
  

 

در همان حال كه حلقه بر گردن اقتصاد. سازمان انرژي اتمي ساختمان دو نيروگاه را به مناقصه  گذاشته است :  انقالب اسالمي
! يد شهر در امن و امان است و به رهبر دعا كن« ورد،  رژيم مي كوشد  به مردم ايران بباوراند كه آايران تنگ مي شود و فشار مي 

نكه شركت آحال .   ميليارد دالر امضاء مي كند 30 شركت اتريشي معامله فروش گاز به مبلغ  يك به دنبال اين مناقصه ،  با.  » 
 در.   ماه مهلت مي دهد 4ژيم به او ر.  توتال مي گويد توان اجراي قرارداد بهره برداري از  منبع گاز پارس جنوبي را ندارد 

به اين معني . ينده ، روش رژيم است آتأمل مي كنيم مي بينيم  مناقصه به زيان نسل امروز و نسلهاي ر كه بازرگاني خارجي كشو
به كمترين بها و با بيشترين امتيازها، ثروت : گهي مناقصه مي دهد آنكه براي ثروت ملي مشتري بيابد، بجاي مزايده،  آكه براي  
  .با وجود اين مشتري پيدا نمي كند!  شد بشتابيد   خود را به فروش مي رسانيم ، مفتنفت و گاز

اال اين كه، در ذيل هر گزارش ، گزارشهاي .   در فصل اول ، مجموعه اي از گرازشهائي را مي يابيد كه از ايران دريافت كرده ايم  
  .را روشن مي كرده اندورده ايم كه در خارج انتشار پيدا كرده اند و يا در داخل كشور انتشار يافته و وضعيت آخبري را  

به وضعيت منطقه و به موضع دفاعي رانده شدن انتگريستها در ايران و روابط ايران و امريكا بر سر عراق و      در فصل دوم ،  
به بحران اتمي و از نو طرح شدن حمله نظامي به ايران در صورت به نتيجه نرسيدن ديپلماسي مي افغانستان و در فصل سوم 

  .وريم آ از زبان اطالعات و نظرها تا ممكن است وضعيت را از ابهام بدر مي پردازيم  و
در همين فصل ، خبرها و نظرهاي . م  گزارش خبري ديگري را مي يابيد كه از ايران دريافت شده است چهار      در فصل 

ه به يكديگر نقد و واقعيت را گزارش كنند، منتشره در ايران گوياي اثر بحران اتمي بر روياروئيها در درون رژيم را  به ترتيبي ك
   .خواهيد يافت

  3 در صفحه
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:. انقالب اسالمي     

  مناقصه و حراج؟
  گزارش از ايران و گزارشهاي خبرگزاريها در باره بي كفايتي ، ناتواني ◄

   3ص : ...  همه جانبه رژيم و گفتگوها با امريكا و انگلستان و
    مهار ايران از راه عراق و مهار شيعه -ستها در موضع دفاعي  انتگري◄

   5ص براي گفتگو با امريكا ؟ 
  ايران وارد مرحله غني سازي صنعتي اورانيوم شده يا نشده است؟ ◄

   7ص : گفتگوها و تهديد ها-
  مدهاي نفتآ در– گراني و بيكاري بيشتر مي شود –حلقه تنگ تر مي شود ◄

   8ص:... مي برد و نان را از سفره ها 
  رائي ها در شوراي شهر تهرانآ صف - صف بنديها در درون رژيم  ◄

   10ص :...و» پل پيروزي «  جبهه سازي و – 
  مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران: ژاله وفا  ◄

   12ص: 13 بخش - 21 در قرن 
   زنان و دانشجويان و معلمان و كارگران قربانيان تجاوزهاي رژيم◄
   13 ص:ه حقوق انسان ب

 
  ابوالحسن بني صدر

  4  –ميزان عدالت در قلمرو اقتصاد 
  

  انسان الگوي اقتصاد ؟
  
  

اينك ، در فعاليتهاي ششگانه استعدادهاي انسان ، از جهتي ديگر بنگريم و تجربه 
  : پرسشهاستم يافتن پاسخ به اين هدف ازتجربه اي كه مي كني. اي ديگر بكنيم

يا اگر اين فعاليتها مجموعه اي را تشكيل مي دهند  كه  همراه و همĤهنگ با آ 
زادانه و همساز به آدمي آ به سخن ديگر، استعدادهاي ،يكديگر انجام نگيرند 

نها نپردازند و يا يكچند از استعدادها  به زيان استعدادهاي ديگر ، امكانها را  از آ
زادي آخود كنند، رشد انسان مختل مي شود يا خير ؟ و نيز آيا به نسبتي كه ن آ

كمتر و اختصاص امكانها به پاره اي از فعاليتها بيشتر مي شود، ميزان فعاليتهاي 
  دمي بيشتر مي شود يا نه ؟آتخريبي 

زادانه فعاليت نمي كنند ، قوه رهبري او آدمي آ      دانستيم وقتي استعدادهاي 
و نيز . نها است آعل ساالريهائي مي شود كه سرمايه ساالري يكي از لت فآ

 بنا بر اين ،  خودجوش او ، ،زاد وآدانستيم  كه استعدادها  بهنگام فعاليتهاي 
بدين .  زاد مي خوانيم آن را حالت  آورند كه ما آحالت عمومي را پديد مي 

صورتي كه حالت حال  در .قرار، استعدادها محدود كننده يكديگر نيستند 
زادي باشد ، استعدادها در فعاليت همĤهنگ خود،  بيانگر اين آعمومي حالت 

  . زادي را در پيش مي گيرند آزادي مي شوند و راست راه رشد در آ
مگر اين كه . زاد باز داشت آ    بنا بر اين ، يك استعداد را نمي توان از  فعاليت 

هرگاه استعدادها .  دست بدهند زادي عمل خويش را ازآمجموع استعدادها 
زادي عمل خويش را از دست دادند،  نه تنها قلمرو فعاليت يكديگر را محدود آ

لت آبراي مثال، وقتي قوه رهبري .  مي كنند، بلكه ويرانگر يكديگر مي شوند 
مي شود،  استعداد اقتصادي او، فعاليتهاي ) ساالريها ( جباري در بيرون انسان 

كارگري كه . ان را ، بنا بر توقع هاي قدرت  تنظيم مي كند استعدادهاي انس
بايد تمام روز را ، در خدمت سرمايه، كار يدي كند، استعدادهاي ديگر خود را 

نيروي « نكه انسان در آخود تخريبي، براي . زادشان باز مي دارد آاز فعاليتهاي 
د سرمايه ساالري ناچيز شود ،  عملي است كه كارگر به زيان خود و به سو» كار 

  . و ساالريهاي ديگر ، انجام مي دهد 
از بد اقبالي ، مطالعه اي پيرامون ميزان خشونتي كه بدين سان در ويران      

وگرنه روشن مي شد كه انواع . كردن انسانها بكار مي رود، به عمل نيامده است 
   . اقتصادهاي قدرت محور تا كجا ضد اقتصاد و ويرانگر هستند

كه » نيروي كار « نجا كه فعاليت اقتصادي را انسان مي كند ، او را نه آز     ا
بنا بر اين الگو، . زاد ، با مجموعه اي از استعداد ها، مي بايد تلقي كرد آانساني 

  - و جزء مجموعه كارها است  ها كه كار اقتصادي يكي از كار–ساخت كار 
   . لت همين استاميزان عد. شد سازگار با،مي بايد با فعاليت هاي انسان جامع 

  2 در صفحه.
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 تحقيق در ايران پيرامون
 

ن را آگروگانگيري، خيانتي كه خميني   
5 –خواند » انقالب دوم «   

  
 جوانان  خه هاي اعدام برايايجاد و برپايي جوبراي زمينه سازي  ●

 بعد از تصرف سفارت امريكا جامعه » امام پيرو خط « دانشجويان .  كشور 
ن جامعه براي برقراري آرا به سوي جامعه اي  نظامي و امنيتي بردند و در 

ه استبداد وابستن مجبور به سركوب مخالفين آكردن استبداد و پابرجا 
 .ا در دستور كار خود قرار دادند شدند و دستگيري و سركوب و اعدام ر

  در سال ي، رييس جمهوربرضد  به جايي رساندند كه بعد از كودتا راكار 
 در اين اعدام ها . دست به اعدام هاي گسترده جوانان ايران زدند،  60

نان مانند سازمان مجاهدين آبسياري از اين دانشجويان و گروههاي حامي 
  .ن و اطالعات نخست وزيري دست داشتند انقالب اسالمي و سپاه پاسدارا

نان ادامه دادند و جنگ ايران و عراق بهترين فرصت بود تا آاين راه را    
زماني كه متوجه شدند درحال پايان . شدت بخشند خود  اقدامات به

دادن جنگ با شكست هستند يكباره دست به يك عمل انقالبي و امام 
  .فر را در زندانها اعدام كردند  ن 4000حدود پسندانه زدند و يك جا 

شايد الزم نباشد با توجه به اسناد و مداركي كه در اين مورد وجود    
دارد در اين باره چيزي اضافه كنيم اما تنها به همين نكته اشاره مي كنيم 
كه برخي از همين دانشجويان و رهبر اين گروه يعني اقاي موسوي 

ي كه هزاران نفر از جوانان اين  زمان1367خوئيني ها بود كه در سال 
 اينان در جايگاه قضا و  مي كردند، كشور را بيگناه در زندانها اعدام 

 عباس عبدي و مير دامادي  . قضاوت و معاونت و مشاورت قرار داشتند
   . بودندشايد يادشان رفته باشد كه از همكاران  موسوي خوئيني ها 

ن سال بايد به آ در نان،آداد براي روشن تر شدن وضعيت زندانيان و تع
مار آدر اين . ورده شده است اشاره كرد آماري كه از سازمان زندانها آ
 هزار نفر 16 حدود بيش از 1367مده است كه تعداد زندانيان در سال آ

 نفر بوده اند كه 4000 حدود 1368بوده است و تعداد زندانيان در سال 
ن سال و در كمتر از سه ماه آي در جاي تامل دارد زيرا تنها بر اساس اسام

   نفر  اعدامي نامشان افشا شده است و باز اشاره كنيم كه5000حدود 
  15در صفحه

     پاكنژاد-  ج
  سهم ايران ازاورانيوم غني شده فرانسوي و دم خروس

  
 ديگر مسائل  ال اقل در حوزه بين المللي، حول مسئله هسته اي ايران چند سالي است كه ايجاد شدهجنجال و بحران   

ميزنند چون به عمدا به اين بحران دامن حاكمان  ،نظام واليت فقيهدر . مربوط به ايران را تحت شعاع قرار داده است
  .ندنسر باز ميزطرح  نظر مخالف با اين هر شنيدن  از وجلوگيري مي كنند  هر گونه بحث  لذا از. فر دارندآن نياز وا

  
  15در صفحه
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    اما انسان بمثابه مجموع استعدادهاي 
زاد و خودجوش نبايد  آداراي فعاليت 

او ، . با طبيعت رابطه سلطه برقرار كند 
خواه خويشتن را مسلط بر طبيعت 

بنا بر رويه غرب كه مدعي ( گمان برد  
است فرهنگش بر سلطه انسان بر 

و چه خود را ) ست طبيعت بنا شده ا
رويه ( زير سلطه طبيعت باور كند 

 قاره 5جامعه هاي  در « بسياري از 
روي زمين كه به ادعاي غرب، 
فرهنگشان بر پايه تسليم شدن به طبيعت 

زيرا در رابطه سلطه با ) . بنا شده است 
زادي خود را از دست آ او – 1طبيعت، 

 با طبيعت رابطه تخريب – 2مي دهد و 
نكه آحال .  بر قرار مي كند متقابل 

زاد ، بر اصل موازنه آاقتضاي رابطه 
عدمي ،  اين است كه طبيعت را نيز 
فعال بشمارد و خود و طبيعت را 
مجموعه اي بشمارد كه  در سازگاري 

زادي و رشد در آبا يكديگر، انسان 
.  زادي و طبيعت عمران مي جويد آ

وقتي  تشكيل مجموعه اي با طبيعت را  
به ميزان عدالت دانست و  عمل 

فعاليتهاي خود را بر اين ميزان منطبق 
كرد،  در هر فعاليتي ، از لحاظ 

زادي مي نگرد و فعاليت آسازگاريش با 
زادي را  ضد اقتصادي به آناسازگار با 
بدين سان فعاليتهاي .  ورد آحساب مي 

زير غير اقتصادي و بسا ضد اقتصادي 
  : مي شوند 

از راه پيشخور كردن  فعاليتهائي كه ●
يندكان ميسر مي شوند آمنابع متعلق به 

و منابع موجود در طبيعت را نابود مي 
  . كنند 

ينده را از آ فعاليتهاي اقتصادي كه ●
انساني كه در .  پيش متعين مي سازند 

فعاليتهاي خود، الگوي اقتصاد است، به 
يندگان را برده نمي سازد آدست خود 

، پيشاپيش ، نها راآو محيط زيست 
  . ويران نمي كند 

  تخريب نيروهاي محركه نه فعاليت ●
. اقتصادي كه جنايت اقتصادي است 

لذا انسان الگو ،اين نيروها را كه در 
زادي و عمران آجريان رشد انسان در 

يند، در سازگار آطبيعت پديد مي 
كردن هرچه بيشتر محيط زيست با رشد 

  . زاد انسان ، بكار مي اندازد آ
 مهمتر از همه، بنيادهاي جامعه را بر ●

. اصل موازنه عدمي باز سازي مي كند 
چنانكه هر انساني در رهبري فعاليتهاي 
خويش استقالل پيدا كند و بمثابه 

انسان چند ( = مجموع استعدادها  
رابطه : كار و زندگي كند  ) بعدي 

انسان با علم ، با دين و مرام ، با هنر، با 
 با انس و عشق ، رابطه كار اقتصادي ،
و اين او باشد كه . مستقيم بگردد

فعاليتهاي خويش را رهبري مي كند و 
نه بنيادهاي كه در بيرون او و مسلط بر 

  . او هستند 
     ديديم  هريك از استعدادهاي ما، 

زاد، فعاليت طبيعي خويش آدر حالت 
و فعاليت هاي . را پيدا مي كند 

ي انسان همĤهنگ ،مجموع استعدادها
ورد كه از جمله آجامع  را پديد مي 

الگوي سازماندهي اقتصاد جامعه و 
چون بدين جا .  اقتصاد جهاني است 

رسيده ايم، مي بايد دو فريب را 
  :موضوع بحث كنيم 

از راه فريب مي :  فريب اول اينست ●
استعدادهاي انسان مزاحم و : گويند 

مي . محدود كننده يكديگر هستند 
دمي بخواهد آهرگاه : گويند 

استعدادي از استعدادهاي خود را 
بپرورد، بايد فعاليتهاي استعدادهاي 
ديگر را تعطيل يا دست كم محدود 

اين فريب جديد و از فريبهاي . كند 
قديم است . سرمايه داري ليبرال نيست 

زاد استعدادها تعريف آعرفان فعاليت . 
نمي شود ، تعطيل فعاليت هاي 

 يك استعداد گمان مي استعدادها، جز
هيچكس هم بفكرش نرسيده . رود 

است اگر هم تعطيل فعاليتهاي 
استعدادها ميسر باشد، كسي كه فعاليتها 
را در فعاليت يك استعداد فرو مي 

بنده زور مطلقي . كاهد، عارف نيست 
است كه در درون خويش ايجاد و بر 

  . خود حاكم كرده است 
 دو      نوع جديد اين فريب، فريب

، هر دو بر پايه قدرت » رشد « الگوي 
يكي با مالكيت شخصي و ( سرمايه 

. است ) ديگري با مالكيت دولتي 
نخست در حاصل اين فريب كه جامعه 
هاي صنعتي و ماوراء صنعتي امروز 

پراكندگيهاي همه : هستند، بنگريم 
جانبه  از راه برشهاي افقي و عمودي، 

 و در همبستگيها را به حداقل رسانده
گروههاي پراكنده، فرد را نيز تنها 

توضيح اين كه افزون . گردانده است
بر قشرها و در قشرها ، گروهها و در 

تا فرد كه ... گروهها ، زير گروهها و
مده اند، انواع نمونه هاي نوعي آپديد 

انسان پيدا شده اند كه يك بعدي 
ديوان ساالران ، فن ساالران ، : هستند 

( » نيروي كار « و  ... سياستمداران و
اما وقتي به درون ) . انبوه عظيم انسانها 

هريك از  انسانها مي روي، مي بيني 
واليت مطلقه استعدادي حاكم است 

كه گويا به زيان استعدادهاي ديگر  
از اين رو، هيچ .  پرورده شده است 

استبدادي چون استبداد سرمايه داري 
. است ليبرال را ، تاريخ به خود نديده 

زادي ،  در آاين استبداد، با قلب معني 
 (زور  مطلق  = هر فرد، يك قدرت  

بديهي است مقصود از مطلق، تأكيد بر 
شدت ووسعت  اوامر و نواهي اين 

 نشانده و انسان را ، بدون )قدرت است 
مقاومت، برده نظام خويش ساخته 

از خود بيگانگي تا بدانجا همه .  است 
 انسان غربي بگوئي گير است كه اگر به

ليبراليسم در كله تو مستبدي نشانده 
است ، مي پندارد گوينده اگر ديوانه 
نشده باشد، يك افراطي خطرناك 

. اين فريب جهان شمول است . است 
رزوي انساني از آزيرا غير غربيها نيز در 

  ! نوع انسان غربي شدن هستند 
    اما اين فريب دادن و خوردن 

 است ؟ بدين گونه چگونه ممكن شده
زاد نيست  آدمي، وقتي در حالت آكه 

زاد آيعني همه استعدادهايش فعاليت 
موزش و آندارند،  گمان مي برد شرط 

 البته در (پرورش هر استعدادي، 
 دسته استعداد دارد 6صورتي كه بداند 

  محدود كردن فعاليت و يا حتي )
چشم پوشيدن از فعاليتهاي 

 الگوها نيز به .استعدادهاي ديگر است 
موزند چاره ديگري نيست  آانسانها مي 

براي مثال، يك ورزشكار موفق، ديگر . 
نمي تواند يك زندگي خانوادگي 

يك دانشمند . موفق داشته باشد 
ن را  پيدا مي كند آفيزيك كجا وقت 

ورد ؟ سياست، آكه سر از سياست در 
ن ، تمام آتخصصي است كه دارنده 

كند و هنوز وقت خود را صرفش مي 
...نطور كه بايد  موفق نيست وآ  

    اما وقتي پرده از زندگي هريك از 
نها را آالگوها بكنار مي رود، 

. موجودهاي  نگون بختي مي يابيم 
واقعيت اينست كه استعدادها ، در 

زاد خود، به رشد يكديگر آفعاليتهاي 
الگوهاي واقعي كه از . مدد مي رسانند 

بسا فراوان باشند اما ( بد اقبالي  كمياب 
هستند، انسانهائي ) ناشناخته مانده اند 

بشمار ميروند كه استعدادهاي 
زاد ، فعال آنها، در حالت آگوناگون 

  :ن نيز اينست آدليل . بوده اند 
 همانطور كه پيش از اين توضيح داده 
ام، كسي كه تصور مي كند يك 
استعداد هنري ، يك استعداد اقتصادي 

تمام « نها وقتي مي تواند است، ت... و
خود را صرف پرورش تنها اين » وقت 

استعداد كند كه زور را به درون خود 
بياورد و استعدادهاي ديگر را از 
فعاليت باز بدارد  و يا فعاليتهاشان را 

بنا بر اين ، تا زماني كه .  محدود كند 
در درون خود زور ايجاد نكرده و در 

 هريك حالت طبيعي است، استعدادها
وقتي زور در . كار خود را مي كنند 

مد، اينطور  گمان مي برد كه زور آكار 
به سود استعداد قابل پرورش ، 
استعدادهاي ديگر را در فعاليتهاشان 

بدين فريب است . محدود كرده است 
كه ايجاد و بكار بردن زور مشروعيت 

نكه  ، در واقع، آحال .  پيدا مي كند 
زيرا وقتي  . خود را فريب مي دهيم

زادي عمومي آوريم ، آزور در كار مي 
را از ميان مي بريم و همان استعدادي 
را هم كه مي خواهيم بپروريم ، از 

  . رشد واقعي باز مي داريم 
     در حقيقت، اگر استعدادي كه 
كارش دانش است، بر استعداد عشق 
ورزي ، بر استعداد ابتكار و خلق ، بر 

ستعداد رهبري ، بر استعداد هنري ، بر ا
استعداد اقتصاد كه كارش ايجاد 
فراخناي بي كران  ال اكره براي 
استعدادها است ، بنا بر اين ، بر استعداد 
انديشه راهنما، جوي كه به انسان امكان 
مي دهد به نمايندگي هستي ، عمل 
كند،  متكي نباشد، كجا دانشمند پديد 

يد ؟ و كجا ممكن است حتي يك آمي 
د  در فعاليتهاي خويش محدود استعدا

شود  بدون اين كه همه استعدادهاي 
ديگر در بند جبر محدوده ها نيفتند ؟  
در پرتو اين معرفت،  اگر الگوهاي 

 شخصيتهائي كه مي زمان ما را با
توانستند بشوند ، هرگاه استعدادهاشان 

زاد، فعال مي شدند ، آ، همه، در حالت 
 توانستند مقايسه مي كرديم، انسانها مي

به چشم خود ببينند كه جامعه هاي 
امروز، چگونه از غولها كوتوله ها  مي 

  . سازند 
ن ميزاني كه آن ميزان عدل، آ    اما 

زاد نگاه مي دارد، آدمي را در حالت آ
 اصل راهنمائي كه اگر.  كدام است ؟

ميزان مي كنيم  اصلي باشد كه 
زاد انسان را ميسر مي آفعاليتهاي 

 پس اين اصل  ثنويت نمي گرداند،
چرا كه ثنويت بمعناي . تواند باشد 

كار ( پذيرفتن محدوديت و جبر 
استعدادي كه انديشه راهنما را مي 

غير از اين .  است )  سازد يا مي پذيرد 
كه ثنويت بمعناي محدود شناختن 

دو محوري ( فعاليت ميان دو محور 
كه اگر هر دو فعال فرض شوند ثنويت 

و اگر يكي فعال و ديگري دو محوري 
فعل پذير گمان روند ، ثنويت تك 

پذيرفتن رابطه قوا و . است ) محوري 
بنا بر اين تضاد ميان دو محور نيز 

بر اصل ثنويت ، تصور ديگري . هست
يد و نه آجز روابط قوا ، نه به ذهن مي 

زيرا  تصور نبود روابط . مي تواند بيايد 
نا بر اين، نياز به نبود محدوده ، بقوا ، 

بدين قرار، ثنويت .  نبود ثنويت دارد 
. فريب است و در هستي وجود ندارد 

چرا كه بر اين اصل ، هستي قابل خلق 
در حقيقت، تضاد قانون . شدن نبود 

مرگ است و بر اصل تضاد قوا ، هستي 
از اين جا، نظام .  پديدار نمي شد 

اقتصادي  بطور خاص و نظام اجتماعي 
گاه ترجمان ثنويت بطور عام، هر

ساخته  . باشند، واقع بينانه نيستند 
دستگاه . هستند ) زور ( = قدرت 

  .محيط زيست او هستندتخريب انسان و
(     در حقيقت، الگوي سرمايه داري 

مالكيت سرمايه، چه شخصي و خواه 
دولتي فاقد اهميت و فريبي است كه 

ذهن بر اصل ثنويت تك محوري مي 
ي بر اصل ثنويت تك اقتصاد) خورد 

در اين اقتصاد، محور .  محوري است 
سرمايه فعال و محور كار  فعل پذير 

از اين رو است كه انسانها ، در .  است 
لت  را آنظام سرمايه داري ، جز نقش 

در . نه دارند و نه مي توانند بازي كنند 
اين اقتصاد، ساخت كار ، از يك كار 

ها هركس تن. بيشتر تشكيل نمي شود 
يك نوع كار را  كه سرمايه داري به او 
پيشنهاد مي كند، مي تواند داشته باشد 

بدين خاطر است كه همواره بيكاران .  
نها هم كه كار آوجود دارند و همواره 

ي هستند كه » نيروي كار« مي كنند ، 
مصرف مي شوند تا زماني كه ديگر بكار 

  .مصرف نيايند 
 قانون « به حكم  ،      اين تصور كه

، اين نظام به ضد خود » ديالكتيك 
بدل مي شود، غفلت از اين واقعيت 

چه محور (است كه بر اصل ثنويت ، 
جز ) فعال كار و چه سرمايه باشد 

اقتصاد قدرت محور را نمي توان 
اين اقتصاد مي تواند دو شكل . ساخت 

ن همواره آداشته باشد  اما محتواي 
يستي تجربه رژيمهاي كمون. يكي است 

نه به اين دليل كه . جز اين را نگفت 
... مستبدهائي چون استالين و مانو و
 –نگذاشتند قانون  ديالكتيك عمل كند 

كه اين ادعا خود تكذيب ديالكتيك 
  بلكه به اين دليل كه غلط در -است 

بر اصل . فكر راهنما بود و هست 
ثنويت تك محوري ، جز قدرت نمي 

اقتصادي كه از اين رو، . توان ساخت 
ساخته شد ، اقتصاد قدرت شد و فقر و 

  . قهر بگسترد 
     بدين قرار ، اين اصل ثنويت را كه 

. بمثابه اصل راهنما ست، بايد رها كرد 
غرب در بن بست است و تا وقتي اين 
اصل را رها نكند، از بن بست بدر نمي 

. هستي هست و بي كران است . يد آ
اليتهاي اصل  راهنمائي كه قلمرو فع

دمي را هستي بي كران بگرداند، آ
در هستي متعين ، . موازنه عدمي است 

اصل سازگار با  موازنه عدمي ، توحيد 
بنا بر فطرت هستي ، فعاليتها از : است 

   . رهگذر توحيد نيروها ميسر مي شوند
     بدين قرار ، اصل راهنمائي كه 

زادي آانسان را همواره عارف بر 
دارد ،  موازنه عدمي فطريش نگاه مي 

و نظام اجتماعي سازگار با اين اصل ، 
اقتصاد . نظامي بر اصل توحيد است 

ن، آاين نظام، اقتصادي است كه ، در 
ساخت كار هر انسان ، از يك كار 

بنيادهاي ششگانه . تشكيل نمي شود 
جامعه ، نظام عمومي را تشكيل مي 

ن، هر انسان همه آدهند كه، در 
. يش را فعال مي كند استعدادهاي خو

زاد جامعه ايست  كه آبنا بر اين، جامعه 
ن،  هر عضو جامعه مجموعه اي آ، در 

  .  نوع كار را داشته باشد 6از 
ن را  مي آ     امروز، دانش و فن امكان 

( دهند كه ساعتهاي كار اقتصادي 
كم و زمان ) توليد كاال يا خدمت 

 اما  اگر. فعاليتهاي ديگر بيشتر شوند 
نظامهاي اجتماعي بر محور قدرت 
ايجاد نشده بودند و اقتصادها ، 
اقتصادهاي  قدرت نبودند، همواره 
ممكن بود انسان زمان كافي براي 
.  فعاليتهاي استعدادهاي خود پيدا كند 

معنوي ، يعني اصل  ↔مدار باز مادي 
راهنما كردن موازنه عدمي در سر ها و 
 اصل راهنما كردن توحيد در تجديد
ساختمان بنيادهاي جامعه ، 
ساختكارهاي انسان را در برگيرنده 

به .   كار  مي گرداند 6مجموعه اي از 
زاد آترتيبي كه هر استعداد فعاليت 

بيابد و بنام يك استعداد و  تقدمش بر 
استعدادهاي ديگر ، استعدادهاي ديگر 

   . انسان  ويران نشوند
) زور ( =    در حقيقت، وقتي قدرت 

 ياب فعاليتهاي انسان مي شود، جهت
بلكه با . استعدادها بي كار نمي شوند 

انتقال رهبري به خارج از انسان ، 
استعدادها در فعاليتهاي خود از اوامر و 

  :نواهي قدرت پيروي مي كنند 

 كار استعداد رهبري اطاعت ●
  . مي شود... ) مقامي و يا بنيادي و ( از
ائي  كار استعداد عشق ، در سكس گر●

و دوستي  در خود  يا ديگري را محور 
چنانكه اگر . كردن ناچيز مي شود 

خود محور شد ديگري بايد تابع او 
باشد و اگر ديگري را محور كرد خود 

  .ن مي شود آتابع 
 كار استعداد علم و فن ، در تخصصي ●

ناچيز مي شود كه كارفرمائيها چند و 
  .چونش را معين مي كنند 

نر و فرهنگ سازي ،  كار استعداد ه●
ايجاد عناصر ضد فرهنگ قدرت مي 

  . شود 
  كار استعداد جستن انديشه راهنما، ●

ن بيان قدرت و يا آدر ساختن اين يا 
بيان قدرت »  مقام اول « تقليد از 

  .پذيرفته شده  مي شود 
 كار استعداد اقتصاد ،    بمنزله نيروي ●

ن كار فرمائي  آكار به خدمت اين يا 
  .دن مي شود مآدر 

    جريان پيوسته زمان قطع مي شود و 
زمان حال، زمان ارضاي نيازهائي مي 
شود كه در مدار بسته ، استعدادها ، با 
فعاليتهاي مخرب خويش ، ايجاد مي 

هنوز ، دقيق تر بخواهي ، اين . كنند 
بنيادهاي جامعه ها هستند كه نيازها را 

در واقع، . ورند آبراي او بوجود  مي 
دمي ، با جهت يابي آستعدادهاي ا

جديد ، عامل قبوالندن نيازهائي به 
دمي مي شوند كه ، بدانها، انسان به آ

  .يد آدر مي ) زور ( = خدمت قدرت 
     مكان نيز ، ديگر نه كره زمين و نه 
كشور و نه حتي شهر كه جائي است 

. دمي معين مي كند آكه قدرت براي 
روخت  و جائي كه بايد نيروي كار را ف

ن خريد كرد و نيازها را آبا بهاي 
بنا بر اين ، قدرت براحتي مي .  ورد آبر

ينده و كره خاكي آتواند انسانها را از 
  .غافل كند 

     انسان الگو، الگوي مطلوب سرمايه 
اين . داري، انساني با اين فعاليتها است 

انسان مصرف كننده ايست كه تا 
تخريب كامل خود مصرف مي كند 

و در همان . بدون اين كه سير شود 
حال، بعنوان نيروي كار مصرف مي 
شود تا زماني كه كارفرمائي  به او 

نظام .  بگويد ديگر مصرف شدني نيست 
سرمايه داري مي تواند از دوام حيات 

زيرا اين انسان . خود مطمئن باشد 
ممكن است عصيان كند اما جز اين 

ي نمي كند كه قدرتي را جانشين قدرت
بسازد كه بر ضدش عصيان كرده  است 

    بنا بر اين، نظام همچنان ادامه پيدا. 
سرمايه داري بدان نياز دارد كه 
همواره ميزان تقاضا از ميزان عرضه 

نكه انسان همواره آبراي . بيشتر باشد
از .  مصرف كننده حريص باقي بماند 

اين رو، در خود انسان و در رابطه با 
ها را » ترجيح « زمان و مكان، نظام 

  :ايجاد مي كند 
 نيازها گرچه از طبيعت و فعاليتهاي ●

انسان مايه مي گيرند ، اما نه تنها طبيعي 
در بند اين فعاليتها نمي مانند، بلكه بر 

تا بدانجا . اين فعاليتها حاكم مي شوند 
كه بسياري از نيازها ، واقعيتي جز 
ساخته ذهن ندارند و بسياري ديگر تا 

. ورده نمي شوند آويران نكنند ، بر
بدين قرار، نيازهاي ناشي از فعاليتهاي 

ورده ها و خدمات آ با فرطبيعي كه
ورده مي شوند ، مي توانند آمحدود بر

  بخصوص كه . نا محدود شوند 
 تزاحم فعاليتهاي استعدادها امكان جا ●

به جا كردن نيازها و تغيير دادن ترجيح 
بسا مي شود . ورد آها را فراهم مي 

دمي كه گمان مي كرد همه نيازهاي آ
ورده و خود را راضي آخويش  را بر 

 شمرد ، به روزي، خود را موجود مي
زيرا ترجيح ها . محرومي مي يابد 

او . ديگر ترجيح هاي ديروز نيستند 
ناگزير است فعاليتهاي خود را  جا به 
جا كند و نيازها و مصرفهاي خود را 

تزاحم فعاليتها و ناسازگاري . تغيير دهد 
نيازها با يكديگر، نقش مهمي در برده 

. مي كنند  نياز شدن انسان بازي
  ه بخصوص ك

  
  16 در صفحه

 انسان الگوي اقتصاد ؟
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 وضعيت دو جنگ پنجم در فصل 
، يكي جنگي كه رژيم مافياها اقتصادي 

با اقتصاد كشور مي كند و ديگري جنگ 
اقتصادي كه امريكا با اقتصاد ايران به راه 
انداخته است را از زبان داده ها،  مي 

  . سنجيم
 در فصل ششم قسمتي ديگر از تحقيق 

موزش و پرورش ايران را آژاله وفا در باره 
  مي خوايند و

    و در فصل هفتم خبرهاي تجاوزها به 
  .حقوق انسان را مي يابيد

  

گزارش از ايران و 
گزارشهاي 

خبرگزاريها در باره 
بي كفايتي ، ناتواني 
همه جانبه رژيم و 
گفتگوها با امريكا و 

  ...نگلستان وا
  

اجتماع بي كفايتها و بي * 
دانشها و زور پرستها در حكومت 

  :احمدي نژاد
  
  : گزارش از ايران ◄

   از آنجا كه قرار است دولت  احمدي 
نژاد كليه پست ها را به اقوام و 
نيروهاي امنيتي و اطالعاتي بدهد 
،گفته مي شود كه قرار است وزيرراه 

حمدي مقدم نيز تغيير كند و آن را به ا
رييس نيروي انتظامي بدهند همچنين 
قرار است كه استاندار گلستان را نيز به 
دوست احمدي نژاد كه معاون امنيتي 

  .استاني ديگر است داده شود 
   با وجود تغيير وتحول ها در مجمع 
تشخيص مصلحت، عزل و نصبهاي 
احمدي نژاد  مورد اعتراض قرار گرفته 

 انتخابها بر و گفته شده است كه بايد
اما احمدي نژاد .  اساس شايستگي  باشد

بدون توجه به  نظر مجمع، كليه 
انتصابها را بر اساس دوستي و وابستگي 
هاي خانوادگي و گروهي انجام مي 

براي نمونه،  در مصاحبه دو  .  دهد
هفته پيش خود،  وقتي از احمدي نژاد 

يا شما در انتخابات شكست آپرسيدند 
رايحه خوش : گفت خورده ايد؟  

خدمت به من ربطي نداشت  و 
گروهي بوده اند كه به دور هم جمع 

اما  وقتي  . شده اند و كاري كرده اند 
مشاهده  مي شود  در آن گروه كليه 
نزديكان احمدي نژاد  عضويت  
داشتند و مسئول آنها سردار محصولي 
بود كه حكم  اين مسئوليت  را از 

دروغگوئي او احمدي نژاد گرفته بود ، 
دانستني است كه او . شكار مي شود آ

در مصاحبه با تلويزون فرانسه گفته بود 
. من شكست نخوردم و پيروز شدم : 

زيرا همه گروههاي شركت كننده در 
انتخابات خود را حامي رئيس 

  ! جمهوري مي خواندند 
    در اين گروه چند معاون احمدي 

از جمله .  نژاد  شركت داشتند 
علي رامين و زريبافان و بزم پاش محمد

حضور نزديكان ...  وحتي خواهر او و
احمدي نژاد  در اين گروه نشان مي 
دهد كه او بر روي آن گروه خيلي 

  .سرمايه گذاري كرده بود 
    بعد از شكست فضاحت بار در 
انتخابات شوراها،  احمدي نژاد تصميم 

گرفت مسئوليت اين گروه را به دو 
 به خود،  يعني سردار سردار نزديك

سردار . محصولي و سردار مصلح بدهد 
مصلح همان كسي است كه شهر بازي 
دنياي عجايب و همچنين سالن هاي 

  . غذاخوري بوف را  مالك است 
     اعضاي اين گروه بعد از منصوب 

ن آشدن اين دو سردار،  به  اين و 
از جمله معاون .  مقام  منصوب شدند

اد به نام بزم پاش  ساله احمدي نژ28
كه به ماركوپولوي ايران معروف شده 

زيرا از زماني كه او در كنار ( است 
احمدي نژاد بر سر كار آمده حدود 

 كشور جهان را گشته و با 100بيش از 
جوانان آن كشورها جلسه گذاشته 
است اما دريغ از جلسه اي كه با 

اين ) . جوانان ايران  گذارده باشد 
ژاد در وقاحت  همانند معاون احمدي ن

اسفنديار رحيم مشاعي و خود احمدي 
اين .  نژاد و الهام و حداد عادل است

افراد هر چه نداشته باشند بيش از 
اين وقاحت را .  اندازه وقاحت دارند 

به تازگي،  .  موخته اند آاز مال ساالران 
اين جوان  از  ميان چند مقامي  كه به 

عاملي او پيشنهاد شده است ،مدير 
شركت پارس خودرو را بر گزيده 

شايستگي  و  تجربه  و تخصص .  است
  . رو دارد و وابستگي  دارد.  دارد؟ نه 

        بايد در نظر داشت كه احمدي 
نژاد از زمان به روي كار آمدن كه 
قرار بود نفت را بر سر سفره مردم 
بياورد،  هرچه دزد و نادان و  بي سواد 

. ار آورده است يافته  را بر سر ك
بتازگي ، تغيير وزير نفت  را حكومتي 
ها و مجلسي ها امر انجام شده تبليغ 

   ،در اين باره  . كردند 
 فروردين، به گزارش 29 در ◄

«  ي داوودزيپروخبرگزاري مهر،  
 خبر » ي جمهورسيمعاون اول رئ

  .خواند  عهي نفت را شاري وزينيگزيجا
 ) ين  فرورد29 ( آفتابو به گزارش  ●

 هامانه يري وزي استعفااي و رييبحث تغ
 و ها تي شخصانيهمچنان در م

 اني منيمطبوعات ادامه دارد اما در ا
 مطرح زي نيارياظهارات متناقض بس

 از ي كه برخيدر حال. شده است
 در صف ندگانياندركاران و نما دست

 كنند ي مدي تاكناني با اطمريمخالف وز
 دادتعكه هامانه عزل خواهد شد، 

 خبر از اساس ني معتقدند كه ايگريد
 ضربه وارد اي و في تضعيكذب و برا
 مطرح شده كه تن به يريكردن به وز
 خود ي از دوستان دولتيتوقعات برخ
 .نداده است

 مجلس هفتم معتقد است ندهي نماكي
 يري وزي بركناراي و ياستعفا، بازنشستگ

 است كه از ي ساختگيهامانه خبر
 نفت در مجلس و ري مخالفان وزيسو

 يكي ،يبه گفته و. شود يدولت ابراز م
 با نام نژاد ي محمود احمدكانياز نزد

 هامانه يها  مخالفتيكه با برخ» ا.د«
 به رغم كه است يمواجه شده از كسان

 يها  رسانهي از وي ظاهرتيحما
 دامن زدن به يجناح راست را برا

 .كند ي مكي او تحريبحث بركنار
داوود احمدي » ا . د«  :انقالب اسالمي 

نژاد ، برادر محمود احمدي نژاد است 
  مشاور ومحمود او را به سمت . 

