
يك جنگ : گاه كنند آميز آجنون 

 ميليون 100اتمي،  نخست سبب مرگ 
باد دو طرف را آ مناطق . نفر مي شود 

گرد و غبار عظيمي را . از ميان مي برد 

ورد كه  جهان را گرفتار آپديد مي 
توليد . زمستان سرد اتمي مي كند 

مواد غذائي نا ممكن مي شود و انسان 
 .  تمدن او بكام مرگ مي رود و

     امروز، زرادخانه هاي دو قدرت 
با  .امريكا و روسيه كوچك تر شده اند 

وجود اين ،  استعمال همين زرادخانه ، 
زندگي جانداران و گياهان را از ميان 

 . مي برد 
 اما يك جنگ اتمي كوچك چه ببار ●

دانشمندان كوشيده اند  . ورد آمي 
ه كنند كه بيانگر مواردي را مطالع

اگر كشورهائي كه .  واقعيت باشند 
سالح اتمي دارند مثل چين و هند و 

پاكستان و اسرائيل و يا بالقوه توان  
ن را دارند، مثل ايران،   در آتوليد  

گير يك جنگ اتمي منطقه اي شوند، 
يد اگر آچه مي شود ؟  چه پيش مي 

چين چند موشك اتمي بسوي هند يا 
كند ؟  و يا اسرائيل به مصر ژاپن پرتاب 

رژانتين  به آحمله اتمي كند و يا 
برزيل و يا فرانسه به روسيه حمله اتمي 
كند ؟  هريك از اين حمله، در قدم 
اول، ظرف چند دقيقه، مناطق 

در قدم . پرجمعيت را  نابود مي كند 
دوم،  زيربناهاي حياتي را ويران مي 

ا  كتيو زخمي  ها رآكند و اثرات راديو 
رد و بدل شدن .  بكام مرگ مي كشد 

سالح اتمي ميان اسرائيل و مصر  سبب 
 4 ميليون نفر در اسرائيل و 3مرگ 

جنگ .  ميليون نفر در مصر مي شود 
 16ميان ژاپن و چين سبب مرگ 

 ميليون در ژاپن 6ميليون در چين و 
جنگ اتمي ميان فرانسه و .  مي شود 

ي  ميليون فرانسو4ايران موجب مرگ 
بنا بر اين، .   ميليون ايراني مي شود 6و 
 جنگ اتمي كوچك الزم است  4 تا 3

تا به اندازه جنگ دوم جهاني ، انسان 
اما اثرات جنگ اتمي .  كشته شود 

 : محدود به كشتن انسان ها نيستند 
بكار .      كشاورزي را  نابود مي كند 

  كالهك اتمي ، به 100بردن تنها 
ليون تن گرد و خاك  مي5 تا 1اندازه 

سرشار از كربن  در فضا مي پراكند كه 
اين .  سال در فضا مي ماند 10بمدت 

امر به موجب كاهش شديد توليد 
كشاورزي مي شود و قحطي ببار مي 

تش فشان آورد كه بعد از فوران آ
  1784 – 1783الكي ژاپن در سالهاي 

 . ن گرفتار شد  آبه 
 مدهاي يك جنگآ با توجه به پي ●

اتمي كوچك، دانشمنداني كه مطالعه 
را انجام داده اند  هشدار مي دهند كه 
مي بايد  موضوع راه حل جوئي ، 
پايان بخشيدن به منازعه ها و به حداقل 

 : رساندن خطر بروز چنين جنگي باشد 
     كاستن از سالح اتمي و  از بين 
بردن سالح اتمي تاكتيك كه احتمال 

و امضاي بكار بردنش بيشتر است 
زمايشهاي اتمي و امن آقرارداد منع 

كردن انبارهاي مواد اتمي و سالح 
اتمي و ايجاد مجاري امن براي نقل و 
انتقال سوخت نيروگاههاي اتمي و 

ن ، اقدامهاي عاجلي هستند كه آزباله 
اما به خصوص به . يند آمي بايد بعمل 

منازعات منطقه ايست كه بايد پايان 
ه اختالفهاي منطقه مي بايد ب. بخشيد 

كه مي توانند دولتها را بفكر مجهز 
شدن به سالح اتمي بياندازند، پايان 

 . بخشيد 
گرچه برفرض  – 1:  انقالب اسالمي 

بمباران  تشعشات اتمي چنان دامنه 
وسيعي را آلوده نمي كند، در حال حاضر 
اين امريكا است كه ايران را به سالح 

  - 2 و .اتمي تاكتيكي تهديد مي كند 
اين منطقه است كه مي بايد خلع سالح 

  اين كشورهاي ما - 3. اتمي بگردد 

. هستند كه مي بايد رشد كنند 
استبدادهاي نفتي هستند كه مي بايد 
جاي خود را به دموكراسي هائي بسپرند 
كه رابطه هاي كشورهاي ما را با ديگر 
كشورهاي جهان ،  بر پايه حقوق ملي 

  اين - 4.  كنند كشورهاي ما، تجديد
زادي و استقالل است كه جامعه هاي آ

جهاني مي بايد بازيابند و اين خشونت 
زدائي است كه مي بايد رويه بگردد، 
وگرنه ديناميك فقر مادي و معنوي و 
  . خشونت جهان را  بكام مرگ خواهد برد

 
هزينه هاي بحرانها از 
جمله بحران اتمي كه 

 –رژيم مافياهاي نظامي 
 ايجاد كرده و مالي 

 :تشديد مي كند 
 
 بنا بر اطالع موثق، يك مقام  ارشد ◄

ئي آميزان كار: رژيم گفته است 
 10حكومت احمدي نژاد  كمتر از 

 .درصد حكومت خاتمي است 
    با توجه به اين واقعيت كه خاتمي 
مرتب ميگفت نمي گذارند او و 

 روز، يك 9حكومتش كار كنند و هر 
ورند،  مي آ مي بحران برايش بوجود

ئي آتواند ارزيابي دقيقي از ميزان كار
 .وردآحكومت احمدي نژاد به عمل

      وقتي احمدي نژاد تصدي پيدا 
به » اصول گرا « كرد، مأموران 

وارد دفاتر . وزارتخانه ها ريختند 
نها آبه . معاونان و مدايران كل شدند 

دستور دادند دستها را باال برند و 
 ترك گويند و  اسم ميزهاي خود را

.  رمز كامپيوتر خود را بدهند 
. رفتارشان همان رفتار كودتاچيان بود

اما  بعد مجبور شدند همانها را كه با 
 .نهمه تحقير راندند، بكار بگيرندآ

 برخي از كارشناسان سازمان برنامه  ◄
دوره هاي شاه و بني صدر و بعد از بني 

ئي حكومتها و آصدر را، از لحاظ كار
شد ، موضوع مطالعه و مقايسه كرده و ر

دوره شاه ، : به اين نتيجه رسيده اند 
بهمان نسبت كه استبداد شاه شدت مي 

ئي حكومت كمتر و فساد آگرفت، كار
در دوران بني . ن بزرگ تر مي شد آ

ئي حكومت افزايش و فساد آصدر، كار
بسيار كاهش يافت  و رشد شتاب 

 60اما از  كودتاي خرداد . گرفت 
ئي حكومتها آببعد، زمان به زمان از كار

 ،در اوائل حكومت خاتمي. كاسته شد 
ئي حكومت افزايش يافت اما آكار

 از ،بتدريج كه بحرانها ساخته شدند 
حكومت . ئي حكومت كاسته شد آكار

ئي  به آاحمدي نژاد از لحاظ كار
حداقلي رسيده است كه مانع هرگونه 

 ئي اين حكومت بهآكار: رشدي است 
ئي حكومت خاتمي نيز آيك دهم كار

حالت فلجي كه حكومت .  نمي رسد 
ئي بدان گرفتار شده ، آبخاطر عدم كار

موجب نگراني شديد مجلس و خامنه 
 .اي شده است

 برخي از  روزنامه نگاران نيز، با توجه 
به اين مطالعه، هشدار داده اند كه عدم 

ئي حكومت ناشي از طرز فكر آكار
 عقب رفت سرمايه استبدادي، موجب

گذاري ، شتاب گرفتن تورم و افزايش 
 . بيكاري و واردات مي شود

بزرگ ترين هزينه  :انقالب اسالمي  
بحرانها، از جمله بحران اتمي، 

استقرار دولت استبداديان و 
زادي و حق آمحروميت ايران از 

  .واليت خويش است
نجا كه نيرو وقتي در رشد بكار آاز : 

رت در تخريب بكار نمي رود، بضرو
مي رود، پس معناي ميل كردن 

ئي حكومت احمدي نژاد به صفر آكار
ن در تخريب آئي آ اينست كه  كار،

  . به صد در صد ميل مي كند
 خشونت گرائي در سياست داخلي ◄

و در سياست خارجي هم سبب افزايش 
سيبها و نابساماني هاي اجتماعي و آ

كاهش ميل به سرمايه گزاري و فرار 
مغزها و سرمايه هاي مي شود و هم در 
سطح منطقه، مسابقه تسليحاتي برمي 
انگيزد و هم كشورهاي نفت خيز را 
ناگزير مي كند صدور نفت را افزايش 

اندازه .  ن را كاهش دهند آو قيمت 
گيري زيانهاي ناشي  از اين خشونت 

گاه مي آگرائي  ما را از واقعيتهاي زير
 :كند  

م نوروزي خود،  خامنه اي در پيا●
بارديگر دليلي را وسيله توجيه اصرار 
غير قابل توجيه خود بر ضرورت  ايجاد 
نيروگاه هاي اتمي و غني سازي 
اورانيوم كرد كه مايه رسوائي و گوياي 

نفت و گاز : شدت زورپرستي او است 
ما تمام مي شود و ما بايد انرژي اتمي 

اين ادعاي دروغ . را جايگزين كنيم 
  واقعيتها را وي  اين

 . افشا مي كند 
  منابع نفت و گاز ايران بدون - 1

مديريت درخور اداره مي شوند و در 
ينده نزديك ايران را از صادرات آ

صحبت از . نفت محروم مي كنند 
 .    مي شود2015پايان صادرات نفت در 

 بر اثر بهره برداري غير فني از – 2
منابع نفت و حراج منابع گاز، زيان 

 .  ميليارد دالر  است700ارده بيشتر از و
نكه ايران در انزوا و در آ بعلت – 3

تش است و تحريم عملي،  غير آحلقه 
از افزايش قاچاق،  رژيم كاالها را به 

 درصد بيشتر و 20بهاي دست كم 
در . كيفيت نامرغوب ،  وارد مي كند 

روزهاي پيش از نوروز كه مردم براي 
د، اغلب با دست خريد به بازار مي رفتن

زيرا اجناس . خالي باز مي گشتند 
چيني ارزان است اما  به قول مردم به 
مفت گران هستند و اجناس مرغوب به 

مدهائي آاندازي گران هستند كه با در
نها آكه عموم مردم دارند، نمي توان 

 . را خريد 
 بعلت فرار مغزها و سرمايه ها و – 4

يه حالت بالتكليفي كه مانع از سرما
گذاري و فعاليتهاي توليدي مي شود،  

اما . توليد داخلي كاهش مي يابد
. بودجه دولت افزايش پيدا مي كند 

در نتيجه، هم بخاطر نياز به فروش ارز 
و هم براي جلوگيري از غير قابل مهار 
شدن واردات،  حكومت دروازه ها را 

هدف . به روي واردات باز مي كند 
ا به قيمت ديگر  باز كردن دروازه ه

ويران كردن صنعت و كشاورزي ، 
بزرگ كردن بازار ايران براي غرب و 
شرق است تا مگر با تحريم بازرگاني 

 .ايران موافقت نكنند 
اگر :   باز خامنه اي گفته است - 5

دشمنان عمل غير قانوني كنند، ما نيز 
اما عمل  .  عمل غير قانوني مي كنيم

در محدوده قرارداد منع گسترش 
پس او . الح هسته اي ، قانوني است س

تهديد مي كند كه اگر بر ضد ايران 
قطعنامه بگذرانيد، ما نيز بمب اتمي 

اين سان سخن گفتن، . توليد مي كنيم 
ويز رسانه هاي غرب شده است آدست 

كه خامنه اي ناگزير شد اعتراف كند 
قصد واقعي او و رژيمش ساختن بمب 

اشت، اگر اين قصد را ند. اتمي است 
دليلي نيز براي وارد شدن به 

زمائي با شوراي امنيت پيدا نمي آزور
  . كرد

      پس اگر افكار عمومي دنيا متقاعد  
شده است كه  ايران مشغول توليد 
بمب اتمي است، نتيجه جنگ رواني 
غرب نيست ، نتيجه اصرار خامنه اي و 
دستيارش احمدي نژاد بر تشديد 

ان ، از جمله اما اين بحر. بحران است 
سبب جبهه سازي در سطح منطقه و 

 :جهان بر ضد ايران شده است 
 بعد از دولت اسرائيل، رژيم ايران -

منفور ترين رژيم روي زمين شده 
 است،

راء آ شوراي امنيت دو بار به اتفاق -
بر ضد ايران قطعنامه تصويب كرده 
است و تهيه كنندگان قطعنامه مشغول 

 قطعنامه نيز به فعاليتند تا كه سومين
 .راء تصويب شود آاتفاق 

 كشور عضو دائمي شوراي امنيت و 5 -
اتحاديه اروپا، بر ضد ايران جبهه 

 .تشكيل داده اند 
 در منطقه بر ضد ايران اتحاديه نا -

 .مده است آنوشته بوجود 
 امريكا عربستان و كشورهاي خليج -

فارس را بر ضد ايران مسلح مي كند و 
 شوراي امنيت فروش در همان حال،

 . اسلحه به ايران را ممنوع مي كند 
 بخالف ادعاي رژيم، بحران اتمي – 6

هم . مانع رشد علمي و فني مي شود 
بخاطر ممنوعيتها و هم بدين خاطر كه 
نه در صنعت نفت و نه در انرژي هاي 
قابل تجديد ، سرمايه گذاري بعمل 

يد آيد و تحقيق الزم بعمل نمي آنمي 
مغزها از كشور ، زيان ناشي از فرار . 

بحران اتمي را از لحاظ رشد علمي و 
 . فني ، بسي وخامت بار تر مي كند 

     كهنگي  پمپهاي بنزين و موتورهاي 
خودروها هدر رفتن درصد بزرگي از 
بنزين كه افزون بر يك سوم مصرف 

لودگي محيط زيست ناشي از آاست و 
ي نكه زيان بسيار سنگينآن،  در عين آ

است كه بكشور وارد مي شود، در 
مقايسه با  زيانهاي ديگر، هنوز كوچك 

 . مي نمايد 
  در حال حاضر، روسيه همان يك - 7 

نيروگاه را نيز تكميل نكرده و تحويل 
چون دادن سوخت .  نداده است 

اتمي موكول به راه افتادن اين 
نيروگاه است، پس سوخت را هم كه 

يل بدهد، قرار بود در ماه مارس تحو
الريجاني تحويل . تحويل نمي دهد 

ندادن سوخت را دليل قرار داده است 
بر لزوم استقالل كشور در غني سازي 

هم او مي داند دروغ مي .  اورانيوم 
گويد و هم  بايد بدانند كه او دروغ 

 : مي گويد 
     واقعيت اينست كه نيروگاه را روسها 

ن آل يا ايران قادر به تكميآ. مي سازند 
ري، چرا پول به روسها آهست ؟  اگر 

نها آمي دهد و منتظر نشسته است كه 
ن را تكميل كند؟ كافي است به آ

ن را تكميل مي آروسها بگويد ما خود 
كنيم و شما برابر قرارداد، سوخت را 
تحويل بدهيد؟  اگر حتي نمي تواند 
 يك نيروگاه را تكميل كند و به راه

نيوم چه بياندازد، غني سازي اورا
دردي را دوا مي كند ؟  نه تنها ايران 
از لحاظ نيروگاه وابسته است ، بلكه 
سوخت نيروگاه را هم روسها بايد 

نه تنها ، معادن اورانيوم كافي .  بدهند 
 ندارد،  بلكه هزينه غني سازي اورانيوم  
 4در صفحه

 

هزينه اتم ؟
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2007 آوريل  15  تا 3 ا ز  1386  فروردين 26 تا  13  از  668ره شما 

 

ن  را آبقدري سنگين مي شود كه برق 
 مصرف مصرف كننده ايراني نمي تواند

نكه غني سازي اورانيوم  آبراي .  كند 
 نيروگاه 40 تا 30صرف كند، نياز به 

 . اتمي است 
ن مي رود كه آ     بدين قرار، بيم 

ايران هم نفت و گاز را از دست بدهد 
و هم انرژي اتمي پيدا نكند و هم به 
انرژي هاي قابل تجديد دسترسي پيدا 

زماني كه صرف ساختن يك . نكند 
اه شده است، هر ايراني را مي نيروگ

بايد از بزرگي زمان و سرمايه اي كه از 
گاه كند و به او آدست مي رود، 

بفهماند كه بي تفاوتي در برابر اينهمه 
هزينه ، خانه او ايران را ويران مي كند 

. 
 

احمدي : قطعنامه سوم 
نژاد به شوراي امنيت 
مي رود كه بماند و يا 
مي رود كه برود و يا 

 رود؟ راست يا نمي
 :دروغ التيماتوم روسها؟

 
سفر احمدي نژاد به نيويورك * 

 :از ديد غرب 
 
سفر )  مارس 21(  روزنامه ليبراسيون ◄

احمدي نژاد به نيويورك و شركتش را 
در جلسه شوراي امنيت ، از ديد 
دولتهاي غرب اينست بازگو كرده 

 :است 
يا او پيش از تصويب قطعنامه به  آ●

 رود و در جلسه اي كه نيويورك مي
قطعنامه براي تصويب پيشنهاد مي شود، 
شركت مي كند و يا بعد از تصويب 
قطعنامه ؟ پيش و بهنگام تصويب 

قطعنامه هاي پيشين، او قطعنامه را  
ناپذيرفتني و شوراي امنيت را فاقد 
اختيار قانوني براي مداخله در قضيه 

 . اتمي ايران خوانده بود 
ي سخنان او در  در باره محتوا●

شوراي امنيت اختالف نظر وجود دارد 
 اگر پيش از  تصويب قطعنامه سخن: 

بگويد و چون بار پيشين كه در  اجالس  
عمومي سازمان ملل سخنراني كرد و 
مدعي شد او را هاله نور فراگرفته بود 
و  خود را مأمور امام زمان بنامد و 
مصوبه شوراي امنيت را بي اعتبار 

يا بكام ارائه كنندگان قطعنامه شمارد، دن
اما اگر  با استفاده از اين .  مي شود 

فرصت،  اين باور را القاء كند كه او 
سياب آب به آماده  معامله است ،  آ
نهائي مي ريزد كه مي خواهند  آ

 .تي را محدود بسازند آمجازاتهاي 
 ، كه در ماه 1737 بخالف قطعنامه ●

يد كه دسامبر تصويب شد، قطعنامه جد
ينده تصويب آمي بايد در روزهاي 

شود،  با اين خطر روبرو است كه به 
در . راء به تصويب نرسد آاتفاق 

حقيقت، افريقاي جنوبي كه رئيس 
دوره اي شوراي امنيت است ، با 
 ،مجازاتهاي اصلي پيشنهاد شده

بخصوص با تحريم فروش اسلحه به 
ايران و  مجازاتهاي مالي و پولي  عليه 

سپه و سران سپاه پاسداران بانك 
اين مخالف .  مخالف است ،انقالب

واجد اين بيم است كه دو نماينده 
.  ندونزي و قطر نيز رأي ممتنع دهند آ

نكه استراتژي غرب تا اين زمان، آحال 
اين بوده است كه قطعنامه ها را به 

تا كه به . را به تصويب رساند آاتفاق 

امل ايران حالي كند انزواي جهانيش ك
است و نبايد بپندارد كه اين قطعنامه 
گوياي مرحله اي ديگر از نبرد جنوب 

 . با شمال است 
 اگر  قطعنامه جديد هنوز به رأي ●

نست كه آگذاشته نشده است ، بخاطر 
 كشور  مشغول قانع كردن افريقاي 6

تهران برگ افريقاي . جنوبي هستند 
اين كشور . جنوبي را بازي مي كند 

ي كند تمامي مصوبات پيشنهاد م
 روز به حال 90شوراي امنيت به مدت 

يند و درطول اين مدت، آتعليق در
 . مذاكرات انجام پذيرند 

 دارائي متعلق  ،  1737      بنا بر قطعنامه 
در ، شخصيت رژيم 12 مؤسسه و 10به 

در .  خارج از ايران ، توقيف مي شد 
 مؤسسه و 13 ، دارائيهاي قطعنامه جديد

صيت  كه دست اندر كار  شخ15
اجراي برنامه اتمي  ايران هستند، 

 . توقيف مي شوند 
 كشورهاي غرب در پي تدبيري سحر ●
ميز هستند  كه واكنشهاي متولي و آ

متصلي را  در ايران بر انگيزد و سبب 
بركناري احمدي نژاد بر اثر نارضائي 

يا آاما . تمامي قشرهاي جامعه، بگردد 
تعليق غني كردن جانشين او ، بر سر 

 اورانيوم به راه تفاهم خواهد رفت ؟
:  مارس ظريف گفت 23 در ◄

احمدي نژاد به نيويورك نمي رود و 
به جاي او متكي در جلسه شوراي 

احمدي نژاد . امنيت حاضر مي شود 
دليل نرفتن را تأخير امريكا در دادن 

 . ويزا  شمرد 
 مارس، احمدي 22طرفه اينكه در     

صاحبه با تلويزيون فرانسه، نژاد در م
او به شوراي امنيت مي رود و : گفت 

. پيشنهادهاي جديدي را ارائه مي كند 
چگونه ساعاتي بعد به دليل دير داده 
شدن ويزا، از رفتن  به نيويورك 

 !منصرف شد ؟
هرگاه احمدي نژاد  مي : انقالب اسالمي 

خواست در جلسه شوراي امنيت شركت 
شوراي امنيت بگويد كند، مي توانست به 

چون ويزا دير داده شده است، جلسه را 
به تأخير بياندازند تا او بتواند در جلسه 

   .شوراي امنيت شركت كند
 

روسيه به ايران التيماتوم داده * 
است كه بايد غني سازي 
اورانيوم را به حال تعليق 

 ورد يا خير ؟آدر
 
)  مارس 19(  نيويورك تايمز ◄

، بنا بر قول فصلي را م گزارش نسبتا 
مقامهاي امريكائي و اروپائي و ايراني 

ن،  روسيه آ بنا بر ،انتشار داده است كه
به ايران التيماتوم داده است كه بايد 

 :ورد آغني سازي را به حال تعليق در 
 روسيه به ايران اطالع داده است كه ●

براي نيروگاه اتمي بوشهر، سوخت 
گاه اين تحويل ايران نخواهد كرد هر

كشور  غني سازي اورانيوم  را به حال 
بنا بر قول اين مقامها، . تعليق در نياورد 

اين اولتيماتوم را هفته پيش ، در مسكو، 
ايگور ايوانف ، مشاور  امنيتي پوتين  
توسط علي حسيني تاش، معاون سازمان 
انرژي اتمي ايران، به دولت ايران 

 . ابالغ كرده است 
كه بوش پوتين را  چهار سال است ●

زير فشار قرارداده است كه براي ايران 
نيروگاه اتمي نسازد  اما پوتين مقاومت 

بتازگي ، ايران و روسيه، .  كرده است 
برسر پرداخت قسط توسط ايران ، 

روسيه به اين بهانه ، . اختالف كرده اند 
كار تكميل نيروگاه را متوقف كرده 

ايران اولتيماتومي كه روسيه به .  است 
داده است بازتاب مي دهد عصبانيت 
روسيه را از  تن ندادن دولت ايران به 

 .تعليق غني سازي اورانيوم 
:  يك مقام حكومت بوش مي گويد●

ما مطمئن نيستيم مخلوط داليل سياسي 
و بازرگاني كه روسيه را به اتخاذ چنين 
تصميمي برانيگخته ،  چگونه مخلوطي 

سيه و ايران  اما مسلم است كه رو. است 
دارند با اعصاب يكديگر بازي مي كنند 

 . و اين امر هيچ بد نيست 
ما :      و يك مقام اروپائي مي گويد

تصميم روسيه را بسيار مهم تلقي مي 
اين امر نشان مي دهد كه .  كنيم 

اختالف ما با روسيه بر سر خطرهائي كه 
مجهز شدن ايران به اتم در بردارد، 

روسيه نيز مخالفت .  تاكتيكي است 
 .بنيادي با ايران اتمي دارد 

 مقامات امريكائي در صدد ايجاد ●
انگيزه بازرگاني براي روسيه هستند تا  

يكي . كه ايران تحت فشار قرار گيرد 
از پيشنهادها ، پيشنهادي بود كه در 

مد داير بر اين كه آ  بعمل 2005سال 
روسيه در خاك خود براي ايران 

اين پيشنهاد صدها .  كند اورانيوم غني 
ميليون دالر عايد روسيه مي كرد و 
براي بيكاران اين كشور كار بوجود 

ورد و در همان حال به ايران آمي 
اطمينان مي داد كه سوخت اورانيوم 
را خواهد داشت اما اورانيوم غني شده 

يد، نخواهد آكه بكار توليد بمب اتمي 
 .داشت 

 گرچه :  مقامات اروپائي مي گويند ●
روسيه داليل  خودداري از تكميل 
نيروگاه و دادن سوخت اتمي به ايران 
را  اينگونه ادعا ميكند كه ايران قسط 
خود را نپرداخته است، اما سرگي 
الروف، وزير خارجه روسيه برخي از 

گاه كرده است كه  آمقامات اروپا را 
روسيه تصميمي سياسي بر خودداري از 

ران گرفته تحويل سوخت اتمي به اي
 .  است 
خبر مي )   مارس 21(  ديلي استار ◄

دهد كه روسيه تكذيب مي كند به 
با اين . ايران التيماتوم داده است 

 وجود ،
 روسيه كارشناسان خود راكه بكار ●

ساختن و راه انداختن نيروگاه اتمي 
بوشهر مشغول بوده اند ،  از ايران  

تا وقتي : برده و به ايران گفته است 
يران غني سازي اورانيوم را به حال ا

تعليق در نياورد، سوخت اتمي به ايران 
اين اطالعي است .  تحويل نمي دهد 

كه مقامات امريكائي و اروپائي و رسانه 
اما .  هاي  امريكا و اروپا مي دهند 

روسيه نيز ، در همان حال كه گزارش 
نيويورك تايمز را در باره التيماتوم 

يران را تكذيب مي دادن روسيه به ا
كند، قول مقامات امريكا و اروپا در 
باره  بردن شماري از كارشناسان 

 .     را تصديق مي كند روسي از ايران  
    عالمت تشديد تنش ميان ايران و 
روسيه يكي اين كه تلويزيون ايران  در 

 مارس، روسيه را شريكي غير قابل 20
 .اعتماد توصيف كرد 

 سازمان ملل، ويتالي  سفير روسيه در●
روسيه : چوركين  به خبرنگاران گفت

به ايران التيماتوم نداده است و 
همچنان براين نظر است كه نيروگاه 
اتمي بوشهر نبايد موضوع هيچگونه 
مجازاتي بشود كه شوراي امنيت مي 

 . تواند  عليه ايران مقرر كند 
 حسيني تاش نيز ، در برنامه راديوئي ●

ب كرد كه روسيه به  مارس  تكذي20
به : ايران التيماتوم داده است و گفت

عكس ايوانف  كوشش داشت ما را 
متقاعد كند كه موضوع نيروگاه اتمي 

بوشهر به پرونده اتمي ايران ربطي پيدا 
 با اين  وجود  ،.  نمي كند 

 ديپلماتهاي امريكائي و اروپائي بطور ●
در همان زمان كه : جداگانه گفتند 

وسيه در تالش حل مشكلي ايران و ر
بودند كه موجب توقف كار تكميل 
نيروگاه بوشهر و تحويل سوخت به 

ايران شده است و موفق نمي شدند،  
شمار بزرگي از كارشناسان و تكنيسين 
هاي روسيه از بوشهر به روسيه 

يك مقام امريكائي شمار . بازگشتند 
 تن  2000بازگشت داده شدگان را 

 . دانست 
ويكوف ، سخنگوي  سرگي نو●

 ، شركت سازنده Rosatomروساتوم 
نيروگاه بوشهر، تأييد كرد كه شماري 
از كاركنان روسي نيروگاه بوشهر 
بخاطر پرداخت نشدن قسط توسط 

او .  ايران به روسيه بازگشته اند 
نخواست بگويد چه تعداد از كاركنان 

 .به روسيه بازگشت داده شده اند 
 قسط  ايران تكذيب مي كند كه●

: پرداخت نشده باشد و مي گويد
روسيه اين بهانه را تراشيده است تا 
ايران را مجبور كند به قطعنامه شوراي 

 .امنيت گردن بنهد 
لمان و چين اصرار آ طرفه اين كه ●

ورزيدند قطعنامه پيشنهادي به شوراي 
 ، كه ايران را مجازات مي كند، امنيت

 :هرچه زود تر به تصويب برسد 
 

يم قطعنامه سومي كه در ترم* 
دستور شوراي امنيت است و  
تهديدهاي متقابل خامنه اي و 

 :بولتن 
 
)  مارس 21(  خبرگزاري فرانسه ◄

گزارش كرده است كه تهيه كنندگان 
قطعنامه حاوي مجازاتهائي كه قرار 
است عليه ايران توسط شوراي امنيت 

ماده اند آتصويب شود، گفته اند 
را  مورد توجه پيشنهادهاي اصالحي 

 روز تعليق 90قرار دهند  اما پيشنهاد 
مجازاتها مصوب عليه ايران را كه 
 :افريقاي جنوبي مي دهد، نمي پذيرند

 عضو شوراي امنيت ، 15 هفته پيش، ●
پشت دربهاي بسته ، به شور در باره 

 عضو 5قطعنامه اي مشغول هستند كه 
ن را تهيه و به آلمان آدائمي بعالوه 

اعضا .  ا پيشنهاد كرده اند اين شور
  مارس 22 شنبه 5موافقت كردند روز 

اجتماع كنند  تا  مگر پيشنهاد افريقاي 
ندونزي را  در آجنوبي  و قطر و 

 . قطعنامه بگنجانند 
    سفير فرانسه در سازمان ملل، ژان 

 15مارك دو ال سابلير، بعد از رأي زني 
قطعنامه از : عضو شوراي امنيت گفت 

ت قوي اعضاي شوراي امنيت حماي
با اين وجود  ، تهيه .  برخوردار است 

نند پيشنهادهاي آكنندگان قطعنامه بر
اصالحي را لحاظ كنند به ترتيبي كه 

 . متن روشن تر و بهتر بشود 
 مارس 22     او افزود، به اجتماع 

اعضاي شوراي امنيت، متن جديد 
 . پيشنهاد خواهد شد 

چه وقت به  معلوم نيست قطعنامه ●
احمدي نژاد . رأي گذاشته خواهد شد 

گفته است قصد دارد در جلسه شوراي 
 . امنيت شركت كند 

     عبدالعزيز الناصر ، سفير قطر در 
در اين هفته به : سازمان ملل ، گفت 

ما به . قطعنامه رأي داده نخواهد شد 
زمان نياز داريم زيرا موضوع از 

 .حساسيت بسيار برخوردار است 

 مارس 21 ( 1386 فروردين 1  در ◄
، در ،  خامنه اي الزم ديد ) 2007

 شوراي امنيت را پيام نوروزي، 
به گزارش . تهديد كند 

او گفته )   مارس 21( سوشيتدپرس آ
 :است 

     برغم قطعنامه هاي شوراي امنييت، 
ايران به غني سازي اورانيوم ادامه 

تا امروز،  ما برطبق .  خواهد داد 
اما . ررات بين المللي عمل كرده ايم مق

نها دست به اعمال غير قانوني آاگر 
بزنند،  ما نيز دست اعمال غير قانوني 

 . مي زنيم 
اعمال «      او توضيح نداد مرادش از 

كه ايران مي تواند رويه » غير قانوني 
 . كند،  چيست 

      خامنه اي به امريكا اخطار كرد 
د حمله قرار درصورتي كه ايران مور

گيرد، دست به حمله متقابل خواهد زد  
نها مي خواهند  از راه تهديدها آاگر : 

و  وارد كردن فشار و تضييق و اعمال 
خشونت با ما معامله كنند،  بدون شك  
بايد بدانند كه ملت ايران و مقامات 

