
  

 

ش شده و نوبت به بوش رسيده است كه به سركوزي ، رئيس جمهوريآحكومت جديد فرانسه كاسه داغ تر از:انقالب اسالمي
   !رام باشيد آ: فرانسه بگويد 

ايران مي بايد ميان بمب باران شدن و بمب اتمي يكي را انتخاب كند، نوبت به وزير خارجه او : ركوزي گفت انكه سآ    پس از 
 بگويد كردهرچند واكنش كاخ سفيد و كاخ كرملين او را وادار .  ماده كند آرسيد كه بگويد دنيا بايد خود را براي جنگ با ايران 

نست كه بايد مسئله اتمي ايران را از راه گفتگو حل كرد،  اما در امريكا آ داند و براي جلوگيري از وقوع جنگ را بدترين كار مي: 
بحراني كه جهان را  را به لفصل او.  و اروپا همچنان بر طبل تشديد مجازاتهاي اقتصادي ايران و جنگ با ايران مي كوبند 

   . اختصاص مي دهيماره جنگ با ايران تهديد مي كند و فصل دوم را به خبرها و نظرها در ب
3صفحهدر   

 
 
 
 
 
 

New  
    

  !كاسه داغ تر از آش 
  است جهان را در كام بحراني» قرضه « يا امريكا با توليد كاالئي كه آ◄

   3ص  سخت فرو برده است؟
  ان كند  يا كه ديپلماسي تواناماده جنگ با ايرآيا جهان بايد خود را آ◄

   4ص  به حل مسئله اتمي است ؟
  رياست هاشمي رفسنجاني،: رائيها در درون رژيم آ صف ◄

   7ص:...  كارنامه احمدي نژاد، وضعيت سپاه و
   10ص : فساد هاي بزرگ با رقم هاي دور از باور◄
  مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران: ژاله وفا  ◄

   11ص :  19  بخش  -21  در قرن 
  ستانه سال تحصيلي ، معلمان و دانشجويان و روزنامه نگارانآ در ◄

   12ص : قربانيان تجاوز به حقوق انسانند
 

 ابوالحسن بني صدر
  4 – ها به پرسشها پاسخ

  

  رمان ؟آواقعيت و 
  

   ؟ رمان گرائي با واقعيت گرائي ناسازگار استآيا راست است كه آ: پرسش اول 
  

  : پاسخ به پرسش اول * 
  :ورده واقعيتها است آرمان فر آ-الف 

رمان بمثابه هدفي كه انسان بر مي گزيند،  جز بر پايه واقعيت ها ، قابل  آ- 1
 وهم و رزوهاي دور و دراز كه ترجمان خيال وآ.  ت تشخيص و گزينش نيس

تشخيص اين دو از يكديگر . رمان بشمار نيستند آ، قلب واقعيت به مجاز هستند
  :سان است آنيز بسي 

از واقعيت ، هاي ترجمان مجازها»رمان «آدر  رزوهاي دور و دراز  و نيز آ در 
ن اين دو، هيچ نمي توارمان مجازي و راهبر به آرزو يا آيا واقعيتهاي مجوز 

ت كه از واقعيت هدفي اس» ، جنگ تا رفع فتنهجنگ« براي مثال، شعار. يافت 
ن نيست و بيانگر قلب معني و نشاندن مجاز به آ، هيچ در هاي مجوز اين هدف

  : جاي واقعيت است 
ن استقامت را ارزش آو قر.  را زورپرست سلطه جو  براه مي اندازد  جنگ●

( = ه انسانهاي مورد تجاوز مي گويد با متجاوز تا رفع فتنه اول مي داند و ب
به حق، تسليم به متجاوز . بجنگيد ) دست كشيدن متجاوز از جنگ و تجاوز 

چرا كه قدرت متجاوز را تنها . شدن را نشاندن مجاز به جاي واقعيت مي شمارد 
ال از راه استقامت است كه مي توان از تجاوزگري بازداشت و محكوم به زو