 رياست بازرسي ويژه رئيس دفتر
  .  منصوب كرده است جمهوري

 اما در مجلس و بيرون مجلس ◄
صداهاي اعتراض به بي كفايتي و بي 
مايگي احمدي نژاد و منصوبان او بلند 

  :شده اند 
: )  فروردين 26 ( تابآف به گزارش ●

 ي كه ضعف عملكرد وزاريدر حال
 مجلس را به واكنش ندگاني نمانهيكاب

 را در ري وز4واداشته تا عزل حداقل 
 ونيدستور كار قرار دهند، مخبر فراكس

 هي مجلس از ارايوفاق و كارآمد
 و   آموزشري وزضاحي طرح استيقطع

شنبه خبر داد و  پرورش در روز سه
 رح طني اندهينما 30 كرد ديتاك
 .اند  را امضا كردهضاحياست
 »يمحمود فرشيد «ضاحي استطرح   
 26 آموزش و پرورش كه در ريوز

 ي گام عملني شده است اولهيمحور ته
 است كه حكومت منتقد ندگانينما
 محمود حكومت  كوشند يم

 ي را به سمت كارآمدنژاد ياحمد
به گفته منابع آگاه .  كنندتي هداشتريب

 ري وز»يديمحمود فرش«بر عالوه 
 »يمانيسلمحمد «آموزش و پرورش و 

 و اطالعات كه تاكنون ي فناورريوز
 طرح ندگاني از نماياديتعداد ز

اند، طرح   آنان را امضا كردهضاحياست
 ري وز»ايك يديمحمد سع «ضاحياست

 ري وز»يمحمدرضا اسكندر«مسكن و 
 ي در دست بررسزي نيجهاد كشاورز

 .ار دارد قرندگاني نمايجد
 آفتاب، ي گزارش خبرنگار پارلمانبه

و   آموزش ري وزضاحي استيمحورها
 در كين ييپرورش كه توسط طال

 خبرنگاران قرار گرفت، به شرح ارياخت
 :  استريز
 منطبق نبودن عملكرد با اهداف و -1

 قانون برنامه چهارم توسعه يها شاخص
 يدر موضوعات مرتبط با آموزش عموم

  53 و 52و ) بند ج(48 مواد ژهيو بو
  بر امور وزارتخانه ري مسلط نبودن وز-2
 آموزش تي در هداي ضعف راهبرد-3

  كشور يعموم
  ي كندشدن تحول در نظام آموزش-4
 در استفاده از في نقش ضع-5

 شبردي پي دولت برايها تيظرف
 وپرورش   آموزشيها اهداف و برنامه

 در تعامل اثربخش با في ضعي كارائ-6
ها و مراجع مرتبط با امور نهاد

  ي و اجتماعي فرهنگ،يآموزش
 ي انحراف از راهبرد مدرسه محور-7

  تي و تربميدر تعل
 به ي سطحكردي و روي تمركزگرائ-8

 و ي آموزشيها تيها و فعال برنامه
  يپرورش

 و ها تي به ظرفيتوجه  كم-9
 در ي و كارشناسي پژوهشيها افتيره

  ينظام آموزش
 اهداف شبردي در پفي عملكرد ضع-10

 ،ي فنيها  آموزشيها و برنامه
  ي و مهارتيا حرفه

 يابي ضعف نظارت بر نظام ارزش-11
  امتحانات ي و محتوايليتحص

 از شان انتي در صفي عملكرد ضع-12
  معلمان گاهيو جا

 در پرداخت بهنگام في عملكرد ضع-13
  اني فرهنگيمعوقات و مطالبات قانون

 مسائل يريگي پ درفي عملكرد ضع-14
 عادالنه كردن ژهي معلمان و بويشتيمع

  اينظام هماهنگ حقوق و مزا
 و شكسوتاني به پيتوجه  كم-15

  بازنشسته انيفرهنگ
 يري نامناسب در بكارگي سازمانده-16

 در ي انسانيرويمعلمان و گردش ن
  ي و بازنشستگي استخداميندهايفرآ
 و تي در حمافي عملكرد ضع-17
 مسكن و التي تسهني تامي برايريگيپ

  اني و فرهنگيامور رفاه
 يها تيري گسترده در مدراتيي تغ-18

  و كارشناسان يتخصص
ها به  ها و وعده  محقق نشدن برنامه-19

  مردم و مجلس ان،يفرهنگ
 قانون في ناقص و ضعي اجرا-20
  ي معاونت پرورشياياح

 يساز مني ناكارآمد در اري تداب-21
 از يخوردارمدارس و امكان بر

 به ي متناسب با گازرسانساتيتاس
 ي برارمترقبهيمدارس و حوادث غ

 آموزان  دانش
 و يباني ضعف عملكرد در امور پشت-22

  ي اداري ساختمانهايسامانده
 ي در ساماندهفي عملكرد ضع-23

  مدارس يبهداشت
 بر احداث مدارس ي فني نظارتها-24

 متناسب با يساز  در مقاومريو تاخ
  مصوب يها بودجه

 در نظارت و امور ي نابسامان-25
 از مناطق يمدارس روستاها و برخ

  يشهر
 و نظارت و ري در تدابي نابسامان-26
 يباني و پشتي امور مالتيريمد
 روز گذشته كين يي است طاليگفتن   

 سؤال خبرنگار آفتاب نيدر پاسخ به ا
 مجلس تا ي فعلي شما و فضايابيكه ارز

 را ضاحي استتيل موفقچه اندازه احتما
با توجه به « گفته بود كند يمطرح م
 يها ي و نظرسنجضاحي استيمحورها

 ضاحي استي كه برا ي و اراده جمعهياول
 نار بركي وجود دارد ويديفرش

 . »خواهد شد
 فروردين 25(  به گزارش نو انديش ●

، مرعشي سخنگوي كارگزاران  ) 86
 اتفاق : سازندگي گفته است 

در حال وقوع است، چرا وحشتناكي 
اي كه در كشور روي كار  كه مجموعه

آمده، همه تجربيات نظام را كنار 
 .گذاشته است

بينيم كه همه تجربيات كنار  امروز مي   
گذاشته شده و بعضي روي كار 

اند كه حتي جناح راست هم  آمده
 .پذيرد مسووليت آنها را نمي

ما خيلي پايين و باال شديم، تا      
يم اقتصاد اهميت دارد، فهميد

ديپلماسي مهم است، امنيت 
گذار بايد تامين شود و  سرمايه

اي  كارآفرينان از جايگاه ويژه
ها طول كشيد تا  برخوردارند، سال

ها اعم از راست و چپ و  همه جناح
القول به اين نتيجه رسيدند  ميانه متفق

گذاري  كه قانون حمايت از سرمايه
 .داردخارجي براي كشور اهميت 

 با : ايم در گذشته خيلي كارها كرده     
رفتيم، كاپشن  دمپايي به اداره مي

پوشيديم و اموال مردم را مصادره  مي
كرديم، اما بعد فهميديم كه هيچ  مي

رسد و نه  ها نه به نتيجه مي يك از اين
 .شود براي مردم نان مي

سياست، دو روي يك سكه است كه     
، كشور را به اگر غلط باشد مثل عراق

نشاند و اگر درست باشد  روز سياه مي
 داده و به جايگاه ءكشور را ارتقا
رساند، همان گونه كه  مطلوبي مي

  .مالزي به آن دست يافت
  

محبوبيت احمدي نژاد از * 
؟  وزيران !خامنه اي بيشتر است 

وابسته به احمدي نژاد به حضور 
كيهانيها در .  مصباح مي روند 

نژاد صاحب حكومت احمدي 
  :منصب مي شوند 

  
در :   جنتي ،  در نماز جمعه،   گفت ◄

آخرين نظر سنجي از مسلمانان،  آقاي 
حسن نصر اهللا در رده اول و آقاي 
احمدي نژاد در رده دوم قرار گرفتند 

« عقل زور مدار او يادش رفت كه . 
زيرا .  نظام را هيچ و پوچ كرد » رهبر 

م رهبري مقام معظ« در هر رده بندي، 
  !بايد اول باشد » 
  وزراي وابسته به احمدي نژاد،  به ◄

»  رهبر انقالب « جاي رفتن به خدمت 
به .  به پا بوس مصباح يزدي  مي روند 

تازگي،  بعد از مالقات معاون اول 
رييس جمهور و وزير تعاون او الهام 
سخنگويي حكومت به خدمت مصباح 

ا او كه گويا سخنگوئي ر.  رسيده است
به ارث برده است ، حاضر نيست به 

  .ن را رها كند آهيچ قيمت 
 تا :     الهام در جمعي گفته است 

زماني كه برخي بر قوه قضاييه تكيه 
زده اند پست وزارت دادگستري 

در نتيجه بهترين كار من .  كشك است 
آن .  همان سخنگويي دولت است 

زيرا در آن مقام، . مقام  ارزش ندارد 
ا واسطه ابالغ برخي از من  تنه

دستورات  رئيس قوه قضائيه و بردن 
اليحه ها به مجلس هستم و كار ديگري 

ولي اين .  بر عهده من نيست
سخنگويي فرصت خوبي است براي 

البته او . اداي دينم به اين حكومت
شايد يادش رفته است كه در دور قبلي 
مجلس حتي براي انتخاب شدن به 

وراي نگهبان عنوان يكي از اعضاي ش
هم رأي نياورد و انتخاب او به پست 
وزارت دادگستري با تقلبات آشكار تنها 
با اختالف دو راي  انجام شد  كه معلوم 

راي موافقان با وزارت آنشد چگونه  به 
  .او اضافه شد 

 او ،  در كنار فاطمه رجبي نويسنده 
كتاب احمدي نژاد معجزه هزاره سوم 

ت هايي در و نيز برادران رجبي  پس
اين حكومت اشغال كرده اند كه در 

نها آحكومتهاي  ديگر به هيچ وجه  به 
البته در حكومت  ضد .  داده نمي شد

نچنان به هم ريخته آشايستگي ،  اوضاع 
است كه شوراي تشخيص مصلحت 
براي جلوگيري از اين  انتصاب هاي 
نابجا،  مقرراتي  را تصويب كرده است 

ين گونه افراد بي كه مانع از انتخاب ا
  .كفايت  شود 

 خبر نگار روزنامه كيهان ،  جعفر ◄
بهداد كه مدير كل ارشاد استان 
هرمزگان شده بود،  به معاونت 
ارتباطات واطالع رساني دفتر رياست 

  .  جمهوري منصوب شد 
مدن آ      از ابتداي به روي كار 

احمدي نژاد و وزارت جستن صفار 
نان روزنامه هرندي،  بسياري از كارك

بدار  رسيده  آكيهان به مقامهاي نان و 
  .اند 

      براي مثال، پس از استعفاي مختار 
پور از سمت معاونت  مطبوعاتي 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  
انتخاب معاون جديد موجب اختالف  

و صفار » رييس جمهوري « ميان 
صفار هرندي مي .  هرندي شده است 

روزنامه كيهان خواهد كسي را از  
شخصي مثل  . بياورد و معاون كند 

اما  اطرافيان  احمدي نژاد  به . ملكيان
اشخاصي چون جوان فكر و جهانديده 

و مديران . نظر دارند... و پارياب و
مدن آديگر ارشاد  خواهان  بر سر كار 

فردي از مجموعه ارشاد،  مانند تقي 
  .ظهوريان، مديركل مطبوعاتي هستند 

  
رها و گفتگوها با انگليسي ديدا* 

  :ها و امريكائيها 
  
  : گزارش از ايران ◄

نماينده « به تازگي حسن روحاني، 
و برادر  » رهبر در شوراي امنيت ملي 

دبير شوراي امنيت ملي، يعني محمد 
جواد الريجاني با هم  به قطر  رفته و 

  در آنجا با ديويد اوان وزير سابق 
  4 در صفحه

  و حراج؟اقصهمن
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بنا .  قات كرده اند حكومت انگليس مال
بر اطالع،  اين دو براي حل مسئله 
.  هسته اي ايران به قطر سفر كرده اند

نجا كه روابط قطر با اسراييلي ها و آاز 
امريكايي ها و انگليسي ها بسيار حسنه 
مي باشد ، آن كشور  محل مناسبي 

مقامات .  براي مالقات و گفتگوها است 
هايي با رژيم ، در اين كشور،  مالقات 

برخي از  نمايندگان كشورهاي غربي 
در مالقات اين دو با اوان  . داشته اند 

پيام علي خامنه اي و احمدي نژاد  را 
بابا طوري : گفته اند . به او گفته اند 

عمل كنيد كه ما در مقابل مردم 
كشورمان بابت  شعارهايي كه داده ايم 

  .، شرمنده نشويم 
بر در شوراي نماينده ره«         اين 
 ماده اي را براي 10طرح »  امنيت ملي

حل مشكل هسته اي ايران نيز تهيه  
بدنبال انتشار اين طرح، .   كرده است 

او با محمد جواد الريجاني براي ديدار 
ور مي آياد. با داويد اوان به قطر رفت 

شود كه  محمد جواد الريجاني  همان 
كسي است  كه در جريان انتخابات 

، به 76 جمهوري خرداد رياست
انگلستان رفت و با  نيك براون  ديدار 

و از طريق او به دولت انگلستان  
اطمينان داد كه هرگاه ناطق نوري 
رئيس جمهوري بگردد، توقعات 

  . ورده مي كند آانگلستان را بر
     برادران الريجاني  كه هر سه از راه 

وابستگي ها  به مقامهاي باال رسيده اند ،  
در جريان .  مده اند آر عراق به دنيا د

انقالب كاره اي نبوده اند و كاري نمي 
به خصوص برادر كوچكتر،  .  كردند

قا صادق كه اينك عضو شوراي آ
اينك  كه شركت .   نگهبان است 

كنندگان در انقالب  كنار زده شده 
تشه و اصول گرا شده آاند، انقالبي دو 

  . اند 
انقالب، حتي  در      آقا صادق كه ، در 

يكي از  تظاهرات نيز شركت نكرده 
است ، اينك دستيار  علي جنتي در  
حذف بسياري از مبارزان آن سالها 

  .شده است 
 ، )  فروردين 26( فتاب آ  به گزارش ◄

 سفر محمد جواد   از واشنگتن پست 
   به واشنگتن در ماه گذشتهفيظر
 استقبال گرم مقامات و  يالديم

 .ه است  خبر دادياز و ييكايآمر
 يكائي آمريپلماتهايروزنامه به نقل از د

 فيظركرده است كه گزارش 
 كه ت اسيرانيازمعدود مقامات ا

 .  گفت وگو كندي با وتواند ي مكايآمر
 انجام سفرپنج روز قبل از آن،     

 پانزده ملوان راني اگرفته است كه 
 ري فارس دستگجي را در خليسيانگل

 يها مي تحرنيز تي امنيكرده و شورا
تصويب كرده  راني اهي را عليديجد
 . بود 

     ظريف به طرفهاي امريكائي گفتگو 
 ترك ي كه  برايدر حال: گفته است 

 هشدار شود يسازمان ملل آماده م
.  استاني كه زمان رو به پادهد يم
 كسوني شام مركز نافتي در ضيو

 دو سال يا   هسته حل مساله«: گفت
 هفته قبل از االن اي سال قبل كي  قبل،
تر   سادهيلي آسانتر بود و خاريبس

 مساله امروز حل ني بود كه اهدخوا
 و پس از آنكه گري سه ماه دايشود تا دو 

 راني اهي علتي امني شوراگري د قطعنامه
 ني كه اگر شما ادانم يم.  شودبيتصو
 گري د  چند قطعنامهدي را دنبال كنريمس

 وژيفي چند سانترزين داشت و ما ديخواه
 جهينت.  داشتمي در نطنز خواهشتريب
 يياروي بلكه روست؛ي نحل  امر راهنيا
 نيا.  در هر دو طرف استشتريب

 .» استازي كه مورد نستي نيريمس
 اعتماد ملي از محسن امين زاده ، ◄

معاون وزارت امور خارجه در حكومت 
 دولت اما: خاتمي ، پرسيده است 

 در حوزه سياسي محمود احمدي نژاد

هاي بزرگي در روابط ايران  تابوشكني
و آمريكا كرد؛از جمله نامه نگاري به 

اش و يا اينكه مساله  همتاي آمريكايي
مذاكره با آمريكا چه پيرامون عراق،چه 

اي امروز يك پديده  مساله هسته
پس . شود محتمل و ممكن جلوه گر مي

 در روابط دو گشايشيتوان انتظار  مي
اشت،كما اينكه تندروها در كشور د

 امكان  تهران و واشنگتن عمال
هاي  آرايي در مقابل دولت صف

 نژاد و بوش را ندارند؟ احمدي
 اگر:  معين زاده جواب داده است ●

منظورازتابوشكني اين است كه 
وگو با  هاي مربوط به گفت ممنوعيت

آمريكا برطرف گرديد و همه درباره 
گويند و  وگو با آمريكا سخن مي گفت

شمارند و هرروز  منافع آن را برمي
ابتكار جديدي دراين رابطه ابداع 

شود و كسي هم آنان را محكوم و يا  مي
 دهكند و مرعوب و بازخور تهديد نمي

نامد و حتي انتقادي هم نسبت به  نمي
. شود، با شما موافقم اين رفتار نمي

 تغيير كرده و حرمت  شرايط كامال
كلي از ميان رفته  بهوگو با آمريكا  گفت
البته اين وضعيت با بعضي پيش . است
هاي سياسي كه به آن اشاره كردم  بيني

رفت كه حاكم  انتظار مي. سازگار است
 تهران و واشنگتن رها د شدن تندرو

باعث شود كه آنان راهي براي كاهش 
اما يك مشكل مهم . بحران روابط بيابند

قمند به  برسرراه تندروهاي عال
گو و رابطه با آمريكاييان ايجاد و گفت

درست است كه ايران در . شده است
موقعيت بسيار قدرتمندي در منطقه 

ت مهمي در  قرار گرفته و آمريكا مشكال
 و نيازمند آن است كه ردمنطقه دا

اي به ايران  بخصوص در مسائل منطقه
نزديك شود، اما يك تحول اساسي در 
روابط دو كشور ايجاد شده كه همه 

با موفقيت . يز را تغيير داده استچ
آمريكا در شكل دهي اجماع جهاني 
عليه ايران و ارجاع پرونده ايران به 

 موقعيت ايران  شوراي امنيت عمال
 بسيار تضعيف شده و گذشتهنسبت به 
تواند در موضعي برابر در  ايران نمي

آمريكا به . مقابل آمريكا قد علم كند
 عليه المللي عنوان محور اجماع بين

. ايران در موقعيت قدرتمندي است
تمايلي به معامله با ايران ندارد و حاضر 
به دادن امتياز بخصوص برسر مساله 

 اي تهالمللي يعني هس مورد اجماع بين
به دليل اشتباهات مهم دولت . نيست

ايران در سياست خارجي و اتخاذ 
هاي ماجراجويانه و انزوا گرا،  سياست

يران درصحنه هاي ا بخشي از فرصت
المللي از بين رفته و بهره گيري از  بين

هانيز پيش از هرچيز  باقي فرصت
المللي  نيازمند شكسته شدن اجماع بين

  .كنوني عليه ايران است
  فوريه ، رويتر از تل اويب 19 در ◄

گزارش كرده است كه روبرت گيت، 
: وزير دفاع امريكا گفته است 
له كوششهاي ديپلماتيك براي حل مسئ

و   » عمل كرده اند« برنامه اتمي ايران 
   .اقبال موفقيت دارند

ما موافقت :     گيت توضيح داده است 
كرديم  كه اهميت دارد در باره برنامه 

ديپلماسي عمل كنيم اتمي ايران از راه 
و از قرار اين روش دارد نتيجه مي 

بخصوص بخاطر جبهه بين .  دهد 
هاي  المللي متحد از رهگذر تصميم 

   .  شوراي امنيت شكل گرفت
     او كه در اطاق بازرگاني قاهره 
سخن مي گفت، پس از ديدار با حسني 
مبارك، رئيس جمهوري مصر، گفته 

ايران تهديد ديگري براي ثبات : بود 
  . خاورميانه است 

     ما در باره رژيم ايران و هدفي كه 
از اجراي برنامه اتمي خود در سر دارد 

ش در عراق و بلند پروازهايش و مقاصد
.  در خليج فارس دچار توهم نيستيم 

اعمال اخير ايران، از جمله ، دستگيري 
 ملوان و تفنگدار انگليسي حدود 15

  . شكار مي كنند آگفتگو با اين رژيم را 
     حل مشكل در عراق و ايران موجب 

و . توسعه بازرگاني در منطقه مي شود 
سطين سبب مي صلح ميان اسرائيل و فل

شود مردم منطقه نقش بزرگي در چند 
  .و چون دولتها پيدا كنند 

  
فضاي هوائي ايران در اختيار * 

  :امريكا است 
  
  با ديده شدن يك شئ نوراني در ◄

سمان آياسوج ، اشيا نوراني كه در 
ايران ديده مي شوند، پر شمار شده اند 

زيرا در روزهاي گذشته در بوشهر و .  
آبادان و به تازگي در خرمشهر و 

. ياسوج هم اين شئ ديده شده است 
يعني امريكا بدون توجه به حق ايران 
بر فضاي خود، از باال ،  بطور مستمر ، 

 ايران را تحت نظر دارد
  

مناقصه دو نيروگاه اتمي * 
  :جديد 

  
    بنا بر گزارش از ايران، ◄

گهي مناقصه اي را آ    صدا و سيما  
ن،  دولت جمهوري آخواند كه بنا بر 

اسالمي ايران ساختن دو نيروگاه اتمي 
  . در بوشهر را به مناقصه گذاشته است 

     كليه شركتها ، حتي از شركتهاي 
امريكايي خواسته است براي در مناقصه 

  .شركت كنند 
      به اين پرسش كه با وجود 
خودداري روسها از تكميل نيروگاه 

حاضر به يا شركتهاي سازنده آبوشهر ، 
شركت در مناقصه مي شوند؟ پاسخ 
داده شد كه در تماس ها پيش از 
اعالن مناقصه ، شركتهاي بسياري از 
شركت در مناقصه استقبال كردند و ما 

  . هم اعالن كرديم 
نكه بنا بر اطالع از درون آ   حال 

رژيم،  بعد از اينكه نمايندگان شوروي 
و ايران در آخرين مالقات به نتيجه 

سيدند،  مقامات رژيم  در باره  اتمام نر
نيروگاه ديگر روي شوروي حساب نمي 

يا فكر مي كنند با اين مناقصه   آ.  كنند
آنها را تحت فشار قرار مي دهند ؟ 

زيرا هم . ري باشد آپاسخ نمي تواند 
نها و هم روسها مي دانند هيچ شركتي آ

يا آ. در مناقصه شركت نخواهد كرد 
 بر غني سازي براي توجيه اصرار
احمد فياض زيرا . اورانيوم است ؟ نه 

 مديرعامل شركت توليد و ،بخش
 26، در توسعه انرژي اتمي ايران

دو نيروگاه مورد  فروردين گفته است 
 تا 1000مناقصه از نسل سوم با توليد 

.  ب سبك  هستند آ مگاوات با 1600
يعني همان نيروگاههائي كه در 

(  كشور 6ادي مجموعه امتيازهاي پيشنه
 عضو دائمي شوراي امنيت بعالوه 5
.  ، وعده داده شده بودند ) لمان آ

پرسيدني است  بحران سازي چه 
ن آاندازه اهميت داشته است كه 

مجموعه را رژيم رد كرد و حاال 
ب سبك را به آكتور با آساختن دو ر

مناقصه مي گذارد ؟  اين پرسش تمامي 

ي اهميت خود را پيدا مي كند وقت
روسها مي گويند در سال  بدانيم  اوال 

جاري نيروگاه را نخواهند ساخت و 
  :ايران منابع اورانيوم كافي ندارد ثانيا 

  
روسها در سال جاري نيروگاه * 

ايران و . را تكميل نمي كنند 
روسيه  در باره نيروگاه اتمي 

  :بوشهر، توافق نامه امضاء كردند 
  
نسه از وريل، خبرگزاري فرا آ17 در ◄

مسكو گزارش كرد كه 
 Atomstroiexportاتمستروااكسپرت 

كه نيروگاه اتمي بوشهر را مي سازد،  
مي گويد نمي تواند در سال جاري 

علت . ساختمان  نيروگاه را كامل كند 
ايگور . مسائل مالي و فني هستند 

ايوانف ، دبير شوراي امنيت ملي 
روشن است كه : روسيه مي گويد 

ل نيروگاه را ناگزيريم به سررسيد تحوي
تا چه وقت؟  نمي . عقب بياندازيم 

كارشناسان ما مشغول مطالعه . دانيم
بنا بر توافق ماه سپتامبر گذشته، . هستند 

روسيه مي بايد در ماه مارس سوخت 
اتمي نيروگاه را به ايران تحويل مي 
داد و در ماه سپتامبر سال جاري مي 

 در ماه بايد نيروگاه بكار مي افتاد و
غاز آن آنوامبر بهره برداري كامل از 

  .مي گشت 
وريل، رويتر گزارش كرد   آ22 در ◄

ميان سازنده روسي نيروگاه اتمي و 
سازمان انرژي اتمي موافقتنامه در باره 

اين .  مسائل مالي به امضاء رسيد 
موافقتنامه پرداخت اقساط را تضمين 

  . مي كند 
شده برجا     با وجود اين، مسائل حل نا

هستند و قرار بر مالقات ديگري در ماه 
سخنگوي شركت . مه در تهران است 
ما از ماه ژانويه تا : سازنده مي گويد 

  . ماه مارس ، پولي دريافت نكرده ايم 
    محمد علي حسيني ، سخنگوي 

هرگاه روسها : وزارت خارجه گفت 
نيروگاه اتمي بوشهر را تكميل نكنند و 

ين شهرت روسيه است تحويل ندهند، ا
 .  كه به زير عالمت سئوال خواهد رفت 

  
ايران منابع اورانيوم كافي *

ينده آاين بار اين سايت . ندارد 
  :است كه خبر را انتشار مي دهد 

  
سايت آينده دريادداشتي به قلم  ◄

  :آگاهي نوشت
بر اساس اطالعات موجود در سال   

توليد جهاني % 90بيش از 1999
شده سط ده كشور تامين اورانيوم تو

استراليا، :  اين كشورها عبارتند از. اند
، يهكانادا، قزاقستان، ناميبيا، نيجر

فدراسيون روسيه، آفريقاي جنوبي، 
 هر يك . اكرائين، آمريكا و ازبكستان 
 تن 1000از اين ممالك بيش از 

در . اورانيوم توليد و روانه بازار كردند
توليد در   در صد25اين ميان كانادا با 

 9 و 8/14 با يه و استراليا و نيجر صدر
 توليد جهاني درمرتبه دوم و درصد 

  درصد 50حدود .  سوم قرار دارند
 از معادن نزديك به سطح اورانيوم 

استخراج زمين كه كم هزينه ميباشند 
 معادن واقع در  در صد از 32و شده 

پر هزينه تر استخراجش عمق زمين كه 
 نياز از طرق ساير منابع  مابقي. ميباشد 

 ميايد تامين 3كه توضيح آن در بند 
تاكيد بر اخيردر سالهاي . شده اند

استخراج اورانيوم از معادن نزديك به 
و بخش اعظمي از است سطح زمين 

معادن درعمق بدليل پر هزينه بودن 
  .استخراج تعطيل شده اند

 معادل 1999 و 1991در سالهاي بين    
جهاني از طريق منابعي  نياز  درصد 40

غير معادن و بطور مشخص از موجودي 
سوخت راكتورهاي تعطيل شده تامين 

 يك منبع مهم 1995از سال . شده اند 
ديگر تامين اورانيوم به عرصه آمد كه 
امتياز آن عمدتا در اختيار آمريكا و 
روسيه مي باشد و آن استفاده از 
اورانيوم موجود در سالحها و موشكهاي 

ه اي بود كه در قالب پيمانهاي هست
خلع سالح اتمي از زرادخانه هاي 

 در حال حاضر . شدندهسته اي خارج 
نيز اين منبع عظيم كماكان مورد بهره 
برداري اين دو كشور بزرگ اتمي 

از سوي ديگر تكنو لوژي . هستند
استخراج اورانيوم و قيمت جهاني آن 
اهميت فراواني در استخراج و عرضه 

برابر اطالعات .  كرده استآن پيدا
موجود، عليرغم وجود مقادير قابل 
توجه اين فلز در نقاط مختلف، 
تعدادي از كشورهاي توليد كننده 
بدليل هزينه باالي استخراج و همچنين 
عدم برخورداري از تكنولوژي پيشرفته 
در امر استخراج مراكز اكتشاف خود را 
تعطيل كرده اند و هم اكنون بداليل 

مالي و مديريتي عمال استخراج و فني، 
عرضه اورانيوم جهت مقاصد تجاري در 
دست ممالك صنعتي بزرگ قرار 

  .دارند
 كشور داراي 24در حال حاضر     

معادن اورانيوم در نزد آژانس بين 
المللي انرژي اتمي ثبت شده اند كه 
بغير از چين، پاكستان و هندوستان 
مابقي گزارشات رسمي منابع و معادن 
. اورانيوم خود را ارائه ميدهند

ضروراست توجه شود كه هزينه 
 دالر آمريكا براي 130 ي معادل توليد

 محسوب و  سنگين هر كيلو اورانيوم 
 80 معادل منابع با هزينه توليد كمتر 

 دالر در هر كيلو بسيار با 40دالر و 
براي مثال كانادا در سال . صرفه ترند 

انيوم بسيار  از اين اور درصد 31 ،1999
پيش . اقتصادي را به بازار عرضه نمود

 نياز 2015بيني ميشود كه تا سال 
 الي 54500جهاني اورانيوم مابين 

 تن باشد در حاليكه توليد 79800
 تن 42000جهاني در همين دوره بين 

 در خوشبيتاته ترين حالت 62000تا 
بر اساس چنين   . شودبرآورد مي

وسعه بيشتر واقعياتي است كه تدريجا ت
نيروگاههاي هسته اي مورد بازنگري 
جدي قرار گرفته و توجه به منابع ديگر 

  .مانند ژئو ترمال رو به افزايش است
بر اساس گزارشهاي رسمي ايران به     

آژانس، ذخائر اورانيوم قطعي ايران 
بعد از حدود بيست سال اكتشاف و 

 است كه شده برآورد  تن491تحقيق 
 تن منبع احتمالي 876ميتوان معادل 

قابل بهره برداري با هزينه استخراج هر 
.  دالر را نيز بر آن افزود130 تا 80كيلو 

عالوه بر اينها فرضيات غير قابل اثباتي 
 تن اورانيوم 4500در مورد وجود 

 تن 5000ديگر و يا احتمال پيدا شدن 
ذخائر جديد وجود دارند كه تا كنون 

ن آمار، منابع برابر اي. نشده اندتائيد 
قطعي اورانيوم ايران را بايد 

 تن برآورد كرد وهر 1400حدود
سياستي بايد با توجه به اين ارقام 

كه مطلبي . طراحي وبرنامه ريزي شود
اين آمار و ارقام بزبان روشن بيان 
ميكنند اين است كه ما بهيچوجه 

  داراي منابع قابل اعتناي اورانيوم كه 
  5 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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  بلند مدت ما را جهت برق بتواند نباز 
تامين كنند نيستيم و تامين هسته اي 

برق از نيروگاه هاي اتمي بدون تامين 
 و حتّي سوخت از خارج مقدور نيست

اگر غني سازي را هم به حد كمال 
انجام دهيم چاره اي بجز وارد كردن 

) منظور ماده معدني اورانيوم(اورانيوم
از منابع خارجي كه بطور عمده در 
كنترل كشورهاي خاصي هستند 
نداريم و اصوال بحث خود كفائي 
كشور در اين مورد بنظر نمي رسد كه 

پيش بر مبناي اطالعات صحيحي 
  . باشدكشيده شده

توجه دقيق به اين آمار هر چند    
مختصر مي تواند براي مسئولين عزيز 
پرونده هسته اي جالب باشد و براي 

هاد مثال ميتوان درك كرد چرا پيشن
مشاركت بين المللي در پروژه غني 

وقتي كه . شدسازي ما با سردي مواجه 
ما نه داراي منابع قابل توجه اورانيوم 
هستيم و نه مصرف كننده اي عمده 
چون اصال نيروگاه اتمي نداريم، چرا 
بايد مثال اورانيوم آفريقاي جنوبي را 
بياورند در ايران غني كنند و سپس به 

 يا اروپا بفرستند؟ آمريكاي شمالي و
اصال چنين طرحي توجيه اقتصادي 
ندارد و طرح فروش سوخت در 

 زير  درصد 30بازارهاي جهاني با 
قيمت نيز حرفي بيش نيست چه آنكه 
تنها هزينه حمل ونقل اضافي شايد بيش 

   قيمت را باالتر ببرد درصد30از 
  

وردن آناتواني رژيم از بر* 
توقعات صنفي قشرهاي مختلف و 

سترش قلمرو سركوب به بعد گ
اجتماعي ناتواني همه جانبه 

  :رژيم را گزارش مي كند
  
 در جريان دستگيري برخي از ◄

معلمان شهر همدان، مدارس و 
دبيرستانهاي استان همدان نيمه تعطيل 
شده اند و دانش آموزان به حمايت 
ازمعلمان خود از رفتن به سر كالسها 

  .خود داري كرده اند 
معلماني كه خواستهاي     سركوب 

صنفي دارند ، سركوب زنان كه 
خواستهاي صنفي دارند، سركوب 
كارگران كه سركوب صنفي دارند و 
سركوب دانشجويان كه خواستهاي 
صنفي دارند، ناتواني مفرط رژيم را 

وري آدرخور ياد. گزارش مي كنند 
است كه در دوران شاه ، مانع ابراز 

مانع خواستهاي صنفي نمي شدند زيرا 
رژيم . ابراز خواستهاي سياسي مي شد 

كنوني بدانحد ناتوان است كه ابراز 
خواستهاي صنفي را نيز تحمل نمي 

  .كند 
  

داد و ستدهاي بر سر انسان با * 
رژيمهاي همسايه و جستجوي 
پناهگاه در كشورهاي همسايه در 

  :صورت حمله نظامي به ايران  
  
  با داد و ستدهاي امنيتي كه از ◄
ن به سر كار آمدن حكومت  زما

احمدي نژاد با ديگر كشورها انجام 
شده است به تازگي فردي به نام سيد 
محمد هادي موسوي كه از سياسيون 
آذري زبان ايران بود كه به باكو 
گريخته بود با همكاري امنيتي بين 