اين كشور تمامي توانائيهاي خود را  
براي وارد كردن ضربه متقابل به 

 . ن خود، بكار خواهند برد دشمنا
 مارس ، جون 21  و در همان روز ◄

بولتن ، نماينده سابق امريكا در سازمان 
 :ملل، گفته است 

   به باور من، تنها راه جلوگيري از 
مجهز شدن ايران به سالح اتمي ، تغيير 

او كه در هودسن . رژيم ايران است 
اينستيتوت سخن مي گفت، بعد از 

: به خبرنگاران گفت سخنراني خود، 
حمله نظامي به ايران و از ميان بردن 
تأسيسات اتميش كم زيان تر از مجهز 

 . شده ايران به سالح اتمي است 
     البته رژيم  ايران را مردم ايران مي 
بايد سرنگون كنند اما اگر امر داير 
باشد بين حمله نظامي به ايران و يا 

ن مجهز شدن ايران به سالح اتمي، اي
حمله بد و مجهز شدن ايران به سالح 
اتمي بدتر هستند و براي پرهيز از بدتر 

 . مي بايد  به گزينش بد عمل كرد 
در شكل و محتواي دو : انقالب اسالمي 

مدعي » روحاني « قول ، يكي قول يك 
موزش آواليت مطلقه كه موضعي وارونه 

ن اتخاذ مي كند و ديگري ، قول  يك آقر
كائي  تأمل كنيم ، راست گراي امري
چرا يك سان هستند؟ . يكسان مي يابيم 

زيرا قول زور، يكي است از هر زبان كه 
هر دو ، در مدار بسته بد و . يد آبدر 

بدتر، خود و مردم ايران و امريكا را 
چرا ؟ زيرا  در مدار باز .  زنداني مي كنند

بنا . يد آبه و بهتر، قدرت در وجود نمي 
اي واليت مطلقه پيدا بر اين، نه خامنه 

مي كند و نه  بوش بنيادگرا به رياست 
  .جمهوري در امريكا مي رسيدند

 
  24 يا 23قرار بود قطعنامه در * 

. مارس به رأي گذاشته شود
به شوراي : احمدي نژاد گفت

امنيت براي ارائه پيشنهادهاي 
جديد، مي رود و نرفت و شورا 

راء آباتفاق ،  مارس24در 
 :؟ !تصويب كرد قطعنامه را 

 
)  مارس 23(  روزنامه ايندپندنت ◄

خبر داده است كه قطعنامه در اين روز 
  مارس به رأي گذاشته 24و يا روز بعد، 

 . مي شود 
بمحض :      احمدي نژاد گفته است 

تعيين تاريخ در دستور قرار گرفتن 
 كشور در شوراي امنيت، او 6قطعنامه 

 صد او ق.  به نيويورك خواهد رفت 
 5در صفحه

 

هزينه اتم ؟
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2007 آوريل  15  تا 3 ا ز  1386  فروردين 26 تا  13  از  668ره شما 

 

دارد پيش از اخذ رأي خطاب به 
 . شوراي امنيت ، سخن بگويد 

 مارس، در پيام نوروزي ، 21     در 
رهبر نظام ،خامنه اي  تهديد كرد كه 
ايران نيز ممكن است دست به اعمال 

حداقل ، خارج شدن . غير قانوني بزند 
از قرارداد منع گسترش سالح هسته 

 .است 
همانطور كه پيش از اين : انقالب اسالمي 

توضيح داده شد، خروج از قرارداد، 
. بخودي خود، عمل غير قانوني نيست 

ن و دست زدن به توليد سالح آخروج از 
ن قرارداد آهسته اي،  اقدام بر خالف 

روشن است كه اين سخن بي . است 
موقع  خامنه اي عامل مؤثري مي شود 

راء يا آدر تصويب قطعنامه به اتفاق 
  .راءآيك به اتفاق نزد
 مارس، تلويزون فرانسه 22 در ◄

مصاحبه اي با احمدي نژاد را پخش 
در اين مصاحبه احمدي نژاد . كرد 

توليد بمب اتمي را مغاير تعاليم اسالم 
خواند و گفت ايران قصد توليد بمب 

و او به شوراي امنيت . اتمي را ندارد 
مي رود و پيشنهادهاي جديدي را 

 مارس، 23اما  صبح .  مطرح مي كند 
اعالن شد كه احمدي نژاد به 

 !نيويورك نمي رود 
 مارس اطالع حاصل شد كه 24 در ●

در واقع، خامنه اي احمدي نژاد را از 
رفتن به نيويورك و شركت در جلسه 

 .شوراي امنيت ، بازداشته است
 مارس ، قطعنامه ترميم شد و 23 در ◄

ه گرچ: افريقاي جنوبي نيز اعالم كرد 
پيشنهاد ما پذيرفته نشد اما ما به قطعنامه 

 .رأي مي دهيم 
  مارس، شوراي امنيت به 24 در ◄

راء ، قطعنامه را تصويب و ايران آاتفاق 
 .را به يك رشته مجازاتها محكوم كرد 

 

 1747متن قطعنامه 
 :شوراي امنيت 

 
، )  فروردين  5( فتاب آ به گزارش ◄
 روز پس از آن كه محمود كي

 از يكي در نژاد ياحمد
 خود ي حمالت لفظنيتر داللحنيشد

 كرد دي تاكگري بار دت،ي امنيبه شورا
 »يا كاغذ پاره« شورا ني ايها قطعنامه

 به انتشار 5+1 گروه ،ستندي نشتريب
 پرداخت كه به يا  قطعنامهسينو شيپ

 يالملل ني بيها يگفته خبرگزار
 آن توافق كامل به دست رامونيپ

 .است آمده 
 3 صفحه و 7كه در  1747طعنامه ق ◄

،  است شدهني تدووستيصفحه پ
 تي امني شوراسيي رهيانيعطف به ب

 و قطعنامه آن 2006 مارس 29مورخ 
 ژوئيه 31 خي به تار1696به شماره 

 23 آن مورخ 1737، و قطعنامه 2006
 ، 2006دسامبر 

وري بيانيه رياست شوراي آبا ياد ◄
 و امنيت سازمان ملل متحد در بيست

 نهم مارس دو هزار و شش به شماره
s/prst/2006/15  و قطعنامه اين شورا

ژوئيه  31 در تاريخ 1696به شماره 
 درتاريخ 1737 و قطعنامه شماره 2006

 و تاكيد مجدد بر مفاد 2006 سامبر د23
  .نهاآ

با تاكيد مجدد بر تعهد خود به پيمان ● 
ان پي تي؛ پيمان منع گسترش 

و ضرورت پيروي تسليحات هسته اي؛
كامل تمام كشورهاي عضو اين پيمان 
از الزاماتشان، و با ياداوري حق 
كشورهاي عضو براساس مواديكم و 
دوم اين پيمان به گسترش، تحقيق 
،توليد و بكارگيري انرژي هسته اي 

  .ميز بدون تبعيضآ صلح صدبراي مقا

وري نگراني جدي خود از آبا ياد● 
ين گزارش هاي مديركل اژانس ب

كه اين شورا در  المللي انرژي اتمي 
قطعنامه هاي خود به شماره هزار و 
ششصد و نود و شش و هزار و هفتصد و 

  .ن اشاره كردآسي و هفت به 
با اعالم نارضايتي و انتقاد از اينكه  ●

ايران درپيروي ازقطعنامه هاي هزار 
وششصد و نود و شش و هزار و هفتصد 
 و سي هفت كوتاهي كرده است

ژانس بين آهمانطور كه مدير كل 
المللي انرژي اتمي درگزارش مورخ 
بيست و دوم فوريه دو هزار و هفت 

به اين  gov/2007/8 خود به شماره
  . مسئله اشاره كرد

با تاكيد بر اهميت تالش هاي  ●
سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه 

ن تضمين ر آحل مبتني برمذاكره كه د
ايران منحصرا شود برنامه هسته اي 

ميز است و متذكر آبراي مقاصد صلح 
مي شود كه چنين راه حلي به نفع منع 
اشاعه هسته اي در مكانهاي ديگر 
خواهد بود همچنين از ادامه تعهد 

لمان ،فدراسيون روسيه آ فرانسه، ن،چي
،انگليس و امريكا با حمايت نماينده 
عالي اتحاديه اروپا براي يافتن راه حل 

  .ذاكره استقبال مي كندمبتني بر م
اين شورا متعهد است كه به ● 

تصميمات خود با اتخاذ تدابير مناسب 
جامه عمل بپوشاند تا ايران را متقاعد 
كند كه از قطعنامه هاي هزار و ششصد 
و نود و شش و هزار و هفتصد و سي و 
هفت و الزامات اژانس بين المللي 
انرژي اتمي پيروي كند و همچنين 

 هاوريهاي حساس ايران را كگسترش فن
در حمايت از برنامه هاي هسته اي و 
موشكي اين كشور هستند محدود كند 
تا زماني كه شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد تشخيص دهد كه اهداف اين 

  .ورده شده اندآقطعنامه ها بر
وري الزام كشورها در ملحق آبا ياد  ●

 در انجام دادن  شدن به كمك متقابل
اتخاذ شده در شوراي امنيت تدابير 

  .سازمان ملل متحد
اين شورا از خطرات تكثير كه برنامه  ●

ن شده است آهسته اي ايران باعث 
نگران است،همين طور از ادامه 
كوتاهي ايران در اجراي الزامات 

ژانس بين المللي انرژي آشوراي حكام 
اتمي و كوتاهي اين كشور درپيروي از 

 و ششصد و نود مفاد قطعنامه هاي هزار
 تو شش و هزار و هفتصد و سي و هف

با توجه به مسئوليت اوليه اين شورا 
براساس منشور سازمان ملل متحد در 
حفظ صلح و امنيت بين المللي، نگران 

  .است
براساس ماده چهل و يك فصل  ●

هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدام 
 مي كند، 

بار ديگر تاكيد مي كند كه ايران  - 1
ايد بدون تاخير بيشتر گامهايي را كه ب

ژانس بين المللي انرژي آشوراي حكام 
انها  GOV/2006/14 اتمي در قطعنامه

اين . را الزامي كرده است ،بردارد
گامها براي اعتماد سازي درباره اينكه 
برنامه هسته اي ايران صرفا هدف صلح 

ميز دارد و نيز حل مسائل حل نشده، آ
راستا بر تصميم درهمين .ضروري است 

خود تاكيد مي كند كه ايران بايد 
بدون تاخير بيشتر، گامهاي الزامي در 
پاراگراف دوم قطعنامه هزار و هفتصد 

  .و سي هفت را بردارد
 
همچنين از تمام كشورها مي  - 2

خواهد كه در خصوص ورود و 
جابجايي افراد دخيل در فعاليتهاي 

هسته اي حساس ايران در بخش اشاعه 
تكثير، توليد سيستمهاي پرتاب سالح و 

هسته اي و افرادي كه مستقيما با اين 
فعاليتها مرتبط هستند يا ازاين فعاليتها 
حمايت مي كنند ، به داخل قلمرو 

 ،هوشيار باشند و ان را متوقف دخو
همچنين در اين زمينه تصميم .كنند 

مي گيرد كه تمام كشورها بايد ورود و 
قيد -رو خود جابجايي افراد در قلم

شده در ضميمه قطعنامه هزار و هفتصد 
و سي و هفت يا ضميمه يك اين 

و افراد ديگري ) پيش نويس (قطعنامه
كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

 را معرفي كرده است ، يا كمتيه هاان
ايجاد شده براساس پاراگراف هجدهم 
قطعنامه هزار و هفتصد و سي وهفت 

 و در نها را معرفي كرده استآ
فعاليتهاي هسته اي حساس ايران در 
بخش تكثير و توليد سيستمهاي پرتاب 
سالح هسته اي فعاليت دارند و اقالم 
،كاالها تجهيزات ،مواد و فناوري 

 مشخص شده براساس تدابير وعهممن
پاراگرافهاي سوم و چهارم قطعنامه 
هزار و هفتصد و سي و هفت را تامين 

الع دهند به مي كنند ، به اين كميته اط
استثناي مواردي كه چنين سفرهايي 
براي فعاليتهايي باشند كه مستقيما 
مربوط به اقالمي شود كه در زير 

 ين، اb ،i،iiپاراگراف سه در بخشهاي ،
هزار و هفتصد و سي و هفت ((قطعنامه 

  .امده باشد)) 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد  - 3

تاكيد مي كند كه هيچ چيز در 
يك كشوررا ملزم ) قبلي(اف باال پاراگر

نمي كند كه از ورود اتباع خود به 
قلمرو خود خودداري كند و اينكه 
تمام كشورها بايد در اجراي پاراگراف 
فوق مالحظات انساني از جمله الزامات 

ورده آديني را عالوه بر ضرورت بر
 اهداف اين قطعنامه و قطعنامه كردن

 هزار و هفتصد و سي وهفت از جمله
ماده پانزده مقررات اژانس بين المللي 

  .انرژي اتمي ،مد نظر قرار دهند
تصميم مي گيرد كه تدابير قيد  - 4

شده در پاراگرافهاي دوازده ،سيزده 
،چهارده و پانزده قطعنامه هزار و 
هفتصد و سي و هفت بايد درباره 
افرادي و نهادهاي قيد شده در ضميمه 

  .يك اين قطعنامه به اجرا درايد
تصميم مي گيرد كه ايران نبايد به  - 5

طور مستقيم يا غير مستقيم از قلمرو 
خود يا به وسيله اتباع خود يا با استفاده 
از كشتي ها يا هواپيماهاي پرچم دار 
خود به تامين، فروش و انتقال 
تسليحات و مواد مرتبط اقدام كند 
همچنين تصميم مي گيرد كه تمام 

 را از مين اقالكشورها بايد تامين چني
ايران به وسيله اتباع خود يا با استفاده 
از كشتي ها يا هواپيماهاي پرچم دار 
خود چه اين اقالم از قلمرو ايران 
  .نشات گرفته باشند يا خير، ممنوع كنند

از تمام كشورها درخواست مي  - 6
كند كه با هوشياري ،از تامين، فروش و 

ونه انتقال مستقيم يا غير مستقيم هرگ
تانك رزمي،خودروهاي رزمي 
زرهي،سيستمهاي توپخانه اي با كاليبر 
بزرگ، هواپيماهاي جنگنده ، هلي 
كوپترهاي تهاجمي ، كشتي هاي 
جنگي، موشكها وسيستمهاي موشكي كه 

 شده سازمان ملل ثبتدر فهرست 
متحد درباره تسليحات متعارف براي 
ايران ، مشخص شده اند،از قلمروشان 

 اتباعشان يا با استفاده از يا به وسيله
كشتي ها و هواپيماهاي پرچم دارشان 

همچنين مي خواهد .جلوگيري كنند 
كه اين كشورها از تامين هرگونه 
كمك فني ، مالي، اموزشي، سرمايه 

 گري ، خدمات ديگر سطهگذاري ، وا
و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با 
تامين ، فروش ،انتقال ، ساخت و 

ري چنين اقالمي به منظور بكارگي
جلوگيري ازافزايش تسليحات كه بي 

  .ثبات كننده است ،خودداري كنند
از تمام كشورها و موسسات مالي  - 7

بين المللي مي خواهد كه وارد 
تعهدات جديد، كمك مالي و وامهاي 
اعطايي به جمهوري اسالمي ايران 
نشوند به استثناي مقاصد انساني و بخش 

  .توسعه
از تمام كشورها در خواست مي   - 8

كند كه در مدت شصت روز از زمان 
تصويب اين قطعنامه به كميته درباره 
گامهاي برداشته شده از ديدگاه 
اجراي كارامد پاراگرافهاي دو، چهار، 

  .پنج، شش و هفت باال گزارش دهند
عزم خود را اعالم مي دارد مبني  - 9

براينكه تعليق كه در پاراگراف دوم 
طعنامه هزار و هفتصد و سي و هفت ق

به ان اشاره شد و همچنين راستي 
ازمايي پيروي كامل ايران از الزامات 
قيد شده شوراي حكام اژانس بين 
المللي انرژي اتمي به يك راه حل 
ديپلماتيك ، مبتني برمذاكره كمك 

 كرد، راه حلي كه تضمين مي هدخوا
كند برنامه هسته اي ايران منحصرا 

صلح اميز را دنبال مي كند اهداف 
همچنين بر تمايل جامعه بين المللي به .

همكاري مثبت براي چنين راه حلي 
تاكيد مي كند و ايران را تشويق مي 
كند كه از مفاد باال تبعيت كند و 

 نسبارديگر به جامعه بين المللي و اژا
بين المللي انرژي اتمي بپيوندد 

همچنين تاكيد مي كند كه چنين .
 شدني براي ايران مفيد خواهد ملحق
  .بود
از ادامه تاكيد تعهد چين ،فرانسه - - 10

،المان ،فدراسيون روسيه ،انگليس 
،امريكا ،با حمايت نماينده عالي 
اتحاديه اروپا از يك راه حل مبتني 
برمذاكره براي اين مسئله استقبال مي 
كند و ايران را تشويق مي كند كه به 

 ر وشش انهاپيشنهادات ژوئن دوهزا
S/2006/521  كه در ضميمه دوم اين

قطعنامه الصاق شده است و شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه 
هزار و ششصد و نود و شش در سال 
دوهزار و شش از ان حمايت كرد 

همچنين با قدر داني اعالم .ملحق شود/
مي كند كه اين پيشنهاد به ايران 

حق همچنان روي ميز قرار دارد،مل
شدن ايران به اين پيشنهاد رسيدن به 

 توافق بلند مدت جامع را ممكن يك
خواهد كرد تا روابط و همكاري با 
ايران به وجود ايد كه براساس احترام 
متقابل باشد و اعتماد جامعه بين المللي 
به ماهيت صرفا صلح اميز برنامه هسته 

  .اي ايران بدست ايد
برعزم خود مبني بر اعمال  - 11

حاكميت اژانس بين المللي انرژي 
اتمي بار ديگر تاكيد مي كند و قويا از 
نقش شوراي حكام اژانس بين المللي 
انرژي اتمي حمايت مي كند، همچنين 
از مدير كل اژانس بين المللي انرژي 

اتمي و دبير خانه ان براي تالش هاي 
 حلبي طرفانه و حرفه اي خود براي 
ان در كردن مسائل حل نشده در اير

چارچوب اژانس بين المللي انرژي 
همچنين .اتمي تمجيد مي كند 

برضرورت تداوم كار اژانس بين المللي 
  انرژي اتمي

 روشن كردن موضوعات حل براي
نشده مربوط به برنامه هسته اي ايران 
تاكيد مي كند ،اژانس بين المللي 
انرژي اتمي اي كه از لحاظ بين 

 صالحيت المللي به عنوان نهاد داراي
راستي ازمايي توافقنامه هاي پادمان 
در زمينه منحرف نشدن مواد به سوي 
مقاصد غير صلح اميز براساس مقررات 

  . ،به رسميت شناخته شده استانساژ
از مدير كل اژانس بين المللي  - 12

انرژي اتمي درخواست مي كند كه در 
مدت شصت روز ،گزارش ديگري به 

مللي انرژي شوراي حكام اژانس بين ال
اتمي و به موازات ان به شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد براي بررسي ارائه 
دهد مبني براينكه ايا ايران تعليق كامل 

 شده در يدو پايدار تمام فعاليتهاي ق
قطعنامه هزار و هفتصد و سي و هفت را 
انجام داده است يا خير، همچنين 
اينكه روند پيروي ايران از گامهاي 

 شوراي حكام اژانس بين المللي الزامي
انرژي اتمي و ديگر مفاد قطعنامه هزار 
و هفتصد وسي هفت و نيز اين قطعنامه 

  . چگونه بوده است
تاكيد مي كند كه شورا بايد  - 13

اقدامات ايران را با توجه به گزارشي 
كه در پاراگراف دوازده باال به ان 
اشاره شد بررسي كند ،گزارشي كه 

ر مدت شصت روز ارائه قرار است د
  :شود و
تاكيد مي كند در صورتي كه  :الف

ايران و تازماني كه ايران فعاليتهاي 
مرتبط با غني سازي و بازفراوري از 
جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند و 
اژانس بين المللي انرژي اتمي ان را 
راستي ازمايي كند ، اين شورا بايد 

دراورد اجراي تدابير را به حال تعليق 
تا مذاكرات با حسن نيت به منظور 
رسيدن به يك نتيجه زودهنگام و مورد 

  . پذيرش متقابل ممكن شود
تاكيد مي كند كه اين شورا به :ب

محض انكه در پي دريافت گزارش 
مذكور درپاراگراف دوازده ، تشخيص 
داد كه ايران به طوركامل از الزامات 
خود براساس قطعنامه هاي مربوط به 

راي امنيت سازمان ملل متحد و شو
الزامات شوراي حكام اژانس بين 
المللي انرژي اتمي پيروي كرده است 
و شوراي حكام اژانس بين المللي 
انرژي اتمي هم ان را تائيد كند ،بايد 
تدابير قيد شده در پاراگرافهاي سه ، 
چهار، پنج، شش ،هفت و دوازده، 
قطعنامه هزار و هفتصد و سي وهفت و 

اگرافهاي دو، چهار، پنج ، شش پار
  .وهفت فوق االشاره راخاتمه دهد

 تاكيد مي كند درصورتي كه -ج
گزارش قيد شده در پاراگراف دوازده 
فوق نشان دهد كه ايران از قطعنامه 
هزار و هفتصد و سي وهفت و اين 
قطعنامه پيروي نكرده است ، اين شورا 
بايد تدابير مناسب ديگري براساس 

و يكم فصل هفتم منشور ماده چهل 
سازمان ملل متحد اتخاذ كند تا ايران 

 كند كه از اين قطعنامه ها و ترغيبرا 
الزامات اژانس بين المللي انرژي اتمي 

 پيروي كند و تاكيد مي كند كه 
 6در صفحه

هزينه اتم ؟
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2007 آوريل  15  تا 3 ا ز  1386  فروردين 26 تا  13  از  668ره شما 

 

تصميمات بيشتر درصورتي كه تدابير 
بيشتري از اين دست ضروري باشند، 

  .اتخاذ خواهند شد
م مي گيرد كه اين مسئله را تصمي - 14

  .همچنان پيگيري كند
 الحاق يبه متن اصلكه  وستي پ3در  ●

ها و   اشخاص، شركتيشده است، اسام
 اي يا  كه در برنامه هستهييها سازمان
 يستي نقش دارند و باراني ايموشك

شده  اعالم رندي قرار گميمشمول تحر
 10 به همراه يرانيا  شخص15 :اند 
 شركت 3كت مستقل و  شراي مانساز

 ميوابسته به سپاه پاسداران مشمول تحر
 يها  انسداد حسابايممانعت از سفر 

ها و   شركتياسام. شد  خواهند يمال
 قطعنامه به وستيافراد ذكر شده در پ

  : استريشرح ز
  يراني ايها و نهادها شركت – الف

و  ي فلزكارعيگروه صنا - 1
   اجايساز مهمات

 سوخت دي و تولتقايمركز تحق - 2
 ي اصفهان و مركز فناوريا هسته
   اصفهانيا هسته

  اريشركت كاوش  - 3
  ني پارچييايمي شعيصنا  - 4
   كرجيا  هستهقاتيمركز تحق - 5
  ي انرژنيشركت نو - 6
 يياي دري موشكهاعيگروه صنا  - 7

  وزارت دفاع
  بانك سپه   - 8
 »صنام «يگروه صنعت - 9

  »يامهدي «يگروه صنعت - 10
   وابسته به سپاهيها  ـ شركتب
   قدسي هوانوردعيصنا - 1
 يماسازيشركت خدمات هواپ  - 2

  پارس
   شعاعيماسازيشركت هواپ - 3
  يراني ـ اشخاص اج
  ي دواني عباسدونيفر  - 1
  ي مهابادزاده يمحسن فخر - 2
 ريمد (ي عباس صفدرديس  - 3

  ) نطنزي سازي غنساتيتاس
 و دي مركز تولريمد (يمي رحريام - 4

  ) سوخت اصفهانقاتيتحق
 ي گروه صنعتسيرئ (يمحسن حجت - 5

  )فجر
 سيرئ ( ي كتابچيمهرداد اخالق  - 6

  )ي باقردي شهيگروه صنعت
 عي گروه صناسيرئ (يناصر ملك  - 7
  ) همتديشه
 ري و مدسيرئ(احمد درخشنده  - 8

  )رانيعامل بانك سپه ا
عاون  ميي رضاي مرتضپيسرت -- 9

 سپاه پاسداران انقالب يفرمانده
  ياسالم

 ان،ي اكبر احمدي دوم علاداريدر -  10
   ستاد مشترك سپاهسيرئ

 ،ي محمد رضا زاهدپي سرت - 11
   سپاهيني زميرويفرمانده ن

 فرمانده ،ي صفري دار مرتضاي در - 12
   سپاهيياي دريروين

 فرمانده ،ي محمد حجازپي سرت - 13
  جي مقاومت بسيروين

 ، فرمانده يماني قاسم سلپيسرت - 14
   قدسيگانهاي

 ي از اعضايكي ذوالقدر، پيسرت - 15
   كشورري وزيتيسپاه و معاون امن

 

حكومتهاي بوش و 
خامنه اي علت 
  -وجودي يكديگر؟ 

اختاپوس فساد و ترور 
 : جنگ رواني –

 
در روزهاي پيش و بعد : انقالب اسالمي 

ند هاشمي از نوروز، رشوه ستاني فرز
رفسنجاني از شركت توتال ، موضوع اول 

سالهاست كه .  رسانه هاي فرانسه بود 
سران رژيم مافياها،  در  قلمروهاي فساد، 
ترور و انواع ديگر خشونت و نيز رابطه با 
گرايشهاي افراطي غرب و مدرك سازي 
.   بر ضد اسالم ، مقام اول را دارند 

شها قسمت اول اين فصل را به نقل گزار
 ميليون دالري توتال به 60در باره رشوه 

مهدي هاشمي ، فرزند علي اكبر هاشمي 
در . رفسنجاني  اختصاص مي دهيم 

قسمت دوم ،  ترجمه قسمتهاي عمده 
مقاله نيويورك تايمز را در باب رابطه 
ارگانيك ميان حكومت بوش و رژيم 

 مالي  و در قسمت –مافياهاي نظامي 
ط رژيم به شبكه سوم تهديد امريكا توس

  :وريمآجهاني ترورش را مي 
 

مدير عامل شركت 
 تن ديگر از 4توتال و 

مديران شركت بخاطر 
رشوه دادن به خانواده 
هاشمي رفسنجاني تحت 
 تعقيب قضائي قرار

 با  گرفتند و از ارتباط
هاشمي رفسنجاني و 
فرزندان او ممنوع 

  :شدند
 

 ژانويه 17لوموند  ( 2007 در ژانويه ◄ 
 ، 1997 قراردادي كه توتال در سال )

با شركت ملي نفت ايران در باره بهره 
برداري از ميدان گاز  پارس جنوبي 
امضاء كرده بود، موضوع تعقيب قضائي 

 .  شد 
     قوه قضائي فرانسه، دو پرونده يكي 
در باره ايران و ديگري در باره 

 ژانويه ، 8در : كامرون تشكيل داد 
دستور تحقيق قضائي دادستان پاريس  

فساد مالي « وسيله كردن در باره 
 مقامات شركت توتال براي توسط

موضوع . را صادر كرد » گرفتن امتياز 
اين فساد، رشوه دادن براي بهره 

 . برداري و فروش نفت كامرون بود 
     دستگاه قضائي كه در ماه دسامبر از  
رشوه دادن توتال براي گرفتن بهره 

نابع نفت و گاز ايران  برداري از م
مطلع شده و دستور تحقيقات اوليه را 
داده بود،  به اين نتيجه رسيده بود كه 

 ميليون اورو، 60در واقع ، شركت 
 :رشوه داده است 

 اينك موضوع تعقيب قضائي، ●
  ميليون اورو بابت امضاي 60پرداخت 

قرارداد بهره برداري از ميدان گاز  
اد با شركت قرارد.  پارس جنوبي است

ملي نفت و گاز ايران امضاء شده است 
در اين قرارداد، توتال با شركت . 