، مجاز را جانشين درت متجاوز را واقع بيني انگاشتنتسليم شدن به ق. كرد
واقعيت كردن و خود را وسيله بزرگ شدن قدرت متجاوز و افزودن بر تجاوز 

  .كردن است 
 در جهان،  بدل شدن مكانها براي جنگيدن  تا رفع فتنه بر فرض وجود همه ا●

ممكن بودن رفع فتنه در جهان ( = به سخن ديگر، نشاندن مجاز . به متجاوز است
   . كه جنگ است)نهم بوسيله بزرگ ترين فتنهآ

صفحه 2در

2007.     oct14  -  1    681. Nr 

 1386    مهر  22  تا 9    681رهشما

 راني خواه اي گروه جمهور9گزارش نشست مشترك 
 هيعل مبارزه ي ها در راستاي گسترش همكاريبرا

 راني اي اسالميجمهور
   

 كي خواهان دموكرات و الئي دعوت گروه ارتباطات جنبش جمهوري پدر
 ي هانهي زمجادي به قصد گفتگو و اگري خواه دي گروه جمهور8 از ران،يا

 و استقرار راني اي اسالمي جمهورهي مبارزه علي در راستايهمكار
 يوني 30 در روز ي در كشور، دو نشست، ابتدا نشست  پالتاكيدموكراس

 23 و 22 ي در روزهاي و سپس نشست حضور1386 ماه ري ت9 برابر با 2007
 در شهر هانور آلمان 1386 مهرماه 1 و وري شهر31 برابر با 2007سپتامبر 
   .شتبرگزار گ

 :افتندي حضور لي ذي سازمانها و گروههاندگاني نشستها نمانيدر ا
16صفحهدر   

  .گ. شهره 
 8به مناسبت روز جهاني صلح و سالگرد شروع جنگ 

  ساله و به ياد قربانيان اين جنگ
  

  جنگ
  

صداي . من از صداي اشكش بيدار شدم. مادرم گريست
برادرم  آن را . چكيدن قطره اي اشك بر روي  چادر 

ي عميق فرو رفته بود وي همچون سنگ به خواب. نشنيد 
خسته از  راه طوالني ، خسته از فرياد ، خسته از غريو ، . 

  !خسته از انسانها
من صداي دل نگراني  . ولي من صداي اشكش را شنيدم

من صداي دغدغه هاي روح وي را . وي را شنيدم 
خموشي  و بي صدايي غريب  اشكش  خروش  .شنيدم 

  . شعاع قرار داده بودنگهبانان  و غرشهاي دور را  تحت ال
14صفحهدر

    در گذشتسرهنگ جليل بزرگمهر
  

    
  سرهنگ جليل بزرگمهر، از افسران شرافتمند و وكيل مدافع  تسخيري
شادروان دكتر مصدق، رهبر بزرگ نهضت ملي ايران دربيدادگاه نظامي 

 سالگي جهان را در تهران بدرود 93 زاهدي، درسن -رژيم كودتائي  شاه 
رژيم كودتا بدين تصور كه  چون او در كسوت نظامي است، كودتاي . گفت 

 1332 مرداد 28خائناني را تأييد مي كند كه امريكا و انگليس طراحي و در 
اما . مد،  او را وكيل تسخيري مصدق، رهبر نهضت ملي ايران كرد آبعمل در

  . او تسخير رژيم كودتا نشد 
16صفحهدر   

  علي شفيعي

)1( روانشناسي خوشبختي   
آيا استبداد قادر است مانع 

  خوشبختي ما شود؟
  

از هر كس . اگر از امر خوشبختي انسان سخن بميان آيد
بپرسيد، خوشبختي چيست ؟ اولين پاسخي كه خواهيد شنيد، 

  ".پول خوشبختي نمي آورد": اينست
  .يقت دارد؟ نه بطور كلي و كاملآيا اين پاسخ حق

پژوهش و تحقيق در مورد خوشبختي انسان امروزه 
بخشي محكم و استوار از علم روانشناسي را تشكيل 