ذربايجان،  آواواك و سازمان امنيت 
در آن كشور دستگير شده و به ايران 

به زندان اوين منتقل شده ورده و آ
بعد از جزايري ، اين دومين .  است 

 غير از افرادي كه از -مورد  

بازگرداندنشان اطالع حاصل نمي شود 
  .  است -

     از زماني كه متكي در تركيه بود  با  
نها ، رژيم آربودن افراد  يا ترور 

مخالفان را  به ايران باز مي گرداند و 
ني كه اين شخص از زما.  يا مي كشت 

به وزارت انتخاب شد شيوه اي ديگر 
اتخاذ كرد و آن داد و ستد  بر سر 

نها با دولتهاي  آمبارزان سياسي و غير 
  . همجوار است 

ذربائيجاني ها كه آن عده از  آ◄
ذربائيجان تحت آپولي دارند به  

حاكميت الهام اوف مي روند و در 
نجا خانه مي خرند تا اگر جنگي شد ، آ
  . اهگاهي داشته باشند پن

     در حقيقت، سرمايه ها و استعدادها 
از مرزهاي شمالي و جنوبي كشور  به 

زيرا  . كشورهاي همجوار مي روند 
: ايران گرفتار دو جنگ اقتصادي است 

جنگ رژيم مافياها با اقتصاد كشور و 
  .  جنگ امريكا با اقتصاد كشور 

  
راه حل اقتصادي كه به عقل * 

ان مجلس مافياها رسيده نمايندگ
  :است 

  
 برخي از نمايندگان اكثريت مجلس ◄

براي جلوگيري ازتورم بيشتر و  به 
تقليد از تركيه طرحي را به مجلس 
آورده اند كه قرار است بر اساس آن 

البته اين عمل .  پول كشور تغيير كند
اعتراض برخي از نمايندگان اصولگرا  

  .  را برانگيخته است
ح ، در اقتصاد ايران، انجام     اين طر

زيرا نيازمند كاستن از . شدني نيست 
بودجه و كاستن از نقدينه و كاستن از 
بدهي دولت به نظام بانكي و افزودن 
بر سرمايه گذاريها و از ميان بردن 

  . است ... فرصتهاي رانت خواري و
رايش قوا در سطح آاما  : انقالب اسالمي 

 ايران با منطقه چگونه است ؟  روابطه
نچه به عراق و افغانستان آامريكا در 

مربوط مي شود   و رابطه ايران با غرب و 
شرق بر سر مسئله اتمي چگونه شده 
است ؟ خبرها و نظرها ييكه در فصل دوم 

ورده ايم، مي بايد به اين پرسشها آگرد 
  :پاسخ دهند 

  
  

انتگريستها در موضع 
  مهار ايران -دفاعي 

ار از راه عراق و مه
شيعه براي گفتگو با 

  امريكا ؟
  
  

تيره شدن روابط روسيه و 
ن بر آامريكا و اثر 

سياستهاشان در ايران و 
  به  موضع -خاورميانه 

دفاعي رانده شدن 
  :انتگريستها در ايران 

  
لكساندر آ)  وريل  آ14(   در فيگارو  ◄
دلر ، وضعيت خاورميانه و حضور آ

 را امريكا و روسيه در منطقه و ايران
  :موضوع سنجش قرار داده است 

 وضعيت در ايران  خط تحولي را ●
پيدا كرده است كه  روز به روز  بيشتر 

  . به موضع دفاعي رانده مي شوند 
 در عراق، كار به جنگ داخلي  نمي ●

شتي سر باز مي كند آ، بلكه به كشد 
ميان سعوديها و ايرانهاي تحت 

  . توجهات امريكا 
و از . عاده مي شود  استقالل لبنان ا●

جمله به يمن موضعگيري شجاعانه 
  . ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه 

 در برابر ، امريكا، در  كمتر از دو ●
سال كه به پايان رياست جمهوري 

بيش از پيش در   ،بوش   امريكا  ماند ه 
نكه  براي يافتن آبه جاي .   انزوا است 

ه علت به خاورميانه برويم، بجاست كه ب
اين .  روابط امريكا و روسيه بپردازيم 

نكه آحال .  روابط خراب شده اند 
امريكا مي توانست سياست بهتر و 
بارورتري را بر گزيند ، همان سياست 

ن شدند كندولزا رايس آرا كه مانع از 
  به اجرا 2002 تا 2000در سالهاي 

در حال حاضر، تصميم .  گذارد 
 رادار ها امريكا به استقرار موشك ها و

در  خاك چك و لهستان ،  نقطه اوج 
.  يك استراتژي تحريك روسيه است 

اين استراتژيي حاصل  استدالل 
  .استراتژيك  همساز و كامل نيست 

    با وجود اين، همه چيز با  نيك 
غاز شد كه اگر آانديشي مضاعفي 

دنبال مي شد، مي توانست به همكاري 
. جامد استراتژيك امريكا و روسيه بيان

امريكا مي خواست تجربه اي را پي 
جز . غاز كرده بود آبگيرد كه ريگان 

اين كه جنگ فضائي  منظور نظر 
ريگان ، اين بار بسيار واقع بينانه تر ، بنا 

متوقف كردن حمله : است تجربه شود 
نه با قدرت موشكي اتمي يك كشور 

با قدرت بسيار اتمي روسيه و چين كه 
ايجاد .  كره شمالي مانند ايران و كم 

مانع  اضافي در برابر مقاصد رژيمهايي 
چون ايران و كره شمالي امروز و 
پاكستان و ليبي و مصر و عربستان 
سعودي فردا   كه ثبات  ندارند و 
اطميناني به بقا و ثبات رفتارشان نيست، 

   . كار عاقالنه ايست
    نسبت به اين اقدام ، روسها  درجا 

د كه اشكالي در واكنش نشان دادن
زمايش و آ كه ABMاجراي قرارداد 

بسط تجهيزات نظامي در فضا را ممنوع 
اما اگر رفتارهاي .  مي كند، نمي بينند 

ميز حكومت بوش را در آخصومت 
قبال روسيه كنار هم بگذاريم ، ناگزير 
به خود مي گوئيم كه  امريكا مي 
توانست اين رفتارها را نكند و از 

   :رخوردار بگردد همكاري روسيه ب
 خودداري  از قرار دادن شورش ●

چچني در قلمرو جنگ همگاني با 
تروريسم با وجود  ارتباطش با القاعده 

شكار است ، ادامه سياست متحول آ
كردن گرجستان به پايگاه ضد روس و 
ضد كمونيست كه از زمان شواردنازه 

مدن آاجرا مي شود، پيشنهاد در
كه هم  بي اوكرائين به عضويت ناتو 

معني و هم  مضر به حال غرب و 
نهم در حالي كه آاوكرائين است ، 

كشورهائي چون سوئد و فنالند و 
اتريش هنوز به عضويت ناتو در نيامده 
اند ،  خودداري از هر گونه همكاري 
فني با روسيه در قلمرو فضائي ، متوقف 
كردن همكاري با روسيه در مبارزه با 

ورد  و آي كه ببار طالبان با وجود ثمرات
قطع هرگونه همكاري با سازمانهاي 

 SVR و FSBاطالعاتي جديد روسيه 

در مبارزه با تروريسم ، روابط دو كشور 
  .را خراب كرده اند 

    بديهي است روسها كار هاي روسيه  
همكاريهاشان : بي كم و كاست نيستند 

با ايران ، هرچند از عمل گراياني نظير 
و بخصوص علي هاشمي رفسنجاني 

اكبر واليتي  حمايت مي كنند ،  
زاد كردن آدستگير كردن و سپس 

 القاعده ، وقتي 2ظواهري ، مرد شماره 
مده بود، آ به قفقاز 2000او در سال 

ايرادهاي وارد به رفتارهاي روسيه 
   . هستند

     اال اينكه معلوم نيست روسيه براي 
تأمين امنيت خود او را پس از 

اد كرده است و يا مقامات زآدستگيري 
محلي او را نشناخته و ندانسته اند  
اهميت شكاري كه به چنگشان افتاده 

  چه اندازه است ؟ 
 اما  اين رفتارها ، بهيچرو محاصره ●

تكنولوژيك روسيه و در  دموكراسي 
هاي جديد اسالو،  روسيه ستيزي را 

در وضعيت كنوني ، .  توجيه نميكند 
وسها را مجبور مي امريكائيها دارند ر

. كنند به مسابقه در تسليحات دفاعي 
لمان را ناگزير مي آهمچنين فرانسه و 

  .كنند به ترك همبستگي با خود 
يا بايد امريكا اين رويه را ادامه      آ

بدهد و يا دمل را بتركاند و از راه 
ايجاد تفاهم با تمامي اعضاي شوراي 

از امنيت ، مبارزه جهاني با تروريسم را 
اقبال موفقيت برخوردار سازد ؟ نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري فرانسه 
هرچه باشد، پاسخ فرانسه به اين پرسش 

امريكا مي بايد به راه تفاهم با : اينست 
  . همه اعضاي شوراي امنيت برود 

  
وزيران طرفدار مقتدي 
صدر  از عضويت حكومت 

يا آ. مالكي استعفاء كردند
 رژيم ايران بدين كار

وادارشان كرد تا با نظم 
بخشيدن به كار شيعه عراق 
و مهارش با امريكا وارد 

  گفتگو شود ؟
  
به ) وريل  آ16(  پاسخ استراتفور ◄

  : اين پرسش ، مثبت است 
 وزير 6وريل،  مقتدي صدر  آ16  در ●

خود را از هيأت وزيران به رياست 
علت را اعتراض .  مالكي، خارج كرد 

مت مالكي در خود به ناتواني حكو
ترتيب دادن  جدول زماني  خروج 

در همان .  قواي امريكا از عراق گفت 
حال ، در بصره نيز تظاهراتي براي 

نكه استاندار بصره  نيز استعفاء  كند، آ
  . برپا شد 

     رويدادها حاكي از كوشش تهران 
وردن مهار شيعه عراق آبراي بدست 

ميز آن را شرط موفقيت آزيرا . است 
، بر سر ن گفتگوهايش با امريكا شد

  . مي داند عراق ، 
 فراخواندن قواي امريكا به ترك ●

خاك عراق اظهار يك خواست ملي 
گرايانه است و موجب تحكيم موقعيت 

او پيش .  سياسي مقتدي صدر مي شود 
 وقتي طرفدارانش 2006از نوامبر 

مجلس و حكومت را بايكوت كردند، 
ود قواي خود نيز،  از امريكا خواسته ب

ن آ.  را از خاك عراق خارج كند 

زمان، هدفش اين بود كه مالكي را 
ن شود آتحت فشار بگذارد تا مانع از 

كه قواي امريكا  بخاطر استقرار امنيت ، 
  . به جان اعضاي جيش المهدي بيفتند 

     طي دو ماه كه خود را نشان نمي 
داد، به اين نتيجه رسيد كه امريكا در 

ود تغييري نداده است و رفتار خ
همچنان جيش المهدي او را بزرگ 
ترين مانع استقرار امنيت در عراق مي 

بنا بر .  ن عمل مي كند آداند و بر ضد 
اين، بهتر ديد بر موضع سياسي خود 

  .بايستد 
 رويه قواي امريكا در قبال ●

سازمانهائي كه مانع استقرار امنيت و 
ر ثبات در عراق مي داند، مقتدي صد
. را در موضع دفاعي قرار داده است 

براي او راهي جز اين باقي نگذاشت 
مگر اين كه بخاطر نجات جانش به 

همچنين او ناچار شد دو .  ايران برود 
عضو برجسته سازمان خود و عضو 
مجلس را طرد كند وقتي دانست كه 

نوس ، آاين دو با ژنرال داويد پتر
ر فرمانده قواي امريكا در عراق، ديدا

وريل او از  آ5و نيز در .  كرده اند 
مالكي خواست دو عضو سازمان او را 
بخاطر اينكه از تحت كنترل كردها 

مدن كركوك حمايت كرده آدر
  .بودند ، اخراج كند 

نكه مهار خود را آ مقتدي صدر براي ●
بر سازمانش مستحكم كند،  به قيمت 
ضربه زدن به ائتالف ناپايداري كه 

ن ، برپاست،  آر  ب،حكومت مالكي
اعضاي سازمان خود را از حكومت 

صدر در مجلس . عراق خارج كرد 
اين .   نماينده دارد 32عراق 

نمايندگان اكثريتي را ممكن كرده اند 
كه از حكومت مالكي حمايت مي كند 

نكه اين نمايندگان بوجود آبلحاظ . 
مدن اكثريت مجلس را ممكن كرده آ

 در اند، صدر وسيله فشار درخوري
نجا كه اعضاي حزب آاز .  اختيار دارد 

الفضيلت حكومت مالكي را ترك گفته 
 32بودند، وابسته اين حكومت به  

نماينده طرفدار مقتدي صدر بيشتر 
در حال حاضر او تنها .  شده است 

اعضاي سازمان خود را از حكومت 
بيرون برده اما تهديد كرده است كه 

ا از بين هر زمان تصميم بگيرد، ائتالف ر
  . مي برد 

 استراتژي مقتدي صدر بسا سخت ●
.  تحت نفوذ حاميان ايراني او است 

البته ، در مواردي چند او با ايران كه 
حامي رقيب اصلي او  عبدالعزيز حكيم 
، رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي 

اما . عراق است ،  مسئله داشته است 
ايرانيها وقتي او و سازمانش تحت فشار 

اي امريكا قرار گرفتند، در جا به او قو
وابستگي بيش از پيش .  پناه دادند 

صدر به ايران ، موضع ايران را در 
گفتگو با امريكا بر سر عراق تقويت مي 

با نمايش مهار صدر و سازمانش ، .  كند 
ايران مي تواند به امريكا  پيشنهاد كند 
كه در مقام نشان دادن حسن نيت 

قتدي صدر و ماده است مآخويش 
جيش المهدي را در مهار نگاه دارد 

ميز خود آچنانكه به فعاليتهاي خشونت 
  . خاتمه دهند 

     روابط استوار با مقتدي صدر بسود 
منافع ايران  از اين نظر است كه بدان 
مي تواند عناصري از شيعيان را كه 
يكي از موانع استحكام نفوذ ايران بر 

  . ج كند عراق هستند را از صحنه خار
گاه آ ايران نيك از تاريخ عراق  ●

است و مي داند كه شيعه هاي عراق 
هيچگاه نتوانسته اند از اكثريت خود 
. در سلطه بر اقليت سني  استفاده كنند 

در حكومت سني ها ، شيعه عراق از 
  دولت و قواي نظامي و انتظامي بطور 
  6 در صفحه

  
  

  و حراج؟مناقصه
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در نتيجه ، .  وسيع دستشان كوتاه بود 
نها آبيشتر مشاغل غير دولتي در دست 

جريان پول به جنوب عراق از . بود 
و بهره رهگذر كارفرمائيهاي بازرگاني 

برداري نفت جنوب عراق ، يك بلوك 
شيعه در پي منافع خويش و توانا  به 

  . ورد آرقابت را بوجود 
 براي اين كه ايران بتواند اكثريت ●

 ورد، نخستآشيعه عراق را  به سامان 
. مي بايد موانع را از سر راه بردارد 

بخش مهمي از تقالي ايران بر اينست 
كه حزب فضيلت را كه با ايران مخالف 
و در بصره حاميان بسيار دارد را ضعيف 

اعضاي اين حزب مناطق نفتي .  كند 
جنوب عراق را در مهار خود دارند و 
با هرگونه كوشش ايران براي چنگ 

به سختي مقابله انداختن بر اين مناطق 
  . مي كنند 

     تحركات اخير سازمان تحت 
رهبري صدر، گوياي سه هدف 

  :استراتژيك ايران در عراق هستند 
  با بر انگيختن طرفداران صدر بر - 1

ضد افراد حزب فضيلت، ايران تضعيف 
  . را هدف قرار داده است 

 عضو سازمان تحت 6 استعفاي – 2
ها رهبري صدر  هشداري به شيعه 

است كه با يكديگر متحد شويد وگرنه ، 
امريكائيها دولت عراق را  تحويل سني 

  . ها خواهند داد 
  فزوني بي ثباتي در جنوب عراق و - 3

 وزير از حكومت عراق ، به 6خروج 
ايرانيها امكان مي دهد به امريكائيها 

ما در عراق دست قوي داريم :  بگويند 
مريكا  ن شويم اآو مي توانيم مانع از 

وضعيت سياسي عراق  را به دلخواه 
خود سامان ببخشد و از عراق بيرون 

  .       رود 
  
  

روبرت گيت به خاورميانه 
رفته است تا كشورهاي 
منطقه را به حمايت مالكي و 
مهار ايران بر انگيزد و در 
همان حال، بوش به رايس 
اجازه گفتگو با متكي را بر 

  !:سر عراق مي دهد
  
) وريل  آ17( س تايمز نجلآ لوس ◄

گزارش كرده است كه روبرت گيت  
به كشورهاي خاورميانه سفر كرده 

هدف از اين سفر، برانگيختن . است 
كشورهاي منطقه به حمايت از مالكي و 
حكومت او و نيز گفتگو در باره  مهار 

  . رژيم ايران است 
    يك مقام وزارت دفاع امريكا به 

گيت :  نجلس تايمز گفته استآلوس 
به مقامات اردن و مصر توضيح خواهد 

داد  چرا حمايت از حكومت مالكي  
بهترين راه جلوگيري از سلطه ايران بر 

 امريكا مي خواهد مصر و . منطقه است 
اردن و كشورهاي ديگر  از دولت 

عراق  حمايت كامل كنند و اين دولت  
در ديدارها و در اتحاديه عرب ، عضو و 

  . خود بشناسند طرف كامل روابط 
     ما اميدواريم  اين دولتها به حمايت 
از دولت عراق ادامه مي دهند زيرا به 
نظر ما اين بهترين راه جمع كردن 

  . دست و پاي ايران از منطقه است 
     در راه، گيت به روزنامه نگاران 

من از اردن ديدار مي : همراه گفت 
كنم زيرا  اين كشور نفوذ سازنده اي 

او در باره عراق و . منطقه دارد در 
لبنان و روند صلح اسرائيل و فلسطين 

با  ملك عبداهللا دوم گفتگو خواهد 
  .كرد 

     كشورهاي مصر و اردن نگران 
عالئقي هستند كه دولت بغداد با ايران 
دارد  و از نحوه رفتار با اقليت سني 

برخي از . عراق راضي نيستند 
هستند كشورهاي عرب نگران اتحادي 

كه حكومت مالكي با ايران دارد و اين 
اتحاد موجب بسط نفوذ ايران شده 

  . است 
     وزارت دفاع امريكا بر اين نظر 
است كه حمايت كشورهاي سني از 
حكومت مالكي بدانحد كه بايد جدي 

نها ترديد دارند كه حكومت آ.  نيست 
اما  . مالكي حكومتي قوي باشد 

ع به اين پرزيدنت بوش و وزير دفا
نتيجه رسيده اند كه اين حكومت قوي 

تصميم هاي مهم مي گيرد و با  . است 
  . نها را به اجرا مي گذارد آعزم راسخ 

     حكومت بوش انتظار دارد 
كشورهاي مصر و اردن و نيز 
كشورهاي عرب خليج فارس با  برنامه 
اتمي ايران كه هدفش توليد بمب 
 اتمي است و  با حمايت ايران از

سازمانهاي تروريستي ، همچنان 
اين كشورها هم با .  مخالفت كنند 

برنامه اتمي ايران مخالفند و هم با  
حمايت ايران از گروههائي چون 

  . حزب اهللا لبنان و حماس 
     احساس خطر از سوي ايران فروش 
اسلحه از سوي امريكا به عربستان و 
ديگر كشورهاي عرب را موجه مي  

 به كشورهاي قدرتمند تر امريكا. كند 
ورد تسليحات خود را نو آفشار مي 

كنند و ارتشهاي خود را براي استفاده 
براي .  از سالحهاي جديد تعليم دهند 

نكه بتوانند با تروريسم مبارزه مؤثر آ
كنند و در صورت گسيل شدن به 

  . يند آن بر آمأموريت ، از عهده 
 كه بتازگي خود از –     اما اسرائيل 

مريكا بمبهاي چند مأموريتي و هدايت ا
 با فروش –شونده در يافت كرده است 

بمب هاي هدايت شونده به عربستات 
اسرائيل خود از .  سعوي مخالف است 

اين بمب ها در بمباران لبنان ، در 
  . تابستان گذشته ، استفاده كرده است 

    مقامات وزارت دفاع امريكا مي 
ل را قانع اميدواريم اسرائي: گويند 

كنيم كه مدرن كردن ارتشهاي 
عربستان و ديگر كشورهاي منطقه 
تهديدي بر ضد اسرائيل نيست بلكه 
مهمترين تدبير براي مهار ايران و مقابله 

  . با تسليحات قواي مسلح ايران است 
) وريل   آ19(  به گزارش رويتر ◄

ژنرال مايكل باربرو ، معاون مدير 
ش امريكا  عمليات منطقه اي ستاد ارت

ايران عالوه بر شيعه هاي : مي گويد 
عراق ،  از سني هاي عراق نيز حمايت 
مي كند و هدفش بي ثبات كردن 
عراق و  تنگ كردن عرصه بر قواي 

ما  برگه هائي از حمايت . امريكا است 
ايران از سني هاي تند رو عراق  به 

دستگير شدگان .  ورده ايم آدست 
أموران عراق اعتراف كرده اند م

اطالعاتي ايران  به گروههاي سني 
كمك مي رسانند و در حومه بغداد 
اسلحه اي را يافته ايم كه گروههاي 
سني بكار مي برند و ساخت ايران است 

 .  
  

بوش به كندولزا رايس اجازه * 
مي دهد بر سر عراق، در حاشيه 
كنفرانس شارم الشيخ،  با متكي 

  :گفتگو كند

  
نت بوش وريل، پرزيد آ24 در ◄

به كندولزا رايس اجازه : گفته است
داده است ، در حاشيه كنفرانس شارم 
الشيخ ، در باره عراق، با متكي ، وزير 

اين گفتگو . خارجه ايران، گفتگو كند 
تنها در باره عراق مي تواند انجام بگيرد 

  .و نه هيچ موضوع ديگري 
 و 3    در اين كنفرانس كه در روزهاي 

هد شد، كشورهاي  مه تشكيل خوا4
اما . همسايه ايران شركت خواهند كرد 

متكي گفته است هنوز ايران تصميم به 
  .شركت در اين كنفرانس نگرفته است 

  
در افغانستان ،ايران به 
طالبان  پول و اسلحه مي 

  :؟ !دهد 
  
نرال پتر پيس ، ژوريل،  آ17 در ◄ 

رئيس ستاد ارتش  امريكا  به روزنامه 
قواي ائتالف اسلحه  : نگاران گفته است

ايران را كه براي طالبان  فرستاده شده 
  . بود، ضبط كرده اند 

     قواي امريكا و ائتالف ، خمپاره و 
مواد منفجره را در قندهار كشف و 

ما : رئيس ستاد گفت .  ضبط كرده اند 
يا دولت ايران آهنوز نمي دانيم 

   ؟ذيمدخل است يا خير 
كه مقامي     اين نخستين بار است 

چون رئيس ستاد ارتش از رفتن اسلحه 
. ايران براي طالبان سخن مي گويد 

اين ايام ، حمله هاي طالبان فراوان تر 
تا به حال ، ايران متهم بود . شده اند 

. كه  به شيعه عراق اسلحه مي دهد 
اينك متهم مي شود به دادن اسلحه به 

  .طالبان 
ان      ژنرال پيس مي گويد در افغانست

يا تصميم تصميم آروشن نيست كه 
ولي ما . دولت ايران است يا خير

اسلحه ساخت ايران را ضبط كرده ايم 
  . كه براي طالبان برده مي شدند

    فرستاده شدن اسلحه از ايران براي 
طالبان بسيار معني دار است زيرا 

نست كه ايران سياست آگوياي 
تهاجمي تري در قبال امريكا در پيش 

 و در افغانستان و عراق ، بنا را بر  گرفته
اين گذاشته است كه تا ممكن است  
ضربه هاي وارد بر قواي امريكا بيشتر 

  .شوند 
ما به همان :      ژنرال پيس مي گويد 

روشني كه  ميدانيم ايران به عراق 
يا اين آاسلحه مي فرستد ، نمي دانيم 

دولت ايران است كه براي طالبان 
  يا خير ؟  ما بايد در اسلحه مي فرستد

عراق و افغانستان  رفتار تهاجمي داشته 
باشيم و  به هر  عنصري كه  قواي 
امريكا و متفقانش را مورد حمله قرار 

  .مي دهد ،  يورش بريم 
ما مي دانيم  :     ژنرال پيس مي گويد 

تسليحاتي كه در ايران ساخته شده اند  
ما . به عراق و افغانستان برده مي شوند 

مي دانيم كه سپاه قدس تحت امر 
و . رهبر جمهوري اسالمي ايران است 

.  نچيزي است كه مي دانيم آاين همه 
بنا بر اين ، يا رهبران رژيم مي دانند 

نها چه مي كنند  و يا نمي آقواي مسلح 
هر  يك از دو حال ، مسئله .  دانند 
  . است 

چرا :      ژنرال پيس توضيح مي دهد 
افغانستان و عراق با عوامل ايران در 

ايران  و فعاليتهاشان تهاجمي برخورد 
نمي كند، زيرا  امريكا و تمامي ملتهاي 
ذينفع مي كوشند از راه دييلماسي 

هرگاه . رويه ايران را  تغيير دهند 

نتيجه ندهد، قواي نظامي واپسين 
ن، ابزارهاي آپيش از .  وسيله ما است 

كه بين المللي چندي وجود دارند 
بايد بكارشان برد تا مگر ايران رويه 

  .خود را تغيير دهد 
وريل، به گزارش رويتر، در  آ18 در ◄

بروكسل ، يك مقام امريكائي گفته 
بسا ايران  به طالبان و گروههاي : است 

ريچارد .  ديگر افغاني اسلحه مي دهد 
بوشر ، دستيار وزير امور خارجه امريكا 

كزي ، سياي جنوبي و مرآدر امور 
روزي بعد از ژنرال پيس، رئيس ستاد 

اسلحه ساخت : ارتش امريكا ،  گفت 
ايران كه براي طالبان مي رفت، در ماه 

  . گذشته كشف و ضبط شده است 
ايران نقش مثبتي در :     بوشر گفت 

استقرار دولت افغانستان بعد از سقوط 
 و جلوگيري از 2001رژيم طالبان در 

انستان به غرب حمل مواد مخدر از افغ
اما نسبت به رفتار .  بازي كرده است 

ايران در افغانستان ، از سال گذشته به 
مده آاين طرف،  نگراني هائي بوجود 

ما اماره هاي چندي را به دست .  اند 
ورده ايم حاكي از اين كه ايران آ

رفتار غير سالمي در افغانستان در پيش 
او كه در بروكسل با .  گرفته است 

نها را در آمات اروپا گفتگو مي كند، مقا
  . اين باره توجيه كرده  است 

ايران به مداخالت سياسي :     او افزود 
خود، با رساندن اسلحه به طالبان، 
.  مداخله نظامي را نيز افزوده است 

البته ما به دقت نمي دانيم  چه كساني 
. اين كار را مي كنند و چرا مي كنند 

شاء اين اسلحه كه در اما ما مي دانيم من
دست طالبان مشاهده مي كنيم ، ايران 

  . است 
وريل، به گزارش  آ19 در ◄

خبرگزاري فرانسه ، ژنرال دان مك 
نيل فرمانده قواي ناتو در افغانستان،  
نمي تواند تأييد كند  كه اسلحه ساخت 
ايران در افغانستان كشف و ضبط شده 

  .است 
رئيس از سوي (     من اطالع منتشره 

را ) ستاد ارتش امريكا و وزارت دفاع 
تكذيب نمي كنم  و بسيار عالقمندم 
بدانم شورشيان  چگونه ياري مي شوند 

نها كه ياريشان مي كنند ؟  آو كيانند 
مسلم است كه وزير دفاع امريكا و 
رئيس ستاد ارتش اين كشور اطالعاتي 

  . را دارند كه من ندارم 
 افغانستان  سال جنگ، در30     بعد از 

همه گونه سالح ، ساخت ايران و غير 
در . ن پيدا مي شود آايران ، در 

دوران جنگ جبهه شمال به رهبري 
احمد شاه مسعود، ايران به اين جبهه 

نكه در برابر آاسلحه مي داد براي 
  . طالبان بايستد 

مك نيل  همچنين گفت كه رال نژ     
اطالع قطعي بر وجود اردوگاههائي در 

نها، شورشيان افغاني را آران كه ، در اي
  . تعليم مي دهند، ندارد 

  
نفت شمال عراق و 
روياروئي كردها با تركيه و 

ك كه  .ك.شاخه اي از پ
   :با رژيم ايران مي جنگد

  
 22(  نشريه سوئدي دينايسكت ◄
تركيه هم تهديد و : مي نويسد ) وريل آ

وقتي كه : هم تشويق مي كند 
اهند ، چاه نفت كردهاي عراق مي خو

حفر كنند يا آن مراكز تجاري و غير 
 اين تركها هستند كه در ، ن بسازندآ

براي . صف مقدم دوطلبان قرار دارند
تركيه  اينگونه فعاليتها بسيار سود ده  

چنانكه خود بانك ارتش .  هستند 
 در  Yasar Büyükanit تركيه هم

  .اين فعاليتها  سهيم است
ئيس ارتش تركيه       با وجود اين،  ر

تهديد مي كند  شمال عراق را  اشغال 
مي كند هرگاه  كردستان عراق پايگاه 

تركها از اينكه نه . حمله به تركيه شود 
كردها و نه آمريكايها از حمالت كردها 
بر ضد تركيه جلوگيري بعمل نمي 

  .آورند شاكي هستند 
ن تهديد  كرد آ    رئيس ستاد پس از 

ردستان خود كه رئيس جمهوري ك
 در مصاحبه با  ، مسعود بارزاني ،مختار

 كردها :كانال ال عربيه اظهار داشت 
به تركيه اجازه نمي دهند در مورد 
سرنوشت نفت كركوك كه به نظر مي 

 دخالت ، رسد به كردها تعلق بگيرد
  .كند

     امري كه رئيس ستاد ارتش تركيه را 
بسيار عصباني كرده است سخنراني داغ 

، ن سخنراني آدر . اني است بارز
تهديد كرده است  كردها هم بارزاني 

در امور دياربكر و هم در امور ديگر 
شهرهاي جنوب شرقي تركيه دخالت 

  .خواهند كرد
    فرمانده ارتش تركيه بر اين باور 
است كه اين آمريكا است كه اين گونه 
سخن گفتن بارزاني را ممكن  ساخته 

ريكا نسبت به اين واقعيت كه آم. است
حزب پ ك ك  القيد است را نمي 
توان فقط با درگير بودن آمريكا  در 

پ ك ك در .  عراق  توجيه كرد
  .ايران هم عمليات انجام مي دهد

    بسيار بر اين باور هستند كه حمله 
) شاخه اي از پ ك ك ( هاي پياك 

به ايران از  حمايت نظامي آمريكا 
ا بر اين چه كه آمريك.  برخوردار است

باور است كه تغيير نظام در تهران يكي 
از اساسي ترين كارها در خاور ميانه 

  .است
   Seymour Hersh  كه از كوه

هاي قنديل ديدن كرده است مي 
اك شاخه اي از پ ك ك ژ پ:گويد 

است كه براي كردستان مستقل در 
  .ايران فعاليت مي كند

اك ژسوشيتد پرس ، پآ    به گزارش 
Pejakمله هاي  پي درپي به ايران  ح

مي كند و ايران هم به نوبه ي خود با 
شليك كردن به  حمله هايش  پاسخ  

  .مي دهد
 Seymour Hershsdl  سيمور

 روزنامه نگار امريكائي ، در ،هرش 
نوامبر گذشته، در مجله  نيويوركر 

اين حزب از آمريكا و اسرائيل :  نوشت 
  .كمك مي گيرد

حمله  تركيه به     و دانستني است 
كردهاي عراق عضويت تركيه در 

  .اتحاديه  اروپا را به خطر مي اندازد 
  Soli Özal, مشاور وزير خارجه 

تركيه بر اين نظر است كه دو راه حل 
يا راه حل دشمني و يا : موجودند 

. اينكه فدراسيون كردها را قبول كنيم 
اما ازآنجا كه شمال عراق به آب 

دها مجبور هستند با  كر،دسترسي ندارد
 .همسايگانشان بخوبي رفتار كنند

زمان مي گذرد و مهلت : انقالب اسالمي 
 برابر قطعنامه شوراي ، دو ماهه كه رژيم

صحبت از . امنيت دارد، از دست مي رود 
وزير دفاع امريكا نيز مي . گفتگو است 

گويد ديپلماسي عمل مي كند قرار بر 
   :وريل است آ25غاز گفتگوها در آ

  
  7 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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ايران وارد مرحله 
غني سازي صنعتي 

اورانيوم شده يا نشده 
 گفتگوها و -است؟ 

  تهديد ها
  
نچه سازمان انرژي اتمي آ

زمايش آكرده است، جنبه 
دارد و ايران هنوز چند 
سال وقت مي خواهد تا 
وارد مرحله غني سازي 

  :صنعتي اورانيوم شود 
  
 18( سوشيتد پرس آ به گزارش ◄
ژانس بين المللي آاز قول  )  وريلآ

ايران در : انرژي اتمي مي گويد 
تأسيسات زير زميني ، شروع به توليد  

  . سوخت اتمي  كرده است 
ژانس مي آ     يك يادداشت غير علني 

گويد  ايران شروع به كار اندازي 
 سانتريفوژ  در تأسيسات نطنز 1300

هدف از اين كار شتاب .  كرده است 
رود به مرحله توليد بخشيدن به و

  . صنعتي  اورانيوم غني شده است 
وريل اعالن كرد  كار  آ9      ايران در 

غني سازي اورانيوم را به مرحله صنعتي 
اما ديپلماتها  در صحت . رسانده است 

  .ادعاي  ايران ترديد داشتند 
 و 15ژانس مي گويد مفتشانش در      آ

وريل  از تأسيسات نطنز بازديد  آ16
 1312رده اند و اطالع يافته اند كه ك

بشار تقسيم شده  آ8سانتريفوژ ، كه به 
اند  كه عملياتي شده اند و مقداري هم 

  . نها تزريق شده است آگاز اورانيوم به 
    در دو ماه گذشته ، ايران شمار 
سانتريفوژها را در نطنز دو برابر كرده 

نها را تا پايان ماه آاست و بنا دارد شمار 
  .   سانتريفوژ برساند 3000ه به م

نكه آ     اين تعداد سانتريفوژ براي 
ظرف يك سال ، اورانيوم  را تا حد 
الزم براي توليد يك بمب غني كند ، 
كافي است اگر ايران بخواهد و ماشين 

  . ها نيز خراب نشوند 
    مؤسسه دانش و امنيت بين المللي 

ژانس آواشنگتن در توضيح يادداشت 
:  مي گويد ، لمللي انرژي  اتميبين ا

اورانيوم غني شده تا   ( UF6مقدار 
ناچيز و ) حد الزم براي سوخت اتمي 

.  بشارها با فشار پائين كار مي كنند آ
غازين آيعني اين كه ايران در مرحله 

  . غني كردن اورانيوم است 
    يادداشت كه اولي هينونن ، معاون 

اگراف ژانس تهيه كرده و سه پارآمدير 
دارد، همچنين واجد اين اطالع است 
كه ايران  ديگر اجازه بازرسي در 

ب سنگين را به آكارخانه توليد 
اين .  ژانس نمي دهد آبازرسان 

كارخانه در دست ساختمان و قرار 
غاز آ كار خود را 2009است در سال 

توافق بر سر : هينونن مي گويد .  كند 
 ب سنگين اراكآبازرسي از كارخانه 

  2003ژانس و دولت ايران در آميان 
به امضاء رسيده است و ايران نمي 

ايران  .  ن را لغو كند آتواند يك طرفه 
ن شده است كه آتا امروز مانع از 

ژانس دوربين هاي خود را  در آ

تأسيسات زير زميني نطنز و محل نصب 
ايران .  و كار سانتريفوژها كار بگذارد 

، تا حداقل ژانسآاز همكاري خود  با 
قرارداد منع گسترش سالح مقرر در 
  .  كاسته است ، هسته اي

ژانس، آ     سلطانيه ، نماينده ايران در 
در باره يادداشت كه خطاب به ايران 

غني سازي : است ، به رويتر گفته است 
ژانس بين آاورانيوم تحت نظارت 

همه .  المللي انرژي اتمي ادامه دارد 
  مي رودچيز طبق برنامه پيش 

    رئيس سازمان انرژي اتمي ايران مي 
 سال وقت الزم است تا 4 تا 2: گويد 

 سانتريفوژ را بكار 50000ايران بتواند 
  .اندازد 

) وريل  آ19(  واشنگتن پست ◄
گزارش مي كند كه طي دو ماه 
گذشته ،  ايران ظرفيت غني سازي 
.  اورانيوم خود را دو برابر كرده است 