روسي گازپروم و شركت مالزيائي 
توتال در فاصله . پتروناس شريك است 

مهدي ( ، به مقام ايراني 2003 تا 1996
 .رشوه پرداخته است ) هاشمي 

     اين تحقيق قضائي، نتيجه تحقيق 
قوه قضائي قضائي ديگري است كه 

تحقيق .  سوئيس انجام داده است 
قضائي سوئيس به اين نتيجه رسيد كه 

 ميليون اورو،  به دو حساب يك 60
واسطه واريز شده و مي بايد به واسطه 

قسمتي از اين .  ايراني  داده مي شد
پول به نزديكان هاشمي رفسنجاني 

 . پرداخت شده است 
 مارس،  لوموند گزارش كرد 21 در ◄

كريستف دو مارژري كه در ماه كه 
فوريه  جانشين مدير عامل پيشين توتال 
شده است، بعلت پرداخت رشوه به 
ايران ، تحت تعقيب قضائي قرار 

 : گرفت
قاي مارژري به آ مارس، 20 در ●

از سوي پليس مالي ، : لوموند گفت 
بخاطر امري مربوط به فعاليت توتال 

ر  مارس ، احضا21در ايران، براي روز 
 مارس، او 21بعد ظهر . شده است 

 . توقيف موقت شد 
     پليس مالي كه مأمور  بازجوئي و 
تكميل پرونده شده است، در همان 
روز، روبرت كاستني ، مدير مالي توتال 
و پاتريك رامبود ، مسئول پيشين امور 
بازرگاني و فيليپ بواسو، مدير اداره 
گاز و برق توتال و ميشل نيليس، مدير 

عبه توتال در ايران، توتال پارس ش
 . جنوبي ، مورد بازجوئي قرار گرفتند 

 2006 دسامبر 18 قوه قضائي كه از  ●
گاه شده است ،  آاز پرداخت رشوه 

 ،در پي روشن كردن شرائطي است كه
 ميليون دالر به 40نها،  مبلغ آدر 

شركت مشاوري پول پرداخت شده 
د است بدون اين كه تا امروز معلوم شو

اين پول از چه بابت به اين شركت 
از قرار، اين پول . پرداخت شده است 

براي پرداخت رشوه به واسطه هاي 
ايراني و فاسد كردن مأموران حكومت 
در ايران بقصد گرفتن امتياز بهره 
برداري از منبع گازي در ايران بكار 

 .رفته است 
 
  : سايه پسر هاشمي رفسنجاني●
   

ر پاسخ به پرسش قاي مارژري، د   آ
گروه توتال چنين : لوموند ، گفت 

 با 1997ارزيابي مي كرد كه قرارداد 
ايران ، با رعايت كامل قانون به امضاء 

« لوموند از او در باره . رسيده است 
كه شركتهاي نفتي تا سال » كميسيون 

      مي پرداختند،پرسيد و او  از 2000
دادن هرگونه توضيحي خودداري 

 .كرد 
قاي مارژري، كه پيش از اين،  از     آ 

،  بخاطر  فساد مالي در 2006اكتبر 
خريد نفت از عراق تحت مصوبه 

) نفت در برابر غذا ( شوراي امنيت 
 اينك ،تحت تعقيب قضائي است 

بخاطر پرداخت رشوه به واسطه هاي 
ايراني نيز تحت تعقيب قرار گرفته 

 .است 

كه ن تشكيل شد آ     پرونده بعد از 
قوه قضائي سوئيس كشف كرد كه مبلغ 

 ميليون اورو،  توسط توتال به 60
شركتهاي مختلف رشوه پرداخت شده 

قاضي سوئيسي از قوه قضائي . است 
فرانسه تقاضاي كمك و همكاري كرد و 
سپس پرونده را در اختيار اين قوه 

 .گذاشت 
 مجراي قسمتي از اين رشوه را قوه ●

خص كرده قضائيه سوئيس يافته و مش
 ميليون دالر 40بخشي از : است 

پرداخت شده توسط توتال به حساب 
شركتهائي ريخته شده است  كه 
مجراي رسيدن پول به دست دريافت 
، كننده نهائي ، پسر هاشمي رفسنجاني

  بوده اند رئيس جمهوري اسبق ايران،
قوه قضائي شهادتي در اختيار دارد . 
ركت ن، يكي از مديران شآ بنا بر ،كه

نفت نروژي استات اويل  سيستم فسادي 
در ايران را تشريح كرده است كه بر 
محور پسر هاشمي رفسنجاني ايجاد 
شده و داراي ساخت و سازهائي مستقر 

 . در دبي است 
پسر هاشمي رفسنجاني : انقالب اسالمي 

كه در كار نفت است، مهدي هاشمي 
  .بهرماني است

ت   مارس، زمان توقيف موق22 در ◄
 ساعت 24مدير عامل توتال، بمدت 

تقاضاي تمديد مدت .  ديگر تمديد شد 
توقف، توسط بازپرس پرونده ، فيليپ 

 . مد آكورواي بعمل 
 رشوه از مجراي سوئيس به جيب ●

 60رشوه گيران ايراني رفته و از مبلغ 
 ميليون اورو، 5/9ميليون اورو، حدود 

يافت و به دستور قاضي سوئيسي ، 
 .ه است توقيف شد

 مارس،  فيگارو خبر داد كه 22 در ◄
كريستف دومرژري، بعد از گذراندن 

زاد شد اما از آ ساعت در توقيف 48
هرگونه تماس با هاشمي رفسنجاني و 
پسر او مهدي هاشمي بهرماني و نيز 
 . چند شخصيت ديگر ايراني، ممنوع شد

 
 مهدي هاشمي واسطه عقد قرار ●

 :  داد
 

يليپ كورواي ، مدير     قاضي پرونده، ف
عامل توتال را تحت بازجوئي قرار داد 

، 1997زمان عقد قرارداد با ايران، در . 
مرژري مدير قسمت خاورميانه توتال و 

بعد از تيري دسمارست، مدير عامل،  
 . مقام دوم توتال بشمار بوده است 

     توتال به تصميم گيرندگان ايراني 
 را از رشوه پرداخت كرده و اين رشوه

.   ، پرداخت كرده است 2003 تا 1996
بنا بر قول يك مقام توتال كه توسط 
قاضي بازجوئي شده است، منشي 
مهدي هاشمي نقش واسطه را در 
.  دريافت رشوه بازي مي كرده است 

 ميليون اورو به دو حساب در 60مبلغ 
سوئيس متعلق به يك واسطه ريخته 

وقتي قاضي سوئيسي از  . شده است
گاه و به سروقت آود اين دو حساب وج
 ميليون اورو 5/9ن رفته است، مبلغ آ

در حساب بيشتر باقي نبوده كه به 
 . دستور قاضي توقيف شده است 

 مارس، خبرگزاري فرانسه، 24 در ◄
گفتگوي خود را با مهدي هاشمي 

 ساله علي اكبر 44فرزند : انتشار داد
هاشمي رفسنجاني منكر گرفتن رشوه از 

ل شده و گفته است بخاطر بهتاني توتا
كه به او زده شده است، شكايت 

 . خواهد كرد 
ور مي شود كه آياد:  انقالب اسالمي

مديران شركت نفت نروژي  استات اويل 

هم اعتراف كردند به مهدي هاشمي 
رشوه داده اند و به جرم پرداختن رشوه 
به مهدي هاشمي ، محاكمه و محكوم 

ن آ. ت رشوه شد شدند و او منكر درياف
وقت نيز مدعي شد شكايت مي كند و 
 !هنوز كه هنوز است شكايتي نكرده است

      در زمان عقد قرارداد با توتال ، 
مهدي هاشمي مدير عامل شركت 
تأسيسات نفتي دريائي در وزارت نفت 

بعد از به رياست جمهوري .  بود 
رسيدن احمدي نژاد، عذر او را از 

 . وزارت نفت خواندند 
     شخصي كه واسطه انتقال رشوه از 
توتال به مهدي هاشمي بوده، يك 
ايراني مقيم سوئيس است كه منشي 

 .مهدي هاشمي بوده است 
 
مرژري نزد قاضي اعتراف *

كرده است كه مهدي هاشمي را 
در لندن ديده است و رشوه از 
طريق بيژن دادفر، منشي او  
پرداخت شده و كردي ليونه 

 است چگونه رشوه رهنمود داده
 :!پرداخت شود 

 
:  مارس ، رويتر گزارش كرد 27 در ◄

كردن » البي « مرژري نزد قاضي از 
اين اشخاص به ما : سخن گفته  است 

پيشنهاد كردند عامل توسعه فعاليتهاي ما 
 38قاضي  پرداخت .  در ايران بگردند 

را » البي « ميليون دالر  به اين 
امتياز پرداخت رشوه بقصد تحصيل 

بهره برداري از منبع گاز پارس جنوبي  
 .مي داند

وقتي :      مرژري توضيح مي دهد 
رجوع » البي « تصميم گرفتم به اين 
، به 1996 و 1995كنم، يعني در سالهاي 

رئيس مافوق خود، تيري دسمارت ، 
در : من به او گفتم . اطالع دادم 

 ميليارد دالري 4محدوده يك قرارداد 
واهيم شانس موفقيت داشته ، اگر بخ
نهم در اين موقعيت مشكل، آباشيم،  

هم در ايران و هم در امريكا، مي بايد 
 . از كمك برخوردار شويم 

ور شدن مسائل آ     مرژري ، با ياد
اداري، توضيح داده است چرا  هيچ 

در توتال »  استفاده از البي « اثري از  
 . برجا نگذاشته اند 
« ن توتال به آطريق     شركتي كه از 

پول پرداخته است ، يك » البي 
شخصي كه . شركت ايراني بوده است

طرف گفتگو با من بود، بيژن دادفر بود 
مده بودند  آاشخاص ديگري همراه او . 

نها خودداري آكه از بردن نام يكي از 
  .اين شخص يك ايراني بود.مي كنم 

، در يك  در لندن،     افراد البي را
بنا بر . چند نوبت مالقات كردم هتل، 

پيشنهاد كردي سوئيس، به حساب 
شركتي پرداخت شد كه اقامتگاهش 

 .ايل ويرژ  است 
   قاضي كورواي ، با توجه به اطالعات 
و مدارك ديگر موجود در پرونده ، 
مي داند شخصي كه مرژري از بردن 
اسم او خودداري مي كند، مهدي 
هاشمي ، پسر علي اكبر هاشمي 

از اين رو، مرژري را . سنجاني است رف
از ديدار و تماس با اين پدر و پسر 

 . ممنوع كرده  است 
رئيس جمهوري :    مرژري گفته است 

پيشين ايران را نمي شناسد اما  با فرزند 
در ايران همه .  او مالقات كرده است 
ن زمان، او در آاو را مي شناسند و در 

رأس يك شركت مقاطعه كاري در 
من از راوبط موجود .   مرو نفت بود قل

ميان بيژن دادفر و مهدي هاشمي 
 . اطالع ندارم

نند او آ    اما مدارك پرونده حاكي از 
 .    منشي مهدي هاشمي بوده است

 7در صفحه
 

هزينه اتم ؟
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  ارگانيك روابط
 چني ديگ      :قدرتمدارها

 جمهوري رئيس معاون
 ايران رژيم عامل يا و امريكا

 : ؟ امريكاست در
 
 ) 2007 مارس 20 ( نيويورك تايمز ◄
 ، معاون رئيس جمهوري  چنيگدي

 كاخ سفيد  عامل ايران درامريكا را 
نيكالس  نويسنده مقاله  .خوانده است

 .NICHOLAS D   كريستوف
KRISTOF   از جمله نوشته است :

 ساله آمريكايي در حالي 18  اگر سرباز 
 اسناد نظامي  داشت شد كه دستگير مي

 مي داد، ه جاسوسان ايراني تحويل را ب
ها به زندان  سال  راياو را دستگير و ب

 يك آمريكايي حال اينكه : افكندند مي
وجود دارد كه خدمات ارزشمند به 

از انسان بطوري كه . است ايران كرده 
 چني واقعا گدي  آيا: خود مي پرسد

  عامل ايران نيست؟
  بوش اول حكومت مداخله نظامي        

طالبان  ژيمرسرنگوني به  ر افغانستاند
 ژيم ايران ر دشمن شرقي انجاميد كه 

 دشمن   پس از آن نيز واشنگتن. بود 
غربي ايران يعني صدام را سرنگون 

  .كرد
  آيا اين اتفاقي است كه از ميان        
همسايه ايران را  كشور دنيا ما دو 193

د اوضاع يسرنگون كرديم؟ در نظر بگير
پيش رفت،   از جنگ چگونهعراق پس

آمريكا ارتش عراق را منحل ، نظام 
استقرار دولتي  بعث را از هم پاشيد و به

. طرفدار ايران در بغداد كمك كرد
عراق را  اگر روحانيون ايران سناريوي

بهتر از اين ، توانستند  نوشتند نمي مي
ما  :ورند و اجرا كنند آن را به صحنه آ

 پيروز عراق جنگيديم و ايران در
 به مدت بود كهشد،آيا اين هم اتفاقي 

 شش سال كاخ سفيد از تندروهاي
اسرائيلي حمايت و از وارد شدن جدي 
در مناقشه اسراييل و فلسطين 

نتيجه اين شد كه   ؟ خودداري كرد
احساسات ضدآمريكايي و بنيادگرايي 

  .گرفت قوتاسالمي در منطقه 
 ، حكومت  تابستان گذشته نيز        در

و از تهاجم به لبنان حمايت كرد بوش 
 -اهللا لبنان   حزباين امر سبب شد كه

به  -رود  كه عامل ايران به شمار مي
 دشو ن جهان عرب بدلماقهر

 بوش در دور      و باز ، روش حكومت 
در اروپا و  امريكا پيمانان  كردن هم

 فرصت ايجاد جبهه  سبب شد آسيا
رنامه ببرابر ايران، بر سر مشترك در 

 . مشكل شود  ،اي هسته
ادامه بازداشتهاي  شكنجه و     

غيرقانوني در زندان گوانتانامو باعث 
 دشمني با امريكا را شد جهان اسالم 

در باب رعايت حقوق بشر  . رويه كند 
در ايران و كشورهاي عرب رويه 

  چني گدي.  ميز است آامريكا  فريب 
 او از نظر: مي گويد... در باره شكنجه و

 .  دردآور نيستند كارهااين 
ايران  در داخل ژيم،رحتي سران      
  توسط اقدامات چني و بوش، نيز

 تندروهاي ايران كه :اند  تقويت شده
، بر زماني در داخل كشور منفور بودند

اثر سياست حكومت دولت را قبضه 
 بهانه به دست اين سياست . كردند 
يس جمهوري ئنژاد، ر احمدي محمود

  .يادگراي ايران دادبن
 توضيح مي دهد چرا نويسنده       

ديگ چني و نه بوش را  باعث و باني 
  :مي شمارد 

 چني بيش      نخست به اين دليل كه 
 از بوش بر دستورالعملهاي تندروانه

تاكيد كرده است كه به نفع اهداف 
در داخل . ايران تمام شدندرژيم 
 نقش وي در رسوايي ،نيز آمريكا

 و امتناع وي از  العاتي اسكوتر ليبياط
مد شدن آ ناكار خطاها به  اعتراف به
آمريكا و از بين رفتن وجهه حكومت 

  .آن منجر شد
 اتفاقي رخ داده امورآيا همه اين     

نها را آ وقوع توان  و يا اين كه مياند 
 روساي چني در تهران به رهنمودهاي

براي اين امور: نسبت داد و گفت 
  روي داده اند ؟ آمريكا  وجههتخريب 
آقاي چني بطور حتم عامل !       قبول

شمالي  عامل كره ايران نيست و حتي
ما با اشرار « با شعار ولو . هم نيست 

باعث توسعه   خود »كنيم مذاكره نمي
  .اي پيونگ يانگ شد زرادخانه هسته

 بعيد است آقاي چني مامور    و نيز 
 مهمي در  پايگاه ولوالقاعده باشد 

عراق براي اين گروه تروريستي فراهم 
بوش و چني مانند اما .  استآورده 

به  كندي و جانسون كه جنگ ويتنام را
راه انداختند، به منافع آمريكا زيان 

 همچنان كارهاشان  . وارد كردند
  .دنكن  بدتر ميوضعيت را 

منافع ملي ما به همان اندازه در     
كه هستندذير پ لياقتي آسيب برابر بي

ما بايد اين . دربرابر اقدامات جاسوسي
دهند  معكوس مي اقداماتي را كه نتيجه

. شناسايي كرده و از آن دست بكشيم
در ميان  اين بار سخن از يك جاسوس

نيست بلكه صحبت از سياست شكست 
 خورده در ميان است و زمان آن فرا

 را كه سالهاست  رسيده كه اين سياست
و  اجرا مي شود مريكابه ضرر منافع آ

آسيبهاي جاسوسان و يا عوامل  بيش از
سال گذشته به منافع  200  خارجي در 

 .رها كنيم رسانده،  ملي ضرر
بدين سان، واقعيتي كه : انقالب اسالمي 

چند سال بطور مستمر ، موضوع هشدار 
اين نشريه است، اينك مورد توجه رسانه 
هاي امريكائي و نيز اروپائي قرار مي 

در حقيقت، ديگ چني عامل رژيم . گيرد
ما قدرتمدارهاي امريكائي و . ايران نيست 

اسرائيلي و ايراني ، مثل ظروف مرتبطه 
در عين حال، . يكديگر را ايجاب مي كند 

چنته خالي يكديگر را بر مردم امريكا و 
هريك . شكار مي  كنند آايران و اسرائيل 

يگر را يند، دو رژيم دآنها كه از پاي درآاز 
اگر رژيم ايران از . نيز به خطر مي اندازند 

ميان برخيزد،  حكومتهاي اسرائيل و 
امريكا نيز بي محل و با حكومتهائي كه 
جنگ را روش سياست خارجي نمي 

   . كنند،  جايگزين مي شوند
بمب هاي « ماده كردن آ

  ايران در -» انتحاري 
موقعيت ضربه زدن به منافع 

خانه ها   سفارت -امريكا 
ماده تخليه اعضاي خود از آ

 جنگ -ايران شده اند ؟ 
 :رواني 

 
      ماده سازيآاسم نويسي و * 
و ايجاد » بمبهاي انتحاري « 

گروههاي تروريستي در 
 :كشورهاي حوزه خليج فارس 

 رژيم  با خرج پولهاي كالن برخي ◄
از شيعيان كشورهاي عربي را در حال 

ات سازماندهي براي انجام عملي
تروريستي در برخي از كشورها از 
جمله عربستان و كويت و امارات 

پولهائي كه به اين . متحده عربي است 
افراد از سوي برخي از نيروهاي سپاه 
پاسداران و افراد مستقر در سفارت 
خانه هاي ايران در امارات پرداخت 
مي شوند،  نقد پرداخت مي شوند 

در همچنين هزينه نگهداري اين نيروها 
 ميليون دالر مي باشد كه 10ماه حدود 

نها آبه صورت پول نقد از ايران براي 
 .برده مي شود 

نكه آبدون « ،  برابر اطالع از ايران◄
، كار »دستور رهبري صادر شود 

و » استشهاد « سازمان دادن داوطلبان 
 . نها ، شروع شده است آماده كردن آ

     اين كار را مافيائي تصدي مي كند 
را در تشديد » نظام مقدس « كه سود 

بحران و حتي كشيدن كار به حمله 
 . هوائي به ايران مي داند 

ماده آ      با توجه به اين امر كه 
مي » بمب هاي انتحاري » كنندگان 

ماده شده آدانند كه شوراي امنيت 
است براي تصويب قطعنامه سوم ، به 
ترتيبي عمل مي كنند كه خبر  كارشان 

البته انتشار خبر، در .  شود منتشر
را ، گوياي آتصويب قطعنامه به اتفاق 

 . انزواي كامل ايران ، مؤثر مي افتد 
ميز خامنه اي آ     و سخنان تحريك 

نست آ،  حاكي از 86در اول فروردين 
كه  عمل اين مافيا بدون اطالع خامنه 

 . اي نيز نبوده است 
     اما چرا خامنه اي دست به اين 

ه تحريك ها مي زند ؟ زيرا خود را گون
در موقعيت كسي مي بيند كه راه پس 
. و پيش بر رويش بسته شده است 

گرداننده انتخابات قالبي مجلس و 
رياست جمهوري او بوده است و با 

نكه بارها به او هشدار دادند اين كار آ
را نكن و مشت خالي خود را باز نكن،  

» يكدست كردن دولت « دست از 
و حاال، در داخل و خارج از . داشت برن

كشور، مشت او باز شده و همگان مي 
اصول « دولت  . بينند كه خالي است 

ئي و آفاقد هرگونه كار» گرايان 
گرفتار چنان اختالفات داخلي است 
كه تنها  ميزان فساد و قدرت تخريب 

را افزايش داده » اصول گرا « دولت 
 . است 

ي را كالفه     امر ديگري كه خامنه ا
كرده ، اينست كه  چون در دولت 
كسي نيست كه بتوان بار سنگين بحران 
را بر دوشش نهاد و بار بحران را خود 
بايد بر دوش بگيرد و جام زهر را سر 
بكشد، نه مي تواند بگويد تسليم شدم و 
نه مي تواند بار بحران را  حتي سبك 

اميدش اينست كه با زبان تهديد . كند 
ادن ابزار تهديد، معامله اي را و نشان د

ممكن كند كه صورت ظاهر را حفظ 
 :كند و او بتواند بگويد پيروز شديم 

 
)  مارس 22( نشريه فوربس * 

ايران در موقعيتي است كه به او :
امكان مي دهد منافع امريكا را 

 :هدف  قرار دهد
 
 سران رژيم ايران  تكرار مي كنند ◄

 ايران كه در صورت حمله به ايران،
منافع امريكا را در سراسر جهان ، مورد 

متناسب با اين .  حمله قرار خواهد داد 
تهديد، ايران در چندين كشور در برابر 
امريكا و  متحدانش در موقعيتي قرار 

داده است كه بتواند به اينها ضربه هاي 
 :جدي وارد كند 

 از لحاظ تاريخي، ايران همواره در ●
ايران يكي .  است افغانستان فعال بوده

دو . از سه همسايه قوي افغانستان است 
. همسايه ديگر، روسيه و پاكستان هستند 

اما  اطالعات موثق بر يكديگر افزوده 
مي شوند حاكي از اين كه بلحاظ 
شدت گرفتن وخامت روابطش با 
امريكا بر سر اتم،  ايران استراتژي 
مقابله با امريكا را در افغانستان اتخاذ 

 . ه است كرد
     ايران كه بزرگ ترين كشور شيعه 
دنيا است، بنا بر سنت، از شيعه هاي 

بعد از . افغانستان حمايت مي كند 
تخليه افغانستان از قواي روسيه، ايران 
جانب جبهه ملي افغانستان به رهبري 
احمد شاه مسعود را گرفت و با طالبان 

.  تحت حمايت پاكستان رويارو شد 
وت گرفتن طالبان سني، ايران از  ق

نكه در آپس از . سخت نگران بود 
، افغانستان بدست طالبان افتاد، 1998

براي حفظ امنيت خود، : ايران گفت 
هر اقدامي را الزم ببيند، بعمل خواهد 

 .  ورد آ
، 2001     از زمان سقوط طالبان در 

ايران دو هدف استراتژيك مهم را در 
 :افغانستان دنبال مي كند

  ايران با  دولت حميد :  همكاري - 1
كرزي همكاري استراتژيك نزديكي را 

 :برقرار كرده است 
  ايران و افغانستان در تهيه و اجراي -

طرحهائي در قلمروهاي بازرگاني و 
انرژي و سرمايه گذاري و  فرهنگي و 

 و . علمي ، همكاري مي كنند 
هن آ امسال، در ساختن راه و خط -

  . همكاري مي كنند
 اين دو كشور همچنين در مبارزه با -

 .مواد مخدر همكاري مي كنند 
ايران بكار بسط نفوذ خود :   نفوذ - 2

هدف . در غرب و مركز افغانستان است 
ايران اينست كه در منطقه مرزي و 
. نزديك به مرز  امنيت برقرار كند 

هدف پاره اي از  فعاليتهاي ايران در 
 مقابله با مادگي برايآ، افغانستان

 . امريكا است 
نكه همكاري دو دولت تعاوني آ     با 

است اما چشم انداز نزاع با امريكا بعد 
تهران .  ن بخشيده است آجديدي به 

به مداخله خود در افغانستان از نگاه 
مقابله با امريكا در صورت بروز جنگ با 
حمله امريكا يا اسرائيل به تأسيسات 

دارك قطعي بر م.  اتميش  ، مي نگرد 
وجود تماس ميان عوامل اطالعاتي 
. ايران و سران طالبان در اختيار هستند 

نند كه طالبان از آعالئمي نيز حاكي از 
طريق ايران اسلحه و تكنولوژي اسلحه 

اما دليل قطعي بر . دريافت مي كنند 
اين كه اين كار بدستور دولت ايران 

 .انجام مي گيرد، در دست نيست
رون رژيم ايران عناصري      در د

وجود دارند كه  در شرق افغانستان  به 
گروههاي جهاد گراي كوچك پول 

نها را تحت تعليم قرار مي آمي دهند و 
 . دهند 

    ايران با جنگ ساالران افغاني  نيز 
روابط تنگاتنگ برقرار كرده است تا 

نها براي آدرصورت لزوم، از وجود 
اي گسترش دامنه خشونت در قسمته

 . غربي و مركزي افغانستان استفاده كند 
   ميان شورشيان عراق و افغانستان و 
پاكستان  همكاري وجود دارد و اينها 

 .مد مي كنندآاز طريق ايران رفت و 
     با وجود اين،  استراتژي مقابله با 
امريكا در افغانستان، واجد چندين 

 :خطر است 

 پول دادن به شورشيان افغاني  -
بط دولت ايران با دولت افغانستان روا

را برهم مي زند و همكاريهاي بوجود 
 .مده را از ميان مي برد آ
  استقرار يك پايگاه سني قوي در -

افغانستان و پاكستان تهديدي براي 
 .مرزهاي ايران  مي شود 

 سومين و مهم ترين خطر براي ايران -
. بي ثبات شدن افغانستان است 

مسلحانه شدن دستخوش هرج و مرج 
افغانستان، اثرات سخت زيان باري بر 

 .ورد آكشورهاي منطقه ببار مي 
كسفورد براين نظر آ    گروه تحقيق 

است كه هرگاه از حمله به ايران 
پرهيز شود، در افغانستان، ايران بيشتر 
بكار همكاري با قواي ناتو و دولت 

يد و  رويه كنوني را كه آافغانستان مي 
ان ايران نيز هست، رها مي بالمĤل به زي

 .كند 
در شماره پيش،  : انقالب اسالمي 

خطرهايي كه رژيم ايران در عراق و لبنان 
و فلسطين مي تواند براي امريكا ايجاد 

كسفورد، آكند،  به استناد تحقيق گروه 
در فصل سوم . از نظر خوانندگان گذشت

نيز، به روابط رژيم و امريكا و انگليس در 
 .ي پردازيم عراق باز م

 
جنگ رواني يا جدي بودن * 

 23( خطر حمله؟ ژروزالم پست 
با توجه به خطر تشعشع ) : مارس 
كتيو در صورت حمله به آراديو 

تأسيسات اتمي ايران،  سفارت 
خانه هاي كشورهاي خارجي در 

ماده كرده اند آتهران ، خود را 
كه در صورت قرار گرفتن ايران 
در معرض حمله نظامي، 

  :كنان خود را از ايران ببرندكار
 
 بنا بر قول منابع خارجي،  سفارت ◄

خانه هاي كشورها در تهران، خود را 
براي تخليه فوري كاركنان خود از 
ايران ، در صورت قطعي شدن حمله 

ماده كرده آامريكا يا اسرائيل به ايران، 
 . اند 

     بنا بر همين منابع، ديپلماتهاي 
ستند كه اين خارجي بر اين نظر ه

 ، با 2007حمله، پيش از پايان سال 
ن زمان، آتا .  ايران ، خواهد شد 

ايران به اندازه كافي اورانيوم غني 
كرده است كه در صورت حمله به 
تأسيسات اتمي و تخريب و يا حتي 

  تشعشعات راديو ،نهاآصدمه ديدن 
كتيو اين اورانيوم يك فاجعه محيط آ

 . ورند آزيستي ببار 
 سفارت خانه هاي همه كشورها    

برنامه تخليه فوري كاركنان خود را در 
مدن حادثه اي، همواره آصورت پيش 

اما منابع خارجي مي .  ماده دارند آ
جو عمومي ،  جو قطعي بودن : گويند 

ماده شدن براي مقابله با آاين حمله و 
لذا ، بتازگي، چندين سفارت .  نست آ

به روز كرده برنامه هاي تخليه خود را  
 :اند 

     كارشناسان سفارت خانه ها چندين 
زمون قرار آگزينش تخليه را مورد 

لوجستيك هاي موجود  ، از . داده اند 
نها و انواع آجمله راه ها و مقاصد 

 . خودروها ،  بررسي شده اند 
 با وجود اين، همان منابع خارجي ●

امريكا و اسرائيل كه ايران : مي گويند
مي كنند مشغول توليد بمب را متهم 

اتمي است ،  به ديپلماسي فرصت داده 
اند تا ايران را از اجراي برنامه اتميش 

 . باز دارد 
 8در صفحه    

 

هزينه اتم ؟
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 اما هرگاه امريكا و اسرائيل به اين 
نكه آنتيجه برسند كه  وقت الزم براي 

ديپلماسي به نتيجه برسد، از وقت الزم 
سازد، براي اين كه ايران بمب اتمي ب

بيشتر مي شود،  احتمال قوي وجود 
دارد كه به تأسيسات اتمي ايران حمله 

 و اين حمله را وقتي مي كنند . كنند 
كه غني سازي اورانيوم  بحدي نرسيده 
باشد كه حمله به تأسيسات  ايران را 

كتيو آگرفتار فاجعه انتشار اشعه راديو 
هرگاه حمله موجب انتشار اشعه . كند

 شود، شمار زيادي كشته كتيوآراديو 
خواهند شد و بخشي از كشور، براي 
مدتي نامعلوم غير قابل سكني خواهد 

  . شد
با توجه به محلهاي برپا : انقالب اسالمي 

شدن تأسيسات اتمي، در واقع بخش 
قابل سكناي ايران غير قابل سكني 

ن آنهم براي زماني كه پايان آخواهد شد 
  .نامعلوم است

منطق، حمله مي بايد  بنا بر اين ●
زماني انجام بگيرد كه ايران اورانيوم را 

ن اندازه كه براي سالح اتمي الزم آ
 . است، غني نكرده باشد 

     بنا بر اظهارات مقامات امريكا و 
اسرائيل، اين دو دولت حمله  به ايران 

ن زمان كه اميد به نتيجه بخش آرا  تا  
 بودن ديپلماسي وجود دارد، به تأخير

 . مي اندازند 
 فشار امريكا به كشورهاي بسيار و ●

ماوراء ملي ها براي فشار به ايران و 
ترك معامله با ايران ، دارد نتايج خود 

اما در تحليل نهائي، .ورد آرا ببار مي 
بنظر نمي رسد كه ايران دست از 
. اجراي برنامه اتمي خود بردارد 

مجازاتهاي مصوب شوراي امنيت نيز 
 . ني الزم دارند تا اثر كنند زمان طوال

.    ناگزير بايد به ايران حمله كرد 
ايران نيز نقشه حمله به قواي امريكا در 

اميدوار .  منطقه را تهيه كرده است
است حزب اهللا لبنان را برضد اسرائيل 

سرويسهاي اطالعاتي . بسيج كند 
اسرائيل  پيش بيني مي كنند به منافع 

 . شود اسرائيل در دنيا حمله 
 سوريه هنوز تصميم نگرفته است كه ●
يا با ايران تا همه جا مي رود و يا تنها آ

دوست خود در منطقه را به حال خود 
رها مي كند و به خانواده بين المللي 

 . باز مي گردد 
    عربستان سعودي به ايران و سوريه 
فشار روز افزوني وارد مي كند تا كه 

 . ند راه و روش خود را تغيير ده
 

  و 300فيلم : جنگ رواني * 
 :ن آواكنش رژيم نسبت به 

 
 دلفين مينوئي ، نماينده روزنامه ◄

 مارس، در باره 22فيگارو در ايران ، در 
 ، از 300واكنش رژيم نسبت به فيلم 

 : تهران گزارش كرده است 
ميز آ    ايرانيان اين فيلم را افتضاح 

داد در اين فيلم، اج. ارزيابي مي كنند 
دمكش و وحشي و بي آايرانيان مردمي 

در . خرد و وقار توصيف شده اند 
انترنت ، در روزنامه ها ، و در 
طومارهاي اعتراض كه ايرانيان امضاء 
ميي كنند، به اين فيلم اعتراض مي 

در اين باره، از رژيمي ها تا . كنند 
مخالفان رژيم، يك پارچه اعتراض مي 

: يرانيان زيرا به  رگ حساس ا. كنند 
غرور ملي  كه متكي به تاريخي غني 

سعيد طاهر زاده ، . است، بر مي خورد 
 ساله بانك كه فيلم را 27يك كارمند 

: از بازار سياه  خريده است، مي گويد 
اين يك توطئه ضد ايراني است كه « 

   تمدن كهن ايران را هدف گرفته
  .است 

      اين فيلم كه در امريكا توليد و 
اغلب فيلمهاي امريكائي در ايران چون 

ممنوع است، ممكن بود در ايران كسي 
ن نيز نمي شد  اگر بازار آمتوجه وجود 

 2سياه نبود و  در شكل ويدئو به قيمت 
بسياري از .  اورو به فروش نمي رفت 

ن را آتهراني ها، مثل طاهر زاده ، 
ن شنيده آديده و يا دست كم در باره 

وي داستان مصور اين فيلم از ر. اند 
  تهيه شده و ،اثرفرانك ميلر امريكائي

   .ادعا ندارد كه فيلمي تاريخي باشد
صحنه هاي نبرد فرمانده يوناني ، 

 سال 480، در لئونيداس را با ايرانيان
اين . رايد آ مي پيش از تولد مسيح، 

نبرد، نقطه عطفي در تاريخ جهان 
امير اسالمي ، . گشائي هخامنشيان بود 

دانشجوي تهراني كه چندين يك 
اعتراضيه بر ضد اين فيلم را امضاء 

وجود اين : كرده است، مي گويد 
جنگ دليل نمي شود براي اينكه 
خشايارشاه را همجنس باز و ارتشيان 

 . ايران را غول جلوه دهند 
 كه –نجلس آ     از تهران تا لوس 

 ، -جامعه ايرانيان پرجمعيتي دارد 
. عتراض مي كنند ايرانيان يكپارچه ا

مطبوعات ايران اصالح طلب و 
 اعالن «، به قولي راديكال اين فيلم را

ينده نو، آ( » جنگ هاليود  به ايرانيان 
ن قدر خشن آفيلم « و ) اصالح طلب 

است كه موجب اعتراض امريكائيها نيز 
سازنده فيلم با جعل تاريخ، . شده است 

ايرانيان را ضعيف و لش ، جلوه داده 
 )كيهان (  » است

    بديهي است افتضاح درجا  مورد 
مقامات . بهره برداري سياسي واقع شد 

يك جنگ رواني « دولت  فيلم را 
بر متن برنامه » امريكا بر ضد ايران 

احمدي .  اتمي ايران  توصيف كردند  
نژاد امريكائيان را به جعل تاريخ متهم 

با جنگ رواني ، « : كرد و افزود 
لت دست كردن سازمانهائي آتبليغات و 

كه خود ايجاد كرده و قواعد كارشان 
را نوشته اند و صاحب اختيار 
انحصاريشان هستند، مي خواهند مانع 

 . » از پيشرفت ملت ما شوند 
ية اهللا خامنه آ     در اين جو گرفته، 

،  در پيام نوروري ، نيز، رهبر نظاماي
ايران تمامي توانائي هاي : تهديد كرد 

 را در پاسخ به تهديدها و استعمال خود
 ». زور بر ضد خود، بكار خواهد برد 

اين واقعيت كه هر : انقالب اسالمي 
اندازه چنته غرب از انديشه راهنماي 
درخور زمان خالي تر مي شود، از  ابتذال 
پر تر مي شود، اين واقعيت كه پيامبر 
اسالم و اسالم را به ناسزا بستن و شركت 