  در اين تحقيقات تصوير و تصور اين امر كه . ميدهد
13صفحهدر  
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 كه ايران دوران جنگ، غير از اين
هدف مجازي، . فاقد  همه امكانها بود 

ترجمان قلب واقعيتها به مجازها شد و 
نسلي قرباني هدف تحقق نايافتني شد و 
  .كشوري گرفتار فتنه استبداد وابسته شد

.  واقعيت، خاصه هاي خود را دارد – 2
گاهي از اين خاصه ها، به قلب آنا 

ي سازان فرصت مي دهد منطق صور
را بكار گيرند و مجازها را جانشين 

خاصه اول واقعيت .  واقعيت ها بسازند 
اينست كه از خود هستي دارد  و مجاز 

براي مثال، مي .  اين هستي را ندارد 
رمان خواه بود  و آمصدق : گويند 

اگر واقع بين بود، مي . واقع بين نبود 
دانست ايران نمي تواند با قدرتهاي 

نها را آي بايد منافع م. جهان در افتد
نها كنار مي آدر ايران مي پذيرفت و با 

 مرداد و 28مد تا كار به كودتاي آ
بنگريم كدام . بازگشت استبداد نكشد 

واقعيتها را از ديد عقل ها پنهان مي 
كنند و با كدام مجازها جانشينشان مي 

  :كنند؟ 
 بنابر ادعا، منافع امريكا و انگلستان ●

ه متعلق به مردم نفت و گازي است ك
به سخن . ايران، نسل بعد از نسل است

ديگر، منابعي كه حقي از حقوق ملي 
ايرانيان است، سلطه گر منافع خود مي 

  ! شمارد
اما نفت . حق ملي از خود هستي دارد 

وقتي نفع امريكا و انگليس مي شود كه 
ايرانيان از حق ملي خود چشم بپوشند، 

ا و ن را نفع امريكآبدتر اين كه 
  .انگلستان بشناسند 

 واقعيت دوم اين كه تا اقليت ●
صاحب امتياز، براي سلطه استبدادي بر 
جامعه خود و بردن و خوردن حقوق 
مردم، قدرت خارجي را شريك 
خويش نمي گرداند، واقعيت اول، 

) يعني نفع امريكا و انگلستان (مجاز 
چنانكه اگر اقليت نفتي يا . نمي شد

سته به انگلستان و صاحب امتيازان واب
روسيه « امريكا و حزب توده وابسته به 

نبودند، نفت ايران ملي مي » شوروي 
زاد و دولتي بر آشد و ايران مستقل و 

پايه هاي حقوق ملي و حقوق انسان 
ن را آاين واقعيت و نقش .  مي يافت

رمان آ مرداد را حاصل 28نديدن و 
خواهي مصدق جلوه دادن، قلب بس 

« طرفه اين كه  . قعيت است ناشيانه وا
» اگر« ترجمان واقعيت را با » اگر 

بيانگر مجاز خود ساخته جانشين مي 
 تير نبود  و قوام بركار 30اگر : كنند 

مي ماند، مسئله نفت را حل مي كرد و 
!  مرداد نمي كشيد28كار به كودتاي 

يا قوام السلطنه مستقل از اقليت آ
ن آصاحب امتياز نبود ؟ بيرون از 

اقليت، تكيه گاهي در جامعه داشت ؟ 
او :  تير مي گويد 30قيام مردم در 

اسناد منتشره . تكيه گاه مردمي نداشت 
نيز مي گويند امريكا و انگلستان بر اين 
اميد بودند كه او طومار نهضت ملي 
ايران را بر مي چيند و مشكل نفت را 

و . نها حل مي كند آدر محدوده منافع 
  نيز،
 سومي كه از ديد عقول مي  واقعيت●

 تير پيروزي بزرگي 30: پوشانند اينست 
ن آبود كه اگر رهبران نهضت ملي از 
 28درس گرفته بودند،  مي توانستند از 