ژانس بين المللي آارش اما بنا بر گز
انرژي اتمي ، هنوز از داشتن 

 . تكنولوژي الزم ، بسيار فاصله دارد 
ژانس ، اولي آ    در نامه معاون مدير 

مده است كه آهينونن  به ايران ، 
بشار  سانتريفوژ، هر  آ8ژانس آبازرسان 

 سانتريفوژ را مشاهده 164يك داري  
  . كرده است 

 تا ماه مه ،     احمدي نژاد گفته بود
 سانتريفوژ را بكار خواهند 3000

انداخت اما بنا بر مشاهده بازرسان، تنها 
  .  سانتريفوژ را بكار انداخته اند 1312

      يك مقام حكومت بوش به 
قصد ايران : واشنگتن پست مي گويد 

از كاري كه كرده است قرار دادن دنيا 
نها آ.  در برابر امر انجام شده است 

نند هزارها سانتريفوژ را با نمي توا
نكه آبراي . يكديگر همĤهنگ كنند 

بتوانند اورانيوم را غني كنند زمان 
بسيار براي مجهز شدن به تكنولوژي 

نها از آقصد .  الزم را مي خواهند 
كاري كه كرده اند اينست كه احساس 
را ايجاد كنند كه وارد مرحله غني 
 سازي صنعتي اورانيوم شده اند تا  مگر

  .ن، در گفتگوها استفاده كنند آ، از 
ايران :      كارشناسان امريكا مي گويند 

 سال وقت دارد تا 10هنوز نياز به 
بتواند به اندازه كافي اورانيوم غني 
شده براي توليد يك بمب اتمي ، 

  .  توليد كند 
    روبرت گيت،  وزير دفاع امريكا، كه 

، وريل در اسرائيل بود ،  زمان آ18در 
زمان بكار بردن دييپلماسي براي 
متوقف كردن برنامه اتمي ايران است 

  . و اين استراتژي دارد عمل مي كند 
گزارش مي ) وريل  آ19(  رويتر ◄

كند كه ايران شمار سانتريفوژهاي 
مستقر در نطنز را دو برابر كرده است 

قادر نيست ، از لحاظ فني ، اما هنوز 
اي مدت ، برنها را آكار بدون وقفه 

يك ديپلمات نزديك . تأمين كند زياد، 
كارشناسان كار : ژانس مي گويد آبه 

زمايشي توصيف مي آسانتريفوژها را 
هسته كار آسانتريفوژها بسيار .  كنند 

مي كنند و هيچگونه اورانيومي را غني 
  . نكرده اند 

    در واكنش به اقدام ايران ، امريكا 
ازات هشدار داد كه ايران گرفتار مج

  . هاي بيشتري خواهد شد 
     بسياري از ناظران بر اين نظر هستند 
كه نمايش دادن پيشرفت در غني 
سازي اورانيوم ، نه يك واقعيت فني 

تهران مي .  كه يه اقدام سياسي است 
خواهد بگويد من اين كار را كرده ام 
و بدان توانا هستم تا مگر در گفتگوهاي 

ز كشورهاي ينده امتيازهاي بيشتر اآ
  . بزرگ بگيرد 

بعد از ماهها : ژانس مي گويد    آ
كلنجار رفتن، ايران پذيرفته است 
تركيبي از بازرسي اعالن نشده و تدابير 

يند تا كه فعاليت آنظارتي به عمل در 
تأسيسات نطنز از شفافيت كافي 

  . برخوردار شود 
توضيح مي ) وريل  آ20(  رويتر ◄

 نژاد را قا زاده احمديآدهد چسان 
 9احمدي نژاد در : تكذيب مي كند 

مژده مي دهم ما  ايران : وريل گفت آ
وارد مرحله غني سازي صنعتي اورانيوم 

قا زاده ، رئيس سازمان آاما .  شد 
انرژي اتمي ايران  توضيح داد كه 
ايران هنوز قادر به سوخت اتمي به 

  . اندازه كافي نيست 
م اما       ما وارد مرحله صنعتي شده اي

نكه يك واحد صنعتي بزرگ آبراي 
داشته باشيم كه بتواند براي 
نيروگاههاي هسته اي ما ، سوخت 
توليد كند، هنوز چند سالي زمان الزم 

  . است 
  

از گفتگو و چشمك 
ديپلماتيك زدن و دعوت 
احمدي نژاد از بوش به 
گفتگوي دو به دو تا تهديد 

  :به حمله نظامي 
  

  :يجانيگفتگوهاي سوالنا الر* 
  
سوشيتد پرس از آوريل ،   آ21 در ◄

بروكسل گزارش كرد كه سوالنا و 
وريل ، ديدار و  آ25الريجاني، در 

  .گفتگو مي كنند 
نكارا آوريل، اين دو در  آ25    در 

ن را مثبت آ. ديدار و گفتگو كردند 
ارزيابي كردند و قرار بر ديدار و 
گفتگوي ديگري در دو هفته بعد 

  . گذاشتند 
   الريجاني در پاسخ خبرنگار رويتر كه  

يا پيشرفتي آ: از او پرسيده است 
  .  بله: حاصل شده است ؟ گفته است 

   سوالنا نيز گفتگوها را سازنده توصيف 
  . كرده است

    يك ديپلمات اروپائي كه نخواسته 
است نامش برده شود  به رويتر گفته 

پيشنهادي با ايران در ميان : است 
شده است كه غني سازي را گذاشته 

متوقف كند بدون اينكه به شكست تعبير 
سوالنا قصد دارد الريجاني را . شود 

. تشويق كند تعليق دو جانبه را بپذيرد 
ايران غني سازي را معلق كند و 

  . شوراي امنيت مجازات ها 
     يك مقام بلند پايه امريكا  مي گويد 

امريكا با غني سازي محدود و يا :  
يجاد كنسرسيوم در داخل ايران ا

  .موافقت نخواهد كرد 
ژانس بين آ    ديپلماتهاي نزديك به 

هنوز : المللي انرژي اتمي مي گويند 
چندين سال بايد بگذرد تا ايران بتواند  
غني سازي اورانيوم را بمقياس صنعتي 

  .انجام دهد 
      
چشمكهاي ديپلماتيك و ابراز * 
  : مادگي براي گفتگو آ
  
وريل، امريكا از گفتگوي  آ22 در ◄

كميسر امور خارجي اروپا با ايران 
ن،   بوش، آپيش از . استقبال كرد 

: ، گفته است  آمريكا جمهور رئيس

آمريكا غرضي نسبت به مردم ايران  
خواهيم و  ما كه بد ايران را نمي . ندارد

 . قصد داريم با تهران رابطه داشته باشيم
يكمين  و  شصتتر در سخناني در پيش

 ساليانه سازمان ملل  مجمع عمومي
است متحد، خطاب به مردم ايران گفته 

 چشم به راه روزي است كه ايران و : 
آمريكا دوستان خوب و همياراني 
نزديك در راه برقراري صلح در جهان 

  .باشند
اجازه :  گفته است  رايس اكاندوليز ●

دهيد اينجا چند كلمه هم درباره ايران 
من واقعا منتظر روزي هستم كه . مبگوي

ايران و آمريكا روابط خوبي داشته 
 مردم بزرگي هستند، رانمردم اي. باشند

ايران داراي فرهنگي بزرگ، فرهنگي 
تر از  خيلي، خيلي، خيلي كهن

آمريكاست، فرهنگي كه به طور 
اي به معرفت و پيشرفت انساني  گسترده

  .ياري داده است
ماد ملي در  ارديبهشت ، اعت2 در ◄

كه امريكا به » چراغ سبزي « باره 
: ايران نشان مي دهد ، مي نويسد 

اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه 
ايران در پاسخ به تغيير سياست ظاهري 
آمريكا و دادن چراغ سبز ديپلماتيك به 
طرف ايراني، محل خرسندي و 

اينكه سرانجام مقامات . استقبال دارد
نزلت سياسي و آمريكايي به نقش و م

تاريخي ايران در خاورميانه اعتراف 
اي را  جويانه كرده و رويكرد مسالمت

اند، موجب خوشحالي  پيش گرفته
 .است

 عوامل و عناصر بيروني از جمله    
اعراب، اسرائيل، چين و روسيه و 

ح خود و منافع  اتحاديه اروپا نيز صال
حياتي خويش را در دوري و فحاشي و 

چه . اند  آمريكا ديدهچالش ايران و
هاي اقتصادي كه در غياب  بسيار فرصت

طرف آمريكايي نصيب چين، روسيه و 
مريكا نيز  در مقابل، آ. اروپا شده است

در غيبت ايران متحمل پرداخت 
هاي گزافي در منطقه و جهان  هزينه
موجبات فراوان .م شده است اسال

تاريخي، نژادي، جغرافيايي و مذهبي 
تراتژيك آمريكا و ايران را اس منافع فوق

آمريكا امروز با .زند به يكديگر گره مي
 طالبان در افغانستان و  كنار زدن رژيم

حسين در عراق، به اشتراك  صدام
منافع قابل توجهي با ايران رسيده 

مي  در حالي كه جمهوري اسال.است
ترين قرابت را به بنيادهاي  نزديك

دموكراسي دارد و از نظر تئوري نيز 
ترين پيوندها را با  تواند وثيق مي

اهداف و راهبردهاي جهان مدني و 
ناحق زير  متمدن داشته باشد، به

شديدترين فشارهاي سياسي و 
مريكا قرار  المللي، خاصه از سوي آ بين

تر آنكه هر دو كشور  جالب. گرفته است
هاي افراطي فشار  تاثير گروه تحت

خود، فرصت بازانديشي خردمندانه 
به منافع مشترك خود را نسبت 

مريكا  بي اسرائيل در آ ال. اند نيافته
هيچگاه اجازه نزديك شدن دو دولت 
را نداده و تندروهاي ايراني نيز دقيقا 
خواسته و يا ناخواسته در جهت آن 

اينك وضعيت .اند اهداف گام برداشته
جديدي در منطقه حكمفرما شده 

ت متحده به خوبي وزن و  اياال. است
مي را درك  ر جمهوري اسالاعتبا

نموده و اين واقعيتي است كه در 
اظهارات اخير اين مقامات هويدا 

ايران نيز براي كاستن از .است
المللي از جمله  تهديدات امنيتي و بين

اي خود  در خصوص پرونده هسته
المللي و  هاي بين بي نيازمند گسترش ال

اين . هاي جديدي است گشودن قفل

ز سوي دو طرف بازگشايي بايد ا
نبايد اجازه داد . صورت پذيرد

آلود  بدخواهان دو كشور از آب گل
چيزي كه . هاي خود را بگيرند ماهي

. روشن است، آينده اين مناسبات است
ساليان درازي است از گذشته سخن 

ايم، اينك زمان مناسبي براي  رانده
   . اي بهتر است ساخت آينده

ر بدين قرار ، د:  انقالب اسالمي 
بخشي از رژيم، بي قراري مشاهده 

اين بخش از رژيم نيز به . مي شود 
اين نتيجه رسيده است كه بحران 
سازي و تشديد تنش با امريكا، تنها 

يد آبكار بخش سركوب گر رژيم مي 
ن را آو  اين بخش ايران و حقوق 
   .قرباني قدرتمداري خود مي كند

 گزارش آفتاب فروردين ، 29 در ◄
 وني عضو فراكسكي   :كرده است 

 روز داري مجلس با اشاره به دتياقل
 تن از كصدي از شيچهارشنبه ب

 صي مجمع تشخسي با رئندگانينما
 اهللا تي آ:  به ما گفتمصلحت نظام 

 داري دنيدر ا ي رفسنجانيهاشم
 دي را درباره تشدشي خوينگران
 در راني اهي عليالملل ني بيها يدشمن

 ي شورايها مير و تحيا بحران هسته
 حي صحي عدم اجرات،يامن
 شي و افزا44 اصل يها استيس
 كرده اني دولت بي جاريها نهيهز

 . است
 پرونده ندهي نسبت به آي هاشميآقا   

 داشت و ي نگرانراني ايا هسته
 كشور هي علمي مربوط به تحريامدهايپ

 . را نامناسب دانست
 ، )  فروردين 29 ( به گزارش ايلنا ◄

گزاري فرانسه، توني بلر به نقل از خبر
در كنفرانس ماهانه خبري خود در 
لندن، از نبود مذاكرات منطقي با ايران 

برغم موضع تند : انتقاد كرد و گفت
تهران، لندن آماده برقراري روابط 

مايل هستيم  .متفاوت با ايران است
المللي خود   ايران از تعهدات بين

پيروي كند اما اگر تهران خواستار 
 .متفاوت است، ما آماده هستيمروابط 

آور است كه نتوانيم   بسيار شرم   
تر با دولت   مذاكرات بهتر و منطقي

ايران داشته باشيم، بنابراين اگر 
ها مايل باشند، ما آماده مذاكره   ايراني
  .هستيم 

  
احمدي نژاد از بوش دعوت *

  :به گفتگوي دو جانبه مي كند 
  

ن العالم وريل ،  به تلويزيو آ23    در 
از رئيس جمهوري امريكا، : گفته است 

قاي ژرژ بوش دعوت به گفتگوي آ
  . مستقيم و دو جانبه مي كنم 

     سال پيش من به او پيشنهاد كردم  
و اكنون به او . مناظره تلويزيوني كنيم 

پيشنهاد مي كنم گفتگوي دو جانبه و 
مستقيم كنيم در باره  مسائل في مابين و 

  . طقه نيز مسائل من
     گفتگوها بايد با حضور رسانه هاي 

  . گروهي باشند 
سوشيتد پرس توضيح مي دهد       آ

ية اهللا خامنه آكه با توجه  به مخالفت 
يا با پيشنهاد آاي با گفتگو با امريكا ، 

احمدي نژاد موافقت پيشكي كرده 
  است يا خير ؟ 

:      حكومت بوش در پاسخ مي گويد 
 ايم دو طرف به گفتگو ما پيشنهاد كرده

گوردن جوندرو ، سخنگوي . بنشينند 
شوراي امنيت ملي در كاخ سفيد مي 

بجاي مناظره تلويزيوني و : گويد 
نمايش  رسانه اي ، امريكا پيشنهاد كرده 

.  است گفتگوهاي جدي انجام بگيرند 
هرگاه ايران خواست جامعه بين 
المللي را كه چند نوبت تكرار شده 

   و غني سازي اورانيوم را است بپذيرد
  .ماده گفتگو هستيم آمتوقف كند، ما 

  8 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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گفتگوهاي حكومت بوش با * 
رژيم مافياها از طريق سفارت 

  :سوئيس 
  
 گزارش آفتاب ارديبهشت ، 5 در ◄

 دولت ي مقام رسمكي : كرده است 
 كشور ني متحده فاش كرد كه ااالتيا

 قي در تالش است تا از طريبه آرام
 تبادل ميرمستقي غكيپلماتي ديها نالكا

نظر در خصوص مسائل مختلف با تهران 
 كه به ي از گذشته سازد، امرشتريرا ب

 حوزه نفوذ شي نشان از افزايگفته و
 هدر وزارت امور خارج» كبوترها«

 .  داردكايآمر
  كانزاس« كه روزنامه ي به گزارشبنا   
 روز چهارشنبه آن را منتشر »يتيس

 امي اخر تبادل پيها هفته يساخته ط
 االتي اني مختلف بيها در حوزه
 سي دولت سوئقي از طررانيمتحده و ا

 افتهي شي افزاي قابل توجهزانيبه م
 دشدهيسرنوشت شهروند ناپد. است
 اتباع ران،ي در جنوب اييكايآمر

 و ليشده در شهر ارب  بازداشتيرانيا
 دو كشور از ني كهنه بياختالفات مال
 يها پلماتي كه دهستند يجمله مسائل

 به بحث و ري اخيها  هفتهي طنيطرف
 در خصوص آن ميرمستقي غيزنيرا

 . اند پرداخته 
 مقام وزارت امور خارجه ك   ي
 موضوع به روزنامه ني ادي با تائكايآمر

 به ليمطمئنا تما«: مزبور گفته است
 به سي سوئياستفاده از كانال ارتباط

. » استنسبت سال قبل چند برابر شده
 شده كه وزارت ادآوري ني همچنيو

 پس از انجام حمله كايامور خارجه آمر
 ها س تما2003 به عراق در سال ينظام
 زاني را به مسي سوئقي از طررانيبا ا
 .  محدود ساخته بوديادي زاريبس
 آن دسته از مقامات حال ني ابا   

 مذاكرات اني كه در جرييكايآمر
قرار واشنگتن - تهرانميرمستقيغ

 دي موضوع تاكني اياند بر رو داشته
 ني بيي گفتگوچي كه هنوز هكنند يم

 مسئله ني تريدو طرف بر سر اساس
 يا  پرونده هستهيعنيمورد اختالف 

چرا كه به .  انجام نشده استرانيا
 است كه در ي موضوعني اناعتقاد آنا

 و نه راني روند مذاكره با ايانتها
 . آن قرار خواهد داشتيابتدا

  
تهديد ايران به جنگ هرگاه *

  :ديپلماسي به نتيجه نرسد 
  
 ساله مريدور ،  سفير اسرائيل در ◄

گفته ) وريل  آ18(  به رويتر ،امريكا
سال جاري را مي بايد به : است 

اما در . ديپلماسي  اختصاص داد 
صورتي كه  ديپلماسي به نتيجه نرسيد ،  

.  انتخابي جز انتخاب نظامي نمي ماند 
ران دارد تكنولوژي غني سازي ته

اورانيوم را مهار مي كند و مي تواند 
لذا، دولتهاي بزرگ . بمب اتمي بسازد 

ما بشدت .   مي بايد جلوگيري كنند 
  . بابت فعاليتهاي اتمي ايران نگرانيم 

 سناتور جون مك كين ، از حزب ◄
جمهوري خواه  كه نامزد رئيس 

واز مشهور بيچ بويز آجمهوري است ، 
» ايران را بمباران كنيد « و  ترجيع بند 

  . ن افزوده و خوانده است آرا به 
     يك عضو حزب در كارولين 

چه وقت : جنوبي، از او پرسيده است 
امريكا پيامي توسط هواپيماي جنگي به 
ايران مي فرستد ؟  سناتور مك كين 
اين پاسخ بس شگفت را به او داده 

و . ا بمباران كنيد ايران ر:  است 
« :  واز آشروع كرده است به خواندن 

بعد از !  »بمب ، بمب ، بمب ، ايران 

اين كه عده از جمعيت حاضر در سالن 
خنديده اند، سناتور لحن جدي به 

« : سخنان خود داده و گفته است 
ايران مصمم است اسرائيل را ويران 

تنها همين قصدش كافي است . كند 
يرانيان در اما ا. كه ما را نگران كند 

وردن توانائي اتمي نيز آحال بدست 
من بطور كامل از پرزيدنت .  هستند 

بوش حمايت مي كنم وقتي مي گويد 
ما بهيچوجه  نخواهيم گذاشت ايران : 

  .اسرائيل را از ميان ببرد 
وازي كه او خواند آنجا كه آ     از 

توي ذوق بسياري خورد، رئيس ستاد 
قصد شوخي سناتور : تبليغاتي او گفت 

داشته و مي خواسته است  مجلس را 
  !شاد و گرم كند 

 17( سوشيتدپرس آ به گزارش ◄
، اسرائيل يك يهودي را ) وريل آ

دستگير كرده و مدعي است ايران او را 
براي جاسوسي در اسرائيل  استخدام 

  . كرده است
:      گرچه احمدي نژاد گفته است 
ان اسرائيل بايد از نقشه جغرافيائي جه

ايران : حذف شود و اسرائيل مي گويد 
در كار توليد سالح اتمي است ،  اما دو 
كشور در حال جنگ نيستند و خانواده 
هاي يهودي ايراني مي توانند به 

  . مد كنند آاسرائيل رفت و 
:      سازمان امنيت اسرائيل مي گويد 

كنسولگري ايران در استانبول است كه 
ائيل به استخدام جاسوس در اسر

نجا كه ايران اجازه آاز .  مشغول است 
ورود به كساني كه گذرنامه اسرائيلي 
دارند را نمي دهد،  با مراجعه به اين 
كنسولگري ، گذرنامه ايراني براي 
رفتن به ايران و ديدار اقوام خود را ، 

  . مي گيرند 
     راديو ارتش اسرائيل از قول يك 

 طي دو سال: افسر شين بت مي گويد 
  .  مورد را كشف كرده ايم 10اخير ، 

وضعيت اقتصادي كشور : انقالب اسالمي 
همچنان روي به وخامت دارد و بدون 
اتخاذ و اجراي تدابير دفاعي،  به ضربات 

   :غرب سپرده شده اند 
  
  

  حلقه تنگ تر
 گراني و – مي شود 

بيكاري بيشتر مي شود 
مدهاي نفت آ در–

  نان را از سفره ها
    ..:. مي برد و

  
 ) 2007وريل  آ16( لوموند 

حلقه مالي بر گردن اقتصاد 
ايران تنگ تر و خفقان 

توتال : ورتر مي شود آ
سرمايه براي اجراي 
قرارداد با ايران را ندارد و 
اروپا مجازاتهاي را تشديد 

  :مي كند 

  
 در جبهه اقتصادي ، هدف جنگ ◄

اعصاب بي صدائي كه ماه ها است 
 راه انداخته است امريكا برضد ايران به

،  گرفتار خفقان مالي كردن دولت 
  . جمهوري اسالمي ايران است 

 اين جنگ مثل بردن ناوگان به خليج 
فارس يا دستگير كردن ديپلماتهاي 

 كه …واقعي يا قالبي ايران در اربيل و
واشنگتن بخاطر مجبور كردن ايران به 
ترك رويه خود در موارد پرونده 

.  ام مي دهد، نيست اتمي و عراق  ، انج
اين جنگي بي صدا تر از آن است كه  

ن  از بانكها و مؤسسات مالي آصحنه 
هدف .  بين المللي تشكيل مي شود 

اين جنگ جلوگيري از رفتن سرمايه 
  . هاي بطرف ايران است 

 سياست تنگ كردن حلقه مالي كه از ●
  شدت گرفته است  را 2006پائيز 

 طرح مسئوالن وزارت خزانه داري
با الهام از .  كرده و به اجرا گذاشته اند 

تدابير متخذ بر ضد كره شمالي ، طرح 
در عمل به اين . را تهيه كرده اند 

نتيجه رسيده اند كه اقتصاد ايران ، 
برغم اين كه يك قدرت نفتي است ، 

سيب پذير تر از اقتصاد كره شمالي آ
  . است 

نكه آ استدالل امريكائيها براي ●
بانكي و پولي را به قطع  مؤسسات 

به :  معامله با ايران وادار كنند، اينست 
اعتبار خويش  لطمه نزنيد و منافع خود 

نها آرا در امريكا به خطر نياندازيد 
بخاطر معامله با رژيمي كه حامي 
تروريسم بين المللي و مشغول ساختن 
بمب اتمي است و احمدي نژادش مي 

حه اسرائيل را بايد از صف: گويد 
روش كار .  روزگار حذف كرد 

بانك يا : مأموران امريكائي اينست 
مؤسسه مالي كه نسبت به معامله با ايران  

وردن و آمصر است را بيابند و با بستوه 
ايجاد احساس شرمساري وادارش كنند 

  . از معامله با ايران منصرف شود 
مده گويا موفقيت آنتيجه بدست      

ول ديپلماتها و  بنابر ق. اين روش است 
كارشناسان اقتصادي ، ديگر هيچ بانك 
اروپائي حاضر به سرمايه گذاري در 

   . ايران نيست
    امريكائيها به بانكها و مؤسسات مالي 
كه در سهامشان در بورس ها خريد و 

. فروش مي شوند ، مراجعه مي كنند 
مجازاتهاي اقتصادي مصوب كنگره 

. مي كنند نها خاطر نشان آامريكا را به 
تحريمهائي ديگري را كه ممكن است 

 بنا بر اين، خطرهايي ،تصويب شوند و
كه در صورت ادامه معامله با ايران 
تهديدشان مي كند،  خاطرنشانشان مي 

مد افتاده آاين روش سخت كار.  كنند 
به قول يك ديپلمات فرانسوي . است 

  .در برابر اين قدرت چه مي توان كرد 
ست با اين استراتژي  فرانسه كه نخ●

مخالف بود اينك كه نتيجه را مي بيند 
دليل اثر . ن، موافق شده است آ، با 

بخشي اين سياست تشديد اختالف ميان 
عمل گرايان و راديكالها در رژيم 

  .  است ، بر سر مقابله با غرب ايران
 بسياري از بانكهاي اروپائي ، ●

لمان و  يونيون آبخصوص كمرزبانك 
سان آئيس و كردي سوئيس ، بانك سو

توسط حكومت بوش قانع شدند كه 
بايد معامالت خود را با ايران قطع 

بانكهاي اروپائي ، به ميزان هاي .  كنند 
مختلف ، از معامالت خود با ايران ، 
كشوري كه رئيس جمهوريش منكر 

  . هولوكاست است ، كاسته اند 
 اما بخصوص شركت نفت توتال كه ●

واهند بعنوان طرف معامله ايرانيها مي خ
دارند ،  بر اثر فشارهاي خود نگاهش 

امريكا  ديگر اعتبار بانكي الزم  براي 
اجراي قرارداد خود با ايران را ندارد 

ن را به حال تعليق آاجراي  و فعال
  . ورده استآدر

نكه قرار بود اعالم كند، آ     با 
يا در سال آري  نگفت ژكريستين مار

ارس جنوبي سرمايه جاري در طرح پ
گذاري مي كند يا نه ؟  اگر توتال  تن 

مريكا ندهد، برابر قانون آبه فشار 
مجازات سرمايه گذاري در ايران و 

، اين قانون. ليبي ، مجازات خواهد شد 
 در دوره كلينتون به ، 1996در 

، بخاطر 1998توتال در . تصويب رسيد 
سرمايه گذاري در پارس جنوبي ، 

اما اين معافيت شامل  . معافيت گرفت
  .سرمايه گذاريهاي جديد نمي شود 

    اشتهار و اعتبار توتال در امريكا نيز 
راه را از پس و پيش بر توتال بسته 

زيرا بر فساد پر افتضاح اجراي . است 
مصوب شوراي امنيت در باره عراق ، 

، افتضاح »  نفت در ازاي غذا « همان  
وردن آرشوه پرداختن  به قصد بدست 

امتياز  بهره برداري از  گاز ايران، نيز 
  .افزوده شده است 

 19(  با وجود اين ، فايننشال تايمز ◄
براينست كه امريكا در ) وريل آ

استراتژي  به قصد خفه كردن اقتصاد 
 و فشاري كه به بانكها و شركتهاي ايران

 تا كه در ايران  وارد مي كند اروپائي
عدم رضايت سرمايه گذاري نكنند، با 

برخي از نمايندگان كنگره و متحدان 
  . اروپائي خود روبرو شده است 

    وزارت خزانه داري و وزارت 
خارجه امريكا مأموران خود را روانه 
كشورهاي مختلف اروپائي كرده است 
و اينها مأمورند شركتهاي نفتي را از 
سرمايه گذاري در ايران منصرف كنند 

كه اقتصاد نها اينست آمأموريت .  
ايران را از سرمايه هاي خارجي 

ايران بخاطر برنامه . محروم كنند 
اتميش مورد مجازات اقتصادي محدود 

  . قرار گرفته است 
وريل، در كميته تروريسم و  آ18 در ●

عدم انتشار اسلحه اتمي ،  حكومت 
بوش به پرسشهاي نمايندگان پاسخ داد 

براد چرمن از حزب دموكرات  مرتب . 
ان پل سيمون ، يك مقام وزارت سخن

: خارجه را قطع مي كرد و مي پرسيد 
 ميليون 20يا شركتي خارجي بيشتر از آ

دالر در صنعت نفت  و گاز ايران 
سرمايه گذاري كرده است يا خير و 

ري ، مورد مجازات امريكا قرار آاگر 
گرفته است يا نه ؟  او همچنين اقدام 
د حكومت بوش را در دادن اجازه ورو

به خاويار و فرش ايران و به بانك 
جهاني اجازه دادن وام بمبلغ بيشتر از 

  .  ميليارد دالر را به ريشخند گرفت 1
ن، مقامات حكومت بوش آ پيش از ●

كه با مدير عاملها و رؤساي گفته بودند 
ادارات مالي شركتهاي نفتي چون 
رويال دوچ شل و ريپوزال اسپانيا و و 

ين و مالزي شركتهاي نفت و گاز چ
نها را تشويق كرده ايم از آگفتگو و 

سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز 
    .  ايران منصرف شوند

 جون بولتن، نماينده سابق امريكا در ●
سازمان ملل متحد بر اينست كه 
نمايندگان خزانه داري و وزارت 
خارجه مي بايد شركتهاي اروپائي را به 
ن اعمال مجازاتهاي مقرر در قانو

، تهديد و مطمئنشان بسازند كه 1996
در صورت تخلف، اين قانون در باره 

در : او گفت . نها اجرا خواهد شد آ
 30اجتماع  سران اروپا و امريكا كه در 

وريل، در واشنگتن تشكيل خواهد آ
شد، گفتگوها در باره سياستي كه در 
قبال ايران بايد در پيش گرفته ، به 

 اين سياست نتيجه خواهند انجاميد و
  .اتخاذ خواهد شد 

 استوارت لوي ، معاون وزارت امور ●
خارجه در امر تروريسم و جاسوسي 
: مالي ، در مصاحبه اي در لندن، گفت 

از شركتهاي غير مالي گفته » تعدادي « 
اند سرمايه گذاريهاي خود در ايران را 
به عقب مي اندازند و برخي گفته اند 

صميمي براي مدتي در اين باره  ت
من فكر مي كنم اين . نخواهند گرفت 

زيرا اين . رويه ، رويه خوبي است 
يا آشركتها  به ضرورت در اين باره  كه 

در اوضاع و احوال كنوني  مي بايد در 
ايران سرمايه گذاري كنند و يا نبايد 

نها آبرخي از . بكنند، تأمل مي كنند 
در اين اوضاع و احوال ما : گفته اند 
.   سرمايه گذاري نمي كنيم در ايران

بسا اميدوارند اوضاع و احوال تغيير 
  .كنند 

 لوي عالقه جدي به  اين امر كه ●
كنگره برضد  شركتهائي كه در ايران 
سرمايه گذاري مي كنند ، تصميم 
بگيرد،  ابراز كرد اما گفت اين امر 
ممكن است براي امريكا، در كشورهاي 

نون ما هم اك. ثالث ، مشكل ايجاد كند 
روي اين كشورها كار مي كنيم تا فشار 

  . مشترك بر ايران وارد كنيم 
اين :  برخي تحليل گران مي گويند ●

 ماه  مهلت داد 4امر كه ايران به توتال 
، حكايت از مؤثر شدن فشارهاي 

ماه مارس مهلت . اقتصادي مي كند 
 ميليارد 10توتال براي سرمايه گذاري 
بي  به سر دالري در گاز پارس جنو

  . رسيد 
 شل و ريپوزال در ماه ژانويه يك ●

 ميليارد دالري با ايران 3/4قرار داد 
ن سرمايه آموضوع . امضاء كرده اند 

خرين فاز پارس جنوبي آگذاري در 
شركت : سخنگوي شل گفت . است 

هنوز يك سال و بيشتر زمان در پيش 
دارد براي تصميم گرفتن در باره 

و . ت و گاز ايران سرمايه گذاري در نف
كارهاي جاري در امور مهندسي و 

  .   مالي خالصه مي شوند 
  

امريكا مجازاتهاي جديد * 
  :اعمال مي كند 

  
، اعالن شد كه امريكا وريل آ24 در ◄
 شركت و سازمان دولتي را بخاظر 14

 . معامله ايران ، مجازات كرده است 
هدف از اين مجازات جلوگيري از 

يران و سوريه و نيز صدور اسلحه به ا
.  صدور اسلحه از ايران و سوريه  است 

اين شركتها چيني و مكزيكي و 
سناگاپوري و مالزيائي و نيز نيروهاي 

.  هوائي و دريائي سوريه هستند 
حكومت بوش بخاطر حساس بودن 
اطالعات ، حاضر نشد دليل مجازات 

تنها .  مؤسسه را اظهار كند 14اين 
اختيار دارد سند معتبر در : گفت 

حاكي  از معامالت غير مشروع اين 
  . مؤسسه ها 

    قرار گرفتن نيروهاي هوائي و 
دريائي سوريه بخاطر رعايت نكردن 

ممنوعيت معامله با ايران و نيز  
قرارگرفتن حزب اهللا لبنان در فهرست 

جز اين كه . ، براي اولين بار است 
حزب اهللا  لبنان بعنوان سازمان 

  . ت مجازات بودتروريستي تح
  9 در صفحه

  
  

  و حراج؟مناقصه
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) وريل  آ24( نيويورك تايمز * 
اروپا مجازاتهاي بيشتري را : 

  :برضد ايران تصويب كرد 
  
 23 وزيران خارجه اروپا، در ◄
وريل، اجراي قسمت دوم از آ

مجازاتهاي شوراي امنيت را تصويب 
از جمله اين مجازاتها هستند  .  كرد 

صدور اسلحه به ايران و توقيف 
 نفري كه شوراي امنيت 28سابهاي ح

  . رأي به توقيف حسابهاشان داده بود 
     مجازاتها شامل سفر اشخاص مذكور 
در قطعنامه و ممنوعيت دادن وام به 

  . حكومت  ايران نيز مي شود 
    و نيز در همان روز، خاوير سوالنا 
: كميسر سياست خارجي اروپا،  گفت 

ارا ديدار نكآچهار شنبه با الريجاني در 
اميد او اينست كه ايران .  خواهد كرد 

را به رها كردن اجراي برنامه غني 
.  سازي اورانيوم متقاعد كند 

ديپلماتهاي اروپائي بعيد مي بينند 
ايران تن به متوقف كردن غني سازي 

  .اورانيوم بدند 
  

چين نيز گاز ايران را نمي 
خرد  و ايران با يك شركت 

ليارد  مي30اتريشي معامله 
  :دالري مي كند

  
گزارش )  فروردين 23(  سايت روز ◄

رييس هيات مديره :  كرده است 
در » ساينوپك چين«شركت نفتي 

اظهارنظري غيرمنتظره با اعالم اين كه 
قيمت پيشنهادي ايران براي گاز مايع 
باالست، از انصراف اين شركت از 

اين . خريد گاز مايع ايران خبر داد
 كه در دو سال بدترين خبري است

گذشته در زمينه مسائل اقتصادي به 
جمهوري اسالمي رسيده و از نظر 
كارشناسان اقتصادي به معناي آن است 
كه آخرين اميد دولت احمدي نژاد 
براي مقاومت در برابر فشارهاي جهاني 

  .نقش بر آب شده است
معامله صد ميليارد دالري فروش گاز    

 25رگ ايران به چين كه قرارداد بز
ساله اي بود در فاصله يك سالي كه از 
انعقاد آن مي گذرد همواره مستند 
روزنامه هائي مانند كيهان بود كه اعالم 
مي داشتند تحريم هاي آمريكا و 

از سوي . شوراي امنيت بي فايده است
ديگر اين قرارداد بسياري از مخالفان 
دولت فعلي را واداشته بود كه اعالم 

 در بستن اين گونه دارند دولت بايد
قراردادها كه نوعي باج براي شكستن 
حلقه محاصره اقتصادي كشور محسوب 
مي شود رعايت نسل هاي آينده را 

به زبان ديگر حق ندارد منابع . بكند 
متعلق به نسل هاي آينده را در مجادله 

  .فعلي به حراج بگذارد
خبر تكان دهنده اي كه رييس هيات    

ن اعالم داشت مديره شركت نفت چي
در عين حال تصريح مي كرد قيمتي را 

هاي ايراني براي گاز مايع  كه طرف
اند باالست و  خود درخواست كرده
توانند اين قيمت  چيني ها مدعيند نمي

  .را بپردازيم
انصراف غيرمنتظره چين از خريد    

گاز مايع ايران در شرايطي اعالم شد 
 كه وزير نفت ايران ديروز اعالم كرد
تهران در آستانه امضاي قرارداد نهايي 

 ميليارد دالري با شركت 100
چين براي توسعه ميدان » سينوپك«

 10نفتي يادآوران و فروش ساالنه 
جي به پكن قرار .ان.ميليون تن ال

  .دارد

شركت دولتي سينوپك چين در     
 با هدف توسعه و بهره 2004اكتبر 

برداري از ميدان يادآوران و خريد 
جي از .ان. ميليون تن ال10النه سا

 100ايران قراردادي را به ارزش 
 سال منعقد 25ميليارد دالر و به مدت 

برخي تحليلگران نفتي . كرده بود
معتقدند پس از آن كه چين ذخاير 
بزرگ نفت و گاز در كشورش را كشف 
كرده، براي خريد انرژي از ديگر 

برخي . كشورها كم ميل شده است
كنند  ان نيز تاكيد ميديگر از ناظر

تحريم ايران و افزايش فشارهاي امريكا 
باعث شده كه چين نيز پس از روسيه 
به تدريج فاصله خود با ايران را زياد 