دروغ و ناسزا باران ، خالء  پاپ در اين 
زادي بمثابه دين و انديشه راهنما آبيان 

را گزارش مي كند و اين واقعيت كه 
امريكا محل توليد مبتذلها بر ضد ايران و 

بدون دخترم « از ( ايراني گشته است 
گوياي خالي   )  300تا  فيلم  » هرگز 

شدن از ارزشهاي اخالقي است، نبايد 
ن واقعيت غافل كنند كه ايرانيان را از اي

بزرگ ترين تحقيرها و توهين ها ، 
حاكميت استبدادياني چون خامنه اي و 

اگر در دوران . نها است آاحمدي نژاد بر
نهضت ملي كردن صنعت نفت به رهبري 
مصدق و در دوران انقالب ايران ، كلمه 

ميز بر زبان و قلمي جاري آاي تحقير 
هين ها نمي شد و امروز، اين تحقير و تو

از ايران و ايرانيان فيلم مي شود و در 
يند، آسراسر جهان به نمايش در مي 

علتش را در خود ، در حاكمان مستبد و 
اين بر ايرانيان .  نادان خود بايد جست 

: است كه برخيزند و به جهانيان بگويند 
زاد و مستقل هستند و اين آملتي 

مستبدان نابخرد  منتخبان ما نبوده اند و 
يستند بلكه تحميل شده هاي، طرحهاي ن

 ساله 8گروگانگيري، جنگ ( سلطه گران 

با . بوده اند و هستند )  ، بحران اتمي 
اينهمه،  اين ملت تاريخي مثلث 
زورپرست را از صحنه سياسي خويش 

  .مي راند         رانده است و 
      و در عراق، جنگ رواني با جنگ 

 :ه استهمه با همه و بس خونين همرا
 
 

تحريم فروش اسلحه 
به ايران همراه با 

مجهز كردن 
كشورهاي منطقه 

  خطر -برضد ايران 
 ...:جنگ منطقه اي؟ و

 
امريكا عربستان و ديگر 
كشورهاي منطقه خليج 
فارس را به بر ضد ايران 

 :مسلح مي كند 
 
خبر مي )   مارس 22(  استراتفور ◄

دهد كه وزارت خارجه و وزارت دفاع 
 از كنگره اجازه مي گيرد كه به امريكا

عربستان و ديگر كشورهاي عرب خليج 
 :فارس، اسلحه بفروشد 

 بوستن گالب  گزارش مي كند كه ●
كميسيون روابط خارجي  دو مجلس 
امريكا ، در باره فروش اسلحه به 
كشورهاي عرب حوزه خليج فارس ، 

فروش بهترين سخت .  توجيه شده اند 
ين كشورها امر افزارهاي امريكا به  ا

در دوران سلطنت شاه . تازه اي نيست 
ن رژيم آسابق ايران، زماني كه 

نزديك ترين متحد امريكا در منطقه 
بود، امريكا اين تسليحات را به ايران 

عربستان ، بخصوص از .  مي فروخت 
سقوط رژيم شاه بدين سو، اين امتياز 
را پيدا كرده است كه از اين تسليحات 

 از اين ، نيروهاي زميني و پيش.  بخرد 
هوائي عربستان تسلحات بس پيشرفته 
دريافت مي كرد و اينك نيروي 
دريائي عربستان تسليحات پيشرفته 

 . دريافت مي كند 
 عربستان موشك الرياض كه تغيير ●

شكل يافته موشك فرانسوي الفايت  
است و موشكهاي زمين به دريا هستند 

 ناوگان هم اكنون. را در اختيار دارد 
بزرگي دارد اما عربستان سعودي را 

زيرا عربستان از .  كافي نمي نمايد 
سوي نفوذ منطقه اي ايران سخت 

 . تهديد مي شود 
    از اين رو، نگران امنيت دريائي 
خود، هم در خليج فارس و هم در بحر 

ايران بكار توسعه نيروي .  احمر است 
.  دريائي خود در خليج فارس است 

ن بيشترين وقت خود را صرف تهرا
همĤورد كردن نيروي دريائي خود در 
برابر ناوگان امريكا مستقر در خليج 
فارس ميكند و اين امر،  عربستان را 
نگران كرده است كه مبادا در اين 

.  ن كشور تنگ شود آخليج، عرصه  بر 
بخصوص اگر ايران سعي كند تنگه 

 درصد از نفت 90هنوز . هرمز را ببندد 

شورهاي منطقه از اين تنگه به ك
 . بازارهاي جهان برده مي شود 

 بدين خاطر، عربستان سخت عالقمند ●
شده است به كشتي هاي جنگي جديد 

كشتي هاي سريع السير و  چند . امريكا 
وظيفه اي  كه خاص ورود در عمليات 
جنگي در تنگه ها، مثل تنگه هرمز 

 . ساخته شده اند 
 Littoral  جنرال ديناميك كه ●

Cobat Ship )   كشتي جنگي دريا
ماده صادر كردن  آرا مي سازد، ) كنار 

كشتي جنگي  معروف به كشتي جنگي 
 Multi – Mission( چند مأموريتي 

Cobatant )  اين دو .   شده است
نوع كشتي  همان سرعت را دارند كه 
كشتي جنگي سريع السير فرانسوي  اما 

ن، مي با وجود اي.  كوچك تر است 
تش داشته آتوانند همان اندازه قدرت 

كشتي هاي جنگي چند .  باشند 
ن واحد مي توانند بر آمأموريتي ، در 

ضد مين هاي دريائي و زير دريائي ، 
 . وارد عمل شوند

 تنها مسئله اي كه وجود دارد، اينست ●
كه ارتش عربستان ، مهارت الزم را 
براي بكار بردن اينگونه تسليحات ندارد 

ارتش عربستان پيشرفته ترين .  
تسليحات را دارد اما افراد اين ارتش 

. موزشها و مهارتهاي الزم هستند آفاقد 
نتيجه اينست كه اين ارتش ضعيف 

اگر عربستان اين دونوع كشتي . است 
ورد ، مبلغ زيادي دالر به آرا بدست 

جيب شركتهاي اسلحه سازي امريكا 
ان نكه عربستآريخته شده است بدون 

توانائي بكار بردن اين كشتي ها را 
اما براي دولت امريكا كه .  داشته باشد 

اين كشتي ها را در درياكنارهاي 
طوالني خود بكار مي برد،  فروش اين 
.  كشتي ها به عربستان ، بي فايده نيست 

كشتي هاي جنگي چند مأموريتي  با 
افرادي كه تعليم ببينند و بتوانند  

را به عربستان مي دهدتا  بكارشان برند،  
با ايران در خليج فارس همĤوردي كند 

. 
 

برژنسكي در مصاحبه با 
جنگ ) :  مارس 23(لوموند 

عراق مي تواند به جنگ در 
 :منطقه سرباز كند

 
 برژنسكي كه در رياست جمهوري ◄

كارتر، مشاور امنيتي او بود، در مصاحبه 
 :با روزنامه لوموند گفته است

وكراتها بودجه جنگ  در دم:  لوموند ●
عراق را تصويب كرده اما  زمان بندي 
خروج قواي امريكا در عراق را نيز به 

،  2008اوت . ن ضميمه كرده اند آ
ن،  قواي آتاريخي است كه ، در 

امريكا مي بايد عراق را تخليه كرده 
شما به كنگره رفتيد تا . باشند 

نمايندگان را تشويق كنيد به اين طرح 
 چرا ؟. هند رأي بد

نانسي پلوزي، رئيس : برژنسكي * 
مجلس نمايندگان از من  دعوت كرد 

من سه دليل بر لزوم .  به كنگره بروم 
تصويب طرح زمان بندي خروج قواي 

 : وردم آامريكا از عراق، 
 كنگره مي بايد به رئيس جمهوري – 1

پيام مي داد كه جنگ عراق ديگر 
 جنگي بخاطر منافع ملي نيست بلكه
جنگ بلحاظ غرور و تبختر رئيس 
جمهوري است و نبايد همچنان ادامه 

 . پيدا كند 

 اگر بگذاريم جنگ بي پايان شود،  – 2
بسا به جنگي بدل شود كه منطقه را 

براي مثال، يك درگيري با . فراگيرد
ورد و اين آايران كه جنگ به دنبال 

جنگ خاورميانه را  به جنگي عمومي 
ورت ، امريكا ممكن در اين ص.  بكشاند 

است وارد جنگ در ايران، در عراق، 
 . در افغانستان و در پاكستان بگردد 

 دليل سوم اين كه  مهم است كه – 3
: كنگره امريكا به مردم دنيا بگويد 

كنگره امريكا ديگر از توسل يك طرفه 
به قواي نظامي  حمايت نمي كند مگر 
اين كه خطري امنيت ملي امريكا  را 

مهم است كه همه به اين .  كند تهديد
نها كه ايراد مي آطرح رأي بدهند چه 

گيرند كه طرح دورتر نرفته است و 
نها كه مي گويند بيشتر از اندازه آخواه 

 .دور رفته است 
كندولزا رايس اين هفته به :  لوموند ●

يا حكومت آ. خاورميانه باز مي گردد 
ن را دارد كه كاري از آبوش  وقت 

  ؟پيش ببرد
من مطمئن نيستيم كه او :  برژنسكي * 

به  برداشت جامعي از مسائل  رسيده 
برخي از شعارهاي او بسيار . باشد 

تابستان گذشته او از . ناپخته بوده اند 
درد زايمان تولد خاورميانه سخن 

بمباران غير نظاميان لبناني .  گفت 
توسط اسرائيل و بمباران غير نظاميان 

 اهللا را من تولد اسرائيل توسط حزب
بتازگي ، .  خاورميانه جديد نمي بينم 

را پيش كشيد و از » افق « او مفهوم 
افق سياسي براي فلسطينيان سخن 

از قرار او نمي داند كه افق . گفت 
ن آيك خط فرضي است كه هرچه به 
 . نزديك تر شوي، او دورتر مي شود 

      با وجود اين،  امور در جهتي 
 كه فشار رو به افزايشي تحول مي كنند

را ، از جمله در خود امريكا، سبب مي 
اين فشار در اين جهت وارد . شوند 

مي شود كه مي بايد به يك گفتگوي 
منطقه اي جدي بر سر امنيت در عراق، 

ن كشور از قواي امريكا، آبعد از تخليه 
و نيز اين شعور پيدا شده . يد آبعمل 

است كه سياست مجازات دستجمعي 
لسطينيان بخاطر حماس و سختگيري ف

مالي نسبت به فلسطينيان، اثر معكوس 
و نيز مشاهده مي شود . ورد آببار مي 

كه افكار عمومي در اسرائيل و افكار 
ماده پذيرفتن آعمومي در فلسطين 

و . يك سازش  واقعي مي شوند 
ن وجود دارد كه با آباالخره، امكان 

در : د ايرانيها در  چند باره ، گفتگو كر
باره عراق  بطور خاص و در باره امنيت 

و در باره مسئله اتمي . منطقه بطور عام 
 .نيز 

ينده آ ماه 20      تمامي اين مسائل در 
برخي ممكن است . قابل حل نيستند 

با داشتن ديدگاهي . حل شوند 
استراتژيك و عزمي استوارتر، پيشرفتي 

 . حاصل مي شود 
ما نسبت به  چند هفته پيش بود كه ش●

وسوسه حمله نظامي به ايران هشدار 
 داديد؟

اگر در جهتي كه گفتم ، : برژنسكي * 
حركتي انجام نگيرد،  بنظر من يك 

نه بضرورت . خطر جدي وجود دارد 
. يك جنگ بين المللي بر ضد ايران 

بلكه جنگي كه  تنها بدان دليل روي 
مي دهد كه يك سياست هوشمندانه  

  . وجود ندارد
شما فكر مي كنيد تحريكي : لوموند  ●

ممكن است سبب وقوع جنگ با ايران 
 شود ؟

من كساني را در حكومت :  برژنسكي * 
بوش ديده ام كه بسا خواهان وقوع 

ما نيز مي دانيم . جنگي با ايران هستند 
كه قبل از حمله به عراق ، در اوئل 

 ، در درون حكومت ،  2003سال  
 9در صفحه

 

هزينه اتم ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 
 

 
 

2007 آوريل  15  تا 3 ا ز  1386  فروردين 26 تا  13  از  668ره شما 

 

تحريكي كه ماشين جنگ بحثي بر سر  
بنا بر .  مده بود آد، بعمل را بكار انداز

اين نمي توان چنين تحريكي را يكسره 
اما نگراني من بيشتر . منتفي دانست 

بخاطر يك رشته حادثه هاي غير 
عمدي  و يا فعاليتهاي تروريستي بسا در 
خاك امريكا است كه مي توانند ورود 

ي را در جنگ بمثابه دفاع از امنيت مل
اين جنگ و حادثه . توجيه كنند 

فريني هائي كه مي توانند منجر به آ
ن شوند، نه در سود امريكا و نه در آ

  .سود ايران است
« شما  در كتاب خود، :  لوموند ●

شانس دوم ، سه رئيس جمهوري و 
، »بحرانهاي امريكا بمثابه ابر قدرت 

كارنامه سه رئيس جمهوري ، ژرژ بوش 
ينتون و ژرژ دبل يو بوش و  ويليام كل

نظر شما در . را ، ارزيابي كرده ايد 
باره مرحله  اخير از رياست جمهوري 

 بوش چيست ؟ 
امروز ، در بسياري نقاط :  برژنسكي * 

دنيا، رهبري عمومي امريكا، نامشروع، 
بي اعتبار و عامل بي اعتمادي و 

بي بي سي ، . خصومت  تلقي مي شود 
 را انتشار داد هفته پيش سنجش افكاري

كه در كشورهاي مختلف جهان بعمل 
ن، از مردم كشورهاي آدر . مده استآ

مختلف خواسته شده است كشورها را 
برحسب نقش منفي يا مثبتي كه در 

سه كشور . جهان دارند، نام ببرند 
اسرائيل و ايران و امريكا  بيشترين نقش 

 . منفي را در جهان دارند 
عي كرده ام به      در كتاب خود، من س

حكومتهاي مردم امريكا توضيح بدهم  
 سال، امريكا را بد اداره كرده 15اين 

مده را سوزانده آاند و فرصتهاي پيش 
با انتخابات رياست جمهوري سال . اند 

، شانس ديگري در اختيار امريكا 2008
مطلقا ضرور است كه . قرار مي گيرد 

ينده اين شانس را از دست آحكومت 
  .ندهد

     و برژنسكي، در پاسخ به واپسين 
نامزد : پرسش لوموند ، مي گويد

جمهوريخواهان مي بايد كسي باشد  
باب بحث جدي در باره جنگ را 

تا اين هنگام، نامزدهاي اصلي . بگشايد 
و . همه از جنگ حمايت كرده اند 

نامزد دموكراتها مي بايد كسي باشد كه 
شكار ضد جنگ بوده است و آبطور 

در باشد  تبلور چهره جديدي از قا
امريكا باشد و امريكا را در سمتي دنيائي 
پيش ببرد كه از پايان جنگ سرد بدين 

 .سو، بطور ريشه اي تغيير كرده است 
تنها در حكومت بوش :  انقالب اسالمي 

نيست كه جنگ طلبان حادثه ساز وجود 
در رژيم مافياها كه موقعيت . دارند 

ازي و محاصره خويش را از بحران س
اقتصادي و جنگ دارند، بكار  حادثه 

 . ورد، هستند آسازيهائي كه جنگ ببار 
نجا كه اينك حيات ملي ايران در آاز      

خطر است،  هرگاه ايرانيان استبداديان را 
برانند، به مردم خاورميانه، به مردم دنياي 

» شانس دوم « اسالم و به مردم امريكا  
و سمت يابي به را براي تغيير جهت 

 اداره سياست جهاني را مي بخشند كه
  .مردم ساالر جهان را ميسر كند

 
چهار جنگي كه امريكا در 

نها در عراق است و آگير 
درمانده شده است و 
محاكمه بوش بخاطر جنگ 

 :؟!عراق 
 
اين چهار )   مارس 21(  فيگارو ◄

 :جنگ را اين سان تشريح كرده است

ر، دارد مي فهمد   امريكا، بسا با تأخي●
كه بحران عراق مدتهاست ديگر يك 
روياروئي ساده ميان قواي امريكا و 

 كه ساده انگارانه –شورشيان سني 
 .  نيست –تروريست خوانده شده اند 

 چون از روبرت گيت ، جانشين ●
يا عراق در جنگي آ: رامسفلد، پرسيدند 

داخلي است ؟  جنگ داخلي را كافي 
در عراق ندانست براي توضيح وضعيت 

در حال حاضر، عراق : و توضيح داد 
اين چهار جنگ .   جنگ است 4گرفتار 

مي توان .  يكديگر را تغذيه مي كنند 
در باره سطح اين چهار جنگ، بحث 

نها  واقعيتي است كه آكرد اما وجود 
بما امكان مي دهد درك صحيح و 

 :دقيق تري از وضعيت عراق پيدا كنيم 
ز اين چهار جنگ  نخستين جنگ ا●

نها است، جنگي آكه قديمي ترين 
است  ميان شورشيان سني با قواي 

شورش سني ها در هفته هاي . امريكا
وريل آاول بعد از سقوط بغداد، در 

 ، توسط قواي امريكا شروع شده 2003
 . است 

 ي كه واشنگتن بر ، شاه بي تاج   برمر 
، با سبك سري، ارتش  گماردعراق

دستگاه دولت   .  كردعراق را منحل
بعثي را منحل و به سلطه تاريخي سني 

ن، آبر . ها بر دولت  پايان بخشيد 
ناشيگريهاي خون بار ارتش عراق در 
مناطق سني نشين را افزوده و عصيان 
سني ها بر ضد قواي امريكا را ببارد 

ن روز كه در فلوجه، ارتشيان آ: ورد آ
امريكائي تظاهرات مردم در اعتراض 

اشغال يك مدرسه توسط قواي به 
غاز آامريكا را به گلوله بستند ، شورش 
 . شد و در طول زمان گسترش يافت 

  تقالي امريكا براي عراقي كردن ●
جنگ، بشيوه اي كه در ويتنام كرده 
بود و در جنگهاي قرن بيستم ميان 
استعمارگران و شورشيان برضد استعمار 
بكار رفته بود، موجب شد كه ارتش 

يد عراق تحت سلطه شيعه ، را تعليم جد
با اين كار، جنگ .  ماده سازد آدهد و 

جنگ اقليت : دوم عراق ايجاد شد 
سني كه سلطه خود را بر دولت را از 
دست داده است با اكثريت شيعه كه 
اينك بعد از قرنها سركوب و تحقير 

اين جنگ ، با .  ورده است آشدن سربر
ري منفجر كردن حرم امام حسن عسگ

، سرعت و 2005در سامره، در فوريه 
ن پس، در واليت آاز .  وسعت گرفت 

هائي كه سني و شيعه نشين هستند، 
شدت روز افزون گرفته و بغداد را به 

اين .  صحنه جنگ بدل كرده است 
از  نفوذ خارجي يكسره  جنگ، تقريبا 

رها  و موجب نگراني همه مسئوالن در 
 . كشورهاي خاورميانه است 

 جنگ سوم ، جنگي است هنوز كم ●
سر و صدا كه ميان جناحهاي مختلف 

شيعه ها كه مدتي . شيعه جريان دارد 
طوالني تحت زعامت روحانيت متحد 

ية اهللا سيستاني پيروي آبود و از فتاوي 
مي كرد ، با شكل گرفتن ارتش 
المهدي ، به رهبري مقتدي صدر كه 
ملي گرا و بياني عوام پسند و عوام 

 و پيروزي 2004 دارد، در فريب
ن اتحاد از آ،  2005انتخاباتيشان در 

فراخوانهاي سيستاني و .  ميان رفت 
حوزه به ميان روي در برابر حمله هاي 

انشقاق دامنگير . سني ها، بي اثر شدند 
اين جنگ بي . نيز شد  ارتش المهدي 

ن حد از آسر و صدا ميان شيعه ها 
اي خشونت را نيافته است كه جنگ ه

 . ديگر پيدا كرده اند 
 جنگ چهارم ، جنگي است كه ●

. القاعده برپا كرده و رهبري مي كند 
اين سازمان عراق را مهمترين عرصه 

القاعده . عملياتي خود كرده است 
ن آعراق كه ابومصيب الزرقاوي تجسم 

بود، اينك شكوفا ترين  شعبه سازمان 
 . اسامه بن الدن است 

 كه امريكائيها      سقوط رژيم صدام
ن را به ترويست اسالمي وصل آبخطا 

كردند، به القاعده امكان داد در عراق 
شعبه القاعده بر ضد قواي . ريشه بگيرد 

امريكا  يا غربي و بر ضد شيعه ها كه بنا 
بر قول سلفي ها كافر هستند و خونشان 

طبيعي است .  مباح است،  مي جنگد 
 تش سه جنگ ديگرآكه جنگ القاعده 
بخصوص جنگ با .  را نيز تيز مي كند 

زيرا . قواي امريكا  و با شيعه ها را 
ماده عمليات انتحاري آتكنيك و نفرات 

نها مي كند  و كشتارها شيعه آرا وارد 
 .  ها را  سبب مي شود 

 كوششهاي امريكا براي  مهار كردن ●
شورش سني ها با تكيه بر نهادهاي 
جديد شيعه، جنگ مذهبي ، جنگ 

لقاعده ، را تغذيه كرده و جز ا
موفقيتهاي تاكتيكي و موقت ببار 

 .نياورده است 
     كوششهاي امريكا براي شريك 

كردن كشورهاي همسايه، بخصوص  
سوريه و ايران و عربستان ، در بسامان 

وردن وضعيت عراق از راه گفتگو، آ
ولو مهار بهتر مرزها موجب تضعيف 

 رود كه  ن ميآالقاعده مي شود اما بيم 
هيچگونه اثري براي شورش سني ها و 

 . جنگ مذهبي  نيابد 
ن سان آ تخليه عراق از قواي امريكا، ●

كه اكثريت دموكرات در كنگره 
نست، البته شورشيان سني را آخواهان 

رام مي كند ، اما القاعده اين  تخليه آ
را  يك پيروزي بزرگ تلقي مي كند و 

كا و متخاصمان را جنگ با قواي امري
حضور ارتش امريكا رها و بيش از پيش 

 .به جان يكديگر مي اندازد 
روبرت گيت جنگهاي : انقالب اسالمي 

مادگي تركيه براي آعرب و كرد و 
را ناديده ... اشغال شمال عراق و

ن آبا تخليه عراق، بسا . گرفته است 
  .جنگها نيز  شدت مي گيرد

گزارش كرد )  مارس 20(  رويتر ◄
زار گارزون، قاضي اسپانيولي، كه بالتا

بنا دارد ژرژ بوش را بخاطر جنگ با 
.  عراق، تحت تعقيب قضائي قرار دهد 

او كه تقاضاي توقيف پينوشه و استرداد 
او را  از حكومت انگلستان  كرده بود  
تا او را بخاطر جنايت بر ضد بشريت 
تحت پيگرد قضائي قرار دهد، مي 

نست كه بوش و آوقت : نويسد 
تحدانش پاسخ تجاوزشان را به عراق، م

او بمناسبت . در يك دادگاه بدهند 
چهارمين سالگرد جنگ عراق ، در 

مقاله اي ، در الپائيز ، اين جنگ را  
يكي از كثيف ترين و توجيه ناپذير 
ترين رويدادهاي تاريخ اخير بشريت 

 :توصيف كرده و نوشته است 
يت ما مي بايد بسيار دقيق تر  مسئول    « 

جزائي احتمالي اشخاصي را مطالعه 
كنيم كه يا مسئول اين جنگ هستند و 

يا  آن بوده اند و ببينيم آيا مسئول 
داليل و مدارك كافي  براي تعقيب 

 نها وجود دارند يا خير ؟ آقضائي 
 هزار كشته به تنهائي براي ورود  650    

هرچه سريع تر در تعقيب قضائي كافي 
 ».  است 

 گارزون ، ازنار نخست وزير       قاضي
سابق اسپانيا و حكومت او را نيز سخت  

نها كه « آ: مورد انتقاد قرار داده است 
در كنار رئيس جمهوري امريكا ، در 
جنگ با عراق،  قرار گرفتند، بهمان 
اندازه و بلكه بيشتر در مسئوليتها شريك 

زيرا  برغم شكي كه داشته اند . هستند 
 حقيقت بنا بر اين و اطالعاتي كه نصف

بزرگ ترين دروغ ها بوده اند،  خود 
غوش متجاوز انداختند و با او آرا در 

در تجاوز شريك شدند و باني و باعث 
كشتار و ويراني ها شدند كه هنوز هم  

 . ادامه دارد 
در ماه فوريه، ازنار اعتراف كرد كه      

عراق  سالح اتمي  و ديگر اسلحه كشتار 
: و افزوده است . است جمعي نداشته 

مي بايد روشن بين تر مي بوديم و 
پيش از جنگ از واقعيت سر در مي 

  .ورديمآ
 

 ملوان 15دستگيري 
انگليسي روزي پيش از 
صدور قطعنامه از سوي 

 :شوراي امنيت 
 
 تن 15 مارس، خبر دستگيري 23 در ◄

از افراد نيروي دريائي  انگلستان كه به 
 بازگشت از ادعاي اين كشور، در حال

مأموريت بازرسي يك كشتي بوده اند، 
بنا بر همان ادعا، اين .  انتشار پيدا كرد 

. بهاي عراق دستگير شده اند آعده در 
اما يك سرهنگ عراقي مسئول 

بي عراق، ملوانها در بيرون از آمرزهاي 
در شط . بهاي عراق دستگير شده اند آ

ن مي آالعرب كه خط مرزي از وسط 
ه  افراد نيروي دريائي گذرد، هرگا
بهاي عراق دستگير نشده آانگلستان در 

بهاي ايران دستگير آباشند، الجرم در 
 . شده اند 

     بنا بر اين، بر عهده مقامات انگليسي 
است كه توضيح بدهند تفنگداران 

بهاي ايران چه مي آنها در آدريائي 
  .كرده اند

 مارس 23    اين افراد در روز جمعه 
 شدند و بالفاصله ، حكومت دستگير

نها اعتراض و آانگلستان به دستگيري 
زاد كردن و عودت دادن آخواستار 

در حال گفتگو با : نها شد  و افزودآ
. عالي ترين مقامهاي ايران است 

مارگارت بكت، وزير خارجه انگلستان، 
ن كشور را احضار و از آسفير ايران در 

او در باره اين دستگيري توضيح 
حكومت انگلستان مي گويد . ت خواس

افراد نيروي دريائي در كار اجراي : 
، در باره  شوراي امنيت 1723قطعنامه 

 .بوده اند مبارزه با قاچاق ، 
 ژوئن 21ور مي شود كه در آ   ياد
 سرباز و دو تفنگدار 6 نيز ، 2004

دريائي انگلستان از سوي سپاه 
در اين .  پاسداران توقيف شده بودند 
 :باره، به شرح زير توجه كنيد 

 
تبليغاتچي هاي سپاه پاسداران * 

حسن روحاني  از انگليسها « :
 »پول گرفت 

 
 ) : فروردين 5( به نقالز سايت روز  ◄ 

 ملوان انگليسي در 8در پي بازداشت    
 ، فيلم مستندي تحت عنوان 2004سال 

 اخته شد  س »شكست هيمنه« 
 قايق انگليسي و 3كه حكايت توقيف 

سرنشينان آن توسط نيروهاي سپاه 
پاسداران را از ابتدا تا زمان آزادي 
شان در فرودگاه مهرآباد در بر مي 
گرفت، اين فيلم با گذشت دو سال به 
تازگي از سيماي جمهوري اسالمي 

ديروز نيز خبرگزاري . پخش شد

كوين آسوشيتدپرس به نقل از فرمانده 
آندال، از مقام هاي نيروي دريايي 
آمريكا، گزارش داده كه دستگيري 

 نظامي بريتانيايي نيز توسط 15اخير 
نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

 .صورت گرفته است
فيلم شكست هيمنه، كه با حمايت     

در تهيه شده بود، سپاه پاسداران 
 از سوي شوراي حكومت خاتمي ، 

اما ماه گذشته .  توقيف شد،امنيت ملي
توسط بسيج دانشجويي در برخي 
. دانشگاههاي كشور به نمايش درآمد

كارگرداني اين فيلم با سهيل كريمي 
 به مدت چند ماه 83بوده كه در سال 

به اتهام دخالت در فعاليت هاي 
تروريستي در بازداشت نيروهاي 

 .انگليسي در عراق به سر برد
اه گذشته، در وي در اواسط آبان م    

سخنراني خود پيش از پخش فيلم در 
رنجر هاي « : دانشگاه شاهرود گفت

انگليسي تعداد شان زياد بود در حالي 
 نفر بودند و اين 3كه پاسداران فقط 

همان نشانه روز موعود است كه 
سپاهيان اندك حضرت ولي عصر بر 

نشانه . خيل مشركان پيروز مي شوند
از نيروهاي ديگر هم اينكه وقتي يكي 

سپاهي خطاب به رنجر ها فرياد مي 
كشد، يكي از آنها شلوارش را خيس 

اكنون دوره آخرالزمان است . مي كند
و شواهد نيز بر اين قرار است كه 
نيروهاي حضرت ولي عصر، لباس هاي 
سبزي مي پوشند مثل لباس برادران 

بنابراين ياران حضرت . سپاه پاسداران
  ».هستندهمه از ميان همين نيرو 

 صحنه  »شكست هيمنه« در فيلم    
هايي از جلسات مذاكره براي آزادي 
نظاميان انگليسي در فيلم نشان داده مي 
شد كه در آن سه نفر از سفارت انگليس 
و همينطور جعفري به عنوان نماينده 
علي آهني مدير كل اروپاي وزارت 
امور خارجه و نيزافسران سپاه حضور 

پاه در اين جلسه به افسران س. داشتند
تندي با نمايندگان سفارت انگليس 
صحبت مي كردند، در حالي كه 
جعفري قصد داشت وضعيت را به 

همينطور حسين . آرامي پيش ببرد
شريعتمداري، مديرمسوول كيهان به 
دفعات در حال صحبت در فيلم نشان 

 . داده مي شد
، در  »شكست هيمنه« كارگردان    

ا ابراز نارضايتي جريان يك سخنراني ب
« :  بودگفتهاز آزادي نظاميان انگليسي 

بعضي از حضرات در آن زمان، از 
جمله رئيس و دبير شوراي امنيت ملي 

] محمد خاتمي و حسن روحاني[وقت 
حقوق بگير انگليسي ها بودند و 
موقعيت خودشان را با پخش فيلم در 
خطر مي ديدند چرا كه يقينا اربابان 

با ،  كريمي . »شدندآنها ناراحت مي 
متهم كردن حسن روحاني به عنوان 

 گفته  »افكار ماسوني دارد« كه كسي 
اعضاي دولت سابق و حتي « : بود

دكتر حسن روحاني، دبير سابق شوراي 
امنيت ملي از دولت انگلستان پول مي 
گرفتند وتمام اعمال اينها در زمان 
توقيف قايق ها، نشان از همين موضع 

 »  .آنها دارد
 تفنگدار 15بنا برگزارش از ايران،  ◄

. را  سپاه پاسداران توقيف كرده است
 15زادي اين آسپاه اصرار دارد كه 

 زادي آتفنگدار مي بايد موكول به 
 10در صفحه

 
 

هزينه اتم ؟
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2007 آوريل  15  تا 3 ا ز  1386  فروردين 26 تا  13  از  668ره شما 

 

 . عسگري و دستگير شدگان اربيل شود
    پخش فيلم توقيف شده توسط 

نست كه آحكومت خاتمي، گوياي 
 موقعيتي براي سپاه بفكر استفاده از

دستگير كردن افراد قواي متحد امريكا 
پخش فيلم زمينه . در عراق بوده است 

نها  آزاد كردن آرا براي جلوگيري از 
زاد شدن افراد سپاه توسط آپيش از 

 .ماده كرده است آامريكائيها  
دليل )  مارس 24(  استراتفور ◄

 تفنگدار انگليسي را 15دستگيري اين 
صدور قطعنامه شوراي يك روز پيش از 

ن مي داند كه ايران خواسته آامنيت، 
مصمم است در برابر فشار : است بگويد 

اين امر، .  بين المللي مقاومت كند 
گفتگوهاي امريكا با ايران بر سر عراق 

 :را نيز پيچيده  مي كند 
 محل دقيق دستگيري اين عده در ●

 مارس، 23 صبح روز 10: 30ساعت 
خي گزارشها حاكي بر.  مشخص نيست 

بهاي شط العرب آنند كه توقيف در آاز 
كشتي جنگي . انجام گرفته است 

كوچك دريا كنار كه تفنگداران در 
ن به مأموريت رفته آن بوده اند و با آ

بوده اند،  به احتمال قوي ،  از محل 
تفتيش كشتي بازرگاني بسيار دور بوده 

اين كشتي نمي توانسته است .  است 
هلي .  عرب وارد عمل شود در شط ال

كوپترهاي نيروي دريائي و نيز كشتي 
هاي جنگي انگلستان نيز نمي توانسته 

 .به حمايت تفنگداران وارد عمل شوند 
ايران نگران مجهز شدن عربستان به  ●

، توسط امريكا، نيز كشتي هاي جنگي 
  مارس، 20و نيز ، در . هست 

كشورهاي عرب خليج فارس اعالم 
 قصد دارند لوله نفتي كردند كه

جديدي بسازند تا نيازشان به استفاده از 
تنگه هرمز براي صدور نفت، كمتر شود  
و ايران نتواند با بستن تنگه ، ضربه نفتي 
از راه مختل كردن حمل و نقل نفت، 

 .وارد كند 
به سخن ديگر، در :  انقالب اسالمي

نها آصورت بسته شدن تنگه هرمز، 
ا صادر كنند و بتوانند نفت خود ر

 . ايران نتواند
خر ، ايرانيها كوشيده اند توانائي      آ

خود را در جلوگيري از  عبور و مرور 
بهاي آكشتي ها ميان خليج فارس و 

 23در . بين المللي را ، ثابت كنند 
ية اهللا  علي آمارس، رهبر عالي رژيم، 

ايران تمامي توان : خامنه اي گفت 
ه تهديدهاي خود را در پاسخ گفتن ب

او تنها به . دولتها بكار خواهد گرفت 
حمله نظامي به ايران اشاره نمي كرد  
بلكه  به منزوي كردن ايران از لحاظ 

 . سياسي و اقتصادي نيز نظر داشت 
 3 هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه ●

هرگاه : گفت )  مارس 23( فروردين 
امريكائيها صحنه برخورد جديدي با 

اد كنند، مسئله اي ريشه ايران را ايج
اي براي خود و براي كشور ما و براي 
تمامي منطقه ايجاد كرده اند و من 
مطمئنم پس از يك دوره رفتار 
فرعوني، اينك مي توانند تحليل كنند 

 . و ببينند در كجا اشتباه كرده اند 
      موضع سخت تري كه هاشمي 
رفسنجاني اتخاذ كرده ، حاكي از 

 نمي خواهد مسئله اتم نست كه ايرانآ
با وجود .  را از مسئله عراق جدا كند 

تماس نخستين بر سر عراق ، هنوز  
زمان الزم است كه دو طرف بنوعي 
تفاهم  بر سر گفتگو و موضوعهاي مورد 

رويه كج دار و مريز .  گفتگو برسند 
نست آهاشمي رفسنجاني نيز گوياي  

كه  ايران خواهان گفتگو بر سر همه 
 . است و نه تنها مسئله عراق مسائل

نچه ايران در عراق آ با  وجود همه ●
ورده است، بابت  كوتاه شدن آبدست 

دست ائتالف شيعه از بصره، دست 
ايران را از  معامله در عراق كوتاه مي 
كند و ايران اين امر را زير سر انگلستان 

مترصد شكار افراد نيروي .  مي داند 
نها را دستگير آدريائي انگلستان بودن و 

. كردن، كم هزينه ترين عمل است 
ن نمي رود كه طرف مقابل آزيرا بيم 

دست به عمل انتقام جويانه جدي بزند 
زاد مي آ تفنگدار را 15ايران وقتي .  