بديل دست : مرداد پيشگيري كنند
. نشانده را قيام مردم نا ممكن كرد 

حال اگر رهبران نهضت ملي 
جلوگيري از تجديد بناي بديل دست 

 وظيفه خود مي شمردند، نشانده را
بديلي كه امريكا و انگلستان را دعوت 

مصدق . مدآبه كودتا كند، پديد نمي 
با درايت اين واقعيت را دريافت و 
خاطرات و تألمات اين خطا را خاطر 

در حقيقت، پيش از . نشان مي كند 
نكه شاه به سفير امريكا پيشنهاد كودتا آ

كند و بر سر زاهدي بعنوان جانشين 
صدق توافق كنند، كساني از رهبران م

نهضت ملي زاهدي را نامزد جانشيني 
 مصدق مي .مصدق كرده بودند 

  :نويسد
     خاطرات و تألمات مصدق صفحه(

217: (   
نمايندگان جبهه ملي كه اين       « 

گروه از نمايندگان را مي توان از نظر 
  :فكر و عقيده به دو دسته تقسيم كرد 

زادي و آ كه به نمايندگاني –الف
استقالل مملكت ايمان داشتند و هيچ 

نها را  از عقيده و ايمان خود آچيز 
خرين لحظه در آمنحرف ننمود و تا 

  .عقيده خود باقي ماندند 
زادي و استقالل آنمايندگاني كه  –ب

را وسيله پيشرفت اغراض و مقام 
قرارداده و از همان ماه هاي اول 
ر تشكيل دولت اين جانب، سرلشگ

نامزد نخست  را زاهدي، وزير كشور
 تير 23من بعد از غائله . وزيري كردند 

ن مطلع شدم و از عدم توجه و كم آاز 
فكري بعضي از همكارانم بسيار تعجب 

چون كه جبهه ملي در مجلس . كردم 
اكثريت نداشت كه سر لشگر با رأي 
جبهه ملي در مجلس نخست وزير بشود 

از اين  . دو تابع نظرات جبهه ملي باش
هم كه بگذريم، سياست خارجي چطور 
موافقت مي كرد كه باز شخص ديگري 
متصدي كار شود كه نهضت ملي ايران 

( » ن سياست رهبري كند ؟ آرا به ضرر 
خط كشي زير جمله ها از اين جانب 

  )است 
   بدين قرار، هرگاه اين دسته از 

مي دانستند  برگزيده » نمايندگان « 
ياز و دست يار قدرت اقليت صاحب امت

نها نمي » آچوب دست « خارجي، 
لترناتيو آن آشود و خود در ايجاد 

شركت نمي كردند و هرگاه رهبري 
نهضت ملي نسبت به تشكيل اين 

لترناتيو القيد نمي ماند و از مردم مي آ
 تير در صحنه حضور 30خواست چون 

فعال داشته باشد، از وقوع كودتا پرهيز 
 تير 30يز درس تجربه امروز ن.  مي شد 

را مي بايد بكار برد و با تمام توان 
لترناتيو آكوشيد و نگذاشت امريكا 

بسازد و با رژيم حاكم مدار بسته بوجود 
  .ورد آ
 واقعيت  چهارم كه با مجاز خود ●

بر : ساخته جانشين مي كنند، اينست 
فرض كه مصدق مي بايد  واقع بين مي 

ه نفت بود و واقع بيني يعني حل مسئل
منافع امريكا و انگليس در « با قبول 

،  تشخيص منافع با امريكا و »ايران 
نها به مصدق اجازه آيا آانگلستان بود و 

نها را آنها منافع  آمي دادند به جاي 
تعريف و ميزانش را معين كند؟  روشن 
بود كه وقتي به مصدق اين اجازه را 
نمي دادند، به دست نشاندگان بريده 