   .كند
  
و ايران با شركت اتريشي *

 ميليارد دالري امضاء 30قرارداد 
مي كند اما رئيس شركت مي 
گويد ما تابع قطعنامه هاي 

  ؟!شوراي امنيت هستيم
  
 ارديبهشت ، به گزارش ايسنا، 1 در ◄

سه موافقت نامه امضاء شده است كه 
 در OMVشركت نها ، آبنا بر 

دستي فاز  هاي باالدستي و پايين بخش
 درصدي در 10گذاري   سرمايه و12

  LNGعمليات اجرايي كارخانه 
 ميليون 2/2 ساالنه شركت مي كند و 

و پنج  مي خرد تن گاز طبيعي مايع 
از طريق  مترمكعب گاز در سال ميليارد
. به اروپا صادر مي كند  OMV شركت

 به از طريق خط لوله نوباكو اين گاز 
  .    اروپا صادر مي شود 

  »معاون وزير«  ،حسين نوذري غالم    
نامه   در مراسم امضاي تفاهم،نفت 

 12 در فاز OMVمشاركت شركت 
 كه 12فاز :  افزوده استپارس جنوبي 

سه فاز است، براي توليد خود شامل 
 ميليون مترمكعب گاز به شركت 75

پتروپارس واگذار شده و جزو 
هايي است كه از پيشرفت خوبي  پروژه

 . برخوردار است
شركت پتروپارس براي همكاري     

گذاري از  بيشتر و جذب سرمايه
هاي خارجي مذاكراتي با  شركت

 انجام داد كه منجر به OMVشركت 
 . نامه شد اين سه موافقت

مديركل شركت ، هلموت النگ انگر  ●
OMV ،هايي   امضاي چنين توافقنامه

نمونه بسيار مناسبي از شرايط برد ـ برد 
 ايران كشوري .ميان دو طرف است

انگيز است كه از منابع عظيم  شگفت
انرژي برخوردار است و دومين ذخاير 
بزرگ گاز و نفت جهان در اختيار اين 

 اگر قرار باشد طي كشور قرار دارد و
 سال آينده اكتشاف و توليد 200 تا 100

 در زمينه انرژي به وقوع پيوندد،  مهمي
 . از ايران خواهد بود

هاي  شود كه كشور بيني مي پيش    
 سال آينده به 20 تا 15اروپايي طي 

 ميليارد مترمكعب گاز 300 تا 200
احتياج داشته باشند و اين در حاليست 

توانند اين تقاضا  شور ميكه تنها چند ك
 . را تامين كنند

هايي كه  ترين كشور يكي از مهم   
تواند به تامين اين تقاضاي مهم  مي

بپردازد، ايران است و ما بسيار 
خوشحاليم كه توانستيم اين مذاكرات 

 . را به نتيجه برسانيم
:  ادامه دادOMVمدير شركت   

مذاكرات انجام شده براي رسيدن به 

فقات چندان طوالني نبود و اين توا
تنها چند ماه به طول انجاميد و با اراده 
شركت ملي نفت و مديرعامل آن همه 
چيز به خوبي پيش رفت و از زماني 

ملي نفت در ماه كه مديرعامل شركت 
فوريه براي مناقصه ميادين نفتي ايران 

برد، توانستيم  در اتريش به سر مي
همكاري خوبي را ميان دو طرف 

  .عه دهيمتوس
 ي خبرگزاروريل ،  آ24 و در ◄

 : گزارش كرده است تدپرسيآسوش
  ي كمپانرعامليولفگانگ روتنستورفر مد

كنفرانس  ، در يك  OMVاتريشي  
 به شي اترتختي پاني در ويخبر

ما همواره در «: ه استخبرنگاران گفت
 تابع مان ي تجاريانجام قرادادها

پا  اروهي اتحادماتي تصمش،ي اترنيقوان
 تي امني شورايها  قطعنامهزيو ن
 زي نراني با ايم و بالطبع همكاريا بوده

 . » خواهد بودكردي رونيمشمول هم
همانطور كه سخنان :  انقالب اسالمي 

دو مقام ايراني و اتريشي حاكي 
هستند ، هيچ چيز اين سه قرارداد 

نه زمان و نه قيمت و . معلوم نيست 
كت نه امتيازهاي داده شده به شر

اتريشي و نه توانائي اين شركت براي 
تنها  معلوم اينست . اجراي قرار داد 

كه ايران نفت و گاز را از راه مناقصه 
و شركت  به فروش مي رساند

اتريشي تابع قوانين  اتريش و 
تصميم هاي اتحاديه اروپا و قطعنامه 

   !  هاي شوراي امنيت است
  

 مؤسسه غير 7000با وجود * 
يت پولي دارند، مجاز كه فعال

بانك مركزي كجا مي تواند 
 بازار پول را مهار و تنظيم كند ؟

  
بانك مركزي از  فروردين ، 15 در ◄

فعاليت هفت هزار موسسهء غيربانكي 
: ه است فاقد مجوز اين بانك خبر داد

نامهء  با توجه به عدم ابالغ آيين«
اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل 

از سوي اين پولي، تاكنون مجوزي 
براساس آمار و  . بانك صادر نشده است

اطالعات غيررسمي، حدود پنج هزار 
 شركت 1500الحسنه،  صندوق قرض

 شركت ليزينگ 500تعاوني اعتباري و 
 . » در حال فعاليت هستند

  
كاهش رشد اقتصادي و 

  :سقوط صنعت ايران 
  
 28(   به گزارش كارگزاران ◄

 ي رشد اقتصادزانيم، ) فروردين 
 ريي تغلي به دل1385 در سال رانيا
 اكنون در ي اقتصادي هااستيس

 ي و اقتصادياسيكانون توجه فعاالن س
 يروز گذشته خبرگزار. قرار دارد

 فارس و مهر دو خبر جداگانه در يها
 . باره منتشر كردندنيا

 فارس خبر داد، بانك يخبرگزار   
 و وزارت اقتصاد اعالم كرده يمركز

 در سال راني اياقتصاداند نرخ رشد 
براساس .  درصد است8/5 معادل 85

 راني اي اقتصاديگزارش دو نهاد اصل
 درصد 9بخش نفت با 1385در سال 
 اني را در مي رشد اقتصادنيرشد باالتر
 گوناگون به خود اختصاص يبخش ها

 ي هامتي كه با توجه به قاستداده 

 قابل انتظار ي نفت در بازار جهانيباال
  .بود

 ي صنعت و معدن اما با رشدبخش    
 نيي پا1385 درصد در سال 5/4معادل 

با .  رشد را تجربه كرده استنيتر
 رشد صنعت و نيانگي منكهيتوجه به ا

 برنامه سوم ي اجرايمعدن در سال ها
 درصد بوده است و رشد 11توسعه 

 1384 بخش در سال نياعالم شده ا
 توان ي درصد گزارش شده، م8حدود 
 در ي صنعتداتيرد كه رشد تولادعا ك
رشد .  سقوط كرده است1385سال

 بر اساس گزارش بانك يبخش كشاورز
 1385 و وزارت اقتصاد در سال يمركز

  . درصد بوده است7قابل توجه و 
 درصد 3/6 زي بخش خدمات نرشد   

 معاون ،يجانياكبر كم. بوده است
 ي به خبرگزاري بانك مركزياقتصاد

 يم رشد بخش هامهر گفته است ارقا
 هنوز ي ناخالص داخلدي و تولياقتصاد

 يكارشناسان اقتصاد. ستي نيينها
 رشد اعالم يمعتقدند تفاوت نرخ ها
 و وزارت يشده توسط بانك مركز

 مختلف احتماال ياقتصاد از بخش ها
 ي اندك همان ارقام واقعراتييبا تغ

 ني همادي توان با احتمال زياند و م
   .دي دزي نييهاارقام را در گزارش ن

علت )  فروردين 28( كارگزارن ●
سقوط صنعت را اينطور توضيح داده 

 درصد متوسط 8 رشد يني بشيپ: است 
 در سال ي ناخالص داخلديساالنه تول

 برنامه چهارم توسعه ي اجرايها
 فرض بود كه نيبا ا) 1384 -1388(

 نيانگي به طور مدي بازيصنعت و معدن ن
 نيبه ا.  كردي درصد رشد م14 تا 12
 صنعت و معدن نه 1385 در سال بيترت

 كه نشد، بلرانيتنها موتور رشد اقتصاد ا
 . شدلي تبدزيبه عامل كاهش آن ن

 ي و صنعتي اقتصادكارشناسان   
 داتيمعتقدند كاهش شتاب رشد تول

صنعت خودرو و قطعات و مجموعه 
 ي صنعت كه در سال هاني ايها

ان  شتابي از عوامل اصليكيگذشته 
 از يكيشدن رشد صنعت و معدن بود 

 سقوط رشد صنعت و معدن ليدال
 توان حدس زد ي منيعالوه بر ا. است
 يا بري دستوري گذارمتيكه ق
 مثل صنعت يي غذاعي از صنايبخش
 ي و كاهش تعرفه واردات برخاتيلبن
 مثل قند و ي صنعتي از رشته هاگريد

 لي و عدم تماي روغنيشكر و دانه ها
 ني فعال در ايه بنگاه ها توسعيبرا
اگر چه هنوز . موثر بوده اندنديفرآ

 ي دالرارديلي م41 واردات زيارقام ر
 ي ما اعالم نشده است ام1385سال 

 يتوان حدس زد كه بخش قابل توجه
 لي تشكي صنعتياز واردات را كاالها

 شده لي تبدزهيداده اند كه به ضد انگ
و به كاهش رشد صنعت و معدن كمك 

  .ستكرده ا
 شود ارزش ي با افتخار اعالم ميوقت   

 در سال قبل ني و چرانيداد و ستد ا
 منتظر دي بادهي دالر رسارديلي م10به 
  .  بودزي ني سقوطنيچن

 در درصد هاي رشد :  انقالب اسالمي  
بخش هاي مختلف تأمل كنيد تا اندازه 

: وريد آگستاخي دروغ سازان را  بدست 
ش صنعت بخ+   در صد 9بخش نفت 

+  درصد 7بخش كشاورزي +  درصد 5/4
اين رغم را  . 8/26=  درصد 3/6خدمات 

 كه تقسيم كنيم ، ميانگين رشد مي 4بر 
از چه رو ميانگين .   درصد 7/6شود  

  ! درصد ؟8/5رشد اقتصاد شده است 
      تازه اين دروغ ، دروغ بزرگ تر را 

در حقيقت،  رشد بخش . مي پوشاند 
روش ثروت كشور يا رشد فقر ف نفت اوال 

بقيه اقتصاد  تابع  كشور است و ثانيا

يعني بقيه اقتصاد مي بايد رشد . نست آ
 در صد 8/5منفي كرده باشد  تا معدل 

بخش « توضيح اين كه . شده باشد
مامش هزينه هاي نزديك به ت» خدمات 

 5/45،  85جاري دولت است كه در سال 
اما اين هزينه ها . درصد رشد كرده است 

فروش ارز حاصل از ( از بطور مستقيم 
حقوق و ( و غير مستقيم ) فروش نفت 

( و  به اعتبار نفت ) عوارض گمركي 
تأمين مي ) وامهاي داخلي و خارجي 

با توجه به منابع بودجه و ميزان .  شود 
ن، ميزان رشد خدمات دروغ مي آافزايش 

مدهاي مستقيم آزيرا بودجه از در. نمايد 
و غير مستقيم نفت و كسري  است  پس 

ميزان رشد خدمات مي بايد بيشتر از  
به احتمال زياد .  ميزان رشد نفت باشد 

ن آبراي اين كه جلب توجه نكند،  از 
كاسته و به ميزان رشد  صنعت و 

  .ند كشاورزي افزوده ا
     اين به كنار،  صنعت نيز دو بخش 

بخشي كه نفت و گاز مربوط مي : دارد  
شود و در واقع جايش  در بخش نفت 
است اما رژيم براي پوشاندن ضعف 

ن،  در بخش آصنعت و رشد منفي 
صنايع . صنعت قرارش داده است 

پتروشيمي از رشد باال برخوردارند عمده 
  :بخاطر بازار خارجي كه دارند 

  
خالص عايدات غير نفتي منفي *

  :است 
  
 ارديبهشت ،  فرشاد مؤمني، 4 در ◄

 محاسبه ايآ   :اقتصاد دان، گفته است 
 صورت ي تخصصي توسط نهادهايا

 كشور ي ارزداتيگرفته كه خالص عا
 نحوه صادرات، مثبت نياز محل ا

 دهه هي اولي در سال هار؟ي خاياست 
 توسط ي ارزشمندي مطالعه ها70
 ني وقت و همچنيرت كشاورزوزا

 وقت گرفت كه عيتوسط وزارت صنا
هر دو مطالعه نشان داده شده بود در 
 ي به كار رفته براي منابع ارززانيكه م
 آن بخش ها ي محصوالت صادراتديتول

 درصد محصوالت 90در مورد بالغ بر
 به ،ي صادراتي و كشاورزيصنعت

 آن ي از درآمد صادراتشتريمراتب ب
 .بوده است

 بعد از آن مطالعه به نكهي توجه به ابا
 كه با كارشناسان ييواسطه برخوردها

. صادق آن دستگاه ها صورت گرفت
 هي زاوني از اي مطالعه اگريشخصاً د

 طيمشاهده نكرده ام؛ اما به واسطه شرا
 ي ارتقاتي كشور و اهمي كنونريخط

 ازمندي ن،يري گمي نظام تصمينيواقع ب
 ي برآوردهاو مي هستي مطالعه انيچن

 دهد، خالص ي من نشان ميشخص
 كشور از محل صادرات داتيعا
 ي همچنان منفي كنونوهي به شيرنفتيغ

 ما ارز نفت را به گونه يياست و گو
 و مجدداً به مي كني مي بسته بنديا

 ي ها بازميعنوان صادرات به خارج
 .ميگردان

 واقع ي كه در ارتقايگرينكته د    
 ي كشور ضروري اقتصادتيري مدينيب

 يماري با توجه به رشد بژهياست، به و
 است كه از سال ني در كشور، ايهلند

 شد، ي منتفي ارزي سپارماني، پ81
 شود و از ي لغو مي سپارماني پيوقت

 ري غي هاقي ها و تشوزهي جاگريطرف د
 رك صادركنندگان تدايمتعارف برا

 افراط در ي برانهي شود، زمي مدهيد
 ي نفتري صادرات غانزي ميي گوادهيز
 . شودي مادي ززين

، مار گمركآ  بنا بر :انقالب اسالمي 
 ميليارد دالر از 1/6  درصد معادل 6/38

ورده آارزش صادرات ايران را ارزش فر
. هاي پتروشيمي تشكيل مي دهد 

 3/16گمرك ارزش كل صادرات را 
بديهي .  ميليارد دالر  اعالن كرده است

م صادرات، نرخ است براي بزرگ كردن رق
برابري دالر و ريال را  بسيار كمتر از نرخ 

اين . ن در بازار ، در نظر مي گيرند آ
  تقلب و رقم سازي از زمان هاشمي 

  10 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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  . رفسنجاني بدين سو، معمول شده است
  :   اما صادرات صنعتي ازاين نوع بوده اند 

 و فوالد، شمش مس، آالت آهن     
 گريس و – مصنوعات مسي، روغن

 قلم 5مصنوعات پالستيكي و مالمين 
عمده كاالهاي صادراتي بخش صنعت 

درصد از ارزش كل  9/43. اند بوده
صادرات بخش صنعت در اين مدت به 

  . الذكر اختصاص دارد  قلم فوق5
     يعني صادرات : انقالب اسالمي 

هن آ( صنعتي عمده  صدور مواد معدني 
ي ورده هاآالت و شمش مس و فرآ

روغن گريس و مصنوعات ( پتروشيمي 
  . هستند ) پالستيكي و مالمين 

     اين واقعيتها  و واقعيت ديگري را كه 
عبارت مي شود ، از افزايش مصرف 

توليد داخلي ( = ورده هاي كشاورزي آفر
را  رشد بخش كشاورزي )  واردات + 

چرا . خواندن ، دروغ بزرگ ديگري است 
ي را نمي توان به كه واردات مواد كشاورز

و نيز . پاي رشد بخش كشاورزي نوشت 
مي بايد سهم وارداتي را كه در توليد  

ن آصنعت و كشاورزي بكار مي روند  از 
يا صنعت و آكاست تا معلوم شود 

. كشاورزي رشد كرده و يا نكرده اند 
مد از آاگر خالص در: مؤمني مي نويسد 

   . واردات را در نظر بگيريم ، منفي است 
    بدين سان، اگر نخواهيم به رقمها كه 
صورت سازي هستند بسنده كنيم و 
بخواهيم  از صورت به محتوي و واقعيت 

عبور كنيم و در واقعيت غور كنيم،  
وضعيت صنعت و كشاورزي كشور را 
سخت اسفبار مي يابيم و در مي يابيم 
چرا كارگران براي دريافت مزدهاي عقب 

 دستجمعي مي افتاده خود  اعتراضهاي
چرا بيكاري افزايش مي يابد ، چرا  . كنند 

مد نفت و بودجه دولت و واردات  سه آدر
) در واقع يك محور يعني نفت ( محور 

   .اقتصاد ايران شده اند
  

مد به آ ميليارد دالر در102
نكه نان به سفره هاي آجاي 

مردم بياورد، با تورم، نان را 
  :از سفره هاي مردم برد 

  
  ) فروردين 28( زاران  كارگ◄

 كردينحوه رو: گزارش كرده است 
 مديريت و مديران  نسبت به حكومت 
و ضعف  كه سبب  كشورانو كارشناس

 كشور شده است ، وضعيتي را تيريمد
 به ن، آورده است كه ، در آبوجود 

 از يارديلي ميرغم وجود درآمد ها
وضعيت معيشتي مردم نمي نفت و گاز، 

  :بد تواند بهبود بيا
 برنامه و بودجه ونيسي كمسيرئ    

مجلس معتقد است، با وجود درآمد 
 نفت و گاز در سال ي دالرارديلي م102

 نحوه اداره كشور و ائتالف  متاسفانه85
 پول ني بود كه اي منابع به گونه ااديز

 مردم ي در زندگي مثبتريهنگفت تاث
 جادي آنان اي براينداشت و رفاه

  .نكرد
 دولت يان زاده، سخنگو رمضعبداهللا

 مبلغ هنگفت ني انكهيهم در پاسخ به ا
 مردم نداشته ي در زندگيچرا اثر مثبت

 مردم تي بهبود وضعد؛ي گوياست، م
 حاصل نخواهد شد يصرفا به منابع مال

 منسجم و كارآمد ستمي سكيبلكه به 
 ي مصرف ارز،يبه گفته و. داردازين

 ارديلي م18 تا 17نفت در سال گذشته 
 كشور ير بوده، اما نرخ رشد اقتصاددال
  . چهار درصد بوده استريز

 دي جبهه مشاركت تاكركلي مقام دبقائم
 كند؛ دولت نهم از نظر توان يم

 دولت ني ترفي از ضعيكي يتيريمد
 لي دلني است به همراني اخي تاريها

 ي فراوانياست كه با وجود منابع مال

 يكه از فروش نفت و گاز بدست م
 دولت نيولت نهم ثروتمندتر و دديآ

 تيبعد از انقالب است اما در وضع
 حاصل نشده ي مردم بهبوديشتيمع

 راتييرمضان زاده در ادامه به تغ. است
 در دولت نهم اشاره و يتيريمد

 رفاه و ري وزي بركنار:خاطرنشان كرد
 تعاون و هم ري وز،ي اجتماعنيتام

 انگري نفت بري وزياكنون بحث بركنار
 يتيري مجموع مدنيه اآن است ك

 اري در اختي برابر منابع مال10اگر 
   .داشته باشد، رفاه به دنبال ندارد

  
تورمي كه در سال جاري * 

  ن آكمرشكن تر مي شود و علت 
  
اين )  فروردين 28(  اعتماد ملي ◄

ارقام رسمي را در باره ميزان تورم در 
  : ، به دست داده است 85سال 

ه منتهي به  ما12 تورم در نرخ   
 ماه 12 نسبت به 85ماه سال  بهمن

 1/13 به 84ماه سال  منتهي به بهمن
درصد رسيد و متوسط شاخص بهاي 

ها و خدمات مصرفي در مناطق  كاال
 نسبت به 85ماه  شهري ايران در بهمن

 درصد بوده 6/17د  حدو84ماه  بهمن
 85ماه   ماه منتهي به بهمن12در . است
ها،  راكيخو افزايش قيمت سطمتو

 درصد، 6/22ها و دخانيات  آشاميدني
مسكن و سوخت  درصد، 7/10وشاك پ

ها  كاال، اثاث و  درصد1/18و روشنايي 
حمل و  درصد، 9/13و خدمات خانگي 
درمان و ،  درصد8/7نقل و ارتباطات 

 متوسط رشد  درصد و4/17بهداشت 
 7/15تفريح و تحصيل و مطالعه بهاي 
 . استوده بدرصد

بنا بر اين ارقام ، حتي : سالمي انقالب ا
ورده ها به آبه روايت ارقام رسمي ،  فر

همان ميزان كه بيشتر مورد نياز و تقاضا 
چنانكه  . هستند، گران تر شده اند 

 درصد و اما 1/13متوسط نرخ تورم 
 6/22شاميدني آگراني مواد خواركي و 

و هنوز ، رقمها گويا .  درصد بوده است 
شاميدني ها و دخانيات آزيرا . نيستند 

بهمان نسبت كه مواد خوراكي مورد نياز 
به سخن .  هستند، مورد نياز نيستند 

ديگر، مايحتاج روزانه مردم حتي به 
روايت بانك مركزي رژيم، از دو برابر  

    .نرخ تورم نيز گرانتر شده اند
گزارش )  فروردين 24 (  آفتاب◄

 اقتصاد دولت ريمعاون وز: كرده است 
 مطلب كه رشد ني ايادآوري با يتمخا
 تي در مدت زمان مسئولينگينقد

 يا ينگيدولت نهم، دو برابر رشد نقد
 خلق پول تا سال ياست كه از ابتدا

 دي شده تأكداري پدراني در اقتصاد ا83
 دولت ي انبساطيها استيكرد س

 ني اي به عنوان عامل اصلنژاد ياحمد
 . شود ي شناخته مهيرو ي بشدر

وگو   در گفت»ركوندي شديسع «ردكت   
 آفتاب خاطرنشان يبا خبرنگار اقتصاد

 سال اني در پاينگيرشد نقد: كرد
 ني تومان بود اارديلي هزار م63، 1383

 به رقم 85 سال اني تا پا83رقم از سال 
 كه دو دي تومان رسارديلي هزار م115

 ي از ابتداينگي رشد نقدزانيبرابر م
 .  استرانيخلق پول در ا

 ندهي علت رشد فزااني در ب    وي
:  مدت گفتني در اينگينقد
 ي دولت، كسري انبساطيها استيس

 ي و عمراني جاريها نهيبودجه و هز
 شي دو سال از محل افزانيكه در ا

 صورت ي بانك مركزي ارزريذخا

 رشد تيگرفت موجب شد تا وضع
 .  شودنگونهي اينگينقد

 درباره استفاده دولت از ركونديش   
 حي توضزي ني بانك مركزي ارزريذخا
 نياز آنجا كه دولت نتوانست در ا: داد

 را به فروش ي نفتيمدت دالرها
 ي دالرها توسط بانك مركزنيبرساند ا

 آن به خزانه يالي و معادل ريداريخر
 كه دولت يا  بودجهيكسر.  شدقيتزر

 مدت به علت برخورد نيدر ا
ز  داشت اها نهي خود با هزدستانه هگشاد

 زاني مني و موجب اني محل تأمنيا
 .  در كشور شدينگيرشد نقد

 اقتصاد دانشگاه تهران در استاد    
 در اقتصاد ينگي رشد نقدريارتباط با تأث
 ران،يمطالعات اقتصاد ا: كشور گفت

 از آن دارد كه هر زمان تيحكا
 نرخ ابدي شي در كشور افزاينگينقد

 نياالبته در . ابدي ي مشي افزازيتورم ن
 وجود ندارد كي به كيقانون رابطه 

 رشد ري امكان دارد تمام تأثيعني
 نرخ ي سال بر روكي در ينگينقد

 ي نكند و به سال بعدييتورم خودنما
 . منتقل شود

 اساس نيبرا:  ادامه دادركونديش    
 و شتري بياري بس86نرخ تورم در سال 

 .  خواهد بود85تر از سال  كننده نگران
تصاددان با اشاره به روند رو  اقنيا    

 تيبه كاهش تورم در زمان مسئول
 اريآنچه بس:  كرددي تأكيدولت خاتم

 رشد ي صعودري دارد ادامه ستياهم
 است 86 و نرخ تورم در سال ينگينقد

 . كشاند يكه اقتصاد كشور را به تنگنا م
 يها  با اشاره به بودجهاني در پايو     

 شده ميظ كه در دولت نهم تنيانبساط
 ي آقادگاهيمتأسفانه د: است گفت

 باور استوار بود كه ني بر انژاد ياحمد
 منابع قيهمه مشكالت كشور با تزر

 ني باور در اني اشود، ي برطرف ميالير
  ،يمدت كوتاه تنها عدم ثبات اقتصاد

 تورم را نرخ شي و افزاينگيرشد نقد
   : كشور به ارمغان آورده استيبرا
گزارش ن ،  بنا بر   فروردي26 در ◄

  23هاي مجلس تورمي  مركز پژوهش
 درصدي 40 و رشد نقدينگي درصدي

تهديد در سال جاري اقتصاد ايران را 
 دلخوش، مخبر  سيدكاظم .كند مي

، در  مجلس مافياها كميسيون اقتصادي
بازار : ، گفته  استوگو با ايسنا گفت

گسيخته  هاي افسار حكايت از گراني
اگرچه اقتصاددانان : ايدافز او مي. دارد

ها و بانك مركزي به  مركز پژوهش
هاي اقتصادي با يكديگر  لحاظ نظريه

 آنچه كه در وليف نظر دارند  اختال
 و خدمات كشور در  سطح بازار كاال

حال اتفاق است، حكايت از 
گسيخته و رشد  هاي افسار گراني

سيدكاظم .  دارد نقدينگي بسيار باال
 درصدي 2/41 دلخوش، رشد نقدينگي

 درصدي در سال 4/23و نرخ تورم 
جاري را نگران كننده خوانده و 

 مركزي، نرخ تورم و بانك: گويد مي
 رشد نقدينگي را همواره زانمي

يي  براساس ميانگين نرخ فهرست كاال
كند ولي مركز  م مي خودش، اعال

هاي مجلس و ديگر مراكز  پژوهش
كنند  م مي آماري در آماري كه اعال

 و خدمات را مبنا  ره بيشتري از كاالگست
 .دهند قرار مي

  

رژيم سياست محور كردن 
مصرف را با شدت بيشتري 

  :اجرا مي كند 
  
: )  فروردين 29 ( آفتاب به گزارش ◄
گرانه دولت نهم   مداخلهيها استيس

 از ها متيكاهش ق «يعنيدر بازار 
 عمال جهت »ادي واردات زقيطر

 رييصرف تغ منابع را به سمت مصيتخص
 . داده است

 با آن كه گران، لي اعتقاد اغلب تحلبه
 در راني اي خارجيبخش بازرگان

 متي قشي به علت افزاري اخيها سال
 واردات رشد ي براينفت و توان مال

 داشته است اما دولت در ييباال
 ني خود از اي اقتصاديها استيس

 كرده دكنندهي به ضرر تولييتوانا
 .است
 اقتصاددان در آباد،دي بژني بدكتر
 آفتاب يوگو با خبرنگار اقتصاد گفت

 دولت در ي اقتصاديها استيدرباره س
 ها يارتباط با واردات و كنترل گران

 تيدولت نهم در مدت مسئول: گفت
 به ضرر ي نفتيخود از دالرها

در .  استفاده كرده استدكنندگانيتول
 كاالها گران متي كه قيموارد

 استي س تحت پوششدولت شود يم
 عي بازار اقدام به واردات و توزميتنظ

 را به دكنندهيكاال كرده و سود تول
 نتيجه . زدير يكنندگان م  مصرفبيج

  اينست كه
  

قرضه خارجي ايران سال به * 
  :سال كمتر يا بيشتر مي شود ؟

  
هاي خارجي ايران  مجموع بدهي ◄

در سال جاري با يك ميليارد دالر 
 ميليون 600 ميليارد و 20كاهش به 

 .رسد دالر مي
 واحد )  ارديبهشت 4( بگزارش ايسنا 

اطالعات اكونوميست در گزارش ماه 
 Country"مارس خود با عنوان 

Forecast March 2007" برآورد 
هاي خارجي  كرد كه مجموع بدهي

 ميليارد و 21 معادل 85ايران در سال 
 ميليون دالر بوده كه باالترين 600

 .ي استميزان طي دهه كنون
هاي  بيني شده است كه بدهي پيش   

خارجي از سال جاري روند نزولي به 
خود بگيرد، به طوري كه انتظار 

رود در سال جاري اين شاخص به  مي
 ميليون دالر و در 600 ميليارد و 20

 ميليون 200 ميليارد و 18سال آينده به 
 و 8,5دالر كاهش يابد كه به ترتيب 

 . داخلي است درصد توليد ناخالص6,4
هاي خارجي   بدهي88در سال     

 500كشورمان با كاهش يك ميليارد و 
 700 ميليارد و 16ميليون دالري معادل 

 درصد توليد 5,3ميليون دالر يا 
ناخالص داخلي خواهد بود كه تداوم 
روند نزولي منجر به ثبت بدهي 

 900 ميليارد و 15خارجي برابر با 
 89 سال ميليون دالر براي كشور در

 .خواهد شد
 ميليارد 15 سالي است كه رقم 90سال 

 ميليون دالر براي بدهي 500و 
بيني شده كه  خارجي كشور پيش

معادل چهار درصد توليد ناخالص 
 .داخلي است

اين در حالي است كه موسسه معتبر     
بيزينس مانيتور در گزارش خود عنوان 

هاي خارجي ايران در  كرده كه بدهي

 يك ميليارد دالر افزايش سال جاري
 .يابد مي
موسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور در      

 خود 2007گزارش سه ماهه دوم 
دهد  آمارهايي منتشر كرده كه نشان مي

 84هاي خارجي ايران در سال  بدهي
 ميليون دالر 260 ميليارد و 24معادل 

بوده كه اين شاخص در سال گذشته به 
 9,85(دالر  ميليون 230 ميليارد و 22

كاهش ) درصد توليد ناخالص داخلي
 .يافته است

بنا بر اين اعالم از سال جاري     
هاي خارجي روند صعودي به  بدهي

خود خواهد گرفت به طوري كه در 
 افزايش يك ميليارد دالري 86سال 
 23هاي خارجي كشور را به  بدهي

 ميليون دالر خواهد 720ميليارد و 
ليد ناخالص  درصد تو9,54رساند كه 

 .داخلي است
هاي خارجي ايران  مجموع بدهي   

 25 به ترتيب به 89 و 87هاي  طي سال
 ميليارد 27 ميليون دالر و 950ميليارد و 

 ميليون دالر خواهد رسيد كه 740و 
 درصد توليد ناخالص 8,24 و 9,37

 .داخلي است
 شاهد افزايش يك 88كشور در سال     

ارجي به هاي خ ميليارد دالري بدهي
 ميليون دالر خواهد 780 ميليارد و 28

 درصد توليد 7,04بود كه معادل 
 .ناخالص داخلي است

هاي  تداوم روند صعودي بدهي   
 نيز مشاهده 90خارجي در سال 

هايي  خواهد شد و در اين سال بدهي
 ميليون دالر 680 ميليارد و 29برابر با 

براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه 
 در حدود هفت 85ال نسبت به س

 در 81ميليارد دالر و نسبت به سال 
 ميليارد دالر افزايش نشان 17حدود 

هاي  در اين سال بدهي. دهد مي
 درصد توليد ناخالص 5,98خارجي 

  .داخلي خواهد بود
خبرها و اطالعات :  انقالب اسالمي 

فصول پيش مي گويند كه نمي توانند  
ها را در بر رژيم اثر نگذارند و گروه بندي 

   :برابر يكديگر قرار ندهند
    

صف بنديها در درون 
رائي آ صف -رژيم  

ها در شوراي شهر 
 جبهه سازي –تهران 

  ...و» پل پيروزي « و 
  

  
بهاي : گزارش از ايران 

سنگين ماندن احمدي 
  :نژاد بر كار 

  
جلسه هاشمي رفسنجاني با * 

  :طرفداران خود 
  
 جلسه اي از  طرفداران هاشمي ◄
كيل شده و او نيز در اين جلسه تش

اين جلسه غير از . حاضر بوده است 
و » نماينده  « 100جلسه ايست كه با 

ن،  آتعدادي ديگر تشكيل شد و در باره 
  نمايندگان : روزنامه اعتماد ملي نوشت 

  11 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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با هاشمي رفسنجاني در مورد اين 
  :مسائل  گفتگو كرده اند 

 هاي بين  نگراني از تشديد دشمني-
  المللي با  ايران 

   نگراني از تحريم هاي  شوراي امنيت -
 قانون 44 عدم اجراي صحيح اصل -

  و .  اساسي 
  . افزايش هزينه هاي جاري دولت -

     اما در جلسه اي كه ميان طرفداران 
هاشمي و خود او و فرزندانش  تشكيل 

  :شده است  به اين نتايج رسيده اند 
ت  احمدي نژاد  اول اينكه حكوم●

زيرا .  بايد هرچه سريعتر ساقط شود 
ادامه حيات اين حكومت  منجر به 
هزينه هاي بسيار سنگيني را روي دست 

  .كشور  مي گذارد 
 دوم اينكه خامنه اي بايد اختيار ●

بيشتري به مجمع تشخيص مصلحت 
بدهد تا اين مجمع  بتواند در مسائل 
مهم كشور نظارت و دخالت بيشتري 

  .ته باشد داش
 سوم بايد در قم مرجعي را  كه زمينه ●

از قرار منظورشان . دارد تقويت كرد 
  .  آيت اهللا صانعي است  

    صانعي به خاطر نفوذي  كه در قم 
يت آدارد و در جريان حمله به خانه 

اهللا منتظري نيز تنها كسي بود كه با 
تلفن به دفتر خامنه اي او را تهديد 

االن دست از تجاوز كرد كه اگر همين 
به بيت او نكشيد به شدت موضع 
خواهم گرفت  و نيز بخاطر نزديكي او 

 ،به خميني و مقبوليتش در رژيم  
ن موقعيت هست كه موقعيت آداراي 

الزم را پيدا كند و اگر بنا بر انتخاب 
  .رهبر جديد شد، بتوان او را برگزيد 

 برنامه عمل در  ، ن جلسهآ در ●
ه مورد بررسي قرار يندآانتخابات 

قرار شده است در .  گرفته است 
 در حد امكان ،  - 1 ،ابتداي كار

قاليباف را در تهران بر سر كار نگه 
 به حمايت ظاهري از - 2دارند و 

خاتمي و كروبي بپردازند تا همگان را 
  .اد  بسيج كنند ژبر ضد احمدي ن

ن بوده آ بحث بر سر ،ن جلسهآ در ●
ي سنتي هم ديگر است  كه با گروهها
از جمله  در مورد .  نمي شود كار كرد 

گروه موتلفه گفته اند كه اين گروه هر 
 پشت ،وقت نياز به همراهي داشته ايم

سر ما را خالي كرده است و ديگر نمي 
  .شود روي اين گروه حساب كرد 

 در اين جمع تصيميم بر اين گرفته ●
شد با مذاكره با برخي از نمايندگان 

د جو مجلس را به دست بگيرند و بتوانن
مانع از حركت هاي ديگر احمدي نژاد 

  .شوند 
    البته چند روز بعد محدود كردن 
احمدي نژاد را در مجلس مورد 
بررسي قرار دادند و تا حدي توي 
دهن او زدند و اين اولين  گامي بود 

ن ديدار آن جلسه و بعد از آكه بعد از 
 برداشته  نمايندگان با هاشمي رفسنجاني

شد و حال بايد منتظر تحركات  
  .جديدي بر ضد احمدي نزاد بود 

   گروه طرفداران هاشمي تالش دارند 
ينده با وحدت با آتا براي انتخابات 

گروه كروبي و خاتمي ضربه سختي به 
خامنه اي و باند احمدي نژاد بزنند به 
همين دليل از حاال در باره  انتخابات 

  .ي مي كنند ينده برنامه گذارآ
 -   از سوي ديگر ،  خامنه اي به جنتي 

كه پدر خوانده احمدي نژاد است و 
در كنار مصباح يزدي در جريان تبرئه 
بسيجيان قاتل كرمان بسيار تالش نموده 

 اجازه داده است  دستور  –است 
شروع كار گروه ويژه بررسي سابقه 
نمايندگان و كانديداهاي احتمالي در 

تانها  را بدهد و به ترتيبي تهران و شهرس
عمل كند كه جلوي پيروزي نامزدهاي 

 هاشمي – خاتمي –ائتالف كروبي 
ينده  گرفته آ در انتخابات ،رفسنجاني 

  .شود 

  
انتخاب شهردار تهران و * 

  :قاليباف شهردار مي شود 
  

  در جريان انتخاب شهرداري تهران 
هم از همين االن درگيري طرفداران 

 اصالح طلبان شروع احمدي نژاد و
شده است اما به احتمال زياد خود 

  .قاليباف بر سر كار مي ماند  
ينده آ     البته او هم براي انتخابات 

. رياست جمهوري تالش بسيار مي كند 
ولي اگر خاتمي خود را كانديداي 
رياست جمهوري كند به احتمال زياد 