كند كه بداند پيامش خوب فهميده 
 .شده است 

از تهران و از )  مارس 24(  رويتر ◄
اطالع  مي ، قول خبرگزاري فارس

كه تنفگداران دريائي به تهران دهد  
 . منتقل شده اند 

    اين عده در منطقه فاو، در شط 
 . العرب، توقيف شده اند 

     سخنگوي وزارت خارجه ايران مي 
ورود غير قانوني قواي انگليسي : گويد 

، يك عمل مظنون و بهاي ايرانآبه 
ن آمغاير حقوق بين المللي است و ما 

 . م را بشدت محكوم مي كني
 در تهران، يك ديپلمات انگليسي ●

دامس، آجفري : اظهار كرده است 
سفير انگلستان در ايران، به تهران 
بازگشته و در تهران و لندن اقدامات 

زاد كردن تفنگداران دريائي ، آبراي 
 .در حال انجام هستند 

      ايرانيها به ما نمي گويند تفنگداران 
اطالعات ، بنا بر برخي .  در كجا هستند 

نها را به پايگاه نظامي در جنوب آ
 . شرقي كشور برده اند 

سوشيتدپرس از آ مارس، 26 در ◄
ايران مي گويد ما : ايران گزارش كرد 

مشغول بازجوئي از تفنگداران دريائي 
يا بعمد وارد آانگليس هستيم تا ببينيم 

بهاي ايران شده اند و يا از راه سهو  آ
 . صميم بگيريم نها تآتا بعد در باره 

خبر مي )  مارس 26(  ديلي تلگراف ◄
دهد كه دستگاههاي شنود انگلستان 
تنظيم شده اند تا كه بتوانند محل 

 تفنگدار دريائي انگلستان را  15زندان 
اين دستگاهها  هم مي . پيدا كنند 

توانند گفتگوهاي پاسداران را از 
طريق تلفن هاي دستي و ديگر 

نند كه دستگاههاي عالمتهائي را شنود ك
مخابراتي سپاه پاسداران رد و بدل مي 

 . كنند 
ن، مأموران اينتليجنت آ    افزون بر

سرويس در ايران  به موفق شدن 
فعاليتهاي ديپلماتيك كمك مي رسانند 

 . 
     گروهي از گردان عمليات ويژه به 
خليج فارس گسيل شده اند بمنظور 
كمك به كوششهاي ديپلماتيك و 

اما روشن است كه . جنت سرويس انتلي
هرگونه حمله به ايران از سوي قواي 
انگليس مي بايد با موافقت امريكا به 

 .يد آعمل 
 مارس، توني بلر تهديد كرد 27 در ◄

كه هرگاه اقدامات ديپلماتيك به نتيجه 
نرسند، انگلستان دست به اقدام سخت 
تري براي نجات تفنگداران دريائي 

 .خود خواهد زد 
 مارس،  مارگارت بنت، وزير 28در  ◄

خارجه انگلستان، در مجلس عوام اين 
عالئق دوجانبه انگلستان و : كشور گفت 

ما . ورديم آايران را به حال تعليق در 
در مرحله جديدي از فعاليت 

 .ديپلماتيك هستيم
 مارس، تلويزيون رژيم، 28 در ◄

فيلمي از تفنگداران انگليسي را پخش 
 . كرد 
 مارس، امريكا خبر از مانور 28 در ◄

 .ناوگان خود در خليج فارس داد 
ن تحريك آبدين سان، : انقالب اسالمي 

و حادثه اي كه فرمانده امريكائي گفته 
بود اگر ايران بدان دست زند، جنگ در 
مي گيرد، مي تواند همين حادثه توقيف 

انگلستان واكنش :  تنفگدار بگردد 15
واكنش، نشان بدهد و رژيم به اين 

 .و جنگ در گيرد .. .واكنش نشان بدهد و
 

اطالعات و نظرهايي كه در 
اين سه فصل يكديگر را 
ايجاب و در نشان دادن 

شكار آشدت بحران و  
كردن هويت بحران سازان 
و دليل كارشان ، يكديگر را 
گويا كردند،  نيز، مي 
گويند چرا رژيم مافياها 
مقابله و تشديد بحران را 

 :ت برگزيده اس
 
مسابقه )  مارس 26(  سرمقاله لوموند ◄

در تشديد بحران را اين سان باز مي 
 :گويد 

 در پاسخ به قطعنامه شوراي امنيت، ●
ايران تصميم گرفت همكاري خود را 

« ژانس بين المللي انرژي اتمي را آبا 
بدين سان، در برابر .  كند » محدود 

راي شوراي امنيت، آتصميم باتفاق 
يد بحران ديپلماتيك  را ايران تشد

رئيس جمهوري . برگزيده است 
يك ثانيه نيز « : احمدي نژاد مي گويد 

ميز و قانوني خود را آبرنامه اتمي صلح 
: تهران مي گويد .  »متوقف نمي كنيم 

نكه پيش از اقدام  به ايجاد آبه جاي 
ن مطلع آژانس را  از آتأسيسات اتمي ، 

بكار  ماه پيش از 6بلكه . نمي كند 
گاه مي آژانس را آافتادن تأسيسات 

معناي مشخص سخن ايران . كند 
اينست كه بسا قصد ساختن تأسيسات 

 .اتمي سري است 
 تهران  در عين تأكيد بر اينكه قصد ●

توليد بمب اتمي را ندارد و قصد 
ميز از انرژي اتمي را آاستفاده صلح 

دارد،  مقابله را برگزيده است و اين با 
كه جامعه بين المللي اتحاد وجود اين 

امريكا و اروپا . خويش را نگداشته است 
و روسيه و چين ، برغم اختالف 
نظرهاشان،  همچنان يك سخن را مي 

 .گويند و يكصدا هستند
 در مورد عراق نيز، ايران مقابله را ●

هرچند به اندازه .  برگزيده است 
. تقابل بر سر برنامه اتمي،  مسلم نيست

 كه ،، سفير امريكا در بغدادخليل زاد 
سياي ميانه را نيك مي آخاورميانه و 

شناسد، سياست تهران را  در جمله اي 
سياست دو «: خوب خالصه مي كند 

ايران از سقوط رژيم : »  شخصيتي 
صدام و روند سياسي در عراق حمايت 

و . كرد زيرا بسود  اكثريت شيعه بود 
در همان حال مظنون است به مسلح 

 چريكهاي شيعه و حتي كردن
ايران از . گروههائي از  چريكهاي سني

سوئي از دولت عراق حمايت مي كند 
و از سوي ديگر سياستي را تعقيب مي 
كند كه هدفش به شكست كشاندن 

 . ائتالف است 
 تفنگدار دريائي 15     دستگيري 

انگليسي در خليج فارس ، فرداي 
روزي كه امريكا ايران را به ايجاد 

ب و جلوگيري از  استقرار امنيت شوآ
در عراق متهم مي كند و روزي پيش از  

رأي دادن شوراي امنيت به مجازاتها، 
 .جز تشديد بحران نمي كند

مراد رونالد دوما (  در فرانسه، برخي ●
نند آبر) ا .وزير خارجه اسبق فرانسه ا

نها كه دولت را در آاطمينان بدهند كه 
ئله اتمي و اختيار دارند هم بر سر مس

هم بر سر مسئله عراق،  در اختالف 
كه خامنه اي ، رهبر رژيم،  از . هستند 

ن معركه ، آتش بيار اين و آاظهارات 
كه دواير سري سپاه . راضي نيست 

پاسداران سياست خود را در عراق و 
دم ربائي در خليج فارس ، آهم در 

 .تعقيب مي كنند 
نبايد      اين اختالفها ، بر فرض وجود، 

: نچه اساسي است را از ياد ما ببرد آ
اگر ايران مي خواهد جايگاه خود را 
در جامعه بين المللي بازيابد، بيشتر از 

گفتگوي : يك راه حل ندارد 
ديپلماتيك و احترام به قواعد بين 

تا زماني كه اين راه را در .  المللي 
پيش نگرفته است، جز اين نمي تواند 

ر برابر، كه سخت سري كند و د
و هيچ . مجازاتها را سخت تر گرداند 

نه معلوم كه سخت ترشدن مجازاتها 
مانع از حمله نظامي امريكا به ايران 

 .شود 
در سرمقاله لوموند، به : انقالب اسالمي 

در فصل اول ( هزينه بس سنگيني 
كه هم اكنون ايران ) فهرست شده است 

و . مي پردازد،  اشاره نيز نشده است 
 است نگفته است چرا خامنه اي ، بديهي

سخت سري را رويه كرده و در تشديد 
اگر مي .  بحران به مافياها پيوسته است 

دانست كه يكدست كردن دولت براي 
ورده و راه پس و آخامنه اي فاجعه ببار 

پيش را بر او بسته است ،  او را  قمار 
بازي توصيف مي كرد كه بازي را باخته 

يك دست ديگر : ويداست و با خود مي گ
ورد و آهم بازي مي كنم بلكه شانسم 

 . بردم 
      غافل از اين كه پا به پاي منزوي 
كردن ايران، حلقه محاصره اقتصادي 

  :كشور  نيز تنگ تر مي شود
 
 

 بانك بزرگ بين 40
المللي معامله با ايران 

–را قطع كرده اند 
سيب پذيري اقتصاد آ

 ...:ايران و
 
 

يكا، بانكهاي زير فشار امر
جهان معامالت خود را با 

 :ايران قطع كرده اند 
 
)  مارس 26(  واشنگتن پست ◄

گزارشي در باره اقدامات خزانه داري 
امريكا در تنگ كردن عرصه اقتصادي 

 :بر ايران، انتشار داده است 
 بنا بر  قول مقامهاي خزانه داري و ●

 بانك 40وزارت خارجه امريكا، بيشتر از 
سه مالي بين المللي   معامالت و مؤس

خود را با دولت  ايران و نيز بخش 
خصوصي قطع كرده اند و يا كاهش 

و اين نتيجه . داده و محدود كرده اند 

از رهگذر  كوشش  مشترك وزارت 
خزانه داري و وزارت خارجه امريكا  

 . مده است آبدست 
گاه از آ مقامها و اقتصادداناني ●

: مي گويند وضعيت اقتصادي ايران 
محدوديت هاي مالي  كار تأمين 
سرمايه و سرمايه گذاري در صنايع 
نفتي ايران و پرداخت بهاي واردات را 

ايران .  بطور جدي مختل كرده است 
را در استفاده از نظام پولي و مالي 
جهاني محدود و از توانش در حمايت 
مالي كردن از  گروههاي افراطي 

 .  است مسلح در خاور ميانه كاسته
 كار زاري كه وزير خزانه داري ، ●

هانري پل سون و وزير خارجه، 
كندولزا رايس ، برپا و رهبري كرده 

مد مجازاتهاي اندكي است آاند،  پي 
كه شوراي امنيت بر ضد ايران تصويب 

  مارس 24روز شنبه . كرده است 
، شوراي امنيت قطعنامه جديدي 2007

ن را را تصويب و فروش اسلحه به ايرا
 شخص و مؤسسه 28ممنوع و حسابهاي 

 . ايراني را بست 
  استوارت لوي، معاون وزارت خزانه ●

داري مأمور كشف و خنثي كردن 
شبكه مالي تروريسم بين المللي، به ما 

نها آتمامي بانكهائي كه ما با : گفت 
گفتگو كرده ايم ، بخش مهمي از 
روابط پولي و مالي خود با ايران را 

پاسخ مساعدي كه به .   اند قطع كرده
همه اذعان . ما داده شد، جهاني بود 

داشتند كه معامله با ايران ، براي امنيت 
.  بين المللي، خطرهايي در بردارد 

برخي بخاطر توجيهي كه ما بعمل 
ورديم و برخي ديگر خود به اين آ

دمي آنياز نيست .  نتيجه رسيده بودند 
گاه خصوصي آكار( شرلوك هلمس 

 توانائي شگرفي در كشف عامل يا كه
باشد تا ) ا .ا. عامالن جنايت ها داشت 

 . خطرها را ببيند 
 كارزار جديد  بطور خاص ، فلج ●

كردن معامالت پولي و مالي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي ايران را 

سپاه اينك .   هدف قرار داده است 
از . يك قدرت اقتصادي بزرگ است 

لي كه در خريد جمله بخاطر نقش او
شركتهاي . اسلحه و مواد نظامي دارد 

متعلق به سپاه ، قراردادهائي نظير 
قرارداد ساختن بزرگ راه تهران و 

ماده كردن فرودگاه را مي بندند و آ
از زماني كه احمدي . اجرا مي كنند 

نژاد به رياست جمهوري رسيده است، 
كم و كيف اين قراردادها بيشتر شده 

سپاه بر اقتصاد ايران و كنترل .  اند 
نفوذش بر اين اقتصاد، با روي كار 

 . مدن احمدي نژاد بيشتر شده است آ
     كارزاري كه امريكا رهبري مي كند 
غير از مجازاتهائي است كه شوراي 

اين كارزار . امنيت مقرر كرده است 
ثابت كرده است كه روش بهتري براي 
تحريم اقتصادي ايران است و نتايج 

زيرا هدف .  ورد آتري ببار مي مؤثر
ن مجبور كردن دولت ايران به تغيير آ

 . نست آرويه و نه ساقط كردن 
 پاتريك كلوسون، يك مقام پيشين ●

بانك بين المللي كه اينك 
Washington Institute for Near 

East Policy  كار مي كند، توضيح مي
بخصوص اين وارد كنندگان : دهد

ر را حس مي ايراني هستند كه فشا
زيرا مي بايد بهاي جنس را . كنند 

 نكه يك سال آحال . پيشاپيش بپردازند 
 11در صفحه
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او .  پيش،  با اعتبار بانكي مي پرداختند 
سيب پذيري ايران آشدت : مي افزايد 

موجب شگفتي مقامات حكومت امريكا 
  . شد

سيب پذيري را آاين : انقالب اسالمي 
 مالي بوجود –حكومت مافياهاي نظامي 

ورده است و اين برغم هشدارهاي پي آ
درپي به مردم ايران و اين برغم كمر 

اين .  شكن شدن بار معيشت مردم ايران 
ن بود و هست كه آرژيم رانت خوار بر

ايرانيان را ميان فقر طاقت شكن و تهديد 
مداوم خارجي از راه بحران سازي نگاه 

 تا وقتي ملتي اين وضعيت را مي. دارد 
پذيرد و به جنبش همگاني بر نمي خيزد، 
سرنوشتش در دست زورپرستان وسيله 

  .كار سلطه گران مي ماند
:  مقامات امريكائي مي گويند●

مؤسسات مالي كه روابط خود را با 
حكومت و بخش خصوصي ايران 
محدود كرده اند،  اغلب اروپائي و 

 . سيائي هستند آ
    سال پيش، يونيون بانك سوئيس 

ام معامالت خود را با ايران قطع مي تم
 كه اقامتگاهش لندن HSBC. كند 

 كشور دنيا 79  دفتر در 5000است و 
 STANDARDدارد و 

CHRTERED )  50 شعبه در 1400با 
لمان گفتند آو نيز بانك تجارت ) كشور 

كه معامالت خود را با ايران محدود  
مؤسسات بانكي  و مالي .  كرده اند 
يكا خواسته اند اساميشان را ديگر از امر

 .انتشار ندهد 
شعارهاي :  كارشناسان مي گويند ●

و ... احمدي نژاد ، انكار هولوكاست و 
مقايسه بورس ايران با قمارخانه  كار دو 
وزارتخانه امريكا را در راضي كردن 
بانكها و مؤسسات مالي جهان به قطع يا 

سان آمحدود كردن معامالت با ايران، 
 . كرد 

موزگار، وزير دارائي و آ   جهانگير 
مدير اجرائي صندوق بين المللي پول، 

اسبق  سرمايه گذاري : مي گويد 
خارجي بس اندكي در ايران انجام 
مي گيرد نه بخاطر تصويب مجازاتها ، 
بلكه جوي كه احمدي نژاد  با اظهار 

ورده آميزش بوجود آسخنان جنون 
 . است 

ر اجتماع  در ماه سپتامبر گذشته،  د●
ساالنه صندوق بين المللي پول و بانك 

 پل سون به ،جهاني در سنگاپور
مؤسسات مالي و پولي جهان و مقامات 
حكومتها هشدار داد كه معامله با ايران 

.  ،  براي دراز مدت، هزينه در بردارد 
لوي و روبرت كيميت، معاون وزارت 

، دهها ديدار با مسؤالن خزانه داري
نها توضيح آوردند و به آبانكها بعمل 

دادند چگونه ايران، شركتهاي پوششي  
و عمليات فريبكارانه بانكي  وسيله تأمين 
پول مورد نياز براي معامالت نامشروع 

 .و غير معمول مي كند 
 هم حكومت و هم بخش خصوصي ●

ايران  كوشيدند مؤسسات پولي و مالي 
را  متقاعد كنند كه نام ايران و يا بانك 

ر ايران را از اسناد معامله ها مبدأ د
حذف مي كنند تا اثري از جمهوري 

 . اسالمي در اسناد بانكي نماند 
 و نيز حكومت بوش كوشيده است ●

به شركتهاي نفتي و كشورها هشدار 
بدهد در نفت و گاز ايران سرمايه 

نيكوالي برنس ، معاون . گذاري نكنند 
وزارت امور خارجه امريكا در امور 

:  مارس، در كنگره گفت 21در سياسي، 
واشنگتن مي كوشد به تهران حالي 

مشكالت مالي « كند كه سياستهايش 
 . ورد Ĥبراي اين كشور ببار  مي» سخت 

 در ماه دسامبر گذشته، كاظم وزيري ●
كشور : هامانه ، وزير نفت ايران، گفت 

با مشكل مالي براي  اجراي طرحهاي 
. توسعه صنايع نفت خود روبرو است 

بانكهاي خارجي همكاريهاي مالي خود 
 . را با ما كاهش داده اند 

،  در ماههاي اخير، حكومت بوش●
 براي تنگ كردن عرصه بر ايران، 
فعاليتهاي ديگري را به انجام رسانده 

 از جمله استقرار دو ناوگان در : است 
خليج فارس توقيف مأموران سپاه 

نكه آقدس در عراق و  فشار براي 
نكه ايران غني آ، بخاطر امنيتشوراي 

سازي اورانيوم را متوقف نكرده است،  
 . دو قطعنامه بر ضد ايران صادر كند 

 
)  :  مارس27(لوموند 

مد نفت رانت سياسي آدر
براي جلب مشتري و تحريم 
اقتصادي ايران دنيا را بكام 
امارات متحده عربي و 
دست اندركاران اقتصاد 

 :موازي مي كند 
 
گزارش رويتر را نقل كرده  لوموند ◄

 :و گزارش واجد اين نكات است 
« :  وقتي رئيس جمهوري مي گويد ●

يك توطئه خارجي سب شده است 
گوجه فرنگي گران شود،  يعني او بر 

و وقتي او مي . اقتصاد تسلط ندارد 
از خدا مي خواهد مسئله : گويد 

گوشت و مرغ را حل كند، يعني اين 
نرخ .   نيست كه هيچ چيز در مهار او

جهش .   درصد است 16رسمي تورم  
قيمتهاي مواد غذائي اعتراض  همه را 
برانگيخته اما اين قشرهاي فقيرهستند 
كه احساس غبن و غضبشان شديداست 

نها  فريفته وعده هاي احمدي آزيرا .  
نژاد در جريان انتخابات رياست 

. شدند  ) 1384 ( 2004جمهوري سال 
  290از ( اينده  نم150 ، 2006در  

طي نامه اي ، از او خواستند )  نماينده
مد نفت بكاهد و آاز وابستگي به در

در . هزينه هاي اداري را كاهش دهد 
همان سال، رئيس بانك مركزي نسبت 

و . به مهار گسيختن تورم هشدار داد 
 استاد دانشگاه  به رئيس جمهوري 50

نامه نوشتند و نسبت به وخامت وضعيت 
ي هشدار دادند و از او اقتصاد

خواستند  فضا را بروي اقتصاد كشور 
 .بگشايد 

 ژانويه ، احمدي نژاد 21 وقتي در ●
 ( 2008 تا مارس 2007بودجه مارس  

را به مجلس برد،   ) 1386بودجه سال 
زيرا  در اين . نگراني بسي شديد تر شد 

 درصد افزايش 20بودجه، هزينه ها 
يا آ: پرسند و همه مي .  داده شده اند 

اقتصاد تاب تحمل مجازاتهاي اقتصادي 
ورد ؟  با وجود اين، به قول آرا مي 

تيري كويل ، اقتصاد داني متخصص 
مدهاي آايران ، به يمن افزايش در

چند شاخص خوب نيز وجود ، نفت 
در واقع رشد ( رشد اقتصادي : دارند 

فقر اقتصادي از رهگذر فروش ثروت 
وازنه بازرگاني حفظ شده ، م) ا .كشور ا

 . ذخايرارزي زيادند . كشور مثبت است
، استاد در مأسسه      اما دنيس بورشارد

  اين  روابط بين المللي پاريس،
: شاخص ها  را نيز زير سئوال مي برد

دستگاه اقتصادي ايران دولتي و نابارور 
كم .  كم ايجاد كار مي كند . است 

ماليات مي پردازد  و حقوق گمرگي 
ن در برابر رقابت خارجي آ ، از باال

حمايت مي كند و اشتهاي زيادي براي 

بيمن .  مساعده هاي دولتي دارد 
 ميليون بشكه نفت،  7/2صدور روزانه 

دولت شير يارانه را باز گذاشته است و 
 55از .  ازاين لحاظ مانند ندارد 

  2006مد نفت در سال آميليارد دالر در
 ميليارد 23مد آ، اين در2003در سال ( 

ن، آ، بخش عمده اي از ) دالر بود 
بعنوان يارانه و امداد توزيع شده است 

يارانه به مسكن، به شغل، به نان، به ( 
و به بنزين و نفت و ... برنج، به داروها و

مد نفت نه آزيرا براي مالها  در. گاز 
سرمايه اي براي نوسازي و رشد پذير 
كردن اقتصاد كه يك رانت سياسي 

( چه كسي اختيار اين يارانه را .  ت اس
 11 ميليارد دالر درسال برابر 20 تا 15

در )  درصد توليد ناخالص داخلي 
دست دارد ، هم او نيز مردم را مشتري 
مي انگارد كه با دادن يارانه 

بهاي باالي .  وفاداريشان را مي خرد 
نفت به دولت امكان مي دهد  حقوق 

ي مواد ها را افزايش دهد و قميتها
كشاورزي را ثابت نگاه دارد و به 
جواناني كه مي خواهند ازدواج كنند، 

 . قرض الحسنه داده شود 
     اما  سهم شير را از يارانه ها، صاحبان 

در ايران، قيمت . خودروها مي برند 
بنزين پائين تر از هرجاي ديگر جهان 

 40و چون كشور .  سنت اورو 8: است 
 مي شود را درصد بنزيني كه مصرف

مد نفت آوارد مي كند، بخشي از در
ورده هاي نفتي مي آصرف خريد فر

.  شود كه در داخل به مصرف مي رسند 
بدين سان، ميزان يارانه نفت و بنزين، 

 .  ميليارد دالر مي شود 10ساالنه 
.       ميزان يارانه بيشتر نيز مي شود 

زيرا بعلت ارزان بودن بنزين،  بخشي 
قاچاقچيان . ق مي شود ن قاچاآاز 

بنزين را به عراقيها و سوريها و پاكستاني 
ها و افغانها مي فروشند و مابه التفاوت 

كاميونهاي بنزين : را به جيب مي زنند 
به مرز ها مي برند و تحويل خريداران 

ن مرز ايران مي آن سوي اين و آ
به قول فريده عادلخواه، محقق . دهند 

قات علمي در مركز مطالعات و تحقي
فرانسه، مبادالت مرزي بس پررونق 

 . هستند 
 كشاورزان نيز استفاده كنندگان ●

بنا . عمده از يارانه هاي دولت هستند 
بر بانك مركزي قيمتهاي  تضمين شده  
گندم و برنج و گوشت و لبنيات و يا 
يارانه خريد كود شيميائي ، در سال 

 ميليارد دالر هزينه پاي 3/2، مبلغ 2005
علت پرداخت اين . لت گذاشته اند دو

يارانه ها اينست كه مصرف كننده مواد 
غذائي را به قيمت پائين بخرد و مصرف 

و كشاورزان نيز بخشي از توليد .  كند 
خود را به كشورهاي همسايه مي 

نتيجه اينست كه قيمتها در .  فروشند 
وقتي حكومت . ايران باال مي رود 

اي متوجه شد كه خرجهائي كه بر
خريد مركبات مي كند  زياد مي شوند 
و قيمت مركبات  باال مي رود، از 
حقوق گمركي واردات كاست تا بر 
توليد كنندگان فشار وارد كند نتيجه 

نها ورشكست شدند آاين شد كه اغلب 
. 
 از زمان تصرف عراق توسط امريكا ●

، عراق بازار مهمي براي ايران 2003در 
، برق و ايران به عراق.  شده است 

دستگاههاي برقي و خودرو، فرش، 
مصالح ساختماني ، ماهي ، ادويه جات ، 

تهران اين .  صادر مي كند ... كتاب و
صادرات را وسيله تحكيم مناسبات خود 

 درصد 60با شيعه عراق مي شمارد كه 
جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند 

 . 

اقتصاد رانت محور كه رژيم  سازمان  ●
انع از هرگونه  نوسازي و داده است، م

، حتي رشد دستگاه اقتصادي كشور
تنها از بابت .  شده است بخش نفت ،

 6هدر رفتن  بنزين در پااليشگاه ها،   
.  درصد از توليد از دست مي رود 

ايران توانائي استفاده از سهميه فروش 
خانم . نفت خود را  نيز پيدا نمي كند 

د عادلخواه توضيح مي دهد كه اقتصا
كشور گرفتار عدم تعادلهائي گشته 
است كه هرگاه بخواهند متعادل 
گردند، تمامي نظام است  كه  برهم 

 . مي خورد 
 ميليون ايراني كه در خارج از 4 ●

... ) اروپا و امريكا و اسرائيل و( ايران 
زندگي مي كنند،  معادل صدها 

ورده هائي را به ايران آميليون دالر فر
كشور يافت نمي مي فرستند كه در 

داروها ، قطعات يدكي خود ( شود 
در تهران، زير چادر ، ... ) . روها و

ويدئوهائي بفروش مي رسند كه 
خرين توليدها در  آفيلمبرداري از 

 . كاليفرنيا توليد شده اند 
 سخت گيري رژيم سبب پيدايش ●

يك اقتصاد غير رسمي شكوفا شده 
ن، زنان نقش عمده را آاست كه در 

نها  فروش آدر بازار،  : د دارن
زيرپوششهاي زنانه و اسباب آرايش را 

 . در اختيار دارند 
اما اين دو اقتصاد ، يكي رسمي و   ●

ديگري غير رسمي مي توانند ادامه 
 : حيات بدهند به دو شرط 

 قيمت نفت خام در بازار جهاني – 1
 باال بماند 

 و هيچگونه محاصره اقتصاد - 2
 .   مختل نسازدمبادالت ايران را

    به سخن ديگر، هرگاه  قيمتهاي نفت 
پائين بيايند و يا مجازاتهاي اقتصادي 
سخت مقرر شوند ،  خطر بروز 

يا آ.  نارضائيهاي بزرگ قطعي مي شود 
جمهوري اسالمي سرنوشت روسيه 
شوروي را پيدا خواهد كرد ؟  در 

، 80 و در اوائل دهه 1970سالهاي 
هاي مصرفي را  ورده آمسكو واردات فر

از رهگذر افزايش قيمتهاي نفت  
اما چون زمان ضد ضربه . پرداخت 

 شد،  نتوانست 1986نفتي در سال 
يارانه اي را بپردازد كه بابت مواد 
مصرفي مي پرداخت و اين امر از 

بنظر  روژه .  اسباب سقوط رژيم شد 
استرن، استاد دانشگاه جونس هابكينس  

 بال بر سر بر اين نظر است كه همين
در پايان : مد آرژيم ايران نيز خواهد 

كادمي علوم امريكا، آ،  در 2006سال 
 ارائه كرد او در گزارشي در باره ايران

مدهاي نفتي ايران آن، درآكه بنا بر 
زيرا نبود . رو بكاهش مي گذارند 

سرمايه و انجام نگرفتن سرمايه گذاري 
هاي الزم، سبب كاهش صادرات نفت 

  2015 اين صادرات در سال مي شود و
نچه ايرانيان خود « آ. قطع مي شوند 

با خويشتن مي كنند، بسيار بدتر از 
هركاري است كه ما مي توانيم  به 

 .  » نها بكنيمآزيان 
«  در مورد بحران اتمي ايران،  ●

امريكائي  مجازاتهاي در دم » بازهاي 
را ترجيح مي دهند و حتي خواهان 

 سال 10زيرا .  ند مداخله نظامي هست
صبر كردن براي اينكه رژيم ايران از 

يد، يعني بيمه كردن توليد آپاي در
بمب اتمي توسط ايران از هرگونه 

 .خطر 
خبر مي دهد )   مارس 27(  لوموند ◄

كه مبادالت ميان ايران و دوبي به 
مبادالت مجاز خالصه نمي شود بلكه 
شامل مواد مخدر و اسلحه نيز مي شود 

 . 