چنانكه به شاه .  نيز نمي دادند از مردم
زاهدي ناگزير . و زاهدي نيز ندادند 

شد قرار داد كنسرسيوم را به مجلس 
ببرد و بگويد گفته اند حتي يك واو 

اما پيش از .  ن نبايد پس و پيش شود آ
ملي شدن صنعت نفت و زمامداري 

مصدق  نيز، قرار داد الحاقي را به 
 وقتي. حكومت ساعد تحميل كردند 

كميسيون نفت تشكيل شد و قرارداد 
الحاقي در معرض رد قرار گرفت، 

راء قرارداد را از مجلس آحكومت رزم 
را  آپس گرفت و گفته شد رزم 

.   را در جيب دارد 50 – 50قرارداد 
، در برابر اسناد، در حكومت مصدق نيز

قلمرو نفت، دو قدرت امريكا و انگلستان 
 را مصمم بودند با ايران قراردادي

امضاء نكنند كه در مقايسه با 
قراردادهاي نفتي با كشورهاي نفت 
 .خيز، امتياز بيشتري را عايد ايران كند 

خرين پيشنهاد در باره آگفته اند 
غرامت را مصدق مي بايد مي پذيرفت 

اما اسناد محرمانه اي كه اينك انتشار . 
نند كه مصدق آيافته اند، حاكي از 

مصدق .  كرد پذيرفت و انگلستان دبه
هم به سفير امريكا براي چندمين بار 

. انگليسها بهانه جوئي مي كنند: گفت 
نمي خواهند با حكومت من مسئله نفت 
را حل كنند و در تدارك اسباب بر 
كناري من از سمت نخست وزيري اند 

، ) ببعد 281از سندهاي ( بنا بر اسناد .  
امريكا كه نخست دبه درآوردن 

ير قابل قبول مي دانست، انگلستان را غ
ن، آبه پيشنهادي تن داد كه  بنا بر 

ايران مي بايد بابت مدت باقي مانده 
 نيز غرامت مي 1933قرارداد تحميلي 

 ژانويه 15اين پيشنهاد در . پرداخت 
همزمان با تشكيل . تسليم مصدق شد 

 امريكا، در ايران، دربار –جبهه انگليس 
 شاه، به عال، وزيردربار. دست بكار شد 

سراغ هندرسن، سفير امريكا در تهران 
رفت تا در باره جانشين مصدق گفتگو 

 اسفند، توطئه قتل مصدق به 9در . كند
خاطرات و « در . اجرا گذاشته شد 

، مصدق نقش هندرسون را در »تألمات 
  . توطئه قتل خويش شرح مي كند 

اما اين واقعيت تنها واقعيتي نيست كه 
  :مي پوشانند 

هان در تحول بود و بسيار بودند  ج●
كشورهائي كه ملي كردن صنعت نفت 
را توسط مردم ايران، فرصتي مي 
شمردند براي بيرون رفتن از سلطه 

در اسناد، مكرر  به اين . شركتهاي نفت 
 هرگاه راه :واقعيت تصريح شده است 

حلي براي نفت پيدا نشود،  مصدق مي 
بر اين بنا .  تواند نفت ايران را بفروشد 

، :  
 برفرض كه شاه به نمايندگي اقليت ●

صاحب امتياز به ايدن پيام نمي داد 
مسئله نفت را با مصدق حل نكنيد صبر 
كنيد او را بركنار كنيم  و مسئله نفت را 