  .بار ديگر انتخاب خواهد شد 
  

سي در  قانون اسا44اصل * 
فروش سهام شركتهاي دولتي 

نهم بدين آخالصه مي شود و 
  :صورت انجام مي گيرد 

  
 كه به مسخره ترين 44 جريان اصل ◄

شكل آن از سوي حاكمان ايران در 
حال اجرا مي باشد با مشكالت و موانع 

زماني .عديده اي برخورد كرده است 
خامنه اي تالش نمود با حراج كشور 

شركتها كند و بعد مردم را وابسته به 
مد كه اين سهام را به آاحمدي نژاد 

نها آمد بدهد و آخانواده هاي كم در 
را بار ديگر بيشتر بدهكار كند اما او  

مد زا را آور و در آكليه شركتهاي سود 
براي نيروهاي سپاه و نيروهاي وابسته 

ورده آبه خود به صورت انحصار  در 
است و به كسي اجازه دست يابي به 

نها را نمي دهد و در عوض با شعار آ
سهام ملي، سهام كليه شركت هاي 
زيان ده را بين مردم مستضعف قرار 
است تقسيم كند و هر خانواده اي را 

 ميليون تومان بدهي 40به حدود 
  .گرفتار سازد 

    اين امر بارها موجب درگيري او با 
نها خود نيز آنيروهاي ديگر شد كه  

اين گونه شركت براي بردن و خوردن 
در نهايت، .  ها دندان تيز كرده بودند 

نها آوارد شد تا ميان »  مقام معظم « 
  بابا اين كشور مال :صلح برقرار كند 

نها آولي .  شما است با هم بخوريد
» مقام معظم « بار ديگر، . گوش ندادند 

نمايندگاني را براي نظارت انتخاب 
كرد اما نمايندگان او هم كاري از 

در نهايت،  قرار شده . پيش نبردند 
است كه  كميسيون ويژه اي براي اين 
امر تشكيل شود تا گند كار رييس 
جمهوري و باند او و همچنين باند 
خامنه اي و ديگر مافياها بيشتر در نيايد 

.  
   جالب است بدانيم كه در اين ميان 
افراد مستمندي مانند الهام و حداد 

در همين مدت ...! عادل و واليتي و 
كوتاه صاحب ميلياردها تومان از 

  .سرمايه هاي اين كشور شده اند 
  

شكست گروه حامي احمدي * 
نژاد و پيدايش برخوردها و راه 

  :حل احمدي نژاد 
  
 با شكست سخت گروه رايحه خوش ◄

كه بد بويي آن حتي بيني احمدي 
نژاد را هم سوزانده بود،  دچار تفرقه 

 براي شده است و احمدي نژاد
جلووگيري از افشاي مسائل پشت پرده 

ن، افراد تشكيل دهنده را به دور خود آ

جمع كرده و بعد از بررسي هاي بسيار 
نها مقامهاي آتصميم گرفته است تا به 

مهمي را به لحاظ اقتصادي بدهد تا بار 
 28خود را ببندند بعد از انتخاب رييس 

ساله به رياست يك شركت اتوموبيل 
 شده است كه فرد ديگر اين سازي قرار

شتياني را نيز به آگروه يعني واعظ 
مدير عاملي شركت سايپا برگزيند و به 

نها اين فرصت را بدهد كه در جريان آ
ينده بتوانند به لحاظ مالي آانتخابات 

  .حامي گروه او باشند 
  

بگيري سد سيوند و خطري آ* 
ثار باستاني را تهديد مي آكه 
  :كند 

  
 سيوند به دستور رييس بگيري سد آ◄

جمهوري ايران نشان داد كه اين 
كوتوله سياسي از ايرانيت هيچ بويي 
نبرده است و به بهانه هاي گوناگون 
تالش دارد تا هر نشان ايراني را حذف 

ب گيري سد سيوند ابتداي آ. نمايد 
ب آكار اين نادان است و بايد جلوي 

گيري هاي ديگر را گرفت هنوز بحث 
 سلمان پارسي مطرح نشده بگيري سدآ

بگيري سدي در آاست و همچنين 
نها كمتر از سد سيوند آسيب آمالير كه 

  .نيست 
بگيري سد سيوند به آ     در جريان 

دستور احمدي نژاد، واواك ابتدا 
فهرست تمام گروههائي  كه احتمال 
داشت بر ضد اين عمل  فعال شوند 

نها   را تهديد كرد  كه در آتهديد  و 
.  ت واكنش مجازات خواهند شدصور

بعد اقدام به اين كار نمودند ولي به هر 
حال دانشجويان در مقابل سازمان 
ميراث رحيم مشاعي  تظاهرات كردند 

ب آاما ديگر كار از كار گذشته بود و 
  .گيري سد شروع شده بود

  
حرف مقام اول حكومت دوتا * 

نمي شود ولو خسارات وارده ده 
  :برابر شوند 

   
احمدي نژاد در جلسه اي گفته  ◄

 ساعت كشور را به هيچ وجه :است 
تغيير نخواهد داد حتي اگر به كشور 

مده،  وارد آده برابر خسارتي كه وارد 
بهتر است كه نمايندگان هم .  يد آ

نها بايد بدانند آ.  خود را لوس نكنند
كه احمدي نژاد حرفش را تغيير 
نخواهد داد تا زماني كه زنده است و 
اين براي حكومت يك اصل است كه 

  .ن تغيير نكند آحرف نفر اول 
    براي او  مهم نيست كه نزديكترين 

« نيرو و » وزير« افراد به او، يعني 
قا ما  آ:اقتصاد و دارايي بگويند» وزير

داريم به خاطر تغيير ندادن ساعت 
ساليانه دهها ميليارد تومان خسارت به 

  كشور وارد مي كنيم 
ني كه قرار بود نمايندگان طرح زما.  

دو فوريتي تغيير ساعت را در مجلس 
تصويب كننند او به برخي از 
نمايندگان پاداش هايي را پيشنهاد كرد 
و نمايندگان خائن به كشور هم كوتاه 

مدند و مانع از تصويب دو فوريت آ
  .ن شدند آ

  

جبهه سازي براي پيروزي 
مجلس »  انتخابات « در 

 وزير در 4ح  استيضا–هشتم 
 شهردار تهران –حال تعليق 

 –رائي ها آموضوع صف 
سركوب معلمان و 

  :دانشجويان 
  

ديدار هاشمي رفسنجاني و * 
« خاتمي و كروبي بر سر 

مجلس هشتم و امور » انتخابات 
  !:كلي تر 

  
)   فروردين 26(  نشريه كارگزاران ◄

 جلسه ني پس از آخر: خبر داده است 
 جبهه ي هماهنگي شوراياعضا

 ها تي با شخصدارياصالحات و اعالم د
 ها يزنيو سران جبهه اصالحات، را

 ائتالف در انتخابات مجلس هشتم يبرا
 يكپارچگي انسجام و تيبه منظور تقو

 اصالح يمجموع احزاب و تشكل ها
 .  شده استييطلب وارد فاز اجرا

 ي خبرها اعالم شد، براني آخردر   
 اصالحات اني به جرشتريسامان دادن ب
 ي رفسنجاني اهللا هاشمتيقرار است آ

 با ي و كروبيو حجت االسالم خاتم
 هم دارهاي دني كنند و اداري دگريكدي

صرفا مربوط به انتخابات مجلس هشتم 
 ي را در پي تري شود و اهداف كلينم

 . دارد
 با ي حزب اعتمادملركليقائم مقام دب   

 به دارهاي دني ا:  خبر گفتنياعالم ا
 ني است كه ايال احساس ضرورتدنب

 و دي كنند و البته تاكيافراد احساس م
 كه دوستان اصالح طلب از ياصرار

 دارند ي شاخص اصالح طلبيچهره ها
 . بر علت است ديمز
 با اي االسالم رسول منتجب نحجت    
 ديعموم اصالح طلبان تاك «نكهي اانيب

دارند كه سه چهره شاخص اصالح 
ت را برعهده  اصالحاتيطلب محور

 و تيري و اصالح طلبان را مدرنديبگ
 تي اكثر: كردحيتصر»  كنندتيهدا

 و ي و كروبياصالح طلبان از خاتم
 خواهند كه نگذارند ي ميهاشم

 در كارها طي و تفرراط و افيپراكندگ
 هي قضني بر ازي و ما نديبه وجود آ
  .مياصرار دار

  
وقتي هاشمي رفسنجاني نيز به *

  :ي افتد ياد نقش مردم م
  
 گزارش  آفتاب فروردين 30 در ◄

 ي اكبر هاشماهللا تيآ: كرده است 
 صي مجمع تشخسي رئيرفسنجان

 راني دبداريشنبه در د مصلحت روز پنج
كل احزاب عضو جنبش اعتدال 

 اعتدال را ضرورت در صحنه ان،يگرا
 خواند و ي و اجتماعياسيارتباطات س

 ازي ني وعقالنيتفكر اعتدال« كرد ديتاك
 . » كشور استندهيامروز و آ

 صورت يطي در شراداري دنيا   
 داريگرفت كه چند روز قبل خبر د

 محمد دي با سندهي نما100حدود 
ها اخبار قابل   منتشر شد و رسانهيخاتم
 ،يهاشم« مثلث يها  از نشستيتوجه

 نيا. اند  منتشر كرده»ي كروب،يخاتم
 روز پس از آن كي ني همچنداريد

 ندهي نماكصدي از شيه بانجام شد ك
 مجمع سي ناهار رئافتيمجلس در ض

 نيتر  مهمراموني مصلحت پصيتشخ
 . روز كشور گفتگو كردندليمسا
 كه ني با اشاره به اي رفسنجانيهاشم    

 است و زاري بطياسالم از افراط و تفر«
 به عنوان ينياعتدال از لحاظ د

اعتدال را بعنوان »  استنيمسلمات د
 صحنه ارتباطات  ضرورت دركي
:  عنوان كرد و افزودي و اجتماعياسيس

 تندرو ي عده اي المللنيدر عرصه ب
 اسالم و در جهت منافع نيبنام د

 ي را مرتكب مي افراطي اعمالشمنان،د
 ري غشي در گراي منفراتيشوند كه تاث

 ي مترقني دني ايمسلمانان به سو
 . داشته است

وز و  امرازي ني وعقالنيتفكر اعتدال     
 ي از دوره حكومتها. است كشور ندهيآ

 يگاهي در گذشته به جايليتحم
 كه نقش مردم در اداره ميا دهيرس

 يحكومت روز به روز پررنگ تر م
 موضوع جامعه ني با درك اديشود و با

 تيدارا به سمت توسعه همه جانبه ه
 . ميكن

 به نظر مردم در دني راه رسنيتر مهم
ست و شكل اداره حكومت، انتخابات ا

 كه مردم بتوانند آزادانه يي فضايريگ
 كنند بدون حضور انينظرات خود را ب

 . ستي نري و موثر امكان پذياحزاب قو
 با اشاره به ني همچني رفسنجانيهاشم

 در ي اطالع رسانيرشد و نفوذ ابزارها
 حالت ني در ا:، گفت  معاصر يايدن

 ي مردم به طور روز افزونيآگاه
 لي دلني و به همابدي ي مشيافزا

تر به دست  حقوق خود را راحت
 . خواهند آورد

  
يكدست شدن دولت * 

اصول « ستيزهاي دروني 
شكار كرد و به آرا »گرايان

نها شتاب آجريان انحالل 
  :بخشيده است

  
)   فروردين 26(  نشريه كارگزاران ◄

 جلسه ني پس از آخر: خبر داده است 
 جبهه ي هماهنگي شوراياعضا

 ها تي با شخصداري و اعالم داصالحات
 ها يزنيو سران جبهه اصالحات، را

 ائتالف در انتخابات مجلس هشتم يبرا
 يكپارچگي انسجام و تيبه منظور تقو

 اصالح يمجموع احزاب و تشكل ها
 .  شده استييطلب وارد فاز اجرا

 ي خبرها اعالم شد، براني آخردر   
 اصالحات اني به جرشتريسامان دادن ب

 ي رفسنجاني اهللا هاشمتياست آقرار 
 با ي و كروبيو حجت االسالم خاتم

 هم دارهاي دني كنند و اداري دگريكدي
صرفا مربوط به انتخابات مجلس هشتم 

 ي را در پي تري شود و اهداف كلينم
 . دارد

 با ي حزب اعتمادملركليقائم مقام دب   
 به دارهاي دني ا:  خبر گفتنياعالم ا

 ني است كه ايدنبال احساس ضرورت
 و دي كنند و البته تاكيافراد احساس م

 كه دوستان اصالح طلب از ياصرار
 دارند ي شاخص اصالح طلبيچهره ها

 . بر علت است ديمز
 با اي االسالم رسول منتجب نحجت    
 ديعموم اصالح طلبان تاك «نكهي اانيب

دارند كه سه چهره شاخص اصالح 
 اصالحات را برعهده تيطلب محور

 و تيري و اصالح طلبان را مدرنديبگ
 تي اكثر: كردحيتصر»  كنندتيهدا

 و ي و كروبياصالح طلبان از خاتم
 خواهند كه نگذارند ي ميهاشم

 در كارها طي و تفرراط و افيپراكندگ
 هي قضني بر ازي و ما نديبه وجود آ
  .مياصرار دار

  12 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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بدين قرار، از دست : انقالب اسالمي 
م انتخابات ، يكي شدت وردهاي تحريآ

گرفتن ستيزها زورپرستان و  شتاب 
گرفتن جريان تجزيه و انحاللشان 

  . است
   :نمونه زير گويا است

  
به : احمدي نژاد و طرفداران * 

قيمت ائتالف با اصالح طلبان 
نمي گذاريم قاليباف شهردار 

  :شود 
  
« در باره )  فروردين 24( فتاب  آ◄

ارش كرده شهردار تهران گز» انتخاب 
براي شناخت دقيق آرايش : است 

سياسي شوراي شهر تهران به نظر 
رسد كه اعضاي شورا را بايستي در  مي

 : بندي كرد چهار گروه مختلف تقسيم
حاميان قطعي : گروه اول ●

پروين «نژاد متشكل از  احمدي
و » خسرو دانشجو«، »نژاد احمدي

 » حمزه شكيب«
اف حاميان قطعي قاليب:  گروه دوم ●

رسول «، »مرتضي طاليي«متشكل از 
 » معصومه آباد«و » خادم

حاميان قطعي : گروه سوم ●
معصومه «طلبان متشكل از  اصالح
محمد «، »احمد مسجد جامعي«، »ابتكار

 » هادي ساعي«و » علي نجفي
آراي ميانه متشكل از : گروه چهارم ●
، »حسن بيادي«، »مهدي چمران«
، »عباس شيباني«، »حبيب كاشاني«
 » عليرضا دبير«

هايي كه در  متاسفانه اغلب تحليل   
هاي اخير از آرايش سياسي شوراي  ماه

ها منتشر شده،  شهر تهران در رسانه
هاي  ناشي از توجه صرف به ليست

اين در حالي .  آذر بوده24انتخاباتي 
تواند به  هاي گسترده مي است كه البي

هاي اعضاي  تحوالتي مهم در گرايش
اكنون  هم. هر تهران بينجامدشوراي ش

اخبار آشكار و پنهان مستندي از 
مذاكرات جدي حاميان دولت با مثلث 

به گوش » بيادي، كاشاني و چمران«
رسد كه برخي از اظهارنظرهاي  مي

هاي  اخير اين گروه و ساير گرايش
توان در اين راستا  سياسي را مي

اظهارات از سر اطمينان . ارزيابي كرد
 حكومت هاي حامي  يتبرخي از سا

نيز ناشي از همين مذاكرات است تا 
شود چمران از  جا كه گفته مي آن

آمادگي ذهني الزم براي حمايت از 
نژاد برخوردار  نامزد محمود احمدي

منابع آگاه شوراي شهر . شده است
دهند كه  تهران همچنين خبر مي

در مذاكرات خود با دو » عليرضا دبير«
ميان قاليباف ائتالف اصالحات و حا

. همچنان در حال بررسي بيشتر است
» شيباني«ترتيب، رويكرد نهايي  بدين

كه ظاهراً در دوره گذشته نيز با 
هاي گسترده به قاليباف راي داده  البي

 . برد اي از ابهام به سر مي بود، در هاله
در شرايطي كه شواهدي جدي از     

بيادي، «گردش مثلث » احتمال«
به سمت دولت » نكاشاني و چمرا

طلبان از  وجود دارد، آراي اصالح
اهميتي فراتر از حد تصور برخوردار 

اختالفات شديد حاميان . خواهد بود
نژاد و قاليباف با يكديگر كه  احمدي

دورنماي ائتالف اين دو گروه را تيره 
ساخته است نيز از ديگر داليلي است 

طلبان در شوراي شهر   راي اصالح4كه 
به آرايي طاليي مبدل ساخته تهران را 

شود يكي  تا آن جا كه گفته مي. است
از حاميان دولت تاكيد كرده است 

طلبان  حتي به قيمت ائتالف با اصالح
نيز حاضر به حمايت از قاليباف نخواهد 

پيشنهادي كه البته توسط ! شد
 . طلبان صراحتاً رد شده است اصالح

گزارش )  فروردين 28 ( آفتاب ◄
كار دوره  در آستانه آغاز به: كرده است

جديد شوراي شهر تهران، بازار 
ها درباره تثبيت يا  ها و البي رايزني
شهردار » محمد باقر قاليباف«تغيير 

اين . است كنوني تهران داغ شده 
ويژه در قالب ادامه  موضوع كه به

رويارويي حاميان قاليباف و احمدي 
شود، بتدريج نگراني  نژاد تحليل مي

ن اصولگراي خارج از مجموعه فعاال
. است شوراي شهر را نيز برانگيخته

چنانكه يك عضو شوراي مركزي 
فراكسيون اصولگرايان مجلس به دو 
طيف اصولگراي حاضر در شورا هشدار 
داد كه مسايل سياسي را در تعيين 

 . شهردار دخالت ندهند
در » محمد حسين فرهنگي«   

اب وگو با خبرنگار پارلماني آفت گفت
در «درخصوص شايعاتي مبني بر اينكه 
نژاد  شوراي شهر طرفداران احمدي

قصد دارند مانع شهردار شدن قاليباف 
شود حاضر به  شوند و حتي گفته مي
هاي منتسب به  شهردار شدن چهره

طلبان به جاي قاليباف نيز   اصالح
ها در  مشابه اين بحث: ، گفت»هستند

سطح كالن شهر مطرح است ولي علت 
صلي در توانمندي مديريتي است تا ا

  . گرايش سياسي
شود دليل انتقاد ستادهاي  شنيده مي ●

نژاد از اين اقدامات  حامي احمدي
شهرداري تهران، اخباري است كه از 
فعاليت انتخاباتي و ارائه ليست حاميان 

شهردار تهران در » محمدباقر قاليباف«
رسد كه  انتخابات آينده، به گوش مي

ا اقبال اكثر جريانات سنتي و ظاهراً ب
 .ميانه جناح راست مواجه شده است

  
در همان حال كه براي * 

جلوگيري از شهردار شدن 
، مافياي احمدي نژاد  قاليباف

حاضر به ائتالف با اصالح طلبان 
است، اصالح طلبان را از 
دستگاههاي دولتي تصفيه مي 

  :كند 
  
 خبر داده آفتاب ارديبهشت ، 1 در ◄

 از فعاالن ستاد ي برخرا،يخ ااست 
طلبان در   ائتالف اصالحيانتخابات

 شهر و يانتخابات دروه سوم شوراها
ها و ادارات  روستا كه در سازمان

 مشغول به كار هستند، به يدولت
 خود يها  سازمان»نشي گزيها اتيه«

 ايفراخوانده شده و به صورت مكتوب 
 شده كه داده به آنها اطالع يشفاه

 قابل گري دشاني ايمكارقرارداد ه
  . نخواهد بودديتمد
 اتفاق در ني گزارش آفتاب، ابه

 افراد ني كه ادهد ي رخ ميطيشرا
 ساله در ني سابقه كار چنديبعضا دارا

 چياند و ه  سازمان بودهايهمان اداره 
 ني اخراج اي هم براي مشخصليدل

  .است افراد به آنان ارائه نشده
 ياسام مسئله كه نيدرباره اهنوز 
طلبان در   ستاد ائتالف اصالحياعضا

 اريانتخابات شوراها چگونه در اخت
 قرار داده ي دولتيها  سازمانيبرخ

 فسخ قرارداد خود به يشده و آنها برا
اند،   فراخوانده شدهنشي گزيها اتيه

 اما گفته ستي در دست نياطالع چندان
 ي همگفراد اني انكهي به علت اشود يم

 يداهاي كاندندگانياز ناظران و نما

 اخذ يها  صندوقيطلب در پا اصالح
 ستياند، ل  بودهري انتخابات اخيرا

 اري در اختي آنها به صورتياسام
  .  فوق قرار گرفته استيها سازمان

  
دانشجويان و : سركوبها * 

  :معلمان و زنان و واكنشها 
  
  : نمونه اي از سركوب دانشجويان ◄

ر متحصنين  نف15 ،  فروردين26     در  
كه سه تن از آنها در  دانشگاه بابل

اعتصاب غذا بودند، با يورش نيروهاي 
امنيتي و درگيري آنها با دانشجويان 

كه در دانشگاه تنها بودند،  متحصن 
ربوده شده و به مكان نامعلومي منتقل 

خانواده هاي دانشجويان . شدند
دستگير شده روز دوشنبه در برابر 

ه و خواهان دانشگاه اجتماع كرد
 ...آزادي دانشجويان شده اند 

 نفر عبارت 15اسامي چند تن از اين 
 : است از

  عليرضا كالرستاقي -1
  هومن شريفي -2
  عميد مشرف زاده-3
  علي احمدي -4
  مهدي شريفان نسب-5
  علي تقي پور-6
  ضياء نوابي-7
  سعيد يعقوبي نژاد-8

 شب گذشته 9گفتني ست در ساعت 
 نفر از نيروهاي 3يد با يك پرايد سف

امنيتي لباس شخصي يكي از 
دانشجويان اين دانشگاه را در محله 
همت آباد ربوده و مورد ضرب و شتم 

و پس از . و بازجويي قرار داده اند
مدتي وي را در جاده محمود آباد رها 

 . كرده اند
همچنين خبر رسيده است كه خانواده 
ي دانشجويان ربوده شده روز دوشنبه 

. ر برابر دانشگاه اجتماع كرده اندد
محيط دانشگاه بابل هم اكنون مملو از 
نيروهاي اطالعاتي و امنيتي ست و 
فعاليت دانشگاه عمال به حالت تعليق در 

 .آمده است
در حالي كه  فروردين ، 28 در ◄

ادامه ي فشار و سركوب نيروهاي 
امنيتي در دانشگاه مازندران، همچنان 

، گروه بودان همراه با مقاومت دانشجوي
هاي دانشجويي بيشتري به اعتراض 
نسبت به رفتار حاكميت و دفاع از 

انجمن . نددانشجويان مقاوم برخاست
 دانشگاه كشور در بيانيه 36هاي اسالمي 

اي اقدامات حكومت در دانشگاه 
مازندران را محكوم كرده و از 
خواست هاي دانشجويان دانشگاه 

در . مازندران حمايت كرده اند
دانشگاه صنعتي سهند تبريز، گروهي از 
دانشجويان دست به اعتصاب غذا زده 

   .اند
 در حالي كه جنبش اعتراضي ◄

معلمان و دستگيري معلمان ادامه دارد، 
هاشمي رفسنجاني نارضائي معالم را  

  :خطرناك مي داند 
راضي نبودن معلمان از   «

شان در اين مقطع خطرناك  وضعيت
اين جهت است كه  خطر از . است
اي كه الزم است در اين قشر  عالقه

براي پرورش نونهاالن وجود داشته 
باشد كمتر شود كه البته قطعا چنين 

 چراكه اين معلمان همان .نخواهد بود
ي دوران   كه در همهستندكساني ه

انقالب با قناعت همراه نظام بودند و 
ي جهادگري و دفاعي خود را به  وظيفه

  » .ادندخوبي انجام د
 سركوب زنان به بهانه بدحجابي از ◄

اول ارديبهشت شروع شده و هاشمي 

نسبت » رئيس قوه قضائيه « شاهرودي ، 
  :ن اين واكنش را اظهاركرده استآبه 

  انتخابخبرگزاري ارديبهشت ، 3   در 
 قوه  سيي ر: گزارش كرده است 

 ري اخي به برخوردهاراني اهييقضا
ن و جوانان  با زناي انتظاميروين

  .اعتراض كرد
 كه از ي مبارزه با بد حجابطرح
 ي ماه از سوبهشتي روز اردنينخست

 به اجرا در آمده است ي انتظاميروين
 روبرو شده يا  گستردهيها با مخالفت

 .است
 استانداران يي گردهماني در اولاو   

همه مسئوالن و ": سراسر كشور گفت
 در اين روز ديها   از مدلديها با  دستگاه

    بهرهي اجتماعيها  بيبرخورد با آس
 ني كردن ا  ي و به دنبال بومرنديگ

 ."ها در داخل كشور باشند  مدل
 خواستار اعتدال ي اهللا شاهرودتيآ

در ":  مسئول شده و افزوديها دستگاه
 تي نهادي باها  بي آسنيبرخورد با ا

   استي سديما با. رديدقت صورت گ
 را ها  بيآس نيخود در برخورد با ا

 قرار ها  بي آسني از وقوع ايريشگيپ
 اوقات يليخ.  تا درمان آنميده

 جواب عكس دي شديبرخوردها
 يها  هم قضات و هم بخش. دهد  يم

 دي باي انتظاميرويخصوص ن   بهيياجرا
دقت كنند تا در تب و تاب برخورد، 

 . عكس دهدجهي نشود كه نتيكار
 مي جراري نظمي جراي با برخديالبته با    

 برخورد اهاي اشرار و مافافته،ي  سازمان
 ي اما اگر در مواقعرديسخت صورت گ

 و ها  ي را به كالنتري فردتوان  يكه م
 ي وي پادي نبرد، نباي انتظاميها  پاسگاه

 يكشاندن پا.  كشاندها  يرا به كالنتر
 از ضرر ري غيالنترزنان و جوانان به ك

 ." نداردي منفعتياجتماع
موزش و آوضعيت :   اسالمي انقالب

ن تهديد به استيضاح آپرورش كه وزير 
مي شود،  گوياي جنگ ديگري است كه 
. رژيم مافياها با  رشد ايرانيان مي كند 

احمدي نژاد در فارس گفته است 
  ! يند آدانشگاهيان بكاري نمي 

  تحقيق ژاله وفا شما را از  چگونگي 
  :گاه مي كندآجنگ رژيم با دانش و رشد 

  

  ژاله وفا
   

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 
پرورش ايران در 

  13 بخش - 21قرن 
  

  
 3 سوال از 21 شماره قبل 3    در 

دانش آموز و پاسخهاي آنان را بدين 
سواالت در زمينه وضعيت مدارسشان و 
. نحوه تدريس نقل و ارزيابي كرديم

اكنون به بررسي وضعيت ورزش در 
عدم آموزش  مدارس ايران و نيز مساله 

مسائل جنسي در مدارس ايران و 
  .تبعاتش ميپردازيم

 از لحاظ در كشورهاى پيشرفته    
  ورزشصاحب نظران   ، دنياورزش در

 سرمايه گذاري  جامعه اعتقاد دارند  
در امر ورزش را بايد از آموزش و 

يكي از اهداف و و . پرورش شروع كند
برنامه هاي راهبردي  تربيت بدني  

 تدوين نظام استعداد يابي ي بايست
 استفاده از روش هاي علمي  وورزشي 

نسبت به شناسايي و انتخاب دانش 

آموزان مستعد جهت حضور موفقيت 
آميز آنها در صحنه هاي ورزشي بين 

از اين رو  مالحظه . باشدالمللي 
با  ميگردد كه در اين قبيل كشورها 

جدي گرفتن درس ورزش در مدارس 
 نده  ورزشي كشورشان ، قهرمانان آي

دوران كودكي و نوجواني مورد در
 زمينه هاي  و شناسايي قرارمي  گيرند

رشد آنها  از سطح دبستان ودبيرستان 
  متاسفانه امر ورزش اما.مهيا مي گردد

 ساله تربيت 80  با وجود سابقه در ايران
بدني در ايران ،با چند نقص اساسي 

 روبرو است
كنون ورزش يكي از معضالتي كه هم ا

دانش آموزي و آموزشگاهي با آن رو 
 ورزشمر به رو است، بي توجهي به ا

 برنامه هاي اول ، دوم و سوم در 
 حتي يك كلمه هم  است كه توسعه

راجع به تربيت بدني و بهداشت 
در اين برنامه ها   نيزقيد مدارس 

 به طوري كه در برنامه .نگرديده است
صوص  كه مخ154 تا 143سوم از مواد 

آموزش و پرورش بوده ، در خصوص 
 واحد درسي تربيت بدني كلمه اي 

 در برنامه تنها  .قيد نگرديده است
 اين مشكل تا ،چهارم توسعه كشور

 و در ماده ه است حدودي رفع شد
 براي تربيت هي اين برنامه ، جايگا117

بدني و بهداشت مدارس در نظر 
 .گرفته شده است

وم اهميت به  با  اين وجود  هرچند لز
ورزش در مدارس  بر روي كاغذ نيز 
قيد گردد ، در عمل امر ورزش  
متاسفانه با چند نقص اساسي روبرو 

  .است
تعداد معلمان تربيت بدني نسبت به 

 15( جمعيت دانش آموزي كشور
  .بسيار كم است) ميليون  نفر

نه كتاب . درس ورزش مدون نيست 
ن دارد و نه معلمان از روي برنامه مدو

 ساعت ورزش 2از قبل مهيا شده اي 
 .در هفته را به پيش ميبرند

فقدان وسائل ورزشي و سالنهاي 
 .ورزشي  در حد الزم

 سرانه  هزينه وفضاي ورزشي 
درمدارس نسبت به سرانه استاندار 

  . جهاني بسيار كم است
بدين صورت كه . عامل فرهنگي-5و

حتي در بين  خود دانش آموزان و نيز 
نان  اهميت بايسته به درس خانواده آ

ورزش داده نميشود و نسبت به 
كمبودهاي آن و يا حتي حذف ساعات 

 ساعت در 2(كم  ورزش در مدارس 
توسط برخي از معلمان كه ) هفته 

امتحانات را به آن ساعت موكول 
ميكنند،اعتراضي  پيگير صورت نمي 

گويي در عمق ذهن  خانواده  .گيرد
معلمان هاي دانش آموزان و  حتي 

آنهم    ورزش   وايدورزش  آگاهي ازف
. براي كودك و نوجوان ننشسته است

  و   موثر   گونه اي  چرا كه اين فوايد رابه
 بدانان ياد آور عملي   شيوه اي   به 

نميشوند و در هنگامه مواجه با فقدان 
آن اقدامي  اساسي حتي معترضانه 
نميكنند و درس ورزش را جدي 

  .نميگيرند
 15ستناد  آمار، در حال حاضر براي به ا

 ميليون دانش آموز در ايران ، به گفته
هاي ورزشي  مديركل دفتر فعاليت

 20 (وزارت آموزش و پرورش
  هزار معلم  ٢٠   ،تنها)  1385ارديبهشت 

در بخش تربيت بدني آموزش و 
   2 كه .كنند پرورش كشور فعاليت مي

  13 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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.  هستند در صد آنها نيز حق التدريسي
 به عبارت ديگر  در حال  حاضر 

  هزار    8    كمبود   با   پرورش   و   آموزش
  به سخن   . روبروست   تربيت بدني   معلم 

  هزار مدرسه 130 روشنتر براي 
 هزار معلم 20در ايران فقط موجود 

يعني به ازاي . ورزش وجود دارد
يك معلم ورزش  تنها هرهفت مدرسه، 

  .وجود دارد
 برنامه درس تربيت  84تنها در سال 

 مدرسه راهنمايي و 40بدني، در 
متوسطه دخترانه و پسرانه كشور،  به 
عنوان اولين سال اجراي آزمايشي، 

 .ه است تدريس شد
 "مصطفي قنادها"دكتر     همچنين 

بدني و  سرپرست معاونت تربيت
تندرستي وزارت آموزش و پرورش 

ستي اعتبارات تربيت بدني و تندر
وزارت آموزش و پرورش را در 

هاي اجرايي و عمراني در سال  بخش
 وميليارد ريال ذكر كرد  ۵٠٠  جاري 

آموزي را پنج  سرانه ورزشي دانش
 تومان  يعني  معادل  500( هزار ريال

  . ذكر نمود!) بسته آدامس5قيمت 
 17     بگزارش خبر گزاري مهر در 

  سرانه    در حالي كه 85ارديبهشت 
  استاندارد   مبناي   بر   آموزشي   فضاي 
دانش    هر   براي   مترمربع    5/2    جهاني 

  ميزان   اين   ما   كشور   در    است،   آموز
  نشان   امر   اين    . باشد   مي   مترمربع    2/0  
  از   ايراني   آموزان   دانش   سهم   دهد   مي 
  برابر    21    مدارس   ورزشي   فضاهاي 
  بر   بنا    . است   متعارف   حد   از   كمتر 
  برخي   اذعان   براساس   و   موجود   شواهد 
  به   و   مدارس   از   بسياري   در   مسئوالن، 
  فضاي   غيرانتفاعي،   مدارس   در   ويژه 
  هزينه   دليل   به   و   ندارد   وجود   ورزشي 
  ورزشي،   لن هايسا   اجاره   باالي 
  مي   ترجيح   مدارس   نوع   اين   مديران 
  با   را   ورزش   زنگ   دانش آموزان   دهند 
    . كنند   سپري   ديگر   هاي   سرگرمي 
پرويز دانايي  رييس گروه تربيت   

بدني و تندرستي سازمان آموزش و 
در مصاحبه با پرورش خراسان رضوي 

نه فضاي ورزشي سرا ":ايرنا معتقد است
 خرايان رضويآموزان در اين  دانش

وي همچنين  ! ت چهار سانتيمترمربع اس
 در طول برنامه چهارم توسعه افزود

براي تحقق حداقل سرانه فضاي 
ورزشي معادل يك مترمربع فضاهاي 
  روباز و سرپوشيده در هر سال به 

  " .ميليارد ريال اعتبار نياز داريم ٨٠
واردات نها براي در واقع زماني كه ت

 كشور  يارانه در ميليون دالر600دارو 
هزينه مي شود ، صرف اعتبار بيشتر 
براي ورزش به ويژه ورزش دانش 
آموزي كه به عنوان زير ساخت ورزش 
كشور مطرح است ، نبايد محل اشكال 

 .و مورد شك و ترديد باشد
در ايران  به تنوع رشته هاي ورزشي 

ميگردد و در سطح مدارس كمتر توجه 
معموال دو ورزش كم هزينه و در عين 

  تقريباً    واليبال   و   فوتبال   حال جذاب 
  مدارس   ورزش   مختلف   جنبه هاي   همه 
در را   ورزشي  ديگر   رشته هاي   حتي   و 

داده    قرار   تحت الشعاع   سطح مدارس 
  فقدان   گاه   و   كمبود   همچنين . اند

  مشكلي   مهم ترين   ورزشي   امكانات 
و در . دارند   اذعان   آن   به   همه   كه   است 

 3 دانش آموز نمونه كه در 3پاسخ 
شماره قبل اين نوشتار درج شد نيز 

 .بدان اشاره گرديده است
 

جنسي در مدارس   وضعيت آموزش
  ايران

آموزش جنسي به كودكان در آستانه 
 بلوغ، از مسائل حساسي است كه در
جوامع و فرهنگ هاي گوناگون 
برخوردهاي متفاوتي با آن صورت مي 

در جوامعي كه علقه ها و سنت . گيرد
هاي كهن حاكم هستند، طرح مسائل 

 "غيراخالقي"جنسي عملي نادرست و 
در اينگونه جوامع . به شمار مي رود

گفته مي شود كه آموزش مسائل 
 را پيش "چشم و گوش بچه ها"جنسي 

 مي كند، و آنها را براي از هنگام باز
. خالف و انحراف آماده مي سازد

برعكس، در آموزش و پرورش نوين ، 
آموختن مسائل جنسي امري ضروري 
است كه براي حفظ سالمت جامعه و 
تأمين يك زندگي جنسي سالم و 