    اين شيخ نشين، كه تنفس گاهي  
 13در روز ، . براي ايرانيان نيز هست 

پرواز از ايران به دوبي، جوانهاي 
قشرهاي پولدار جامعه را به دوبي 

اينها از مقررات خشك .  ورند آمي 
، ولو بطور رژيم جمهوري اسالمي 

خر آدر تعطيالت . مي گريزند موقت، 
سرت هفته،  جوانها ، براي رفتن به كن

يك خواننده پاپ در تبعيد و يا به 
 .يند آ، به دوبي مي ديسكوتك 
( ، 1979نكه مذهبي ها در آ     بعد از 

صاحب قدرت در ايران شدند ،  ) 1358
هزاران ايران راهي امارات گشتند و  
سرمايه هاي خود را  ساختمان سازي و  

بكار ... ايجاد هتل و رستوران  و
 . انداختند 
ينش احمدي نژاد به رياست      با گز

،  موج 2005جمهوري در ژوئن 
جديدي از سرمايه هاي ايران 

.  برخاست و به امارات گريخت 
 مارس به 24مجازاتهائي كه روز شنبه 

تصويب شوراي امنيت رسيدند،  بسا 
موجب تشديد گريز سرمايه ها از ايران 

  .به امارات مي شود
وند،  ارزيابي و خبر لوم: انقالب اسالمي 

اين واقعيت را بازگو مي كند كه اقتصاد 
ايران تحمل مجازاتهاي اقتصادي را نمي 

حتي بدون اين مجازاتها ايرانيان را . ورد آ
طرفه اين كه در .  ورد آاز پا در مي 

همين حال،  احمدي نژاد  تعهد مي كند 
 سال ، نفت اروپا را تأمين كند 50بمدت 

! : 
 

يكبار ديگر، احمدي نژاد 
خن متناقض و نابخردانه س

ما تعهد : خود را تكرار كرد
 سال 50مي كنيم بمدت 

 :نفت اروپا را تأمين كنيم 
 
 ) 86 فروردين 7(  مارس 27 در ◄

شب هنگام، تلويزيون جام جم يك، 
مصاحبه احمدي نژاد با تلويزيون 

روزنامه نگار . فرانسه را پخش مي كرد
شما كه : فرانسوي از او مي پرسيد 

گاه نداريد، از چه رو بر غني نيرو
سازي اورانيوم اصرار مي ورزيد ؟ و 

 :احمدي نژاد پاسخ مي داد 
نفت و گاز تمام مي :    واضح است

اولين نيروگاه ما به زودي بكار .  شوند
 هزار 20ينده بايد  آ20مي افتد و ما تا 

چرا فرانسه . مگاوات برق توليد كنيم 
ما هر سال نيروگاه اتمي مي سازد؟ 

 سال نفت فرانسه را 50حاضريم بمدت 
ما حاضريم نفت تمام اروپا . تأمين كنيم

مي دانيد كه ما ثابت . را تأمين كنيم 
چرا . كرده ايم به قول خود پايبنديم 

 فرانسه نيروگاه مي سازد ما نسازيم ؟ 
پاسخ سراسر دروغ و : انقالب اسالمي 

ميز احمدي نژاد گوياي آتناقض 
. ز اندازه عقل او  استزورمداري بيش ا

 در حقيقت، 
 اگر نفت و گاز تمام مي شوند و – 1

بدين خاطر شما مي بايد نيروگاه اتمي 
بسازيد، پس چگونه تعهد مي كنيد 

 سال نفت مورد نياز اروپا را 50بمدت 
تأمين كنيد ؟  اگر تمام نمي شود، چرا 
نفت را هرچه بيشتر مي فروشيد و با 

اه اتمي با سنگين ترين قيمت نيروگ
تكنولوژي روسي مي خريد ؟  چرا اين 
نفت را نفله مي كنيد و جنايت بر ضد 

 ن را مجوز  آاقتصاد ايران و محيط زيست 
 ؟ساختن نيروگاه اتمي مي كنيد

 12در صفحه

هزينه اتم ؟
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  كسي كه در مقام رياست جمهوري - 2
ايران است هنوز خبر نداشته است كه در 

، پا روزهاي پيش از مصاحبه او، سران ارو
مدند و بنا گذاشتند تا آدر بروكسل، گرد

 درصد انرژي مورد 20ينده، آ سال 20
نياز اروپا را از انرژي قابل تجديد كه 

لوده نمي كند ، تأمين آمحيط زيست را 
 .كنند 

  تنها نيروگاه را نيز روسها به گروگان - 3
. تعليق غني سازي اورانيوم گرفته اند 

ن را آوخت يد، سآبرفرض كه از گرو در 
 . روسها خود بايد بدهند 

نكه آ   غني سازي اورانيوم  براي - 4
 40صرف كند، نياز به وجود حدود 

 ....نيروگاه اتمي دارد و
     و اينگونه پاسخ ها، موجه كردن 

زيرا مسلم مي . تشديد مجازتها است 
كند هدف رژيم نه توليد انرژي كه توليد 

  .بمب اتمي است
 

يس كل بانك رئ« شيباني ، 
ارز زياد داريم و : » مركزي 

از پس پرداخت اضافه 
قيمت ناشي از فشارهاي 

 :ئيم آامريكا بر مي 
 
 14در به گزارش خبرنگار مهر،  ◄

كل بانك  ابراهيم شيباني رئيساسفند ، 
سهم دالر از : گفته است مركزي 

ذخاير ارزي ايران به طور دائمي در 
متر اكنون به ك  حال كاهش است و هم

ايران از .  درصد رسيده است30از 
ها پيش به علت كاهش ارزش  مدت

دالر در برابر ساير ارزها اقدام به متنوع 
ساختن ذخاير ارزي خود و كاهش 

 .سهم دالر در آن نموده است
در اين راستا ايران اقدام به كاهش     

ذخاير دالري خود كرده است و هفته 
دالري به هفته و ماه به ماه از ذخاير 

اكنون سهم  شود و هم ايران كاسته مي
دالر از كل ذخاير ارزي ايران به 

 . درصد رسيده است30كمتر از 
كاهش ذخاير دالري يك واكنش     

طبيعي به فشارهاي آمريكا عليه برنامه 
اي ايران و تحريم دو بانك  هسته

 .بزرگ و سه شركت ايراني است
ع هاي آمريكا را موان تحريم    شيباني 

كوچك بدون آثار بزرگ بر ايران 
ايران چهارمين : خواند و گفت

صادركننده بزرگ نفت جهان است و 
مند است  از درآمدهاي سرشاري بهره

است با استفاده از ذخاير ارزي و قادر 
قابل توجه خود، هر گونه افزايش 
هزينه تجارت در اثر فشارهاي آمريكا 

 .را بپردازد
م رقم دقيق وي با امتناع از اعال     

ذخاير ارزي : ذخاير ارزي ايران، افزود
اكنون در باالترين سطح  ايران هم

تاريخ قرار دارد و دهها ميليارد دالر 
 .است

شيباني موجودي حساب ذخيره      
 ميليارد دالر اعالم كرد و 11ارزي را 

اين ميزان تقريبا برابر مدت : گفت
مشابه سال گذشته است چرا كه طي 

ذشته دولت از موجودي يك سال گ
اين حساب براي توسعه داخلي و 

 .واردات استفاده كرده است
 با اشاره به سخنانش در       او 

شهريورماه سال قبل درباره قصد ايران 
من : از كاهش ذخاير دالري گفت

گفتم كه ذخاير دالري خود را كاهش 
. خواهيم داد و اين كار را نيز كرديم

ايران ذخاير هاي متوالي،  براي سال
ارزي خود را به صورت دالر نگهداري 

كرد و مبادالت ارزي آن نيز به  مي
 .صورت دالر بود

اما اكنون بايد بگويم، ما مبادالت      
مالي خود را به منظور دفاع از منافع 

ايم و سهم دالر را به  ملي، متنوع ساخته
ترين سطح الزم خواهيم رساند و  پايين

ديدا كاهش مبادالت دالري را ش
 .خواهيم داد

هاي دالر در  وي درباره جايگزين    
بخش قابل : سبد ارزي ايران گفت

توجهي از ذخاير ما به يورو تبديل 
شده است زيرا اروپا به طور سنتي از 
بزرگترين شركاي تجاري ايران بوده 
است، اما ما در سبد ارزي خود از 

 .ايم ديگر ارزها و طال نيز استفاده كرده
داري  شيباني با رد اتهامات خزانه     

آمريكا به بانك صادرات و سپه در 
اميدوارم : تامين مالي تروريسم، گفت

روزي مقامات آمريكايي سرعقل بيايند 
و بفمند كه بهترين راه، مشاركت و 
همكاري و احترام به ديگر ملل است، و 

 .ها نه متهم ساختن كشورها و بانك
 ، )ردين  فرو6(  به گزارش ايسنا ◄

در راستاى افزايش فشارهاى بين 
المللى، ايران نيز شروع به تشديد 

با  .سياست هاى مالى خود كرده است
وجود انتشار برخى گزارش ها مبنى بر 
اين كه دولت با هزينه هاى بسيار باال 
ذخاير استراتژيك را خالى كرده است، 
محمد جعفر مجرد، معاون امور بين 

ايران : أكيد كردالملل بانك مركزى، ت
براى مقابله با هرگونه شوكى در بازار، 

 .اندوخته كافى در اختيار دارد
حساب ذخيره ارزى ايران تا پايان   

 ميليارد دالر بوده 9 در حدود 85سال 
 ميليون 600است كه تنها يك ميليارد و 

 . بوده است84دالر كمتر از سال 
  معاون - 1بدين قرار، : انقالب اسالمي 

ور بين المللي بانك مركزي، قول رئيس ام
بانك را در باره رقم ذخيره ارزي تكذيب 

 9 كه 11اين ذخيره نه : مي كند 
 رئيس – 2و . ميليارد دالر بوده است 

بانك مركزي مي پذيرد بخاطر قطع  يا 
محدود شدن معامالت بانكهاي خارجي 
با ايران، بابت واردات مي بايد با بهاي 

  .  بيشتري بپردازند

 
: مجلس » نماينده « قنبري، 

نمره عملكرد اقتصادي 
حكومت احمدي نژاد صفر 

 :است 
 
داريوش قنبري ، 1385 اسفند 25 در ◄
 آفتاب مجلس مافياها به » نماينده « ، 

  اقتصادي متأسفانه عملكرد: گفته است
دولت در اين مدت و به خصوص در 

اي بوده كه حتي در   به گونه85سال 
كه موفقيت نسبي داشته هايي  بخش

تواند  است، هيچ فرد منصفي نمي
 براي آن 10اي بيش از نمره  نمره

همچنين در برخي از . درنظر بگيرد
ها مثل بخش كشاورزي بايد به  بخش

 و حتي نمره 3اي كمتر از  دولت نمره
 . منفي داد

حتي با تك ماده و : وي تصريح كرد
تواند از مردود شدن  ارفاق هم نمي

د اقتصادي اين دولت در سال عملكر
 .  جلوگيري كرد85

نوسانات شديد قيمت : قنبري افزود
 درصدي 100 تا 50مسكن و افزايش 

آن در برخي نقاط تهران، افزايش 
قيمت مصالح ساختماني، مواد خوراكي 

اي كه در سبد خانوار  و مايحتاج اوليه

مردم جاي دارد در اين مدت به شدت 
 . تبر مردم فشار آورده اس

عضو كميسيون امنيت ملي به     
سفرهاي استاني هيأت دولت و 

هاي رئيس جمهور در اين سفرها  وعده
در حوزه : ه است  و گفتهاشاره كرد

انتخابي من يعني ايالم كه هيأت دولت 
در دومين سفر خود به آنجا رفت 

توان گفت كه تقريبا هيچكدام از  مي
نژاد كه بار  هاي آقاي احمدي وعده

ي داشت و در جمع مردم اعالم شد مال
 . عملي نشده است

 درصد از 70: وي تصريح كرد
نژاد در ايالم  هاي آقاي احمدي وعده

بار مالي داشت كه تا كنون عزم جدي 
 . بينم براي اجراي آن نمي

دولت و مسئوالن آن بايد دقت   
هاي خود و دادن  بيشتري در سخنراني

 كه وعده به مردم داشته باشند، زماني
يك مسئول و به خصوص رئيس 

اي را به طور علني  جمهوري وعده
كند مردم توقع خواهند  مطرح مي

شوند كه اين  داشت و مطمئن مي
 .ها به سرانجام خواهد رسيد وعده

 
از لحاظ  از ميان بردن : انقالب اسالمي 

مقاومت اقتصادي ايران در برابر 
محدوديتهاي اقتصادي ناشي از 

 امنيت و دولتهاي مجازاتهاي شوراي
غرب ، عمل دولت مافياها جنايت 

 .اقتصادي و خيانت مسلم به ايران است
     و اين خيانت در قلمروهاي ديگر، از 

موزش و پرورش ، به آجمله در قلمرو 
  :نسل جديد نيز روا مي رود

 
 ژاله وفا 

 

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 
پرورش ايران در 

  12 بخش - 21قرن 
 
 

ت كمي و كيفي آموزش و  مشكال
 12 بخش - 21پرورش ايران در قرن 

در اين شماره بخش پاياني  سوالها از 
دانش آموزان و پاسخهايشان  را 

الزم به ياد آوري است .پيگيري ميكنم
 دانش آموزان مصاديق چون  كه

و موضوع  سيستم  اصلي آموزش
باشند و  آموزش و پرورش كشور مي
فصل و عيوب  اين سيستم بطور بال

مستقيم بر روي روحيه و انگيزه و 
 بطور اذهان آنها است كه  اثر ميگذارد

 دانش آموز داخل 3نظرات نمونه 
جويا  كشور را در يك مصاحبه كتبي

هر سه در سال سوم دبيرستان .شدم 
يكي با نام مستعار پيمان در .هستند

ت نامنطقه اي ضعيف از نقطه نظر امكا
ديگري با شهري در اطراف تهران  ،  

نام  مستعار پويا  در يكي از بهترين 
دبيرستانهاي تهران ، و ديگري دختر 
خانمي  از يكي از مناطق متوسط 

 با نام مستعار پروانه 8 تهران يعني منطقه
 سوال و پاسخ از 15 شماره ، 2 در . 

نظر خوانندگان محترم گذشت و اينك 
 .دنباله پرسشها و پاسخها

س و در خانه آيا شما بر سر كال-16
زبان دوگانه داريد؟ يعني در مدرسه 
نگران طرح برخي مسائليد كه در خانه 

نيستيد؟  اگر آري كدام مسائل در 
 مدرسه قابل طرح نيست؟

 .پاسخ نداده است: پيمان
 به خاطر جو بسيار دوستانه حاكم :پويا

بر فضاي دانش آموزي مدرسه ما ، 
ا عموماً مشكلي براي بيان صحبتهايمان ب

 .دوستان خود نداريم
زبان دوگانه را همه جا : پروانه
در اجتماع و خانه و با افراد و .داريم

درتمام محيط .  گاهي حتي با خودمان
فرهنگي ما با زبان دوگانه رابطه برقرار 

جايي كه انسان اجازه ندارد .ميشود
خودش باشد الجرم  با زبان بيگانه با 
خود و غير  خود صحبت ميكند، 

. د نزديك ترين فرد بهش باشههرچن
اي كاش مدرسه محل فرا گيري زبان 

مسائل به .يگانگي با خود و جامعه بود
-  اغلب سياسي " بودار "اصطالح

مثال ارزيابي اينكه چرا .اجتماعي هستند
وقتي خاتمي به ما نياز داشت يك دفعه  

 ساله براش بالغ  محسوب ميشديم و 15
لبته  موقع ا( ميتوانستيم انتخابش كنيم 
 ساله بودم 12انتخاب بار دومش من 

 ساله بود و مانده  بود 16ولي خواهرم 
ولي !) كه آيا با راي دادن بالغ ميشه؟

موقع رفع نيازها و پاسخ گويي به 
خواسته هامون  يك دفعه همه مهجور 

شديم و خواهرم به خاطر بحث با معلم   
 . اصالح طلبش  دچار دردسر شد

سفرهاي علمي و يا آيا شما در -17
اردوي تفريحي همراه مدرسه شركت 
كرده ايد؟ اگر آري چند بار و چگونه 
 و هزينه اش را چه كسي متقبل ميشود؟

 خير:پيمان 
هزينه بين . شركت نكرده ام.خير:پويا

 .مدرسه و دانش آموزان تقسيم ميشود
اردوي ! كدام سفر علمي؟:پروانه 

 .تفريحي هم نرفتيم چه خاصه علمي
شما نحوه درسي را كه خالقيت را -18

در شاگردان تقويت ميكند چگونه 
 تصور ميكنيد و چه مشخصاتي دارد؟

تحقيق و پژوهش و تغيير ديدگاه :پيمان
دانش آموزان نسبت به درس 

 ...خواندن
 اگر مواردي را كه در مورد :پويا

توصيف مدرسه دلخواهم بيان كردم ، 
 رعايت شوند و دانش آموزان درگير با

مثالً ( مشكالت خارج از مدرسه نشوند 
كمبود تفريح ، افسرده بودن خانواده ، 
افسردگي اجتماع ، دعواهاي 
خانوادگي بلند مدت ، فشارهاي 
خانواده براي تحقق خواسته خاص 
آنها به هر قيمتي كه با خواسته دانش 
آموز تطابق ندارد ، وابسته ديدن و 
احساس حق مالكيت نسبت به فرزند و 

كه همگي موجب كشته شدن انگيزه . ..
مي ... و به تبع آن ضعف خالقيت و 

، پرورش اعتماد به نفس او ، ) شوند 
تشويق او به تحصيل و مهيا كردن 
وضعيتي كه دانش آموز رشد خود را 

مثالً اگر او در درس . ببيند و لمس كند
شيمي رشد كرد ، گاهي به او جايگاه 

 او را در كل ارزش كار. معلمي بدهند 
اين گونه او شوق .  به او نشان دهند

بيشتري براي ادامه راه تحصيل و به 
تبع آن خالقيت هر چه بيشتر او مي 

اما او نبايد از كنكور ، به اين . شود
شكل كه در حال حاضر برگزار مي 

اين نگراني بسيار . شود نگران باشد 
پس كنكور  درحال . مخرب است 

بايد حذف حاضر ، با اين نحوه سنجش 
 .شود

تدريس مناسب با وافعيات :پروانه 
محيطي و اجتماعي ، رفع سانسور از 
كتب تاريخي ، اجازه بحث و انتقاد 
نظري به دانش آموزان دادن، 
مشاركت دادن دانش آموزان در نحوه 

تعيين تكاليف شب در خور اشكاالت 
فردي و منفرد آنان،اهميت دادن به 

 وجود امر پژوهش در دانش آموزان ،
 ...گردشهاي علمي و هنري و

كمبودهاي مدرسه اتان  را و -19
سيستم آموزش و پرورش هر آنچه به 

 .ذهنتان ميرسد را لطفا بيان كنيد
در ميان  پاسخ به  سوالهاي قبل :پيمان 

 .توضيح داده ام
كمبود فضاي مدرسه ، تمركز :. پويا

بيش از حد روي كنكور ، تابوي كنكور 
ت ، ديد معلمان كه كه بسيار مضر اس

فكر مي كنند بايد دانش آموز را پر از 
يادگرفته هاي خود بكنند و او را از 
دريچه كنكور بگذرانند و ديد غلط 
دانش آموزان كه مي خواهند فقط از 
كنكور عبور كنند و بايد گفته هاي 
معلم را حفظ كنند و اصالً ديد تحقيقي 

براي مثال پژوهش . به آن ندارند 
كم انجام مي شود و در اين راه بسيار 

بسياري از حقوق خود را نيز زير پا مي 
سيستم سنجش نمره اي مطلق . گذارند

، موجب تغيير ماهيت تحصيل در 
كمتر كسي . مدارس ايران شده است 

درس را به خاطر آموختن علم مي 
اكثراً درس مي خوانند كه . خواند 

نمره بياورند و در نهايت در كنكور 
اين ديد اكثر دانش . وند قبول ش

آموزش و . آموزان و معلمان است 
پرورش ، به دانش آموز  در عمل به 

 نگاه مي كند "پاسخ گو" عنوان يك
پاسخ "در حالي كه بايد به ديد يك 

اكثر مدارس و .  به او بنگرد"جو
. معلمان هم همين ديد را دارند 

متأسفانه دانش آموزان هم همين نگاه 
ند كه كنكور از عوامل را به خود دار

مهم ايجاد اين ديد غلط ، حداقل براي 
سنجش نادرست ، . دانش آموزان است

موجب . كه وسيله آن فقط نمره است
تك بعدي شدن تحصيل در آموزش و 

مجموعه اين . پرورش شده است
مطالب ، نشان دهنده فرهنگ نادرست 
تحصيل در بين دانش آموزان و 

م از اين خانواده ها ه. معلمان است
آن ها هم نگران . جمع مستثني نيستند

اين قدر نگرانند كه خود . كنكورند 
موجب فشار روحي بر دانش آموزان 

اختالف امكانات شديد در .  مي شوند 
بين مدارس نيز از اشكاالت آموزش و 

با توجه به اين مسائل ، . پرورش است
فاصله تحصيل حقيقي ، با چيزي كه در 

 در جريان "حصيلت"ايران به نام 
 ؟!است تا چه اندازه است 

بيشترين كمبودي كه دانش :پروانه
آموز را زجر ميدهد كمبود محتوا و 

 تا توپ 2حاال . كيفيت تدريس است
هم كم باشه در مدرسه چندان هويت 

ولي آموخته هاي . ما را عوض نميكند
غلط آنهم در باره  تاريخ و دين و 

. ارداجتماع ضررهاي جبران ناپذير د
تمامي  مدارس ايران و نه تنها مدرسه 
ما  از فقدان تحقيق و پژوهش و 
معلمان زبر دست و خوب دوره ديده و 
ديدي صحيح نسبت به علم و فوايد 

 .علم زجر ميكشد
نكات مثبت و قوت مدرسه اتان -20

ونيز  حسن شيوه آموزش و پرورش 
 ايران چيست از نظر شما؟

 . پاسخ نداده است- :پيمان
 باال بودن نسبي سطح تئوري هاي :ياپو

آموزشي ، نقطه مثبت آموزش و 
اما نوع سنجش علم ، . پرورش است

كمبود آزمايشي ، ديد غلط به تحصيل 
و دانش آموزان و همه مواردي كه 

نقاط ضعف ... پيش از اين بيان كردم و 
البته نقطه قوت مدرسه ما ، ! آن هستند 

اين است كه از نظر فرهنگي و 
ماعي ، خانواده ها ، دانش آموزان اجت

 ، دبيران و مسئوالن در سطح مناسب و 
 

 13در صفحه

هزينه اتم ؟
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بااليي قرار دارند و اين موجب 
نزديكي نسبتاً زياد دانش آموازن و 
. فضاي نسبتاً دوستانه مدرسه شده است

مي گويم نسبتاً چون نسبت به ساير ( 
كمبود زنگ ) مدارس بيان مي كنم 
ي نگرفتن اين تربيت بدني ، و جد

زنگ از بزرگترين مشكالت هم آموزش 
 .و پرورش و هم دبيرستان ما است

در مدارس ما روي تئوري :پروانه
خوب كار ميشود واگر اين را جنبه 
مثبت آن بگيريم ، آن روي سكه كه 
فقدان كار عملي است نيز هويدا 

من حسن ديگري متاسفانه در ! ميشود
 ولي مدرسه ما. شيوه تدريس نمي بينم

 خانم  معلم با 2حسنش در وجود 
وجدان خالصه ميشود و يك مستخدم 

 .صميمي
 چه پيشنهاداتي براي بهبود سطح -21

 تحصيل و تدريس در ايران داريد؟
براي بهبود سطح تحصيل و  :پيمان

تدريس در ايران بايد ايثار و از 
خودگذشتگي و احساس وظيفه را  در 

 . خود پرورش داد
ز مواردي را كه در هر كدام ا:اپوي

 بيان كردم رعايت 18 و 16پاسخهاي 
شدني و اشكاالتي كه در مجموعه پاسخ 
هايم بيان كردم ، برطرف شوند ، 

تغيير ديد + حذف كنكور : مخصوصا ً 
جامعه نسبت به تحصيل ، موجب بهبود 
وضع تحصيلي در ايران مي شود ؛ هر 
چند همگي مانند حلقه هاي يك 

اند و با هم رابطه زنجير به هم متصل 
 .دارند
سعدي در شعر زيبايي  رابطه  : پروانه

درست و ايدا آل دانش آموز و معلم را 
 بخوبي وصف كرده است

 درس معلم گر بود زمزمه محبتي :
 جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را 
وقتي اكثريت قريب به اتفاق معلمان ما 
به گفته خودشان با اين حقوق بخور و 

ها در حد انسان بي رمق گذران نمير تن
زندگي ميكنند ، اغلبشان حال و 
حوصله اي براي رفتار معنوي ودرس 

از سر وظيفه، رفع . محبت  ندارند
مسئوليت ميكنند  و منتظرند به سراغ 
شغل دوم و يا كارهاي خانه كه 

اين رفتار .انتظارشان را ميكشد بروند
عجوالنه و بي رمق معلمان را ما دانش 

ن با پوست و گوشت خود هر آموزا
نمي خواهم بگويم . روز حس ميكنيم 

مقصر معلمانند كه نه، آنها اغلب اسير 
ولي اين رفتار بي حوصله و .فقر ماديند 

تهي شده از عشق طفل گريز پاي را به 
مدرسه كه نمي كشاند هيچ ،طفل 
پايبند را نيز گريزان از درس و مشق 

براي بهبود سطح تحصيل و .ميكند
ريس ابتدا بايد در دانش آموزان تد

هيجان شناخت و جستجوي علم  بر 
محفوظات، انباشت مغز با .انگيخته گردد

اطالعاتي است كه به سرعت برق نيز از 
شناخت علم يك جريان .ذهن ميرود

و دانش آموز چون خود تجربه .است
كرده است از حافظه اش نيز رخت بر 

خوب مسلم است كه براي .نمي بندد
 تدريس و تحصيل بايد لوازم آن بهبود

مثال كتب درسي . نيز در اختيار باشد
كه حاوي غلط و تحريف و دروغ 

معلم مرتب سطع علم !تاريخي نباشد
خود را با رشد علمي در جهان  

و امكانتش  را نيز دولت .همطراز كند
فرصت سوال و .براي او فراهم بياورد

كنجكاوي در هر زمينه اي را به دانش 
و از وسائلي چون .دهندآموز ب

كامپيوتر كه راه دسترسي به اطالعات 
را براي دانش آموزان هموار ميكند  ، 
در سطح دبيرستان اجازه استفاده داده 
شود و نه اينكه وسائلي تزئيني محسوب 

و باالخره دانش آموز را از  زير . شوند
 فشار كنكور رها سازند

نتايج و بررسي پاسخهاي دانش 
 :آموزان

 3 دانش آموز بطور نمونه از 3 پاسخ21 
منطقه تهران را به پرسش هايي در 
زمينه كيفيت و كميت آموزش و 
پرورش در مدارس ايران مالحظه 

 دانش آموز 3هرچند اين .  كرديم
 ميليوني 15معرف واقعي كل جمعيت 

 چرا  .دآنش آموزي كشور نميباشند
 برم اينجانب در خارج از كشور بسر مي

 در سطح  آماري از داخل نظر سنجيو
  ،در حيطه امكانات  اينجانب وسيع

اما به مصداق  مشت  .نبوده ونيست
نمونه خروار  تا حد بسيار زيادي در 
همين پاسخها  ،به مسائل و مشكالت 

نگارنده . يكسان و مشترك  بر ميخوريم
وقتي با اين پاسخها روبرو شدم از 
طرفي به پهناي صورت خود اشك 

 از حجم  محروميتها و آنهم. ريختم
مشكالتي كه جوانان ما با آن مواجه اند 
و اغلب نيزجنبه مادي ندارند بلكه ربط 
مستقيم به شيوه نگرش دست 
و .اندركاران آموزش در ايران دارند

از طرفي يك شادي دروني من را 
اميدوار ساخت كه با اين روحهاي  
حساس و ديدگان  بصيرت بين و  بسيار 

  ساله 17 و 16وانان بينتيز و دقيق ج
ايراني  ، استبداد واليت فقيه تاب 
تحمل توقعات بجاي اين نسل را 

هرچند نياز هاي بر . نخواهد آورد
آورده نشده بر هم تلنبار ميشوند ولي 
نسل كنوني بيدار است و حقوق حقه 

نسل جديد  نسلي .خود را مطالبه ميكند
متوقع و زياده خواه نيست ولي عدم 

پايمالي  حقوق انساني خود را منزلت و 
 .تاب نميĤورد

منطقه فقير و (  تقسيم بنديهاي رايج 
هيچگونه تاثيري ) متوسط و ثروتمند 

در ديد تيزبين و عدالت خواه اين سه 
هر سه بطور .دانش آموز نداشته است

دقيق كمبود هاي كيفي و كمي را بر 
هر چند تنها  مدارسي كه . شمرده اند

ميليون  ميگيرند،  از شهريه باالي يك 
وجود كادر  معلمان تحصيلكرده و 

با هم به جمع .  مجرب برخورداراند
 :بندي نظراتشان دقيق شويم

 :  جنبه هاي كيفي 
مدرك محوري  در آموزش و اذهان -

و بدين ترتيب تحت الشعاع قرار 
 گرفتن ارزش  في نفسه علم 

 فشار بيش از حد مساله كنكور كه به -
موزش در مدارس بدل محور اصلي آ

 .شده است
 تكيه بر محفوظات در تدريس و -

ميدان ندادن به روشهاي  ابتكاري و 
خالقيت و حس كنجكاوي  دانش 

 .آموزان 
 عدم مشاركت دانش آموزان در -

نحوه تدريس ، در ارزشيابي نحوه 
 تدريس و در تعيين نوع تكاليف 

 عدم ارتباط مواد آموزشي با زندگي -
 آموزان  و نيز عدم  روزمره دانش

فراهم آوردن آمادگي براي ورود به 
 . جنبه عملي زندگي و نيز دنياي كار

عربي (   نحوه تدريس زبان  خارجي -
به هيچ وجه  به منظورارتقاء )و انگليسي 

توانايي و مهارت تكلم دانش آموزان 
در نتيجه .به اين زبانها انجام نمي پذيرد

 اين دو كمتر دانش آموز ديپلمه اي به
زبان بطور نسبي خوب ميتوانند تكلم 

 . كنند
 جدايي جنسيتي خصوصا در بين -

معلمان   باعث فاصله گرفتن دانش  
آموزان ايراني از طبيعت اجتماعي 

كمبود  آموزش . خود گرديده است
جنسي در مدارس از طرف دانش 
آموزان  حس ميگردد و نه اينكه بدان 

 معتقدند  دانش آموزان . بي اعتنا باشند
از آنجا كه اكثر جوانان  با مسائل 

جنسي  در آينده نزديك  شخصاً سرو 
كار  پيدا خواهند كرد، پس دانايي 
موجب اشتباه كمتر آنان مي شود و 
عدم بيان مسائل جنسي ، موجب 
ناشناخته شدن آن مساله و  آموزش 
غلط و خطر ناك از از طريق اشخاص 
ناوارد  وخارج از كادر آموزشي 

 .  ميگردد
  بي رمقي  و خستگي اغلب معلمان -

آنهم بر خالف ميلشان، چرا  كه دچار 
مشكالت معيشتي هستند و تامين مالي 
ندارند و اين امر بر خوش خلقي آنها 

نها تاثير منفي . تاثير منفي دارد
 آنها.دارد

  گاهي كنترل دانش آموزان از -
طرف ناظم و يا معلم  با استفاده ازشيوه 

تخريبي از قبيل ناسزا وتوهين و هاي 
 . شوخي هاي نا مناسب

عدم توجه به مساله تربيت بدني و -
. بهداشت جسم و روان دانش آموزان

معلمان ورزش فاقد كتاب تئوريك 
 .ورزشي و برنامه ورزشي هستند

  كمبود گردشهاي علمي و هنري-
 .بها ندادن به امر پژوهش در مدارس -
علمي در  وجود اغالط و اشكاالت -

و نيز تحريف تاريخ در .كتب تدريس 
 .كتب تاريخي

 حجم شديد مواد آموزشي و فرصت -
ايران بيشترين ميزان تعطيالت را ( كم 

 ). در بين همه كشورهاي جهان دارد
  تا حدي جدي نگرفتن دانش -

آموزان و سوالهايشان و اين مساله البته 
 ... بسته به  نگرش معلم متفاوت است  و 

 : هاي كمي جنبه
كمبود وسائل و امكانات و سالن  -

ورزشي و محدود بودن رشته هاي 
 ورزشي 

 كالس كامپيوتر تقريبا حالت دكور -
دارد و  تجهيزات موجود نيز بسيار كم  

 .مورد استفاده قرار مي گيرند 
فقدان و يا نقص آزمايشگاهاي شيمي و 
فيزيك و رياضي كه آنها نيز اغلب جنبه 

د و بهره برداري عملي از نمايشي دارن
 .آنها نمي شود

 كوچك بودن فضاي اغلب مدارس 
 كمبود شديد فضا و امكانات ورزشي و 

... 
 نگارنده در بين پاسخ دانش آموزان 
هيچ امري را مخرب تر از  كنكور  بر 

 .  روحيه آنها  نديد
 فكر غالب در مدارس آموختن علم 
نيست ، بلكه قبولي به هر قيمتي در 

سيستم تدريس چنان . ور ميباشدكنك
روي اين مساله تمركز دارد كه گويي 

شعر . نميشود جان را از آن رها كرد
ذيل  بيان حال دانش آموزان  كشور 

 : است
 گر بگويم كه مرا با تو سرو كاري نيست

 در و ديوار بگويد كه سر و كاري 
 !هست 

معلم و مدير و دانش آموزان و والدين 
ن و حتي مستخدم و  اقوام و دوستا

مدرسه تنها از كنكور حرف ميزنند و 
توانايي انسان را و به سخن واضح تر 
ارزش شخص  را به اين قبولي  

وبا اين حساب ميتون حدس .ميدانند
زد كه چند ميليون دانش آموز به 
خاطرفقدان ظرفيت پذيرش دانشگاه 
ها از حتي عزيزترين افرادشان مهر نا 

و ! خورند؟تواناني و بي عرضگي مي
دست آخر جامعه از فقدان جواناني 
آزاده و توانا كه پرورش نيافتند و 

 .فرصتشان سوخته است ،ميسوزد
در شماره آينده   مساله فقدان امكانات 
ورزشي در سطح مدارس ايران را با 

استفاده از آمار و نيز مشكالت  عدم 
آموزش جنسي در مدارس ايران را 

 . ممورد  ارزيابي قرار ميده
 
 

تجاوزهاي رژيم به :  انقالب اسالمي 
حقوق انسان محروم كردن ايران از 

استعدادها و مبارزان جانبدار دموكراسي  
  :را هدف گردانده است

 
 

گروگانگيري نوع 
جديد ومهار مغزها و 
ديگر انواع تجاوز به 

 :حقوق انسان
 

روش جديد گروگانگيري و 
سياست وادار كردن مبارزان به 

 :مهاجرت
 
 روش جديدي كه رژيم براي ◄

محروم كردن جامعه از صداهاي 
اعتراض، روش جديدي را بكار گرفته 

كساني را كه صدا به اعتراض : است 
بلند مي كنند و يا رژيم احتمال مي 
دهد  اگر فرصتي دست دهد صدا به 
اعتراض بلند مي كنند، دستگير و براي 

. نها وثيقه هاي سنگين تعيين مي كنند آ
واده هاي توقيف شدگان با سپردن خان

ورند آنها را از زندان بيرون مي آوثيقه 
اما  دار و ندارشان در گرو سكوت . 