، )خاطرات ايدن ( بسود شما حل كنيم
شرائط و اسباب پيروزي نهضت ملي 

اال اين كه براي . ايران وجود داشتند 
ن روز، مهمتر از آو انگلستان امريكا 

نفت، جلوگيري از استقرار مردم 
ن مردم آزيرا . ساالري در ايران بود 

ساالري را سبب تزلزل و بلكه سقوط 
« رژيمهاي منطقه و به خطر افتادن 

در اين . مي دانستند » منافع خود 
ضديت با استقرار مردم ساالري، روسيه 

د با وجو.  نها بود آن روز پشتيبان آ
اين، انديشه اي كه راهنماي ايران به  

 زير – مسلط –بيرون رفتن از روابط 
گاهي مردم كشور از آسلطه باشد و 

حقوق ملي خويش، مي توانست  مردم 
را بمثابه نيروي تعيين كننده سرنوشت 

 30چنانكه در . كشور، وارد عمل كند 
  . تير وارد عمل شد 

ن ايام، حزب توده جانبدار آاما در 
كتاتوري پرولتاريا از نوع استاليني دي
اقليت صاحب امتياز در پي . ن بود آ

. تجديد ديكتاتوري رضا خان بود 
كاشاني در بند نخوت و مجاز، مي 

اگر چوب را به جاي مصدق : گفت 
بگذارد همان كار را  مي كند كه 

زادي و آبيان . مصدق مي كند 
استقالل بر اصل موازنه عدمي  انديشه 

 مي توانست بگردد كه مردم راهنمائي
را  بمثابه صاحبان سرنوشت خويش 

  . وارد صحنه كند 
 رهبران نهضت ملي و مصدق و 
حكومت او را در رابطه با اين واقعيت 

بدون ترديد بر . ها مي بايد نقد كرد 
مصدق و همكاران او در رهبري نهضت 
ملي ايران، در رابطه با اين واقعيتها نقد 

ما سانسور كردن ا. جدي وارد است 
رمان خواه آواقعيتها و مصدق را 

خواندن، جعل تاريخ و فريب نسل 
نقد نفي نيست، تشخيص . امروز است 

كاستي ها بقصد پي گرفتن از سوي 
نسل امروز و به نتيجه رساندن تجربه 

  . است 
 نه انسان و نه جامعه انساني بدون –ب 
  :رمان وجود دارند آ
رمان آ بدون  انسان و جامعه انساني– 1

زيرا بدون هدف، عمل . وجود ندارند 
نكه انساني آبراي . ناممكن مي شود 

بتواند  اقدام به عملي را موضوع 
انديشيدن و تصميم كند، مي بايد هدف 
و بسا هدفهاي دور و نزديك را مشخص 

نگاه وسيله و يا وسيله هاي آ. كند 
رسيدن به هدف را  معين كند و 

بدين .  ل بگيرد سرانجام تصميم به عم
قرار، دوگانه انگاشتن، چه رسد به مقابل 

رمان، بيرون رفتن آنشاندن واقعيت و 
.  از عرصه واقعيتها به قلمرو مجاز است 

يا مي بايد در شگفت شد از سخن آ
كساني كه خويشتن را مجاز نشين كرده 

رمان آاند و ميان واقعيت گرائي با 
؟ خواهي رابطه تضاد بر قرار مي كنند 

چرا دروغ سازي بدون پوشاندن .  نه 
و .  واقعيت با مجاز ممكن نيست؟ 

دروغ سازان نادانسته واقعيتي را كه 
مي خواهند قلب كنند، شفاف تر در 

  :معرض ديد همگان قرار مي دهند 
رمان آي بدون »واقعيت گراها  « - 2

رماني دارند كه نمي آ. وجود ندارند 
رمان  آ.شكار شود آخواهند بر ديگران 

براي مثال، مي . نها قدرت است آ
قاي هاشمي رفسنجاني آ: گويند

اما عمل . واقعيت و عمل گرا است 
يد چه آبدون هدف به تصور نيز نمي 

رسد كه موضوع تصميم و عزم و اجرا 
حاصل زندگي اين شخص، حتي . شود 

كارنامه هاي او، گزارش بس شفافي از 
قدرتي است كه او و همانندهايش 

در كارنامه . ن خويش كرده اند رماآ
 او، 63 تا پايان سال 60هاي سالهاي 

يك هدف بلند مدت و كاري بيانگر 
او تا اين . اين هدف وجود ندارد 

، زمان نمي داند كه كارنامه ها او را
 بمثابه يك حريص مهار نكردني قدرت،

در حقيقت، اگر . لو مي دهند 
يادداشتهاي او سراسر فعاليتهاي روزمره 
هستند، بدين خاطر است كه وقتي 