  .آگاهانه الزم است
  از آنجا كه نظام واليت سعي در

انسداد روابط سالم اجتماعي و فرهنگي 
 زنان و مردان بويژه بين دختران و بين

 بين   دارد و جهت ايجاد جداييپسران
 گرفته اين دو جنس از محيط خانواده 

  محيط كار وتا مدرسه و دانشگاه و
حوزه عمومي زندگي اجتماعي و 

  برخوردهاي دست به شهري 
با ايجاد ديوارهاي سركوبگرانه  زده و 

 سعي فيزيكي و غيرفيزيكي سرد و يكسو
 اين مناسبات دارد كنترل و تعطيلي در

 ، ابعاد گسترده اين مناسبات  همچنين 
فيزيكي ، هاي  سطح و عمق  نياز

  جوانان  طبيعي و در جاي خود انساني
كشور، در سطح ملي مورد شناسايي 
قرارنمي گيرد و  اذهان معطوف به راه 

 سني و  مبتني بر شرايطحل يابي هاي
نگشته ، جنسي و اجتماعي و فر هنگي 

اميال و نيازهاي انساني و طبيعي 
جوانان در قالبهاي رسمي فر وكوفته 

  . ميگردند 
عدم پاسخگويي به نيازهاي     از اينرو  

 تعطيلي رسمي  و جنسي جوانان
وآشكاراين رابطه ميان دو جنس، از 

   اغلب منجر به كودكي تا بزرگسالي 
يي ناموفقي مي گردد كه  ازدواج ها

 دو جنس  از روانشناسي بدون شناخت
 يكديگرصورت گرفته  و  نيز  فاقد از 

ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه 
و وقتي اين . مي باشدهاي متعدد 

روابط  بدون كوچكترين آگاهي و 
بعنوان عكس العمل  در مقابل زور 

حاكم سامان مي يابند ،آنطرف سكه  
سعي و آزمون بسيار و خواه نا خواه 
 بدون  روابط جنسي وقوع فراگير

 قبيل  اين . مسئوليت خواهد بود
ي به تولد كودك منجر   اغلبروابط

ميگردد كه قوانين غير انساني  حاكم  
نيز حقوق انساني وي را مرعي 

 بخش اعظم امور فوق را  .نميدارند
 ناشي ا ز فقدان آموزش هاي ميتوان 

  .دانستجنسي در ايران 
 دانش آموزي كه مورد پرسش  3
نجانب در اين زمينه قرا گرفتند  در اي

پاسخهاي خود بدرستي اشاره كرده 
فقدان تجربه فردي و بودند كه 

اجتماعي و عدم شناخت دو جنس از 
روحيات، انديشه ، احساسات، آمال، 

شان از يكديگر  چه جدايي تمنيات
عميقي بين دو نيمه جمعيت  كشور به 

 .بار مي آورد
مشكالت جنسي بخش  هم اكنون 

تاريك زندگي هاي زناشويي در جامعه 
 و نه زنان و مسئوالن حاكم نه . ما است

مشكالت جنسي حرفي  از نه مردان  
 مراكز تخصصي و نمي زنند و كمتر

مورد اعتماد براي مراجعه مردم وجود 
وقتي كارشناسان اعالم مي كنند . اردد

 درصد مردان دچار ناتواني جنسي 10
دگي  درصد زنان در زن40اند و 

زناشويي از اختالالت جنسي رنج مي 
برند به اين معني است كه درد 

 در  و سانسورپشده اي مرموزي
 .خانواده ها وجود دارد

 و پسراني   از دخترانهستند بسياري 
 تنها بعلت عدم آگاهي از مسائل كه

جنسي و چگونگي مراقبت از خود در 
اين موارد دچار اختالت رواني 

ه زندگي  در گذشته ك.ميشوند
 دختران  جوانان خصوصا اجتماعي

 ،جوان محدود به محيط خانواده بود
و يا اين نوع مسائل توسط مادر به دختر

 توضيح داده ميشد و همين پدر به پسر
اما امروز كه . نظر ميرسيدكافي ب

 گسترده تر گشته جوانان زندگي 
بهمان نسبت نياز آنها به آگاهي از 

  .ه استبيشتر شد نيز مسائل جنسي 
گزارش خبرگزاري جمهوري  به 

 طرح اولين  اقدام )ايرنا(اسالمي ايران 
آموزش بهداشت بلوغ جنسي براي 
دختران دانش آموز در مدارس 
راهنمايي استان لرستان شروع شده 

به چه مناسبت تشخيص داد ه ( است
شده است كه پسران نيازمند آموزش 
جنسي نيستند ، امري  است كه 

ش و پرورش رزيم مسئوالن آموز
انش آموز د!)حاكم بايد پاسخگو باشد 

مقطع راهنمايي آموزشهاي الزم براي 
. ورود به دوره بلوغ را فرا ميگيرند

ايجاد اعتماد به نفس، "هدف اين طرح 
پيشگيري ازانحرافات اخالقي و آشنايي 

 عنوان "دختران با مسايل بلوغ جنسي
 .شده است

، طبق گزارش ايرنا محمد علي محبي
مسئول مشاوره عمومي سازمان آموزش 

در ": و پرورش استان لرستان گفت
اين طرح عالوه بر دانش آموزان، اوليا 
و معلمان آموزشگاه ها نيز با مسايل 
بلوغ جنسي در دختران و بيماريهاي 

  ".مترتب به آن آشنا ميشوند
ها طول  سال پيداست كه هنوز  

 تا مسئوالن ه و خواهد كشيد كشيد
هاي   در برابر آسيبواليت فقيه نظام 

دست » انكار«اجتماعي از موضع 
  !بردارند

 در پيش  كه آگاهي نوجوانان از آنچه
خطرهايي كه  ناشي ازعدم دارند و يا 

 آگاهي آنها را تهديد ميكند ، امري 
اما قبل از آنكه .مفيد و بخردانه است 

نوجوانان از آن پي ببرند بايد والدين 
را از  باورهاي غلط و محيط خانواده 

پاك كرد و به آنها نيز آموزشهاي 
 مي توان به و همزمان نيزكافي را داد 

قدم اول در واقع .  پرداختان نوجوان
بايد در  در آموزش بهداشت جنسي 

 بدين صورت .خانواده برداشته شود
كه پدر و مادر در پاسخ به سئواالت 

كنند و  را كودك خود روراستي پيشه 
بزرگ "مالتي چون از گفتن ج

 خودداري "!ميشوي خودت ميفهمي
 سيستم آموزشي بايد طوري -2.  كنند

طراحي شود كه كودك را به سادگي 
و با توجه به رشد جسمي اش با 
بهداشت جنسي فردي و ارتباط جنسي 

اين آموزش بايد . با ديگران آشنا نمايد
در اينجا اشاره به . از دبستان آغاز شود
گاران اين واحد نحوه آموزش آموز

 -3. درسي را نيز بايد در نظر گرفت
جهت تدوين و تاليف منابع درسي در 
زمينه بهداشت جنسي حضور تيمي از 

در اين گروه . متخصصان الزامي است
بايد جمعي از روانشناسان يا 

روانپزشكان، پزشكان، آموزگاران  
چرا كه بسياري از . شركت داشته باشند

ز گفتن آناتومي حتي امعلمان بيولوژي 
بدن هم طفره مي روند چه برسد كه 

 و عشق  نيز بخواهند در مورد سكس
  . توضيح بدهندبراي دانش آموزان 

 حتي در سطح دانشگاهها نيز  به گفته 
دكتر سيدكاظم فروتن، دبير كنگره 
ه، علمي مشكالت جنسي و خانواد

  در باره متاسفانه خيلي كمرنگ به بحث
 و ته مي شود پرداخت جنسي مشكال

 در كالس درس سريع از آن رد اغلب
مي شوند چون نه استاد آمادگي 
صحبت از آن را دارد و نه دانشجو 

 .آمادگي پذيرش اين مطالب را
آموزش بايد توجه داشت كه    

بهداشت جنسي چنانچه با مفاد صحيح، 
در جايگاه حساب شده و از طريق 
درست ارائه نشود چندان موثر نخواهد 

و ديد جامعه را نيز نسبت به اين بود 
گونه آموزش هاي حياتي در جامعه 

  .منفي خواهد كرد
بيشترين قربانيان : انقالب اسالمي 

دانشجويان و تجاوزها به حقوق انسان از 
  :  هستندزنان و معلمان

  

زنان و دانشجويان و 
معلمان و كارگران 
قربانيان تجاوزهاي 
  :رژيم به حقوق انسان

  
  
  
 فروردين 23 ( 2007وريل آ 12 در ◄
محمود صالحي به گاري رايدر  )  86

 آوريل در 9روز دوشنبه : نوشته است 
محل كارم، يعني شركت تعاوني 
مصرف كارگران سقز، مشغول انجام 
وظايفم بودم كه يكي از فرماندهان 
حفاظت اطالعات نيروهاي انتظامي 

 دقيقه به وقت 30 و 12سقز در ساعت 
و گفت كه آقايان ايران وارد شد 

فرماندار و دادستان مي خواهند تا در 
مورد مراسم اول ماه مه سقز با من 
مذاكره كنند، از آنجا كه اين شخص 
بارها شخصا به محل كارم آمده و مرا 
براي مذاكره با كاربدستان دعوت 
كرده بود دچار هيچ شكي نشدم و 

وقتي به آنجا رسيدم . همراه وي رفتم
ه ديدار با فرماندار و متوجه شدم كه ن

دادستان مطرح است و نه مسئله مراسم 
در آنجا يكي از . اول مه امسال

كاربدستان قضائي حكم دادگاه تجديد 
نظر را به من شفاها اعالم كرد كه طي 
آن به يك سال حكم تعزيزي در 
زندان و سه سال حكم تعليقي محكوم 

من به شيوه فريبكارانه . ام شده
تراض كردم و آن را دستگيري خود اع

مخالف شان انساني دانسته و از امضا 
من هم . كردن آن خوداري كردم

گفتم كه اين حكم بايد به دست 
وكاليم برسد يا از طريق مامور ابالغ به 
در خانه ام آورده شود بعد از تفتيش 
بدني من را به سرعت از دادگاه بيرون 
آورده و سوار ماشين كردند و با 

بعد از . وري ربودند سرعت سرسام آ
چند ساعت متوجه شدم كه به زندان 

آنها به . مركزي سنندج برده مي شوم 
اين ترتيب اجازه ندادند تا من با 

هاي نازنينم  خدا  همسر عزيز و بچه
حافظي كنم و حتي اجازه ندادند 

بدون شك خبر . داروهايم را بردارم
هاي من از كار  داريد كه يكي از كليه

ي ديگرم در حال از كار  ليهافتاده و ك
افتادن است و بدون آن داروها و 
مداواي مداوم جانم در خطر خواهد 

اين در عرف انساني چه معنائي . بود
دارد؟ آنها من را صرفا به خاطر تالش 

براي برگزاري روز جهاني خود و هم 
اند و در  ئي هايم محكوم كرده طبقه

عين حال جرات نميكنند من را به 
آنها مرا . معمولي احضار كنندصورتي 

ميربايند تا از خشم كارگران و مردم 
  .  آزاده و از اعتراض در امان بمانند

دانشجويان  ،     86 فروربن 26  در ◄
دانشگاه نوشيرواني بابل امروز ظهر با 

هاي غذاي خود از سلف  چيدن ظرف
تا جلوي درب دفتر رييس سرويس 

تراض دانشگاه به اتفاقات پيش آمده اع
دانشجويان بعد از مدتي در . كردند

 هدانشكده برق دانشگاه بابل دست ب
هاي امروز  تحصن زدند و برخي كالس
 بعدازظهر دانشگاه تعطيل شد

 منيژه،    86 فروربن 26  در ◄
 مدافع سه تن از وكيل محمدي 

متهمان تجمع معلمان در مقابل مجلس 
 . از بازداشت موقت موكالنش خبر داد

محسني اژه  ،  86 فروربن 26  در ◄
 توطئه جديد واواك  »وزير «اي

دشمن را برنامه ريزي براي براندازي 
نرم توسط جنبش هاي گوناگون تحت 

جنبش «و » جنبش زنان«عنوان 
اعالم كرد و از آموزش » دانشجويان

رسمي چند گروه در اين زمينه خبر 
  . داد
 يكرم مراد  ، 86 فروربن 26  در ◄

 پل چهر كرمانشاه و يميكارگر پتروش
 شهر، ني اي از فعاالن كارگريكي

 كه در مجمع نامبرده.  شدريدستگ
 كارگران ي سراسرهي اتحاديعموم
 در شهر سنندج شركت كاري و بياخراج

كرده بود ، هنگام بازگشت به كرمانشاه 
 . شد بازداشت 

 21 شعبه  ، 86 فروربن 26  در ◄
دادگاه تجديدنظر استان تهران 

ميت يكسال و نيم حبس تعزيزي محكو
قاسم . قاسم شعله سعدي را تأئيد كرد

شعله سعدي به اتهام توهين به مقامات، 
تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب به قصد 
تشويش اذهان عمومي از سوي شعبه 

 دادگاه انقالب به يكسال و نيم 26
  .حبس تعزيري محكوم شده بود

 سه 9:30 ساعت  ، 86 فروربن 27 در ◄
فر از ماموران با لباس شخصي به ن

 واقع در "رشد"مدرسه راهنمايي 
 تهران مراجعه كرده و دو نفر 7منطقه 

از آنها در حياط مدرسه مستقر شده و 
يك از نفر ماموران مستقيماً به كالسي 

 در حال " اكبر باغاني علي"كه 
, آموزان بود  برگزاري امتحان از دانش

ي به عنوان ا   و با نشان دادن برگهفتهر
حكم جلب، وي را دستگير كرده و از 

 . مدرسه بردند
 85 اسفندماه 23اكبر باغاني   علي   

 نفر از اعضاي هيات مديره 5همراه با 
كانون دستگير و روز هشتم 

 . ماه آزاد شده بود  فروردين
 و اخبار  ، 86 فروربن 27  در ◄

اطالعات دريافتي حاكيست تعدادي از 
 به سر كالسهاي درس معلمان از رفتن
اند و اخباري از منابع  خودداري كرده

خبري نيز از دستگيري تعدادي ديگر از 
اصغر منتجبي، محمدتقي  جمله علي

  فالحي، محمدرضا رضايي، سيد محمود 
باقري، عليرضا اكبري، حميد پور وثوق 
و باغاني، دبيركل كانون صنفي 

 . دهند فرهنگيان گزارش مي
تعدادي از  ، 86 فروربن 27  در ◄

معلمان شهرستان اسالمشهر در اعتراض 
به وضع معيشتي و منزلتي معلمان و 
عدم اجراي قانون نظام هماهنگ 

هاي   پرداخت امروز از رفتن به كالس
  .درس سر باز زدند

  14 در صفحه

  و حراج؟مناقصه
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 دانشجويان ، 86 فروربن 27  در ◄
دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي 

راب، در دانشگاه شيراز واقع در دا
اعتراض به مشكالت صنفي اين 

  .دانشكده تحصن كردند
 به نقل از  ، 86 فروربن 27 در ◄

 يروهاي دانشگاه مازندران نانيدانشجو
 ايناشناس بدون ارائه هرگونه حكم و 

 با ورود به داخل ييكارت شناسا
 ي تقي نژاد، عليعقوبي ديدانشگاه سع

  كه در اعتصاب غذا بسر ي نبوايپور، ض
 ي دانشجو12 نيبردند و همچن يم

 مكان بههمراه آنها را ربوده و 
 يروهاين.  منتقل ساخته اندينامعلوم

 ي به خانه هاورشي با نيناشناس همچن
 اقدام به بازداشت تعداد ييدانشجو

 كرده اند كه اني از دانشجويگريد
 آنان تي از وضعيهنوز اطالع مشخص

  . ستيدر دست ن
 ستاد يز سوا  ، 86 فروربن 27   در ◄
 حفاظت اطالعات شهرستان يخبر
 و اني شهر با چند تن از فرهنگونيهما
 معترض تماس گرفته شده و نيمعلم

 احضار نموده يآنان را به ستاد خبر
 ني بازداشت شدگان به اياسام .اند

 ،ي ابطحيمجتب: شرح است 
 نوراهللا برخوردار ،يعبدالرسول عماد

  .يري مجديو حم
دبير انجمن   ، 86 فروربن 28 در ◄

اسالمي دانشجويان دانشگاه بابلسر امروز 
بازداشت شد و دانشجويان اين دانشگاه 
در اعتراض به اين موضوع و حوادث 
دانشكده فني دانشگاه مازندران بار 

 .ديگر تجمع كردند
  ستودهنسرين ، 86 فروربن 28 در ◄
ل مدافع تعدادي از فعاالن حقوق وكي

 اردالن، پروين: زنان اظهار داشت
نوشين احمدي، مريم ميرزا، الناز 
انصاري، نسرين افضلي و زارا امجديان 
كه پيش از اين در تجمع فعاالن زن 
مقابل دادگاه انقالب بازداشت شده 

 دادسراي تي ويژه امني بودند، به شعبه
 . انقالب احضار شدند

 همچنين از احضار بهاره وي     
ن  خرداد ميدا22هدايت درباره تجمع 

 دادگاه انقالب خبر 6تير به شعبه  هفتم
همچنين شهال انتصاري، :  و گفت داد

فريده انتصاري و ناهيد انتصاري نيز به 
ي ويژه امنيت دادسراي انقالب  شعبه

 . احضار شدند
فريده غيرت، وكيل مدافع مرضيه     

مرتاضي لنگرودي نيز از احضار وي به 
 . دادسراي انقالب خبر داد

بهاره هدايت،   ، 86 فروربن 28   در ◄
ي  مسوول كميسيون زنان و دبير كميته

طيف (حقوق بشر دفتر تحكيم وحدت 
ي ششم دادگاه انقالب  به شعبه) عالمه

احضار شد و فردا بايد در اين شعبه 
 . حاضر شود

 اطالع رسيد ، 86 فروربن 28   در ◄
 بعد از ظهر روز 5 ساعت دركه  

اي از  ه فروردين ماه عد27دوشنبه 
كارگران شهرستان سقز در واكنش به 
نحوه دستگيري محمود صالحي در 
مقابل سنديكاي كارگران خباز اقدام 

 اين. به تجمع و تهيه طومار نمودند
تجمع با حضور نيروهاي انتظامي در 
محل و برخورد با كارگران معترض، به 
خشونت كشيده شد و با دستگيري چند 

آميز  ضتن از كارگران تجمع اعترا
 .كارگران به پايان رسيد

 از يجمع ، 86 فروربن 28 در ◄
 زي سهند تبري دانشگاه صنعتانيدانشجو
 ريو سا»  صباغژنيب« از تيدر حما
 بازداشت شده دانشگاه انيدانشجو

مازندران دست به تحصن و اعتصاب 
  . زدندني نماديغذا
 شهروند كي   ، 86 فروربن 28   در ◄

  يخالد زركندكرد اهل تكاب به نام 
 1381نامبرده  در سال . اعدام شد

خالد .  شده بودي و زندانريدستگ

 تر به اعدام محكوم شده شي پيزركند
 ماه در ني فرورد20 روز يحكم و. بود

 . شهر تكاب به اجرا درآمد
 دانشجويان  ، 86 فروربن 29 در ◄

دانشگاه لرستان در اعتراض به لغو 
ي در اين مجوز برنامه تريبون آزاد صنف

  .دانشگاه تجمع كردند
سردار   ، 86 فروربن 29  در ◄

 نيروي فرماندهمقدم  اسماعيل احمدي
، مأمور )  نژاديباجناق احمد(انتظامي 

كساني كه : سركوب زنان ، گفته است
ناجا را به دليل اجراي طرح امنيت 

كنند بايد استيضاح  اخالقي مذمت مي
شوند و در عين حال خطاب به اين 

ايد؟ تا به  شما چه كاره«: اد، گفتافر
حال در خواب خرگوشي بوديد و 
حاال بيدار شديد حرف نابجا هم 

  . »زنيد مي
 انصاري، الناز  ، 86 فروربن 29   در ◄

شيرين اردالن و زارا امجديان سه تن 
شدگان تجمع مقابل  از بازداشت

ي  دادگاه انقالب در دادياري ويژه
.  شدندامنيت دادسراي انقالب حاضر

 اخالل در نظم عمومي، نها  آاتهامات 
تمرد از دستور مأموران و اجتماع و 
تباني به قصد برهم زدن امنيت ملي 

  .هستند 
 از جمعي ،  86 فروربن 29  در ◄

دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور صبح 
امروز چهارشنبه در اعتراض به حوادث 
. اخير دانشگاه مازندران تجمع كردند

تجمع كه در مقابل ساختمان در اين 
 تا 11آموزش اين دانشگاه از ساعت 

 برگزار شد دانشجويان عالوه بر 12:30
اعتراض به بازداشت برخي دانشجويان 
دانشگاه مازندران درباره انرژي 

دار و  يي، دانشجويان ستاره هسته
هاي صورت گرفته  اعتراض به صحبت

و ... درباره جنبش دانشجويي و 
ي كارگران و معلمان به مطالبات صنف

  . بيان مطالبي پرداختند
 ششم شعبه  ، 86 فروربن 29   در ◄

دادگاه انقالب تهران، فريبا داودي 
مهاجر را به تحمل چهار سال حبس كه 

آيد   سه سال آن به حالت تعليق درمي
و سوسن طهماسب را به تحمل يك 
سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه 

   .حبس تعزيري محكوم كرد
 تشكيالت دبير  ، 86 فروربن 29   در ◄

به ) طيف عالمه(دفتر تحكيم وحدت 
دادسراي عمومي و انقالب شهر سبزوار 

پيش از احضار محمد .  احضار شد
هاشمي، علي نيكونسبتي و بهاره 
هدايت دو عضو شوراي مركزي دفتر 

و حامد ) طيف عالمه(تحكيم وحدت 
ايرانشاهي، عضو سابق شوراي مركزي 

ر تحكيم وحدت نيز به دادسرا دفت
 . احضار شده بودند

 تهيكم  ، 86 فروربن 30  در ◄
 گزارشگران حقوق بشر ييدانشجو

 ي خالد حردان: اطالع داده است 
 كه هم اكنون در زندان يتي امنيزندان
 شود،ي مي شهر كرج نگهدارييرجا

 .برديهمچنان در اعتصاب غذا به سر م
 در ي و،ي خانواده حرداني گفته به

 خبر ني با منزل ضمن اعالم ايتماس
 از كي چيگفته است كه تاكنون ه

 او ي زندان به خواسته هانيمسئول
 به يخالدحردان. نكرده انديتوجه

 دادگاه به ي از سوييمارباياتهام هواپ
  اعدام محكوم شده است

  بنا بر   ، 86 فروربن  30 در ◄
 ي تن از اعضا5  دهيگزارشات رس
 در يهني و مي اتحاد مليسازمان جبهه 

 واواك  ني توسط مامورني فرورد15
 . شدندريدستگ

 ( يي باغبان بفروي مهدانيآقا
 برق دانشگاه كرج ي كارشناسيدانشجو

 يدانشجو ( يي باغبان بفروري، ام) 
، )  ساختمان دانشگاه كرج يكارشناس

 وسفي ، يدري ، رضا حيمحمد جعفر
 86 سال ني فرورد15 در يارياسفند

 وزارت اطالعات در نيسط مامورتو
 و به مكان ريشهرستان شاهدشت دستگ

  .  منتقل شده اند يمنامعلو
 انيدانشجو - 86 فروربن 30  در ◄

 ي اعتراض گسترده اكي تكنيدختر پل
 تيري مدي هاتي محدودهيرا عل

 و پوشش ي خصوصميدانشگاه در حر
 دختر انيدانشجو. خود آغاز كرده اند

 با ي اهياني بيآور با جمع كي تكنيپل
 اعتراض ان،ي نفر از دانشجو700امضاء 

 ني ها و توهقهيخود را به اعمال سل
 و انتظامات اعالم داشنه تيري مديها
  . اند
 اطالع حاصل ، 86 فروربن  31 در ◄

عقوب يادعلي، نويسنده شد كه ي
 "ها در حياط   حالت"مجموعه داستان 

 به دليل بخشي از "قراري  آداب بي"و 
مانش و چند ديالوگ در مجموعه ر

 روز پيش تا 40داستان نخست اش از 
  . برد   كنون در زندان ياسوج به سر مي

 فروردين، به گزارش فعاالن 31 در ◄
حقوق بشر در ايران ،  كيوان رفيعي  به 

 زندان 7به بند :  اين فعاالن گفته است
اوين و در كنار زندانيان عادي با 

. قل شده است جرايم موارد مخدر منت
اين در حالي است كه وي به دليل 
اعتصاب غذا دچار نارحتي در دستگاه 
گوارشي شده است و بايد در 
بيمارستاني در خارج از زندان معالجه 

  .شود 
ــشت 1 در ◄ ــزارش 86 ارديبه ــه گ ، ب

فعاالن حقوق بشر در ايران ، كمانگير به        
همراه علي حيدريان و فرهـاد وكيلـي        

ت كرمانـشاه بـه طـرز       در زندان اطالعا  
ــا   ــرق و ب ــا آب داغ و ب ــشيانه اي ب وح
چشمان بسته مورد شكنجه قـرار گرفتـه        

 روز در سلول هاي     65آنها به مدت    .اند
آقـاي  . يك در يك محبوس بوده انـد      

 روز اسـت    33كمانگير اكنون به مـدت      
كه در اعتراض بـه بازداشـت خـود در          
اعتصاب غذا بسر مـي بـرد بنـا بـر ايـن       

جسمي آقاي كمـانگير   گزارش وضعيت   
وخيم مي باشـد و هـر لحظـه احتمـال           
مـــرگ وي در زنـــدان وجـــود دارد 
دادگاه آقايان كمانگير و حيـدريان در       
ارديبهشت ماه برگـزار خواهـد شـد و         
  .آقاي وكيلي در بالتكليفي بسر مي برد

 محمد دكتر   ، 86 ارديبهشت  1 در ◄
 بنا . به دادگاه انقالب احضار شديملك

 1 كه در روز شنبه ي ابه احضاريه
ارديبهشت از طرف دفتر معاونت امنيت 

 و انقالب تهران به ي عموميدادسرا
 دي باو، اداده شد يدكتر محمد ملك

 روز به اين دادگاه 3ظرف مدت 
 .مراجعه نمايد

   نشريهسردبير - 86 ارديبهشت  1 در ◄
ي  نشريه« : گفت» دخترانه«دانشجويي 

ه يزد دانشگا» دخترانه«دانشجويي 
ي ناظر بر  براي دومين بار به كميته

داليل .نشريات دانشجويي احضار شد
ي ناظر بر نشريات  احضار به كميته

دانشجويي مخالفت با احكام، نشر 
 هستند توجهي به قوانين  اكاذيب و بي

. 
 كميته  ، 86 ارديبهشت  1  در ◄

تجديد نظر دانشگاه علوم پزشكي 
شهركرد، حكم تعليق شش ماهه 

هاي انجمن اسالمي دانشجويان   عاليتف
 .اين دانشگاه را تاييد كرد

 پرويز - 86 ارديبهشت  1 در ◄
 رهبران جبهه ملي ايران ، ورجاوند از 

به شعبه سوم بازپرسي دادسراي 
 گزارش به. كاركنان دولت احضار شد

 ، ورجاوند بايد   ايلنا، بر اساس احضاريه
 صبح روز شنبه، هشتم ارديبهشت ماه
جاري در شعبه مزبور حاضر و به 
 .سواالت بازپرس پرونده پاسخ دهد

تبليغ « ورجاوند در اين پرونده اتهام
ها و   از طريق انجام مصاحبه» عليه نظام

  .ها  هايي به برخي نشريه  ارايه يادداشت
 ارديبهشت ، به گزارش فعاالن      2 در   ◄

حقوق بـشر در ايـران ، محمـد حـسن           
 عــضو مركــز فالحــي زاده خبرنگــار و

پژوهشي دبـي و مـدير مـسئول سـابق          
اقالم الطلبه و خبرنگار شبكه العـالم بـه         
جرم تبليغ عليه نظام و ارتباط با گـروه         

 ســال حــبس 3هــاي معانــد نظــام بــه 
  .تعزيري محكوم شد

   همچنين عبـاس جبلـي تبعـه كـشور         
 سال  4سوئد به جرم تبليغ عليه نظام به        

حبس تعزيري محكوم شـده اسـت وي     
 سال  70(  نظر جسمي و كهولت سن       از
  .قادر به تحمل شرايط زندان نيست ) 
 از پس  ، 86ارديبهشت  3 در ◄

ها تجمع و سردادن شعار توسط   ساعت
دانشجويان معترض ، رييس دانشگاه 

بعد از شب (شيراز براي دومين بار 
در جمع دانشجويان معترض ) گذشته

 . دانشگاه شيراز حاضر شد
ار ايلنا از  گزارش خبرنگبه

، رئيس دانشگاه » محمد صادقي«شيراز،
هاي   شيراز، در پاسخ به خواسته

استعفا براي : دانشجويان اظهار داشت
من شيرين است، اما ممكن است 

قصد دارم . استعفاي من قبول نشود
جلسات متعددي را با شما برگزار كنم و 

هاي مشكالتتان را با نظرسنجي   اولويت
 . يين كنماز بين خودتان تع

 سخنان صادقي باعث شد تا اين
» نظرسنجي گزينشي«دانشجويان شعار 

 . را سر دهند
 دانشگاه شيراز در ادامه در مورد رييس

هاي اعمال شده و   لغو كليه محدوديت
هاي نابجا نسبت به پوشش   حساسيت

دختران دانشجو كه يكي از 
هاي دانشجويان دانشگاه   درخواست
ها در   دوديتمح: گفت, شيراز بود

هاي   اختيار ما نيست و ما با محدوديت
خارج از چارچوب قانون مخالفيم و 

 .  داريم تنها قانون را رعايت كنيميسع
هاي رييس    بخش از صحبتاين

از » سفسطه سفسطه«دانشگاه نيز با شعار 
 . سوي دانشجويان پاسخ داده شد

 در ادامه سخنان خود در مورد صادقي
راست دانشگاه به ورود مأموران ح

هيچ شخصي : حريم دانشجويان، گفت
حق دخالت در حريم شخصي 

 . دانشجوها را ندارد
 دانشگاه شيراز، ورود مأموران رييس

هاي دانشجويي به   حراست به خوابگاه
طور سرزده را كار خطرناكي دانست و 

اين موضوع از ديد من اشكال : افزود
 . دارد

 در اين لحظه شعار دانشجويان
 . را سر دادند» دروغه دروغه"«

 دانشگاه شيراز در ادامه در مورد رييس
بهبود وضعيت رفاهي اين دانشگاه، 

ما نسبت به وضعيت نامطلوب : گفت
خوابگاه حساس هستيم و قصد داريم 

هاي شما را   در آينده اولويت
 .بندي كنيم  دسته

» استعفا استعفا« مجدداً شعار دانشجويان
ستار استعفاي رييس را سر دادند و خوا

 . دانشگاه شدند
گفت  اين هنگام يكي از دانشجويان در
شما براي برگزاري جشن ثقلين كه : 

 300هاي مذهبي است،   يكي از جشن
ميليون تومان خرج كرديد، اين در 
حالي است كه وضعيت رفاهي و سيستم 

 ميليون 250سرمايش دانشجويان تنها با 
 . تومان قابل حل است

ن دانشجو با حمايت  ايصحبت
 . دانشجويان حاضر در تجمع همراه شد

 متحصن در ادامه دانشجويان  
آزادسازي فضاي دانشگاه و جلوگيري 

صدايي دانشگاه را خواستار   از تك
 . شدند

محيط دانشگاه :  خاطرنشان كردصادقي
بايد محيط تضارب آرا باشد و ديدگاه 
دانشجويان در يك تعامل علمي و 

گرايي مورد توجه قرار   بدون فرقه
ها بايد در   گيرد و همه فعاليت
 . چارچوب قانون اجرا شود

 بخش از سخنان صادقي با شعار اين
» انجمن اسالمي، انجمن اسالمي«

 . همراه شد
 از دانشجويان متحصن به خبرنگار يكي

مديريت دانشگاه شيراز : ، گفت"ايلنا"
شش ماه پيش انجمني را تحت عنوان 

» المي دانشگاه شيرازانجمن اس«
انجمن «اندازي كرده است و از   راه

خواستند » اسالمي اصلي دانشگاه شيراز
تا نام خود را تغيير دهند و تا زماني كه 

 اجازه فعاليت كند،نام اين نهاد تغيير ن
 . ندارند

 ادامه اين تحصن، يكي از در   
دانشجويان خطاب به رييس دانشگاه 

ازه شما حتي اج: شيراز، گفت
دهيد انجمن اسالمي فعاليت كند،   نمي

با اين وجود بايد هم منتظر چنين 
 . برخوردي باشيم

 با بيان اينكه اعتراض به جداسازي وي
ونقل دختران و   هاي حمل  سرويس

هاي   پسران يكي ديگر از درخواست
دختران در : دانشجويان است، گفت

  .گذشته امنيت نداشتند
 زن و 179 ، 86ارديبهشت  3  در ◄

 ساعت گذشته در 24مرد بدحجاب در 
  .  تهران دستگير شدند

 محمدجواد  ، 86ارديبهشت  3 در ◄
شناس، مديرمسوول روزنامه  حق

به اتهام نشر اكاذيب به » اعتماد ملي«
قصد تشويش اذهان عمومي و افترا به 

ي سوم دادسراي كاركنان دولت  شعبه
 . احضار شد

 ياسال ، 86ارديبهشت   3   در ◄
» اعتماد«حضرتي مديرمسوول روزنامه 

به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش 
اذهان عمومي و افترا به شعبه سوم 

  . دادسراي كاركنان دولت احضار شد
 روزنامه 247 ، 86ارديبهشت   3  در ◄

 ي از شاهرودينگار در نامه ا
 فرحبخش را ي عليدرخواست آزاد

 كردند 
   ششم هشعب ، 86ارديبهشت   4 در ◄

  
دادگاه انقالب تهران، نوشين احمدي 
خراساني و پروين اردالن از زنان 

تير تهران   كننده در ميدان هفت  تجمع
را به تحمل سه سال حبس كه دو سال 

آيد،   و نيم آن به حالت تعليق درمي
  . محكوم كرد

  و حراج؟مناقصه
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سهم ايران ازاورانيوم 
  غني شده فرانسوي

   و دم خروس 
  

 درست پس ، در سال پنجاه و هفت   
زماني كه هنوز قلمها نشكسته  از انقالب ،

، پروژه بود و زبانها بريده نشده بود
هر از سوي نيروگاه هسته اي بوش
 داليل . شتمسئولين وقت رها گ

 كه شدمتعددي منجر به اين تصميم 
اساسي ترين آن را ميتوان در سياست 
موازنه منفي و عدم وابستگي يافت كه 
فكر راهنماي انقالب ايران را تشكيل 
ميداد و همچنين داليلي اقتصادي  را 

  : كرد از جمله ذكرنيز ميتوان 
،  57 ديماه 20 ،در روزنامه اطالعات   

يكماه قبل از پيروزي انقالب سرنوشت 
  :چنين ميخوانيم ،ساز مردم

: كاركنان سازمان انرژي اتمي«
نيروگاه اتمي به ملت ايران تحميل 

معادن اورانيوم قابل توجه . شده است
انحصاري بودن . در ايران وجود ندارد

سوخت اتمي، ايرن را براي هميشه 
وابسته سياست صادر كنندگان سوخت 

  . ميدهدقرار
م براي توليد هر گذاري الزسرمايه     

كيلو وات برق در ايران با استفاده از 
 دالر 3000 رانرژي هسته اي بالغ ب

،استفاده از انرژي نو پاي خورشيدي 
 دالر و بهره گيري 1000هر كيلو وات 

 دالر مي 300از سوخت هاي فسيلي 
باشد كه مقدار زيادي از سوخت هاي 

تحت االرضي ايران فسيلي در مخازن 
  .است
وسط معين نيروگاه هاي هسته تعمر م

 سال است به شرط بروز 30 الي 25اي 
  ».نكردن صانحه در طول اين سالها

 نظام واليت فقيه كه جهت استقرار،    
به بحران نياز داشت ، حماقت صدام 
حسين در حمله به ايران را مغتنم 
شمرد، هنوز از خاطر ها نرفته است كه 

 خميني بنيان گذارنظام واليت آقاي
 فقيه در راستاي منافع خويش عليرغم 

ن تصريح مي آن بر آحق صلح كه قر
كه جنگ را  وجدان بشري كند و 

 جنگ را نعمت نكبت مي شناسد، 
 غافل بود كه جنگ نكبت او،. خواند

نه نعمت عاقبت جام زهر را است و 
 ،60پس از كودتاي خرداد .سركشيد

نگ فكر گسترش درخالل سالهاي ج
صنايع تسليحاتي ايران ، حتي تا 
دسترسي به سالح هسته اي در ميان 

الب ن جمهوري اسالمي ،فكر غاحاكم
 در  نامه آقاي خميني ،در. گشت 

خطاب به  598توجيه پذيرش قطعنامه 
  ،نظامي نظام -مسؤلين ارشد سياسي

   .استاين فكر هويدا
 البته فراموش نبايد كرد كه شاه    
يران مسلح به سالح هسته اي را نيزا