ژيم گمان ر.  مبارزان باقي مي ماند 
مي برد بدين ترتيب هم مبارزان  را 
وادار به خودسانسوري مي كند و هم 

نها را وادار مي كند آخانواده هاي 
 .ي كند نها را مجبور به سگوت مآ

 روش دوم ، فراخواندن كساني كه ◄
سابقه فعاليت سياسي دارند  به شركت 

بحث و راه حل جوئي « در اجتماعاتي 
« ن مسئله دارند،  آبراي اين يا » 

هرگاه امتناع . مي شوند » دعوت 
. كنند، سر و كارشان با واواك است 

هدف از اين كار، خنثي كردن و نگاه 
كن است داشتن كساني است كه مم

عامل تحرك در جامعه شوند و يا با 
مدن فرصت، در برانگيختن آپيش 

 .جنبش همگاني نقش پيدا كنند 
 و باالخره ، جمعي كه روز بروز ◄

بزرگ تر مي شود را كساني تشكيل مي 
دهند كه دستگيري و يا سر به نيست 

نها براي رژيم هزينه سنگين آكردن 
ر از اين جمله اند كساني كه د. دارد 

محدوده رژيم فعاليت مي كرده اند و 
يا در دوران دانشگاه ، در چارچوب 
سازمانهاي دانشجوئي مجاز فعاليت مي 
كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه 
رژيم خائن به هدفهاي انقالب بوده 

اين اشخاص را با تشكيل . است و هست
دادن پرونده و انواع تهديدها ، مجبور 

رك گويند  و يا مي كنند كشور را ت
 . بگوشه اي بخزند و دم فرو بندند

 دانشجويان تك ستاره دانشجوياني  ◄
هستند كه تنها از سوي برخي در 

نها پرونده ساخته اند آدانشگاهها براي 
و دانشجويان دو ستاره كساني هستند 

كه عالوه بر پرونده سازي در دانشگاهها 
نها  مشكالت آدر تحقيقات محلي براي 

و دانشجويان سه .  ورده اندآببارسياسي 
ستاره كساني هستند كه عالوه بر 
پرونده سازي در دانشگاهها و تحقيقات 
محلي از سوي واواك  يا سپاه 

 .پاسداران نيز داراي پرونده شده اند 
    تعداد دانشجويان تك ستاره بيش از 

 نفر هستند كه در زير تيغ اخراج 400
ند و در حال گذراندن تحصيل مي باش

از ترس اخراج نشدن كوچگترين 
 . حركتي را انجام نمي دهند 

 اخيرا  لو رفته است كه برخي از ◄
حركات نيروهاي چپ دانشجويي از 
سوي سران سپاه و بسيج دانشجويي 

پروژه .   براه انداخته شده اند
نهم از نوع تند رو آكمونيست سازي 

ن توسط سپاه پاسداران و واواك  و آ
يي ، تكرار دامگستريهاي بسيج دانشجو

ساواك در دوران شاه براي بدام 
انداختن دانشجوياني است كه در 

 .مبارزه خود صادق هستند 
 

 :زندانيان سياسي و دستگيريها * 
 
كانون صنفي   ، 85اسفند  26 در ◄

اسامي دستگير شدگان  معلمان ايران
   :را اعالم كرد   در تهران

علي  -2   محمود بهشتي لنگرودي -1
 -4 كريم قشقاوي  -3  اكبر باغاني

 -6 رسول بداقي -5  محمد رضا رضايي
 -8 نوراهللا اكبري -7 محسن كمالي

 10 سورج جعفري -9 سجاد خاكساري
  خاكبازان-11 ربيع پور   -
  :اسامي دستگير شدگان در كرمانشاه ●
 -3  صادقي -2  محمد توكلي -1

 -6 لرستاني -5  عباسي -4 حشمتي
   لرستاني

بنا به گزارش هاي رسيده تاكنون      
 تن از معلمان در كرمانشاه  دستگير 15

  .شده اند
 44دادگاه انقالب تهران اعالم كرد      

 فروردين 15نفر از دستگير شدگان تا 
 . آزاد نخواهند شد86

اي از   عده  ، 85اسفند  26 در ◄ 
هاي فرهنگياني كه به دليل   خانواده
 مجلس در روز  در برابرتجمع 

چهارشنبه هفته گذشته دستگير شده 
بودند، مقابل دادگاه انقالب تهران 
تجمع كرده و خواستار آزادي 

 .بازداشت شدگان شدند
 تن از آنان پس 40، حدود ن روزآدر 

 قواي سركوباز پايان تجمع توسط 
 .دستگير و به زندان اوين منتقل شدند

 دو تن ديگر از  ، 85اسفند  26در ◄
هنگيان كرمانشاه به نام هاي زكريا فر

عباسي فرد عضو كانون صنفي معلمان 
 اسمعيلي دبير اهللاكرمانشاه و قدرت 

دبيرستان هاي كرمانشاه ، توسط 
   نيروهاي امنيتي دستگير شدند

كميته انضباطي   ، 85اسفند    27در ◄
دانشگاه امير كبيردرآستانه سال نو پنج 

 با صدور دانشجوي فعال اين دانشگاه را
راي هاي سنگين به محروميت چند 

 .ترم از تحصيل محكوم كرده است
عباس حكيم زاده عضو شوراي مركزي 
انجمن اسالمي به همراه چهار 
دانشجوي ديگر به دو ترم محروميت از 

 .تحصيل محكوم شده است
معلمان شهر    ، 85اسفند  27 در ◄   

هاي كردستان درمقابل ساختمان 
 تجمع وراهپيمايي آموزش وپرورش 

 14در صفحه
 

هزينه اتم ؟
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  – "حق تسريع "رشوه يا 
و "سيصد"داستان جعلي 

 ! ملي ماتيثحي
 

نسه ، رئيس شركت عظيم امروزه در فرا
نفتي توتال متهم است كه جهت 

پارس جنوبي گرفتن امتياز در حوزه 
مهدي هاشمي رشوه  در ايران،

پرداخته است و از طريق نامشروع  
قرار داد را عقد و امتياز الزم را  بدست 

ي تا هنگام رسيدگي قاض. آورده است 
 را آزاد كرده به پرونده ، رئيس توتال

 با  اوني بر عدم تماسولي شرطي مب
را نيز آقاي رفسنجاني و فرزندان او 

ولي ظاهرا اين آقاي . قائل شده است 
 پنجوقاضي نميداند كه مبلغ نود يا نود

 و ميليون دالري كه در اين پرونده 
مبالغي ديگر كه در پرونده هاي مشابه 

 از آنها صحبت به ...در نروژ و كانادا و
 حق "ونبوده اند رشوه  ميان است

 كار  كه ،تا است ،بوده "تسريع 
نمايندگان شركتهاي طرف قرار داد با 
ايران زود تر سامان بگيرد و بيچاره ها 
بي خودي پول هتل و مخارج سفر را 

با توجه به اين نكته از !! متحمل نشوند
آنجا كه حساب و كتابي در كار است و 
اين جناب قاضي تهمت بي جا به آقا 

رفسنجاني زده زاده آقاي هاشمي 
است، بهتر است كه ايشان عليه قاضي 
مذكور اقامه دعوا كرده و به عنوان 
مفتري از او شكايت كند تا هم قاضي 

و هم آقا زاده اعاده !! مفتري رسوا شود
نكته قابل توجه اين . حيثيت نمايند

است كه امروز بر ايران كساني 
حكومت ميكنند كه در چهار گوشه 

 يا متهم به ترورند جهان پرونده دارند
 فساد كه درخشانترين آنها يا متهم به
يا  آ.انواده پر تحرك است همين خ

 سرزمينحاكميت چنين عناصري بر 
 حيثيت ملي مردم آن را تهديد  ايران

  نميكند؟ 
    اخيرا فيلمي از توليدات -2

 "هاليوودي به اكران در آمده با نام
 كه با توجه به بخشي از تاريخ "سيصد

يران و جنگهاي ايران و يونان و جعل ا
 معجوني ،فيكسيوندر آميختن   بادرآن

از خون و خونريزي را ساخته و 
پرداخته و سعي نموده ايرانيان را 
. وحشي ، وبي فرهنگ وتمدن بنماياند

اين فيلم غرور بيشماري از ايرانيان را 
 به امضاء جمع جريحه دار كرده و

دگان هستند ،حتي نماين مشغول  كردن
 مجلس ايران هم صدايشان در آمده

ماز جمعه آقاي رفسنجاني هم در نو
  خوب همه.بدان اشاره كرده است

ساليان سال است كه توليدات  ،ميدانند
هاليوود اغلب در اختيار و هم جهت 
با سياستهاي كالن آمريكا 

مهاجرين اوليه كه به آمريكا وارد .است
شدند با وحشي گري تمام به نسل كشي 

وميان محلي يعني سرخ پوستان ب
پرداختند وبعد ها هاليوود به جز 

، چنان چهره اي از سرخ استثنايي چند
پوستان ساخت كه گويي اليق چنين 

 در ادامه اين  روش .  بوده اند يرفتار
 پو شش جنايات خويش در ويتنام يبرا
عليرغم بكار (  مفتضحانه از شكست دو بع

لم گيري بمب هاي شيميايي و ناپا
 براي تقويت ،در آن جنگ..).و

 روانشناسي مردم بخصوص نسل جوان ،
 و شايد هم نمايش قدرت به ديگران،

امثال رامبو را ساخت كه اين جناب 
يك تنه به مقابله با ويت كنگها ميپردازد 

در حال حاضر نيز . و پيروز هم ميشود 
  تلويزيوني ي اغلب سوژه هاي سريالها

با اكسيون  كه ي سينماييو فيلمها
 تروريستهاي اسالمي و ،همراه است

 بيننده القا  به كاربا اين .اسالم گرايانند

 هر مسلمان يك اگرميكنند كه 
 نباشد، يك تروريست لفعلبا تروريست

انگار نه انگار كه همين .بالقوه است
 ... امثال طالبان وبن الدن وحضرات

 خودشانند و يدست پرورده ها
ند امروز ه ااد را كه پرورش دگرگاني

 و راه  اندبه جان خودشان افتاده
قربانيان .  نميدانندمها را مبارزه با آنه

 نيز ملتهاي بيچاره  اين جريانهاواقعي
مسلمانند كه گرفتار اين گرگها شده 

 هم از همان "صدسي" اين فيلم.اند
 تبليغاتي است و احتمال يدسته فيلمها

آن ميرود كه جهت آماده كردن افكار 
است  ساخته و پرداخته شده ي معمو

 كه حمله احتمالي به تا وانمود كند
ايران توجيه دارد و اين مردم از دور 
دستهاي تاريخ مردمي وحشي بوده اند 
و امروز هم اگر در مقابلشان نايستيم 

وگرنه چرا هاليوود . فاجعه خواهد بود
 به سراغ كوروش و فرمان او نميرود؟

دوستي فرماني كه حكايت از انسان
 اما آنچه كه براي من سئوال بر .دارد

 "انگيز است اين رفتار هاليوود و كال
عكس ! ؟ديد غرب نسبت به ما نيست

 جامعه ايراني نسبت به اين  بجايالعمل
يده اند وآنها كه شنيده آنها كه د( فيلم
 و شايد هم و بي توجهي  از يكسو)اند

 آنچه كه در حال  به  نسبيتفاوتيبي 
 از سوي م آنها انجام ميگيردحاضر بنا

 چند هزار سال  آنچه كه نه.ديگر است
 بطور ! اتفاق افتاده ويا نيفتادهپيش
 محترم مصاحبه هنميدانم خوانند مثال،

اخير آقاي احمدي نژاد با تلويزيون 
 ؟رفرانسه را مشاهده كرده است يا خي

به هر حال من كه بخشهايي از آن را .
يزيون تلو( در تلويزيون جام جم 

ديدم )ماهواره اي جمهوري اسالمي
 آقاي خامنه اي با خود گفتم ، رهبري

و رياست جمهوري اين آقا بيشتر 
حيثيت ملي ما را لكه دار كرده است يا 
فيلمي تبليغاتي كه واقعيتي هم ندارد؟ 
اين آقايان حي و حاضرند و هر روز با 
سخنان نسجيده چنان چهره اي از 

 سالها طول  شايدسازند كه ايران مي
  خرابي حاصل از آن را ترميم تاميكشد
از يكسو ميگويد بدان خاطر به .كرد

سوي انرژي هسته اي ميرويم كه 
انرژي هاي فسيلي از جمله نفت رو به 

ميگويد اگر اروپا  در جا ،پايان است و 
نيروگاه هاي خود را تعطيل كند ما تا 
پنجاه سال نفت او را تامين ميكنيم و 

 آقاي . ميدهيم و متعهد ميشويم امضا
شما كه ميتوانيد پنجاه سال نفت محترم 

غرب را تامين كنيد، همين نفت را اگر 
 چند سال طول دبراي ايران نگه داري
 چرا تمام شدن ميكشد تا تمام شود؟

 " انرژي هسته اي"نفت را بهانه 
ميكنيد و با منطق صوري قصد واقعي 

ا اين  گيريم اروپ؟خود را ميپوشانيد
پيشنهاد مشعشع شما را پذيرفت 

شما چطور به خودت ) فيكسيون(
جرئت ميدهي تا پنجاه سال سرمايه 

  مگر؟دملي را به اروپا سرازير كني
همين چند روز پيش سالروز ملي 

 آقاي  مگركردن صنعت نفت نبود؟
 " ولي امر مسلمين جهان"خامنه اي 

در پيام نوروزي خود نگفت اگر آنها 
انوني بكنند ما هم عمل غير عمل غير ق

 كه قانوني ميكنيم؟ عمل غير قانوني 
آژانس انرژي از نظر ايشان ميگويند

سته اي و ساير مخاطبان غربي مگر ه
 ساختن بمب اتم تعبير خواهد  بهجز

 قطار هسته اي د شما وقتي ميگوييشد؟ 
ايران ترمز ودنده عقب ندارد چه معني 

 غني ميدهد؟ يعني تا به آخر كه همانا
سازي براي ايجاد بمب است ميرود ، 

 از نظر شرعي براي ما دبعد هم ميگويي
تناقض .اشكال دارد بمب اتم بسازيم 

 البته خبر نگار فرانسوي .گويي آشكار
نميداند كه ولي فقيه وقتي الزم باشد 
توحيد را هم تعطيل ميكند حال كه 

 اتم خالف شرع جاي  بمبساختن
شما چنان رفتار و گفتار .خود دارد

چهره اي از ايران ساخته است كه 
تصويب . انزواي آن تقريبا كامل است 

قطعنامه با اتفاق آرا بيانگر اين انزواست 
  حقيقت،شما با استفاده از سانسور.. 

ايرانيان ي ارا بر تحريم ها اثرات
ميپوشانيد وآنوقت ميگوييد تحريم 
بيشتر به ضرر تحريم كنندگان است تا 

چون ايران را براي  شما !!ايران
ميخواهيد ،البته فكر حاكميت خود 

ميكنيد با وضعيت بحراني كه رژيم شما 
در داخل بدان گرفتار است شايد 
تحريم ونهايتا جنگ مفري براي شما 
باشد ولو به نا بودي ايران و ايراني 

شما  بدين سبب است كه . بيانجامد
 .دائما تكرار ميكنيد جنگ نعمت است

له خارج از عقل و منطق ه اين جمالبت
قاي خميني است كه جنگ واقعا آ از

براي او و اسالفش كه شما ها باشيد 
نعمت بود و از قبل آن استبداد خود را 
مستقر كرديد و جيبها و حسابهاي 
خويش را پر پول ، گرچه او باالخره 
مجبور شد جام زهر سر بكشد، عاقبت 

 . شما هم بهتر از او نخواهد بود
هاله نور و " داستان جود حال با و

  كنفرانس هولو كاست و،قطار بي ترمز
 به عنوان "كمك به سازمانهاي مسلح

 در عين "برادران مسلمان"كمك به 
 بر حال سكوت بر جنايات اعمال شده

 در چچني از جانب روسيه و مسلمانان
دستگيري و شكنجه و اعدام دگر .... 

در مصاحبه باز اين دروغ ( انديشان 
 را تكرار كرد كه ايران آزاد ترين رسوا

كشور جهان است و آنچه در ايران 
رفتار با !!) است آزادي واقعي است

كارگران و فرهنگيان و برخورد با زنان 
،و ميبينند و  مردم جهان  كهرا.... و

غرور ملي ما نبايد ميشنوند و ميخوانند ،
 چه چيزي بيشتر از جريحه دار شود؟

و رياست رهبري آقاي خامنه اي 
جمهوري آقاي احمدي نژاد ميتواند 

 به خدا ننگي .؟آبرو و حيثيت ما را ببرد
 كه امثال باال تر از اين متصور نيست

اين مفسدين و جانيان نام ايران را 
ميدانم و آگاهم كه  . نمايندگي كنند

اكثريت به اتفاق ايرانيان اين ننگ را 
نميپذيرند اما سكوت آنان نيز توجيه 

 سكوتشان در مقابل بد .استناپذير 
رفتاري با زنان، مادران و خواهران  

سكوت در ، كه نواميس جامعه ما هستند 
 اندانشجويبا مقابل بد رفتاري 

رهنگيان كه سازندگان  آينده جامعه وف
 سكوت در مقابل بد رفتاري ، ما هستند

با كار گران و پيشه وران كه سازندگان 
ي  چه توجيه منطقاقتصاد كشورند

دارد؟ افكار عمومي جهان چه قضاوتي 
پيدا نسبت به ما و نسل امروز ايران 

؟ اين سكوت را تمكين به پذيرش ميكند
 سيد علي خامنه اي و  آقايرهبري

رياست جمهوري محمود احمدي 
 نخواهد شمرد؟ - كه ننگ است-نژاد

 امروز به خانه ،خانه نظام واليت فقيه
 عنكبوت ميماند و سست بنيان است و

 اگر همه با هم همت .استحكامي ندارد
 به زنان و مرداني كه شهامت  وكنيم

اعتراض وفرياد بر استبداد را يافته اند 
و يا حتي آناني كه درد صنف خود را 

ايشان ه تنبيان ميكنند بپيونديم و
 اعتراض خود به نا عدالتي نگذاريم و

 به  و با استمرارهارا بطور مسالمت آميز
 ديري نخواهد ،رسانيمگوش جهانيان ب

 و ها اعتراض اين زير سنگينيپائيد كه
جنبش عمومي، تار هاي عنكبوت بگسلد 

تا با همت  .و خانه استبداد فرو ريزد
ايران، ايراني آزاده  مردان  وزنان 

 تا در آن انسان، .مآزاد و آباد را بسازي
به . كرامت در خور خويش را بيابد 

 اميد روزي كه مردم تحت ستم به
قوت خويش در آزاد زيستن عرفان 

 .يابند

 هزينه اتم ؟
 

 خواستار تجمع دراين معلمان. كردند
 شده بازداشت معلمان آزادي

 تامين، شهرها همه اخير درتجمعات
 زندانيان آزادي ، معلمان مطالبات
 فعالين از وتبعيد تعقيب رفع و سياسي
 تجمع دراين. شدند معلمان صنفي

 درآن كه الكاردهاييپ معملمان
 بود شده مطرح ومطالباتشون خواست

 . كردند مي حمل را
 اساس بر ، 85 اسفند 28  در◄

 شهرستان معلمان،  موثق اطالعات
 به دراعتراض همجوار مناطق و  سبزوار
  اداره مقابل، بند در معلمان نشدن آزاد

 11 الي صبح 9 ساعت از خود متبوع
 دنددا تشكيل نفري صد چند اجتماع
 به و تهيه امضا صد چند با نيز طوماري
 رياست دفتر جمله از مختلف نهادهاي
 مراتب تا گرديد ارسال  جمهوري
 به نسبت فرهنگيان نگراني و اعتراض

 كه نماند ناگفته.گردد اعالم مساله اين
 غير و صنفي فعاالن از نفر 5 حدود
 اطالعات  ي اداره به نيز  صنفي

 ظاهراْ كه شدند فراخوانده شهرستان
 شده آزاد اي تعهدنامه گرفتن از پس
 .اند
 و انساني حقوق وبالگ گزارش  به◄

 اردبيل واوك ديگر سوي از : بشر اوليه
 خانواده بر را ها فشار و تهديدها
 مكرر آنها به و افزوده شدگان بازداشت

 در را فرزندانشان وضعيت ميشود گفته
 بشري حقوق فعالين و ها رسانه اختيار

 نيز را آنها اينصورت غير در ندهند رقرا
 .كرد خواهند بازداشت

 مقابل در شدگان بازداشت آمار   
 مي نفر25 حداقل به اردبيل زندان
 داوود به ميتوان ميان آن از كه. رسد

 پيمان و محمدي حسين، محمدي
 ملي حركت فعالين از تن سه بهرامي

 اسدي حسن و تبريز در آذربايجان
 محمود و ثقيوا)گشتاج(وگشتاسپ

 اردبيلي فعالين از ديگر تن سه اصالني
 .كرد اشاره

 و اسدي حسن موثق اخبار اساس بر    
  واواك گاه بازداشت در بهرامي پيمان

 . ميبرند بسر جسماني وخيم وضعيت در
 جدي خطر معرض در آنها سالمتي

 .دارد قرار
 بازداشت ديگر، نفر دو اين از غير به

 است متمادي ماههاي نيزبراي شدگان
 مخفي گاههاي بازداشت در كه

 .دارند قرار شكنجه تحت  واواك
 مركزي زندان از موثق گزارشات به بنا

 و واثقي)گشتاج(گشتاسپ اردبيل
 فعاالني از ديگر تن دو اصالني محمود

 بازداشت اردبيل زندان مقابل در كه
 زير بازجويي ماهها از پس،بودند شده

 اين  اواكو بازداشتگاههاي در شكنجه
 انتقال اردبيل مركزي زندان به شهر
 زندان 7 بند در اكنون هم و يافته

 .شوند مي نگهداري اردبيل
 
 استان در سياسي زندانيان اسامي●

 : نيوز ديلي سمانآ از نقل به خوزستان
 سال 6 به محكوم آلبوغيش احمد-

  زندان
 سال 5 به محكوم جابري جواد -

  4زندان
  زندان سال 3 به ممحكو كارفي عزيز -

  زندان سال 2 به محكوم ساعدي عزيز
 سال 13 به محكوم نسب طيوري منصور
  زندان

 از ( اعدام به محكوم كعبي ليال -
  ) نيست دست در اطالعي  او سرنوشت

 6 به محكوم ) نعيمي ( نيمي جواد -
  زندان سال

 سال 3 به محكوم زهيري كاظم-
  زندان

 سال 11 به محكوم سواري علي -
  زندان

  : اصفهان استان زندانيان اسامي ● 
 پيشاهنگان انجمن / خيراللهي ناصر - 1

  تكليف بال / آزادي راه
 انجمن / بخت نيك محمد - 2

  زندان سال 8 / آزادي راه پيشاهنگان
 :  عباس بندر زندانيان اسامي ●
 مستقل جنبش / داوودي ارژنگ - 1

  سال 15 / دانشجويي
 سازمان / عسگري اهللا روح - 2

 سال 11 / مجاهدين
 سازمان / مهربانپور محمد - 3

  سال 11 / مجاهدين
  : كرمانشاهآباد ديزل زندانيان اسامي ●
 / كردستان دمكرات / صالحي علي - 1

  سال 21
 كردستان دمكرات / مرادي محمد - 2
  سال 21/ 
 مجاهدين سازمان / سنجري پيمان - 3
  سال 3/ 
 / مجاهدين سازمان / بيسنجا اكبر - 4

  ابد
 / مجاهدين سازمان / ويضي محمد - 5
  سال 9
 سازمان / عبداللي سعيد محمد  - 6

  سال 10 / كوموله
  سال 10 / واضحي ارك ستار - 7
 / مجاهدين سازمان / عضكل حميد - 8
  سال 6
 :  يزد زندانيان اسامي ●
 21 / كردستان دمكرات /امامي عمر - 1

  سال
  : اهواز زندانيان اسامي ●
  / سال 5 / اي خاشه مهرداد - 1
  اعدام / سواري علي محمد - 2
  اعدام / بريحني ناظم - 3
  اعدام / سواري حمزه - 4
  اعدام / ناصري يحيي - 5
  اعدام / عبداالمامزاري - 6
  اعدام / باوي ضامن - 7
  اعدام / ناصري عبدالزمان - 8
 
 عداما حكم: 1386 فروردين 2 در ◄

 با يازتاب عرفان، مدعي يك براي
 عرفان مدعي سودجوي افراد گسترش

 از آنان استفاده سوء و اوليا با ارتباط و
 افراد اين از يكي براي مردم، اعتقادات

 .شد صادر اعدام حكم
 فردي »بازتاب «خبرنگار گزارش به

 عرفان مدعي كه محمد سيد به موسوم
 تعداد امن اين به و بود اوليا با ارتباط و

 خود گرد مريد عنوان به را زيادي
 ري دروازه محله در بود، كرده جمع
 .گرديد محكوم و دستگير قم
 تجاوز و اغفال مورد ها ده مذكور فرد
 خود پرونده در را شوهردار زنان به

 به محاكمه، از پس 85 سال در و دارد
 زودي به حكم اين. شد محكوم اعدام
 .خواهدشد صادر
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 شركت كننده  به نيروهاي با توجه* 
ن آدر طراحي گروگانگيري و اجراي 

ن را عبارت آانگيزه ها مي توان ، 
 :دانست از

 
امريكا  گروه بنديهاي حاكم در  ●

 روحيه د ن  تا بتوانندنيازمند بحران بود
انفعال و انزوا طلبي را كه شكست در 

ورده بود آويتنام در مردم امريكا پديد 
 را تشديد كرده بود،  نآو انقالب ايران 

به روحيه پرخاشگرانه و تجاوز پسندانه 
برگردانند و ريگان را به رياست 

 . جمهوري رسانند 
 در ايران ، تحول بعد از انقالب ، ●

جهت دلخواه مالساالري را  نجسته بود 
. و نياز به ايجاد يك بحران شديد بود 

راندن مردم از صحنه سياسي استبداد 
مند قدرت خارجي مي گرايان را نياز

اينها مي دانستند كه امريكا و . كرد 
انگلستان خواهان استقرار مردم ساالري 

 .در ايران نيستند 
  بنا بر اين ، گروگانگيري در امريكا و ●

ايران ، طراحي و اجرا شده است 
 :بدين ترتيب 

 طراحان در امريكا كه بنا بر – 1
تحقيقاتي كه در امريكا تا اين زمان 

ام گرفته اند، راكفلر و كيسينجر و انج
  .اشرف پهلوي ، طراح اصلي بوده اند 

 عوامل واسط در امريكا و ايران   -2
كه طرح را به صورت يك پيشنهاد 

دانشجويان « . ورده اند آانقالبي در 
پيشنهاد كننده : مي گويند » خط امام 

اما چيزي از نيستي . نها بوده است آاز 
چنين پيشنهادي . يد آبه هستي نمي 

ن  چه آزمينه ساز . زمينه مي خواهد 
كس يا كساني بوده اند ؟  در حزب 
جمهوري اسالمي ، پيش از 
گروگانگيري، در حوزه اي، موضوع 

در دنباله تحقيق، . گفتگو شده است 
كساني را شناسائي خواهيم كرد كه در 
گروگانگيري نقش داشته اند و تا كنون 

 .  است نها برده نشدهآاسمي از 
 نقش كه » خط امام دانشجويان «  - 3

. مجري طرح را بازي كرده اند 
هدفشان اين بوده است كه هم 
حكومت بازرگان را ساقط كنند و هم 

 . به امريكا درس ادب بدهند 
 عباس عبدي مي     طرفه اين كه 

 اگر ما اين كار را نمي كرديم : گويد 
نيروهاي چپ ممكن بود اين كار را 

ن صورت ممكن بود به آد و در بكنن
 : قتل عده اي بينجامد 

از صحبت هاي عباس عبدي در ديدار 
 كتاب شنود به نقل از( با باري روزن  

  )191 صفحه ،اشباح 
نچه را بايد در اينجا بگوييم آ...    « 

ن آاين است كه با توجه به احساسات 
موقع مردم ايران عليه شاه و شناختي 

 ،و امريكا داشتندكه از رابطه شاه 
ميز آتصرف سفارت امريكا مسالمت 

ترين و كم هزينه ترين اقدامي بود كه 
و . امريكا انجام شد عليه ايالت متحده

زود  ن واقعه رخ نمي داد دير ياآاگر 
گروهكهاي ديگر به صورت مسلحانه به 

ن حمله مي كردند و كمترين نتيجه آ
داد زيادي امريكايي بود عاش قتل ت

...« 
 صراحت دارد بر اين عبدي   سخن  

كه گروگانگيري كاري نبوده است كه 
» خط امام « به ذهن يك دانشجوي 

« رسيده باشد و او با چند عضو ديگري 
زمينه . در ميان گذاشته باشد » شورا 

ن وجود داشته آداشته است و احتمال 

است گروه هاي ديگر دست به اين 
 از و توجيه او، توجيه بعد. كار بزنند

بوقت گروگانگيري . وقوع است 
نكه گروههاي ديگر دست به آبخاطر 

اين كار نزنند، نبود كه گروگانگيري 
و عبدي مي داند فرق است . كردند 

ن گروه به آميان حمله مسلحانه اين يا 
يك سفارت و گروگانگيري كه خميني 

ن را انقالب دوم بخواند و دولت آ
 . ايران را دولت گروگانگير بگرداند

 مي گفتند و ديگران عبدي ن زمان، آ
د و ه انبزرگترين ضربه را به امريكا زد

يعني هدف . د ه انابهت او را شكست
 . ديگري در سر داشته اند 

 خود را  سلطنت طلب كه  افراد  -4
يكسره در اختيار جمهوريخواه هاي 

نها  غير از آ. امريكا گذاشته بودند 
هاي ترورها و به راه انداختن گروه

مسلح ، در خدمت حزب جمهوري 
خواه امريكا ، در گروگانگيري و بعد ها 

و زمينه سازي » اكتبر سورپرايز « در 
براي حمله عراق به ايران ، نقش پيدا 

 اشرف و اويسي و  بختيار . كردند 
 و ديگراني كه در اين تحقيق پهلوي 

  . شناسانده خواهند شد
هار دسته سه دسته از چ  ، بنا بر اسناد    

، هريك به ترتيبي، در گروگانگيري، 
. دانشجويان را وسيله كار كردند 

دانشجويان گمان مي بردند طرح طرح 
نها هستند آنها و مجري طرح نيز خود  آ

و مدت گروگانگيري را سه روز در نظر 
اما  شركت كنندگان . گرفته بودند 

اصلي در اجراي طرح مي دانستند كه 
 . دت خواهد شد گروگانگيري دراز م

 فريب خوردند و ارضاء نيز دانشجويان 
زيرا حكومت بازرگان را ساقط . شدند 

كرده و گمان بردند، با گروگانها در 
دست، سرنوشت ايران را در اختيار 

 .گرفته اند 
 از روزها : دانشجويي مي گويد      
 از ساختمان مقابل سفارت امريكا با ،قبل

ل هاي مدها و محآدوربين رفت و 
اما نمي . مهم را شناسايي ميكرده است

گويد اطالعات خود را به چه مقامي 
 كساني كه  از دو ماه  مي داده است ؟ 

پيش، كميته سفارت امريكا را برچيدند، 
از طرح اطالع داشته اند و مقدمات 

.  ورده اند آن را فراهم مي آاجراي 
اطالعات از داخل سفارت امريكا نيز 

يا اتفاقي آ.  خورده اند نها ميآبدرد 
است كه كمي پيش از اجتماع راكفلر 
و كيسينجر و اشرف پهلوي در 
نيويورك،  در تهران كميته مأمور 

 سفارت امريكا را بر مي چينند ؟ 
  گروگان گيري به احتمال زياد      

 گذاري دو ماه قبل برنامه از حداقل 
ن زمان آ زيرا در . ه است شده بود

 سفارت امريكا از سوي بود كه كميته
برخي از نيروهاي داخلي غير ضرور 

وري شده آتشخيص داده شده و جمع 
 بعد از ،اين كميته از ماهها قبل .بود 

اينكه دو بار از سوي نيروهاي چپ به 
اميد تسخير به درب سفارت امريكا 

 از برنامه و پيش  . شد ايجاد مدند، آ
سفارت و اجراي برنامه تسخير گذاري 

 ، خورده  سوي دانشجويان بازياز 
 و سفارت شدوري آكميته جمع 

 . گشت نگهبان قوايامريكا بدون 
 بسيار جالب در تسخير  امور يكي از     

، النه جاسوسي اين بود كه سفير امريكا 

بازگشته  امريكا به اشغال سفارت بهنگام 
و مداركي   جالب تر اينكه اسناد. بود

 . ندر داشته ابسيار مهم در اتاق وي قرا
و چنان قرار بايگاني نشده اين اسناد 

 كه به محض ورود به ندداده  شده بود
 به دست تصرف كنندگان سفارت ، اتاق

اسناد معلوم مي كردند  . افتادامريكا 
 گذاري در حال برنامه   امريكاكه 

 .است  ايران  انقالببر ضد خرابكاري 
 بساو البته برخي ديگر از اين اسناد كه 

نها ، از آدر  و ندبسيار مهم بوده ا
 براي اشخاصي نام برده شده بود، 

هميشه از دست دانشجويان خارج 
 شود به مصاحبه با رجوع (  . شدند

 ) . زواره اي 
 

روزنامه ابرار خاطرات محمد * 
درج كرده موسوي خوئيني ها 

 :او از جمله گفته است . است
. 