رمان مي شود، زمان هر عمل آقدرت 

ورده آچرا كه قدرت فر. كوتاه است 
از اين . روابط روز به روز قدرت است 

رو است كه هدفها روزانه و پراكنده 
براي مثال، در دوران . مي شوند 

مبارزه با شاه، هدف مشخصي كه رها 
، كردن ايران از استبداد زير سلطه بود

اما با . به تمامي فعاليتها جهت مي داد 
قاي خميني به تهران تا پايان آورود 

عمر او، ديگر جز قدرت هدفي كه 
فعاليتهاي او را تنظيم كنند، وجود 

از اين رو، فعاليتهاي او روز به . ندارد 
به شهادت كارنامه . روز و پراكنده اند 

قاي هاشمي رفسنجاني، حتي آهاي 
 سال 8نكه آبرغم ،پيروزي در جنگ

بطول انجاميد، هدفي كه به فعاليتها 
بلكه دست . جهت بدهد نبوده است

ويزي  بوده است براي كشماكشهاي آ
  . روزمره بر سر قدرت 

 و نيز، بدون هدف، عقل با واقعيت – 3
اين هدف . رابطه برقرار نمي كند 

است كه انسان را با واقعيت در رابطه 
نا بر حتي وقتي ب. قرار مي دهد 

شناخت واقعيت مي شود، براي مثال، 
انسان مي خواهد يك واقعيت را همان 
سان كه هست بشناسد، هدف كه 
شناسائي است مي بايد  وجود داشته 
باشد تا استعداد دانشجوئي انسان بكار 

  :افتد 
عقل با واقعيت  بدون تشخيص هدف، 
  .رابطه بر قرار نمي كند 

ا  بدين قرار، دو نوع رابطه ب- 4
رابطه با : واقعيت بر قرار مي شود 

واقعيت وقتي قدرت هدف است و 
رابطه با واقعيت وقتي استقالل و 

وقتي استقالل . زادي هدف مي شود آ
زادي هدف مي شود، دروغ و مجاز آو 

بي محل مي شود و عقل واقعيت را 
زيرا با . همان سان كه هست مي بيند

. واقعيت رابطه مستقيم برقرار مي كند 
اما وقتي قدرت هدف مي شود، عقل 

نسان كه بكار قدرت مي آواقعيت را 
زيرا از رهگذر قدرت . يد، مي بيند آ

و از . با واقعيت رابطه برقرار مي كند 
نجا كه بدون دروغ و مجاز، قدرت  آ

وجود نمي جويد و بخش بزرگي از 
وجودش نيز مجازي است، وقتي 
قدرت هدف مي شود، واقع بيني نيز 

از اين رو بود و . مكن مي شود غير م
هست كه رفتارهاي شاه سابق، خميني، 

و اينكه ... هيتلر، استالين، موسوليني و
 –گردانندگان رژيم مافياهاي نظامي 

مالي هر روز بيشتر از روز پيش، 
ترجمان واقعيت گريزي بوده اند و 

در تاريخ نويسي قدرت پرستان . هستند 
واقعيتهايي نيز كه تأمل كنيم مي بينيم، 

كه سانسور مي كنند را با مجازها 
تا نه تنها واقعيت . جانشين مي سازند 

، بلكه گريزي قدرت مدارها را بپوشانند
  .  نها لقب واقع بين نيز بدهند آبه 

بدين قرار، مصدق بدين خاطر كه 
زادي آاستقالل ايران و استقالل و 

رمان آانسان ايراني و غير ايراني را 
. ود، واقع بين بود خويش كرده ب

: تجربه نهضت ملي ايران مي گويد 
نها كه قدرت را هدف كرده آهمه 

بودند و از راه قدرت خارجي مي 
خواستند به هدف خود برسند، از 

از جمله از .  واقعيت ها مي گريختند 
  :اين دو واقعيت 

  15صفحهدر 

  رمان ؟آواقعيت و 
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    در فصل سوم مجموعه آن بخش از 
خبرها را مي يابيد كه از ايران گزارش 
شده اند و بر انتخاب هاشمي رفسنجاني 
به رياست مجلس خبرگان و وضعيت 