 دو كار آرزو ميكرد و در اين رابطه
  انجام داد

بستن قرار داد با :   كار آشكار-1 
سوي اوري ديف كه شركت فران

ني سازي اورانيوم بزرگترين موسسه غ
در اروپاست به مبلغ يك ميليارد دالر و 

 درصد از سهام آن كه بر 10خريدن 
درصد 10طبق همين قرار داد 

ديف بايد در اختيار وازتوليدات اور
پس از انقالب و با . ايران قرار بگيرد

رها كردن پروژه بوشهر از سوي 
حاكمان وقت، تصميم گرفته شد كه 
ايران كماكان سهام خود در اوريديف 

سهم ايران  بنا بود كه . را حفظ نمايد 
خود از اورانيوم غني شده توسط اين 

 در جهت موسسه را در اختيار بگيرد و
حقوق ملي ايرانيان، در شفافيت كامل 

 با توقف .به بازار عرضه نمايد
مطالبات مردمساالري، مستبدين حاكم 

ايران از فرانسه را، در ازاي خواباندن 
 حيدري ، به –پرونده اختالس بهشتي 

شركت ايران در اما فرانسه بخشيدند 
 همچنان بر جاست و ايران اروديف

 ار توليدات كماكان صاحب ده درصد
  .اين موسسه است

حتي بدون (  طي قراردادي سري  -2
 با اسرائيل و !!)اطالع آمريكايي ها

اعطاي وام يك ميليارد دالري ،سرمايه 
سرائيل االزم را در اختيار رژيم 

گذاشت تا صنايع هسته اي خود را 
توسعه دهد و نهايتا ايران را نيز صاحب 

از جمله در  ( بمب اتم بگرداند
 مي خوانيم اعليحضرت طرات علم خا

ايران را به سالح هسته اي نيز مجهز 
اسرائيل با پول و سرمايه . )خواهد كرد

حب بمب اتم شد و يك ملت ايران صا
 دريافتي به ملت شاهي هم از وام

، رژيم ايران باز نگشت به جاي خود 
امروز با كمال وقاحت مردم اسرائيل 

 نيز ايران را به ريختن بمب بر سرشان
  . تهديد ميكند

ولين نظام واليت فقيه با مسئ،  اما    
فرض بر اينكه راست ميگويند و واقعا 
قصد آنها از پروژه هسته اي بكار بردن 
 اين انرژي در مقاصد صلح آميز است

 با هرگونه بحث كارشناسي در اوال چرا
باره لزوم و يا عدم لزوم  اين گونه 

جمله از (  مخالفت ميكنندنيروگاه ها
 شيرزاد و دكتر  دكترتقاضا هاي آقايان

براي بحث آزاد در مورد ... ملكي و
 چرا بجاي اينكه جنجال  "ثانيا و )اتم

راه بياندازند و بحران بسازند سوخت 
مورد نياز نيروگاه  را از فرانسوي ها 
مطالبه نميكنند؟ چيزي كه حق مسلم 
ملت ايران است اين سهام است و 

ورت ممانعت طرف توليداتش كه در ص
قرارداد ازاجراي آن به راحتي ميشود 
در دادگاه هاي صالحه اقامه دعوا 

دست اندر كاران جمهوري  اما .كرد
ار غير منطقي خود به ر با اصياسالم

 با توجه به  كهايجاد مراكز غني سازي
 4  حدودتاه ذخاير اورانيوم ايران ك

 خرجش  وهزار تن تخمين زده ميشود
 كمي از دم  ، ارزدبه دخلش نمي 

خروس خود را نشان ميدهند و نظر 
خود را به ملت ايران تحميل نموده و 
بلند پروازي هاي خود را به عنوان 
خواست عموم مردم ايران وانمود مي 

هنوز هم بر مردم ايران معلوم . نمايند 
نگشته است كه قرادادهاي منعقده با 
شركتهاي روسي كه اين همه هزينه 

در برداشته چگونه و تحت براي آنها 
 ،چه شرايطي انجام پذيرفته و سرانجام 

چه ، يعني روزي كه نيروگاه كامل شود
 .هزينه هايي را در بر خواهد داشت

رئيس مجلس "آقاي حداد عادل 
يز از سرانجامي كه  ن"شوراي اسالمي

اين پروژه دارد مطمئن نيست و به 
پايان نيافتن : روسها هشدار ميدهد كه 

حداث نيروگاه اتمي بو شهر از طرح ا
سوي روسها بر مناسبات اقتصادي دراز 

 - "مدت تهران مسكو اثر منفي ميگذارد
   -خبر گزاري فارس

 طرفهاي روسي اين قرار "اما ظاهرا   
داد حاضر نيستند به اين زودي ها اين 

بنا بر ! گاو شيرده را از دست بدهند
تا كنون چند ، اين نيروگاه ،محاسبات

 ارزش واقعي براي ملت ايران برابر
خرج برداشته و از اين به بعد نيز 

خالصه اينكه پرونده .خواهد داشت
هسته اي ايران و آنچه مربوط به آن 

 و است از نظر مردم پنهان است
هرگونه اظهار نظر حتي كارشناسانه در 
اين مورد فرد را با پرونده اي امنيتي و 

با دستگاههاي پيدا كردن سر وكار 
نكته غم .نيتي مواجه خواهد كردام

انگيز اينكه نظام استبدادي ايران دم از 
  .مردمي بود هم ميزند
  آوريل خانم 25 در روز چهار شنبه 

رويال يكي از دو كانديداي راه يافته 
به مرحله دوم انتخابات رياست 
جمهوري فرانسه در جواب سئوالي در 
باره نيرو گاه هاي اتمي فرانسه ، گفت 

رت تمايل و راي مردم به او ، در صو
استفاده از نيروگاه هاي اتمي را فرانسه 

و با تعطيلي .كاهش خواهد داد
تابلوهاي مولد ، به توليد تدريجي آنها

  باديانرژيِ خورشيدي و توربين هاي
  وي. ورد آروي خواهد  مولد برق

 اظهار از جمله. داليلي را ارائه داد 
داشت ذخاير اورانيوم موجود در 
جهان در صورتي كه همين تعداد 
نيروگاه فعال باشند بيش از پنجاه سال 

ما موظفيم اين دوام نخواهد آورد و

  . امررا در نظر گرفته و آينده نگر باشيم
عالوه بر اين انبار و نگهداري از 
فضوالت ناشي از سوخت نيروگاه ها 

كه تا كنون مشكل و خطر بزرگي است 
وي  .... راه حل مناسبي نيافته است

استفاده از نيروي خورشيد و باد را 
جانشين مناسبي براي نيروگاه هاي 
اتمي دانست و از اينكه فرانسه در اين 

.... زمينه تاخير دارد اظهار تاسف نمود 
ت پروژه نيروگاه اتمي نسل او حتي گف

جديد،كه مراحل ساخت آن شروع 
رد بررسي مجدد قرار  موشده است را
  ...خواهد داد

حال در كشوري چون فرانسه كه    
فاقد منابع و ذخاير نفتي است و از 
سويي در زمينه انرژي هسته اي و 
نيروگاه از پيشرفته ترين كشورهاي 

 ال اقل بخشي از جامعه آن جهان است
، اين نوع انرژي را به زير سؤال ميبرد 

رانسه  چندين برابر فو در كشور ما كه
روزهاي آفتابي داريم و مناطقي از 
ايران داراي بادهاي شديدي است چه 

 چگونه اصرارِ بر نيروگاه هسته ايست؟
ميشود باور كرد كه قصد واقعي آقايان 

 و مافياهاي  و احمدي نژادخامنه اي
حاكم بر ايران صرفا توليد برق براي 
ملت ستم ديده ايران است؟ چگونه 

ف آقايان ميشود باوركرد كه هد
پيشرفت هاي علمي در ايران است 

به رجايي وقتي آقاي احمدي نژاد 
 كه ،تاسي مي جويد و اين سخن اورا

ما مكتبي ميخواهيم ونه متخصص در 
 : يدفرمولي ديگربيان ميكند و ميگو

مطمئناً براساس مادي گرايي نمي «
توانيم به نقطه كمال و سعادت حقيقي 

ني به ما مشكالت فراوا. نزديك شويم
خصوص در حوزه مادي داريم، اما 
درس خوانده هاي امريكا و انگليس 

نمي توان جز . دواي درد ما نيستند
مبتني بر احكام اسالمي حركت و 

من رسماً در . نوري را مشاهده كرد
اينجا از علما و مدارس علميه دعوت 
مي كنم كه در اين باره تحقيق كنند و 

 آنها دولت از انديشه ها و الگوي هاي
ما بايد . در اين زمينه استفاده مي كند

نظام تربيتي مخصوص خود را داشته 
« :  مي دهداحمدي نژاد ادامه » .باشيم

دولت با همه ابعاد و توان، عقيده دارد 
و تالش مي كند كه فضاي مديريت 
كشور را به سمت الگوي اسالمي پيش 

اكنون دوران تئوري هاي مادي . ببرد
    ».استبه پايان رسيده 

تئوري هاي " ظاهرا دوران  اما   
 فقط براي قشر آسيب پذير "مادي

جامعه پايان يافته و آقا زاده ها و 
مقامات ارشد نظام وعلماي وابسطه به 

، مصباح )بيت رهبري(نظام و درباري
همچنان ... ها وطبسي ها و هاشمي ها و

 نگاهي كوتاه حق ويژه خود را دارند
ت فرمانده رمايشا فبه چند خبر و
، آقاي احمدي مقدم نيروهاي انتظامي

تصوير بسيار روشني از مديريت الگوي 
مي ادعايي آقايان را ارائه ميدهد اسال

كه بيالني سياه و پر از نا بساماني ها و نا 
هنجاري هاي اجتماعي است، بيالن 
شكست بكار گيري زور و سيستم اختناق 

 :است
ايسنا، بر » حوادث«به گزارش گروه 

ساز  الكلي دست اثر مصرف مشروبات
 تن در استان قم جان 12مسموم تعداد 

تعداد  همچنين. خود را از دست دادند
 تن نيز از روز سيزدهم فروردين 104

ماه سال جاري مصدوم و راهي 
فوت و مسموميت اين .بيمارستان شدند

افراد ناشي از مصرف مشروبات الكلي 
بوده و تا كنون در  تقلبي مسموم

 تن 24يان تحقيقات به عمل آمده، جر
 21اند كه  شده نيز در اين باره دستگير

تن آنها مرد و سه تن نيز زن هستند و 
  .دارد تحقيقات پليس از آنان ادامه

به گزارش خبرگزاري دانشجويان  
، فرمانده نيروي انتظامي ايسناايران، 

در اولين همايش ساالنه مديران مبارزه 
تان هاي سراسر با مفاسد اجتماعي اس

ميليون ليتر 4ايران، به كشف بيش از
مشروبات الكلي در سال گذشته اشاره 

دهنده دانست  كرد و آن را بسيار تكان
اين در حاليست كه اين «: و افزود

 درصد مقدار 30 تا 25مقدار تنها 

مشروبي است كه در كشور توزيع 
اين مقام انتظامي ايران با . »شود مي

توليد مواد مخدر در اشاره به افزايش 
هاي  افغانستان پس از ورود نيروي

« :نظامي آمريكايي و اروپايي گفت
 هزار معتاد 200امروزه يك ميليون و 

روزمصرف در كشور وجود دارد كه 
 هزار 800 تا700اين آمار به اضافه 

نفري است كه به صورت تفنني مواد 
فرمانده .....»كنند مخدر مصرف مي

تاكيد براين نكته كه نيروي انتظامي با 
نسبت به موضوع بدحجابي نبايد 

بدحجابي «: انديش بود، افزود ساده
تبلور محسوس آن چيزي است كه در 

دهد و ما از آن  پشت صحنه رخ مي
 ..... »غافليم

آقاي مقدم شما از خيلي چيزها غافليد  
اول از همه حق حاكميت مردم بر سر 

ن انوشت خويش است كه شما و ارباب
شما غافليد .ت مطلقه از آن غافليدقدر
 را ي كه فرياد شما  اغلب آن قشركه

در آورده نسلي است كه در  سيستم 
 اما در حقيقت "مديريت اسالمي"

 نشو ونما كرده مديريت استسالمي،
د نوز نفهميده اياست اما با اين همه ه

كه هر كار كه بازور همراه باشد نتيجه 
 حال شما.عكس ببار خواهد آورد 

دوباره چند صباحي يا روسري يا 
توسري را راه مي اندازيد  و به بهانه 
بد حجابي بجان مردم كوچه بازار مي 
افتيد اگر دراين ربع قرن اين روش 
نتيجه نداده است مطمئن باشيد كه باز 

    . هم ناكام خواهيد شد
 نكته جالب اين است كه مقامات     

ز ارشد نظام واليت فقيه از يك سو دم ا
دان ايراني در نتوانايي هاي دانشم

زمينه هاي مختلف از جمله انرژي 
 هر روز روزنامه ها و هسته اي ميزنند و

راديو تلويزيون هاي دولتي از 
 مي اختراعات و اكتشافات جديد 

 آقاي احمدي وگويند و مي نويسند 
نژاد خود را دانشگاهي  و معلم دانشگاه 

هاي ميخواند و از سوي ديگربه بهانه 
نشگاهي را با مختلف دانشگاه و دا

گماردن نااليقها  از قبيل عميد زنجاني 
 و سخنان سخيفي چون هابر دانشگاهها

آنچه ذكر آن رفت و تبعيض بين 
 ،وي دانشگاهي و حوزوي به نفع حوز

تحقيرو حضور نيروهاي فشار و بسيج 
دانشگاهي و ستاره دار كردن و تعليق و 

 معترض ضرب تهديد ميكنند معلمان... 
 ادعاي  ...و و شتم و بازداشت ميشوند

 كوچكترين ليمردمي دارند و
 اعتراضات مردمي را سركوب ميكنند
كه آخرين آن بر خورد با اعتراضات 

نيروهاي ويژه مردم اقليد است با اعزام 
  ...و گردانهاي عاشورا و

آقاي احمدي نژاد از يك سو   
 معلمان  فرهنگيان،خواسته هاي به حق

 كارگران وديگر اقشار آسيب پذير و
 از سوي جامعه را سركوب ميكند و

 كمك به ساخت مساجد و خانه ديگر
 .علما را كار فرهنگي دولت ميخواند

از اوايل انقالب برخي از « : ميگويد 
انديشه هاي انحرافي آگاهانه و از روي 
برنامه ريزي مطرح شد كه يكي از آنها 

راكز ديني اين بود كه دولت نبايد به م
كمك كند چرا كه اين مراكز دولتي 
مي شوند، ولي به نظر من اين حرف 

مگر مي شود دولت . غلطي است
اسالمي خود را از حوزه دين بيرون 
بكشد؟ البته اين مساله نيز كه روحانيت 
شيعه تابع دولت باشد امر خوبي 

قبالً  «:احمدي نژاد گفت» .نيست
و جايي در بودجه براي مسائل ديني 

مراكز آن ديده نشده بود، اما از سال 
گذشته اين مساله در بودجه در نظر 
. گرفته و به استانداري ها ابالغ شد

كمك به ساخت مساجد و خانه علما 
 ».جزء كارهاي فرهنگي دولت است

fr.yahoo@jmpaknejad   
  
  

گروگانگيري، خيانتي 
   ن راآكه خميني 

  5 - خواند»نقالب دوم «
  

ن جريان افرادي مانند موسوي آدر 
خوئيني ها دادستان بود و عباس عبدي 
و ميردامادي در دستگاه او معاونت و 
مشاورت داشتند و مير حسين موسوي و 

ن زمان نخست وزير آحسن حبيبي در 
  .و وزيردادگستري  بودند 

ه  رهبر بمادي كه از نزديكان ميردا     
مي باشد نيز داراي سوابقي طوالني در 

وردن اين جو و به كشتن آفراهم 
 او  و ياران او . استدادن مردم ايران 

در سپاه پاسداران در جريان كشتار 
ن سال  از آفجيع حجاج ايراني در 

  .عوامل اصلي بوده اند 
به نوشته بختيياري در اين مورد     

   :دكنيتوجه 
روزنامه سياست روز نوشته اقاي ...    «

يوسف بختياري  به نقل از كتاب شنود 
  292اشباح صفحه  

عده اي از دانشجويان تند رو كه    
بعدا مشخص شد جناب اقاي محسن 
ميردامادي و دوستانش جز اين گروه 
بودند برنامه اي طراحي نموده بودند 
كه بعد از راهپيمايي حجاج كه در 

ميادين مكه به سمت حرم بود يكي از 
داخل حرم شوند و با تصاحب 
بلندگوي مسجد الحرام شعار مرگ بر 

  .امريكا و مطالب ديگر را قرائت نمايند 
از دادگستري تهران انتظار مي رود ... 

كه گروه تحقيق را براي بررسي مسائل 
 تشكيل دهند تا 66پشت پرده حج سال 

 قايانآروشن شود كه چگونه بعضي از 
كه هم اكنون شعار اصالح طلبي مي 

ن سال با حركت افراطي آدهند در 
ن كشتار فجيع آخويش زمينه ساز 

  .شدند 
 تحكيم  استبداد براي زمينه سازي  ●

روحانيت كه بعد از تسخير النه 
 زمينه را براي ،نانآ به قول ،جاسوسي

   .ماده ساخت آگسترش اين عمليات 
حبه برخي از اين دانشجويان در مصا

هايي كه انجام داده اند مي گويند كه 
نها انقالب را از آ، با اين عمل خود 

انحراف نجات دادند و به راه اصلي 
ن را آ خميني هم . خود برگرداندند 

. انقالبي بزرگتر از انقالب اول ناميدند 
 مال ساران   ،  »انقالب« ين بدزيرا 

مي توانستند با برنامه هايي كه پياده 
 ديگران را از صحنه خارج كردند، 

كنند و خود در حاكميت مطلق قرار 
  .گيرند 

مردم ايران به ياد دارند كه    
 در ميان ، روحانيت قبل از انقالب 

 . جايگاه سياسي نداشتند مردم 
گزارده مي شد، نان آبه كه احترامي 

 هر . نان بود آ روحاني بودن خاطر به 
 م، يچه به زمان انقالب نزديكتر مي شد

 . ابراز مي كردند را بيشتر  اين احترام
غاز شد بدون اين كه هيچيك  آانقالب

ن خوانده آاز روحانيان مردم را به 
ن را باور كرده باشند آباشند و يا حتي 

 با بتدريج كه انقالب پيش مي رفت،  .  
توجه به وجود خميني و طالقاني و 
، منتظري كه از بزرگان روحاني بودند

كردند  مي اعتماد بيشتر نان آ به مردم 
  شكار مي كردند كه آبا وجود اين . 

  16در صفحه
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انسان الگوي 
  اقتصاد ؟

  
 تزاحم فعاليتها  بعالوه رقابت ها و ●

تضادها  در جامعه بعالوه تزاحم و بلكه 
تضاد زمان و مكان اجتماعي حال و 

ينده ، مساويست با كوتاهي عمر نياز و آ
« جانشين شدن ها  كه از راه  . مصرف 

شدن و از مد افتادن ، انجام مي » مد 
و تضادها گيرد،  زاده اين تزاحم ها 

  چرا كه . است 
 محدود كردن فضاي فعاليتهاي ●

استعدادها و تزاحم  فعاليتها نياز به 
فضاهاي غير واقعي از سوئي و به 
مخدرها از سوي ديگر را روز افزون 

اين دو نياز عرصه بسيار . مي سازد 
گسترده اي را براي ايجاد انواع نيازها 
و تغيير ترجيح ها و جانشين كردن 

ورده ها و آ و تغيير كم و كيف فرنيازها
نيازهائي : ورد آخدمت ها ، پديد مي 

كه بي شمار نياز مي سازند، اينگونه نياز 
   :ها هستند 

 در جامعه هائي كه قدرت، محور  و ●
وردن نيازها آارزش اول است ، بر

رابطه مستقيم پيدا مي كند با احساس 
قدرت كردن و يا موقعيت ممتاز پيدا 

تغيير پذيري بي . ه مصرف كردن از را
  شمار نمودهاي قدرت و كوتاهي زمان 
عالمتها و مدها و حتي مظهرها و، در 

نها آنتيجه، وسعتي كه نيازها و تغيير 
ن مي آدمي را بر آپيدا  مي كنند ، 

اما . دارد انگشت حيرت به دندان گزد 
احساس قدرت كردن، نياز به خشونت 
 . دارد و خشونت، خود نياز ساز است

اگر اينهمه در جهان جو خشونت 
نست كه آسنگين شده است ، بخاطر 

ورنده نيازها و در نتيجه آپديد 
برانگيزنده سرمايه گذاريها در توليد 

مي .  ورده ها و خدمات است آفر
دانيم كه بيشتر از دو سوم توليد بشر 

  . مخرب هستند 
زاد، دروني آ اما انسان ، در حالت ●

دها و فعاليتهاشان استعدا. شفاف دارد 
نيازهاي خود را از فعاليتهاشان در 

بنا بر اين ، نيازها . جريان رشد دارند 
اما انساني كه در . نيز معلوم هستند 

درون و بيرون مطيع واليت طلقه 
قدرت است، درون و بيروني مبهم 

همين ابهام است كه به قدرت . دارد 
سرمايه داري امكان مي دهد فراخور 

 سرمايه ، نياز ها را تغيير و فعاليتهاي
شدت . ورد آنيازهاي جديد را پديد 

ابهام كار را به بحران هويت كشانده 
» انسان كيست ؟ « است و امروز 

  .پرسشي بي پاسخ گشته است 
  ابهام ، از جمله، زمينه اي براي ●

گسترش « استفاده از تبعيض ها براي 
 از اين.  از راه  ايجاد نياز است » بازار 

. تبعيض ها ، يكي تفاوت در شكل است 
ورده يا خدمت از يك جنس آوقتي فر

است ، رايج ترين  روش عرضه ها به 
شكلهاي گوناگون با قيمتهاي گوناگون 

براي مثال، كتاب با قطع هاي .  است 
متفاوت  و كاغذها و جلدهاي 
جوراجور  و يا لباس با ماركهاي 

  ... مختلف و

ي ، تبعيض هائي      اما تبعيض هاي اصل
هستند كه مصرف كنندگان ميان 

عامل . نيازهاي خود قائل مي شوند 
رجحان دادن  را پيش از اين 

در اين جا، نه رجحان كه . شناختيم 
تبعيض .  تبعيض  را  مطالعه مي كنيم 

هائي را مطالعه مي كنيم كه  بنا بر 
سلسله مراتب اجتماعي ، نيازهائي را 

 موقعيتهاي وردهآمي سازند  كه فر
از .  اجتماعي مصرف كنندگان هستند 

 كه در –شناخته ترين اين تبعيض ها 
  -كشور ما  بسا رايج تر نيز هست 

تبعيض بسود نيازي است كه موقعيت 
. ورد آاجتماعي جستن، بوجود مي 

براي مثال،  داشتن تلويزيون احراز 
لذا ، . موقعيت اجتماعي بر تري است 

غذاي خود مي ن،  از آبخاطر خريد 
كاهند و پول جمع مي كنند تا 

سرمايه داري  با .  تلويزيون بخرند 
ايجاد تبعيض ها، نيازها را بر هم مي 

با وجود اين ، مرزهاي تبعيض . افزايد 
ها را ، تا زمان اشباع ، عبور ناكردني 

بعد از اينكه قشر ممتاز سير .  مي كند 
ورده يا خدمت را آن نوع فرآشد،  

  . مي كند همگاني 
 تبعيض هاي نژادي و ملي و قومي و ●

نها در آو نقش ... طبقاتي و جنسي و 
ايجاد نيازها ، نوعي از تبعيض را 

ورده است  كه رابطه ميان آبوجود 
انسان با نياز و در نتيجه، رابطه ميان 

  :انسان با مصرف را تغيير داده است 
هم اكنون ، همين «  رجحان دادن به 

 مباني ارزش پول  يكي از » جا 
، بمثابه  قدرت ) رجحان نقدينه ( 

اين رجحان سبب شده است .  است 
. كه پس انداز جاي به پيشخور بدهد 

بطوري كه  تمامي جامعه هاي زمان ما، 
تبعيض . جامعه هاي مقروض هستند 

ينده ، با آبسود نسل امروز و نسلهاي 
نكه فرزند و نوه و نتيجه و نبيره هاي آ

ز هستند ،  تبعيض ديگري نسل امرو
مد آاست كه فراواني نيازها و كمي در

. نسبت به هزينه ، توجيهش نمي كند 
پيش از اين ،  اطمينان مطلقي اين 
تبعيض را توجيه مي كرد كه هر دو 
شكل اقتصادي سرمايه ساالر مي 

جامعه فردا جامعه اي با اقتصاد : دادند 
اين دو با يكديگر . وفور خواهد بود 

اينك بر جهانيان . بقه نيز مي دادند مسا
معلوم گشته است جامعه در وفور سراب 
بوده است ، اعتياد به مصرف، ترس از 
بيكاري ، ابهام شديد بخصوص نسبت به 

مد آافزايش در( ينده و زبان فريب آ
رجحانها و )  سرانه امري دائمي است 

تبعيض هاي ديگري را نيز توجيه مي 
بعيض ها ، تبعيضي از جمله اين ت. كنند 

است كه اقتصاد مسلط بسود خود  بر 
قرار كرده است  و محل تمركز سرمايه 
ها و استعدادها در مقياس جهان گشته 

نكه بخش بزرگي از آبا .  است 
را ) بخصوص سرمايه ( نيروهاي محركه 

از جريان توليد خارج و در انواع قمار 
) سوداگريها  در بازارهاي بورس ( ها  

مي اندازد و يا تخريب مي كند، بكار 
ناگزير مي شود ميزان مصرف خود را،  

.  به زيان بقيه انسانها، به حداكثر رساند 
زيرا نيروهاي محركه اي را كه نزد 
خود متمركز مي كند، جز از راه 

تبعيض . مصرف نمي تواند بكار گيرد 
ها، اقليت ثروتمند جهان را  ناگزير 

 مصرف، كرده اند از راه تبعيض در
از . موقعيت مسلط خويش را حفظ كند

« اين رو است كه ، از جمله ، بسود 
و زمان حال ، از راه » نقاط پيشرفته 

جعل نيازها و بر انيگختن به مصرف ، 
نتيجه اين . تبعيض برقرار كرده است 

  شده است كه 
 رابطه نياز با انسان و با محيط زندگي ●

  :او تغيير كرده است 
يط زندگي او تابع نياز  انسان و مح

نجا كه فكر راهنماي آتا . شده اند 
غالب و سازگار با سرمايه ساالري  اين 
شده است كه عامل فعاليت انسان ، 

« وگرنه، انسان . نيازهاي او هستند 
  زبان فريب عقل  .»بالطبع تنبل است 

چنانكه . ها را سخت فريب داده است
  :اندك شمار هوشمندان مي پرسند 

ن واقعيت گرائي و خرد آ سر  بر
مداري كه مايه مباهات كرده بوديم ، 

  مده است ؟  آچه 
     رابطه انسان و طبيعت با نياز، رابطه  
دو واقعيت فعال است با دانش و فن 
بمثابه وسيله فعاليت و توليد  براي 
نيازها كه از رهگذر فعاليت حياتي 

نيازها ترجمان اين . يندآبوجود مي 
رابطه انسان فعال با هدفي رابطه و 

بنا بر اين .  هستند كه او تعيين مي كند 
حال . ، نياز خود به خود وجود ندارد 

چگونه مي توان پذيرفت ناموجود 
موجود را بنده خويش كند ؟  

ن واقعيت آحاكميت نياز بر انسان  
گرائي ساختگي  سازگار با انواع 
ساالريها است  كه سبب شده است نه 

ان و طبيعت ابتكار عمل را از تنها انس
دست بدهند ، بلكه با بر قرار كردن 
روابط قوا، قدرت را  ايجاد و جانشين 
انسان و طبيعت كند و اين قدرت ، در 
جريان بزرگ و متمركز شدن خود، 
نيازهايي را ايجاد كند و به انسانها القاء 

ارضاي اين نيازها  با ويرانگري . كند 
 ، ميسر انسان و محيط زيست او

ميگرددو سبب مي شود ما انسانها با 
ئيم  تا آتمام توان به خدمت قدرت در

مد الزم براي ارضاي نيازهاي آمگر در
مي توان چشم بر هم نهاد .  خود بيابيم 

و در ذهن،  گستره اي را مجسم كرد  
كه قدرت براي جعل نيازها به دست 

  :ورد آورده است و بدست مي آ
ير رابطه انسان و  در حقيقت،  با تغي●

طبيعت فعال با نياز غير عقالني بر 
. عقالني محاط و حاكم گشته است 

وارونه رابطه اي برقرار شده است كه 
. زاد توصيف كرديم آن را حالت آما 

  :ليبرالها مي گويند 
. مده است آ عصر ايدئولوژي ها بسر 

ليبراليسم را ايدئولوژي نمي دانند زيرا 
حقيقت اينست كه . يك نظام نيست 

ساالريهاي ششگانه از ليبراليسم  و 
عقالني و غير عقالني و انواع اسطوره 

ساخته اند و » انديشه راهنمائي « ها ، 
بدان، انسانها را به خدمت خود در 

ورده و به تخريب خود و محيط آ
نچه به آدر .  زيستش گماشته اند 

اقتصاد مربوط مي شود ، نيازهايي كه 
ني مي سازد ، بيشتر و بخش غير عقال

جز اين نيز ممكن . بيشتر مي شوند 
 ↔زيرا در مدار باز مادي . نبود 

ورده آمعنوي ، نيازهاي مادي كه بر
مي شوند، استعدادها  فراخناي  الاكراه 

نكه عقالني دربند آحال .  را مي يابند 
غير عقالني ، در حقيقت، حاكميت 

در اين . قدرت بر خرد است 
ورده آازها جز از راه فرحاكميت، ني

) خدمات ( هاي مادي يا شبه مادي 
نجاكه آو از .  ورده نمي شوند آبر

يد و آقدرت از راه تخريب پديد مي 

وردن آبزرگ و متمركز مي شود، بر
ورده آنيازها از راه مصرف ويرانگر بر

بدين خاطر است كه نيازها .  مي شوند 
ورده ها و خدماتي آو بنا بر اين ،  فر

 بنوبه خود كارشان نياز سازي است كه
، پايان ناپذير و منابع موجود در 
طبيعت پايان پذير هستند و زمان به 

كميابي روز . زمان كمياب تر مي شوند 
مد به آافزون  بنوبه خود كمبود در

پيش فروش .  ورد آهزينه را ببار مي 
و پيشخور كردن » نيروي كار « كردن 

ئم بر و  وامدار زندگي كردن و دا
وامها افزودن ، شيوه زندگي در عصر ما 

  .شده است 
 واقعيتهاي باال ما را از واقعيتي ديگر ●
« ن اين كه جريان آگاه مي كنند و آ

در . به فرد پايان نمي پذيرد » تفرد 
در .  درون او، ادامه پيدا مي كند 

درون او، جامعه پراكنده اي را بوجود 
خود ن آورد كه هريك از عناصر آمي 

نيازهاي . يك دستگاه نياز سازي است 
پراكنده  چون مجموعه اي سازگار را 
تشكيل نمي دهند، به ترتيبي كه 
گذشت متكاثر مي شوند و بنوبه خود، 
درون انسان را ميدان تعارض هاي 

: فيلسوفي گفته بود . ديرپا مي كنند 
انسان، انسان وارد فرهنگ غرب شد 

. ود ن خارج مي شآولي مثل شئي از 
اما اينك طبيعت و تمامي جانداران در 

تا بدانجا كه .  خطر قرار گرفته اند 
حتي اگر بقيه انسانها از حداقل زندگي 
چشم بپوشند و تمامي منابع طبيعت را 
در اختيار غرب و اقتصادش بگذارند، 
غرب يا بايد به جرياني پايان ببخشد كه 

لت سرمايه ساالري ، آن، انسانها آ، در 
خريب حيات  هستند و يا  جريان در ت

كنوني به حيات بر روي زمين پايان 
  . مي بخشد 

 تحت فشار نيازهائي كه انسان براي ●
ايجادشان استخدام شده است و نيز ، 

اگر كار مي خواهي مصرف « زير فشار 
، انسانها فردهائي شده اند كه » ! كن

در درون نيز گرفتار فرديت هاي 
ن فردها در برابر اي. متعددي گشته اند 

استبداد بنيادهاي جامعه، بكاري توانا 
اين بنيادها ، دست كم، سه كار : نيستند 

  :را بطور مستمر انجام مي دهند 
از اينكه انسان صاحب  جلوگيري – 1 

اختيار خود شود و طبيعت خويش را 
  . باز يابد 

 سازگار كردن انسانها با نيازها كه – 2
 مي كنند از ساالريهاي ششگانه ايجاد

  راه از بين بردن مقاومتهاشان و 
 نيازها را ايجاد كردن و به موقع جا – 3

  . به جا كردن 
راه حل عمومي تغيير بنيادي رابطه     

. ميان انسان با بنيادهاي جامعه است 
رابطه كنوني رابطه فرد با قدرت 

حق و اختيار تصميم بايد به . است 
يد به ترتيبي بنيادها با. انسانها بازگردد 

يد ، تجديد سازمان آمد و مي آكه 
زاد آبگونه اي كه انسانهاي . شوند 

بتوانند بنياد ها را بمثابه وسيله فعاليت 
   . زاد ، در اختيار داشته باشدآدر حالت 

    جامعه هائي كه از بيراهه اي نرفته 
اند كه غرب رفته است، فرصت دارند  
ر اين انسان را الگوي اقتصادي قرا

دهند و اقتصادي در خدمت انسان 
افسوس كه زير سلطه و گرفتار . بسازند 

  .استبدادها هستند 

گروگانگيري، خيانتي 
     ...ن راآكه خميني 

  
مايل نيستند دولت در اختيار روحانيان 

اگر خميني مرتب تكرار . قرار گيرد 
مي كرد روحانيان در دولت نقشي 
نخواهند كرد، بخاطر اين بود كه مردم 
ايران با دولتي شدن روحانيان و 
تصرف دولت توسط روحانيان مخالف 

 ان روحاني،  با پيروزي انقالب. ند بود
ن زمان در جايگاه روحاني قرار آكه تا 
 در پي كسب قدرت بر ند، داشت

مردم كه از پيش نگران .  ند مدآ
 از داليل . به فكر چاره افتادند بودند، 
وردن مردم به بني صدر، آروي 

گاه وقت آهمانطور كه ناظران 
گزارش مي كردند، يكي بدين خاطر 

 او مخالف حضور روحانيان در بود كه
مقامهاي دولتي بود و مي گفت براي 

ن نامزد رياست جمهوري مي شود آ
» مشروع « كه از استقرار استبداد 

  .جلوگيري كند 
 كه براي اولين بار بود انروحاني   

 از مزه ند  بودچنين موقعيتي را يافته
  به ند نيامد و تالش نمودانقدرت بدش
ط خود را بر مردم  تسلممكنهر وسيله 

 به همين دليل از كليه . تحكيم كند
  و همينند استفاده كردمشروعوسايل نا

.  نان منزجر كرد آامر ، مردم را از 
مخالفت مردم با كودتا بر ضد منتخب 
خود، خميني را  اين بار در نقش 

او  . سركوبگر وارد صحنه سياسي كرد 
غافل شد كه با كودتا بر ضد منتخب 

امر بي سابقه اي را در تاريخ مردم ، 
روياروئي : ايران به وقوع رسانده است 

  . مالساالري مردم به 
نظام روحاني و ماليان كه متوجه      

نان آشدند به زودي قرار بر سرنگوني 
 كودتا  است به سرعت زمينه را براي

فراهم نان آ منتخب  مردم و برضد 
اين بار ، مردم چهره از  . وردند آ

يان تشنه قدرت ديدند كه پيش روحان
: ورند آن ممكن نبود به تصور آاز 
مادگي براي هرگونه جنايت بخاطر آ

  . قدرت 
مردم زماني كه متوجه دروغگويي   

شدند و ديدند وارونه همه خميني 
نچه  مي كند كه  در دوران انقالب آ

وردن آ تصميم گرفتند با گفته بود، 
 كساني كه به اصول راهنماي انقالب

 بر سر كار مانع از باور داشتند 
با وجود  .  شوندحاكميت مالساالران 

اين ، فكر نمي كردند خميني و 
 كودتا گر و ويرانگر و دستياران او 

ن بخش از  آ نياز . د ننابود كننده باش
 كه خواستار امريكا دستگاه حاكم 

سياست تهاجمي در مقياس جهان بود، 
 جلوگيري از موفقيت تجربه به 

 و دموكراسي و حاكميت مالساالران 
 زادي،  آجانبداران استقالل و حذف 

وردند تا با آ را فراهم سبب شد زمينه
انجام گروگانگيري و ايجاد بحران 

  . نان بدهند آاجازه سركوب را به 
در اين بين وجود نيروهاي مكالي    

 نيز مشكل ،  در جامعهساالر،بدتر از مال
 عباس عبدي و  امثال.  را زياد تر كرد

ميردامادي و بيطرف و محمد رضا 
 كه در طول خاتمي و سيف اللهي 

ن روز در آزمان  تحول كرده اند ، 
 »ان روحاني« استبداد استحكام خدمت 

دست به گروگانگيري زدند و فكر مي 
ردند بهترين كار ممكن را انجام داده ك

  . اند 
  دادامه دار
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