مله بنده با چند نفر از برادران از ج..
قايان مير دامادي و اصغرزاده و گويا آ
قاي سيف اللهي خدمت حضرت امام  آ

 امام ،در قم رسيديم كه پس از گفتگو
دستور فرمودند كه دانشجويان موضع 
گيري كنند و نكاتي را نيز متذكر شدند 

ن آ .كه در بيانيه دانشجويان ذكر شود
بيانيه تاييد شد و به صدا و سيما هم 

ليكن قطب زاده قبل از ارسال گرديد و
ن سريعا دولت مستعفي را مطلع آپخش 

ساخت و به هر ترتيبي بود مانع از 
نجايي كه به آپخش ان بيانيه شد و تا 

ياد دارم بيانيه بسيار خوبي بود كه اصل 
ن را پيدا آ... ن بيانيه هم گم شد و آ

 .نكرديم 
قاي  سيد محمد موسوي خوئيني     آ

( هويه  الها كه از عناصر مشكوك
 ،  مي باشد) بلحاظ سياسي و وابستگييش

 چند »خاطرات « قسمت از در اين 
جمله تاريخي دارد كه بايد به دقت 

 او به گونه اي صحبت :بررسي شود
كرده است كه با وجود قسم حضرت 

 پيداعباسش دم خروس دروغگويي او 
نچه آ پي بردن به اهميت براي . است 

را مطرح او  گفته است ، چند پرسش 
 : مي كنيم 

 اقاي موسوي خوئيني ها و - 1
  » امام «دانشجويان چه زماني خدمت

 زيرا بوده نبان آ 13روز   ند ؟ه ارسيد
ن روز آ زيرا در  . استهامكان نداشت

 به سوي  صبح 10دانشجويان ساعت 
سفارت رفتند وتا انجا را به قول 

 بعد . ند ن تسخير كموسوي خوئيني ها 
روز هم او به سفارت رفته و ن آاز ظهر 

 ،  در قم »امام« با دفتر ن جا، آاز 
، از قا آ  از طريق احمد ه و تماس گرفت

 .خميني كسب تكليف كرده است 
 امام ، در اين جلسه:  مي گويد  او - 2

گفتند كه دانشجويان موضع گيري 
  اما قرار بر .كنند و  بيانيه بنويسند 

پيش از ماه بان آ 14 در بيانيه انتشار 
استعفاي مهندس بازرگان و حكومت او 

  د مي گويموسوي خوئيني ها .  بود 
 او به قطب زاده ولي ه اندبيانيه را داد

ه ن را به اطالع دولت مستعفي رساندآ
 –ه شدنش در راديو  مانع از خواندو

تلويزيون شده و سرانجام  نيز، بيانيه 
 اما او نمي گويد بيانيه  ! گم شده است 

قطب زاده را در چه تاريخ تهيه و براي 
ن زمان  در آ . كرده اندارسال 

مطبوعات نوشتند سيد احمد خميني 
 براي ديدار با ، از قم،بانآ 14روز 

حكومت  . مده استآدانشجويان 
بان استعفاء  آ15 روز   بازرگان مهندس 

اگر فرض كنيم در همن روز . كرد 
موسوي خوئيني ها و همراهان او به 

م رفته  و مراجعت كرده و بيانيه اي ق
تهيه كرده باشند،  حكومت موقتي برجا 
نبوده است كه قطب زاده بيانيه را به 

ن حكومت آن ارائه كرده و بدستور آ
.   ن خودداري كرده باشد آاز پخش 

افزون بر اين، موسوي خوئيني ها خود 
» نمايندگي «  تلويزيون، –را راديو 

 نافذ بوده است امام را داشته و حكمش
چنانكه به دستور او، مراسم تنفيذ 

رياست جمهوري بني صدر پخش نشد  
بدانخاطر كه او، در حضور خميني ،  از 
واليت و حاكميت مردم سخن بميان 

ن آو كسي نيست كه در .  ورده بود آ
دوره برنامه هاي راديو و تلويزيون 
ايران را مشاهده كرده و نديده باشد 

« دو را به تصرف قطب زاده اين 
 .      داده بود » دانشجويان خط امام 

 خود خوئيني ها موسوي محمد      
 :مي گويد 

 بنده به نمايندگي ،ن زمانآدر ...    « 
امام در صدا و سيما بودم سه نفر از 

قايان ميردامادي و آبرادران دانشجو 
بيطرف و اصغر زاده طبق قرار قبلي به 

ابتدا  .دند مآمحل كارم در جام جم 
پس از گفتگوي كوتاهي از مسائل 
جاري كشور و از عملكرد دولت موقت 
و بازتاب منفي او در جامعه خصوصا در 
ميان نيروهاي انقالبي مبني بر اينكه 
سمت و جهت دولت به سوي 

  »...امريكاست
    بدين قرار، هنوز حكومت بازرگان 
بر كار بوده است و موسوي خوئيني ها 

سيما  محل كار داشته است و در صدا و 
موضوع صحبت نه رفتن شاه با امريكا 

  . بوده است  بازرگان كه  حكومت
اين مذاكره چه زماني انجام شده     

يا در اين زمان شاه به امريكا  آاست ؟
  در نوشته ها و گفته رفته بود يا نه ؟

 دانشجويان و خود موسوي هاي 
 ه اشاره اي بر اين كخوئيني ها هيچ 

 وجود بوده باشد،شاه به امريكا رفته 
بنا بر اين، پيش از رفتن شاه به . ندارد 

حكومت » سمت و جهت « امريكا،  
بازرگان موضوع گفتگوي او با 

 به سخن ديگر، .  دانشجويان بوده است 
پيش از رفتن شاه به امريكا، مخالفت با 
حكومت بازرگان انگيزه فكر و عمل 

روگانگيري گ.  اين جمع بوده است
. سبب استعفاي حكومت بازرگان شد 

وقوع اين امر از سوئي و اطالعاتي كه 
امروز در اختيار هستند از سوي ديگر ، 
 جا براي ترديد نمي گذارند كه 

 از پيش طراحي شده و گروگانگيري 
، » پيرو خط امام « توسط دانشجويان 

با شركت گروههائي كه اسم برده 
وياي اين  زير  نيز گتانكشدند، 

 : واقعيت هستند 
 دانشجويان با گفتگويابتدا به  ●

 . موسوي خوئيني ها بر مي گرديم 
 :موسوي خوئيني ها مي افزايد 

برادران طرح خود را در ميان ...   « 
گذاشتند و در بيان لزوم طرح اضافه 

مده آكردند طبق اطالعات به دست 
صر مهم سيا در پوشش يك ايكي از عن

يكايي وارد ايران شد و ديپلمات امر
گويا به دنبال اهداف خاصي براي 

 .مقابله با انقالب بود 
با توجه به اين گفته موسوي خوئيني 

 :ها بايد گفت 
-   »برادران دانشجو«    بدين سان،   

مدن آ سازمان اطالعاتي كه از  بايدكه 
چنين عنصر و برنامه عمل او اطالع 
 داشته رابطه مي داشته اند وگرنه

چگونه مي توانستند از ورود چنين 
  -مقامي به ايران مطلع شوند ؟ 

 يك پيشاپيش مي دانسته اند كه 
امريكايي و مامور سازمان سيا به ايران 

به دنبال اهداف خاصي مده است و آ
 اين اطالع، واقعيت ديگري را  .است

ن اين كه آشكار مي كند و آ
. يان اطالعات قبلي داشته اند دانشجو
نها را به آاطالعات كه اين 

گروگانگيري برانگيخته اند، چگونه به 
 نها داده شده اند ؟ آ

است كه ماموران سازمان واضح پر     
سيا را معموال كسي نمي شناسد مگر 

 اينكه  
 سازمان خود الزم ديده باشد حضور -

يك عنصر مهم خود در ايران را 
 . لودهد 

توسط جاسوسان  حضور او، يا اينكه  -
داده لو به دانشجويان كشور دشمن 

  . شده باشد 
طراح طرح بوده  كه كسانييا اينكه  -

ن، آاند و براي تدارك اسباب اجراي 
حضور او . او را به ايران فرستاده باشند 

را در تهران، به دانشجويان لو داده 
باشند و به جاي مأموريت واقعي او،  او 

هدفهاي « را مأمور متحقق گرداندن 
 .معرفي كرده باشند » خاص

واقعيت براي روشنتر  شدن  اينك ●
 بخشي از مصاحبه سيد محمد امر، 

هاشم پور يزدان پرست از دانشجويان 
وريم تا آتسخير كننده سفارت را مي 

ببنيم كه اين دانشجويان به چه دليل 
 :دست به اين كار زده اند 

چرا سفارت آمريكا را ! آقاي دكتر
 تسخير كرديد؟

 معلوم بود هجمه 58از مهرماه : پاسخ 
هاي هماهنگ با هم  عظيميي از توطئه
خواهند در  مي. شود دارد شروع مي

 مدارس يك كارهايي بكنند، 
  توي دانشگاه ها يك كارهايي بكنند و
از كردستان صد تا صد تا شهيد 

ها را  دانشجويان ريختند هتل. آمد مي
 .گرفتند و گفتند ما خوابگاه نداريم

  مهر اواخر
 ها خيلي سنگين بود  كه شد توطئه

 ه، يك دفعه گفتند امام محاصره شد
از طاهر احمدزاده . كاناليزه شده

استاندار خراسان اين حرف را مي 
تا اين محسن كديور كه آن موقع  زد

يك بچه بود، يعني امام ا ز طرف 
حزب جمهوري (ها  انحصارطلب

روز يك آبان . محاصره شده) اسالمي
 .الم كردند شاه را بردند آمريكااع. بود
قاي بازرگان در مصاحبه با حامد    آ

من از اول انقالب را قبول : الگار گفت 
نداشتم و سياست گام به گام را مي 

در همان موقع سالگرد . پسنديدم 
از دولت ايران . انقالب الجزاير بود 

قاي بازرگان آ. هم دعوت كرده بودند 
نجا معلوم آ. و چمران و يزدي رفتند 

وردند آنشد چطور شد كه يكدفعه خبر 
( كه اينها رفته اند با برژنسكي ، مشاور 

امنيت ملي امريكا، مالقات ) كارتر در 
 بودند؟ از كي اجازه گرفت . كرده اند

 جو تند ضد آمريكايي و )با وجود ( 
 اينها ،هاي امام عليه آمريكا  سخنراني

لي اين خي! اند اند مذاكره كرده رفته
  .برايشان گران تمام شد

 16در صفحه

 3 -خواند » انقالب دوم « ن را آگروگانگيري، خيانتي كه خميني 
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اقتصادي در خدمت 
 انسان و طبيعت

 
ديناميك فقر و ( فقر و بنا بر اين قهر 

را در همه جاي جهان و در پهنه ) قهر 
 . زمان گسترش مي دهد 

ورده ها و آ    در حقيقت،  اگر فر
ميزان محروميت + خدمات مخرب 

 مردم نقاطي از جهان را كه منابعشان را
عمري + اقتصاد مسلط مصرف مي كند 

كه انسانها در خدمت اقتصاد قدرت از 
پيش فروش توان + دست مي دهند 

لودگي محيط آ) + قسط ها ( كار 
 –زيست و هزينه اي كه نجات طبيعت 

+   بر مي دارد -هرگاه ممكن باشد 
ينده و آمتعين شدن زندگي نسل 

+ محروم شدنش از منابع طبيعت 
ه اي از نيروهاي تخريب بخش عمد

مد آمحركه  را  با يكديگر جمع و از در
جامعه ها » ثروتمند ترين « سرانه حتي 

بكاهيم ، تنها از بزرگي فريب و غفلت 
گاه مي شويم ، از  اين آخود نيست كه 

گاه مي شويم كه سرمايه آواقعيت نيز 
ساالري، غول فقر و خشونت است كه 

ت زائيده و به جان حيات انسان و طبيع
بسا مردم غرب از .  انداخته است 

يند كه آغفلت خويش وقتي بدر مي 
 .كار از كارشان گذشته باشد

نكه زبان عامه پسند و عامه آ      براي 
فريب بكار نيايد و منطق صوري محل 
عمل پيدا نكند، اقتصاد توحيد  مي بايد 
سازمان دهنده  فعاليت اقتصادي به 

 :ترتيب زير باشد 
يت اقتصادي مي بايد بي  زمان فعال●

ديگران :  اصل( نهايت فرض شود 
 ما بكاريم و  -كاشتند و ما خورديم 

يعني زمان هر ) . ديگران بخورند  
فعاليت را رفع نياز در جريان رشد 
انسان و عمران طبيعت ، در كوتاه و 

 . ميان و دراز مدت معين كند 
 نيروهاي محركه و اسباب بكار بردن ●

يار همه انسانها ، در همه سعي ، در اخت
 . قرار گيرند،جا و همه وقت

     بنا بر اين، تركيب كار را رشد انسان 
و فعاليت اقتصادي الزم براي رفع 
نيازهاي طبيعي او و نيازهائي  تعيين 
مي كنند كه او در جريان رشد پيدا 

 .   مي كند 
.   انسان مالك سعي خويش است - 7

اگون او در حقيقت، استعدادهاي گون
اما . انواع كارها را ايجاب مي كنند 

اگر ابزار و زمينه و نيروهاي محركه 
نباشند،  استعدادها نمي توانند از راه 

امروز، از . سعي انسان رشد كنند 
 درصد  99جمعيت جهان، اكثريتي كه 

جمعيت جهان را تشكيل مي دهند،  از 
انواع كارها وحتي يك نوع  كار 

نكه هر انسان آل حا.  محروم هستند 
مجموعه اي از استعدادها است و رشد 

 :گرو، مجموعه اي از كارها است او در
ن فعاليت اصلي كه، آ كار معنوي يا ●

زادي  دروني خويش و آبدان، انسان 
زادي ، يا بي كران ال اكره را آقلمرو 

 :ورد  آبوجود مي 
 كار براي يافتن اصل موازنه عدمي و 

اصل و انديشه زادي بمثابه آبيان 
 . راهنما 

 كار رهبري يا شركت در عمل به ●
حق و مسئوليت ادارهء جامعه اي كه 

ن زندگي مي كند و شركت در آدر 
 .اداره جامعه جهاني بر ميزان عدالت 

موختن دائمي آ كار علمي بمعناي ●
دانش و فن و بكار انداختن استعداد  
دانش شناسي و دانشجوئي در يافتن 

 يا تكميل دانش و فن و دانش و فن و
در اختيار يكديگر گذاشتن يافته هاي 

 . علمي و فني
 كار انس و عشق و صلح و دوستي ●

كه عمل به حقوق معنوي است براي 
پيشگيري از رفتن جامعه به كام تضادها 

« ميان گروه بنديهاي اجتماعي داراي 
 . و جامعه ها بكام جنگ » منافع متضاد 

زادي  از آگ  كار خلق و بسط فرهن●
راه انواع ابتكارها و خالقيت هاي 
هنري براي گشودن افق هاي جديد 
بر روي انسانها و پيشگيري از پيدا و پر 
شمار شدن عناصر ضد فرهنگ يعني 

 ) .زور ( = ورده هاي قدرت آفر
 كار اقتصادي يعني تنظيم زمان ●

فعاليتهاي حياتي و فعاليتهاي همĤهنگ 
  كارهاي استعدادهاي انسان و نيز
ورده ها  و آفكري و يدي در توليد فر

خدمتهائي كه نيازهاي انسانها را در 
ورند  و نيز محيط آجريان رشد بر مي 

بادان تر آزيست را سالم تر و طبيعت را 
زاد، بطور آانسان .مي سازند 

خودجوش، اين شش رشته كارها را 
هيچ جبري نمي . انجام مي دهد 

پس اگر  . توانست نيستي را هستي كند
اين كارها فعاليتهاي خودجوش 
استعدادهاي گوناگون انسان ها 

 يند ؟ آنبودند، كجا ممكن بود بوجود 
      اما اقتصاد قدرت و سلطه بنيادهاي 
اجتماعي بر انسان سبب شده اند 

 6اكثريت بسيار بزرگ انسانها از اين 
ن را، بعنوان انسان آنوع كار، يك نوع 

.   نيز ندارند » نيروي كار« و نه 
فعاليتهاي اقتصادي، در دو سوم، وقف 

. ورده هاي ويرانگر هستند آتوليد فر
» نيروي كار « بخش بزرگي از 

بي كاري ( بكارهاي كاذب  مي پردازد 
و لشگر بزرگي را هم بيكاران ) پنهان 

نكه ، بنا بر آحال .  تشكيل مي دهند 
طبيعتي كه انسان را است، انواع كارها 

فعال شدن و رشد همĤهنگ وسيله 
و هر يك . استعدادهاي انسان هستند 

از شش نوع كار، خود، مجموعه اي از 
انسان محروم از اين . كارها هستند 

           كارها ، انسان گرفتار جبر است 
ديناميك جبر و فرو رفتن انسان در ( 

زادي و استعدادها و حقوق آغفلت از 
زاد، به تعداد آانسان ) .  خويش 
هايي كه دارد، بطور استعداد

خودجوش، انواع كارها را بايد داشته 
زيرا بنا بر اين كه انسان . باشد

موجودي فعال است، پس پرداختن به 
انواع كارها ، بر فرض وجود زمينه 
كارها و  ابزار و نيروهاي محركه ، 

در صورتي كه انسان . خودجوش است 
نتواند همهء استعدادهاي خويش را 

خن ديگر ، هرگاه فعال كند، به س
ساختهاي جامعه به انسان امكان فعال 
كردن همهء استعدادهاي خويش را در 
جريان رشد ندهد،  انسان در رشد تنبل 

 :و در تخريب زرنگ مي شود 
لت قدرت در ستم كردن و ستم آ 

 . پذيرفتن مي شود 

      بدين قرار تنبلي در رشد و زرنگي 
. در تخريب، پديده اي اجتماعي است 

فقر كه به درون انسان راه مي يابد، از 
. تش قهر مي سوزاند آدرون او را به 

ورده آاين سوختن و سوزاندن نه فر
سرشت يا طبيعت و يا نفس خشونت 
گراي انسان كه حاصل تعطيل جبري 
فعاليتهاي استعدادهاي انسان در راست 

  . راه رشد است
بدين سان است كه  استعداد انس و     

 انسان ، دوستي و عشق عشق ورزي
ويز گرايش به آمجازي را دست 

فقر حاصل از رشد .  خشونت مي كند 
نكردن و ويران كردن، خشونت مي 
زايد و اين دو توحيد را با تضاد 

از اين پس، نه . جانشين مي كنند 
حيات كه مرگ، جهت ياب فعاليتهاي 

  .نها مي شودآاقتصادي و غير 
ت كه نسآ     از اين رو، راه حل 

بنيادهاي جامعه، ساختي را پيدا كنند 
نها را تغيير دهد به آكه رابطه انسان با 

ترتيبي كه بنيادهاي حاكم بر انسان، به 
بنيادهاي خدمتگزار انسان بگردند،  تا 
كه هر انسان امكان بيابد از راه تصدي 
انواع كارها، استعدادهاي خويش را 

ن بيكار آجامعه اي كه در . رشد دهد 
دا نمي شود و كيفيت زندگي همان پي

مي شود كه در خور انسان است،  
 . چنين جامعه اي است 

     همه انسانها شش رشته استعدادها را 
زاد جامعه ايست آپس جامعه . دارند 

زادانه آن،  هر انساني بتواند  آكه، در 
به سخن .  به كارهاي ششگانه بپردازد 

ي را ديگر، روابط اجتماعي نبايد تنگنائ
. نها زنداني شوند آبسازند كه انسانها در 

زادي هر فرد « آن نظام اجتماعي كه آ
مي » زادي فرد ديگر آرا محدود به 

كند، نظام اجتماعي باز و تحول 
چرا . زادي است آپذيري نيست و ضد 

ن، هر انسان در محدوده آكه ، در 
مرزهاي . بسيار تنگي زنداني مي شود 

تمامي »  اختيار «او را  » اختيار « 
انسانهاي ديگر تعيين مي كند و چون 
روابط قوا ديناميك نابرابري پديد مي 

ورند ، اكثريت بزرگ زندانهاي تنگ آ
انسانهاي . و تاريك تري پيدا مي كنند 

زنداني در اين زندانها كارهاشان نمي 
 توانند، زمان به زمان ، ويرانگر تر نشوند  

ر، نظام       نظام اجتماعي نوع ديگ
اجتماعي باز و تحول پذير و رها از 

 زير سلطه ، ايجاد –روابط سلطه گر 
 :كردني است 

وريم آ  براي اينكه اين نظام را بوجود 
، مي بايد در بنيادهاي ديني و سياسي 
و اجتماعي و تربيتي و فرهنگي و 
اقتصادي ، اصل راهنما را كه اينك 

اصالت ( = موازنه وجودي يا ثنويت 
است،  ) ط قوا و انسان برده قدرت رواب

. با موازنه عدمي جاي گزين كنيم 
بدين انقالب ، مردم ساالري بر اصل 
مشاركت يا واليت جمهور مردم ميسر 

ميزان عدالت به دو كار مي . مي شود
 :يد آ

 نگاه داشتن بنيادها بر اصل موازنه 
عدمي ،  بنا بر اين در خدمت انسان و  

  جمهور مردم و تأمين و تضمين واليت

گروگانگيري، خيانتي 
« ن را آكه خميني 

 3 -خواند » انقالب دوم 
 
روز يازدهم آبان بود كه امام يك    

. سخنراني كرد و آن مبناي تسخير شد
بر طالب و دانشجويان  «: امام گفت

است كه در هر كجا به منافع آمريكا 
ها به فكر  اين شد كه بچه» حمله كنند

. اسوسي را بگيرندبيفتند النه ج
اش را خوب دقت كنيد، با هر  مقدمات

كردي  ها كه صحبت مي كدام از بچه
كرد كه ماجراي  اين طوري فكر مي

. كردستان را آمريكا راه انداخته
هاي چپ و راست و  ماجراهاي گروه

مجاهدين و فرقان همه زير سر 
سيصد نشريه در  دويست و. آمريكاست

امه شد، فقط روزن ايران چاپ مي
باورش . جمهوري اسالمي مال ما بود

سخت است كه توانستيم از اين جو 
دفاع از امام جرأت . خارج شويم

ها را از  خواست و ما همه اين مي
تنها جايي كه به . دانستيم آمريكا مي

رسيد بايد گرفته شود سفارت  فكر مي
 ....آمريكا بود

از اول مهر : يزدان پرست مي گويد     
هايي بوده است و تحركاتي ماه برنامه 

 . در سطح تهران انجام مي شده است
يا مي توان گفت  آبايد از او پرسيد 

 شما را تحريك كردند النه نها كه آ
بر سر را جاسوسي را بگيريد و اين بال 

يا حادثه سازيهاي را آ، مردم بياوريد
 ايجاد نكردند تا اين عمل را در نظر

 
 

دم ، بنا اداره جامعه با مشاركت مر
 ) . زور ( = براين ، بي نياز از قدرت 

    حال اگر در مقياس جهان نيز ، اين 
مشاركت را ممكن بگردانيم ، فضاي 
اجتماعي و طبيعي، در همه جاي 

زاد  براي فعاليتهاي آجهان، فضاي 
 انسان در جريان رشد، از جمله، فعاليت

بدين قرار، .  اقتصادي مي گردد
هنماي بنيادهاي عدالت تغيير اصل را

هرگاه موازنه عدمي اصل . جامعه است
زادي آراهنما بگردد، تضاد عدالت با 

كه ليبراليسم مدعي اجتناب ناپذير 
  .نست ، از ميان بر مي خيزدآبودن 

     اگر بخواهيم  راه حل پيشنهادي را 
 :مشخص و تجربه پذير كنيم ، گوئيم 

 علت شكست برنامه هاي رشد، كه پيش 
تر بعد از جنگ  جهاني دوم و بيش

پيشنهاد شده اند، غفلت از اين واقعيت 
است كه فعاليتهاي ششگانه انسانها از 

از اين . يكديگر تفكيك ناپذير هستند 
فعاليتها، يكي كار عشق و انس ورزي 

نكه جامعه اي آبنا بر اين ، براي . است 
ن مي بايد ، آرشد كند، روابط اعضاي 

ان انس و ن، ترجمآروابط اعضاي 
دوستي باشند وگرنه ، رشد ميسر نمي 

به سخن ديگر، رشد نياز به تغيير .  شود 
رابطه انسان با محيط اجتماعي و طبيعي 
خود و محيط اجتماعي و طبيعي جامعه 

 .جهاني و نيز با هستي دارد

شما موجه و تنها راه حل نشان دهند؟ 
تجربه تاريخ براي چيست؟ شما چرا بي 

 مرداد  و 28تجربه كودتاي  اعتناء  به 
ن كودتا  بي آحادثه سازيهاي پيش از 

لت فعل طراحان آاعتناء مانديد و 
 واقعي گروگانگيري شديد ؟ 

دفاع از :  شما وقتي مي گوييد      
شده بود،  خميني هم خيلي سخت 

 واقعيت توجه نكرديد كه  چرا به اين
ان  روحانيوضعيت بهيچرو مساعد سلطه 

پس .  بردولت نبود قدرت طلب  
گروگانگيري در همان حال كه راست 
ترين گرايشها در دستگاه حاكمه امريكا 
را به هدف خود مي رساند، جاده را 

از . براي مالساالري را صاف مي كرد 
اين رو، خميني گروگانگيري را انقالب 

. دوم و بزرگ تر از انقالب اول خواند 
در لت فعل استقرار  ريگانيسم آشما چرا 

 امريكا و خمينيسم در ايران شديد ؟ 
هاشم پور يزدان پرست هم مانند      

  «ديگر دانشجويان پيرو خط امام از 
خود پيروي مي كند و خميني » امام 

سخنراني امام در : به دروغ مي گويد 
 ابان ماه مبناي حركت دانشجويان 11

شد در حالي كه ما مي دانيم و 
د كه از ديگردانشجويان هم گفته ان

  قبل براي اين كار برنامه داشته اند و 
، بان ماه آ 11سخنراني خميني در 

 حاكي از اطالع پيشكي او از طرح و 
 .  بوده است نآدستور اجراي 

 دانشجويان ن آكه   امر ديگر اين 
:  مي گويند همواره در مصاحبه هاي 

 بازرگان رفته بود حكومت مهندس
 با الجزاير و در خواست مالقات

 اما اين . برژنسكي  داده بود 
 حتي به اسنادي هم كه دروغگوها

. خود منتشر كرده اند بها نمي دهند 
در اسنادي كه از سفارت در حقيقت، 

  مده اندآامريكا در اين مورد به دست 
ند ه ا امريكاييان بودتصريح مي كنند 

 بازرگان مهندسكه تقاضاي مالقات با 
خود، روشن در موقع  . اند را كرده 
توجيهي  ديدار هم  كه اين مي كنيم 

 كردن  سرنگوناز توجيها براي 
 بازرگان و حمله به سفارت حكومت 

در اين مورد به بخشي از . بوده است 
خاطرات برژنسكي كه در كتاب سير 
تحول روابط ايران و امريكا نوشته 

 :وريم آاست را مي 
يك هفته بعد، در اول ...           « 

بر، من در رأس هيأت نمايندگي نوام
آمريكا براي شركت در جشن بيست و 
پنجمين سالگرد انقالب در الجزيره 

در مدت اقامت، مهدي بازرگان . بودم
نخست وزير ايران از من تقاضاي 
مالقات كرد و من پذيرفتم و ما در 
. اقامتگاه او، با يكديگر ديدار كرديم

دكتر يزدي، وزير خارجه و دكتر 
 .ند وزير دفاع نيز حضور داشتچمران،
 نضهت 1نشريه داخلي شماره :   توضيح

 اين موضوع 62آزادي فروردين ماه 
را كه مالقات به تقاضاي مهندس 
بازرگان صورت گرفته است، تكذيب 

كند و بر آنست كه مالقات به  مي
 .تقاضاي برژنسكي انجام شده است
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