 كه براي –عملكرد احمدي نژاد سپاه و 
شركت در مجمع عمومي سازمان ملل 

  24متحد به نيويورك رفته است و 
سپتامبر، در دانشگاه كلمبيا ، سخنراني 
كرده و به پرسشهاي دانشجويان پاسخ 

غاز، رئيس دانشگاه او را آگفته و در
...  ديكتاتوري بي مقدار و تروريست و

وسيع توصيف كرده و بر ضدش تظاهرات 
  .پرتو مي افكنند ...  و –مده اند آبعمل 

    در فصل چهارم ، موارد فساد را  كه 
و -ديوان محاسبات گزارش كرده است

يك مورد كه رئيس كميسيون انرژي 
  - ورده است آن سخن بميان آمجلس از 

  .مي خوانيد 
     در فصل پنجم، قسمتي ديگر از 

موزش و آتحقيق ژاله وفا را در باره 
  .ورش  مي بابيد پر

      و در فصل ششم ، خبرهاي تجاوزها 
   :به حقوق بشر را مي خوانيد

  
  

يا امريكا با توليد آ
» قرضه« كاالئي كه 

است جهان را در كام 
بحراني سخت فرو 

  :برده است؟
  

قرضه توليد اصلي امريكا 
گشته و اين قرضه چنان 
حجمي را يافته است كه 

به . قابل بازپرداخت نيست 
وليد قرضه است كه امريكا ت

خواستگاه و  مركز بحران 
  :جهاني شده است 

  
 تحقيقي LEAP/E2020گروه محققان 

  ورده است و  در آرا بعمل 
 Global Europeبولتن ْ

Anticiüation Bulettin   
GEABNo 17  15 ، به تاريخ 

، نتيجه تحقيق را به زباني  2007سپتامبر
فمهند  كه غير متخصص ها هم بتوانند  ب

 :انتشار داده است 
( موتور اصلي بحران سامانه اي  ●

اين .  كنوني در امريكا است ) سيستمي 
 1945ن سان كه از » آيايان غرب « 

بدين سو مي شناسيم ،  پيش از همه، 
اقتصادي ، ( فروريختن در تمامي ابعاد  

پولي، مالي ، ديپلماتيك، روشنفكري و 
در قرن پايه نظم جهاني ) استراتژيك 

و .  بيستم ، يعني اقتصاد امريكا است 
اين كشورامريكا است كه در قلب 

بحراني . بحران مالي و بانكي مي يابيم 
كه از تابستان بدين سو، جهان را فرا 

براي اين كه تصوير ساده . گرفته است 
اي در ذهن مجسم كنيم، گوئيم كه از 

بر شن روان ) امريكا ( اين پس ، پايه 
ني اين كه مجموع بنا و پايه  يع. است 

  . ن دارند فرو مي ريزند آ
    بزرگي خطر پيش رو، گروه محققان 

 1000ن  داشت كه در بيانيه اي آرا بر

كلمه اي،  بحران سامانه اي را توضيح 
خطر بزرگ و جدي است .  دهند 

بدين خاطر كه از اين پس هيچ قدرتي 
( توان متوقف كردن بحران سامانه اي 

هيچ قدرتي حتي . را ندارد ) ي سيستم
  .ن را محدود كند آنمي تواند اثرات 

 ، و از زمان فروپاشي 1945 از سال ●
اتحاد جماهير روسيه شوروي، در 

،  بطور روز افزون،  اقتصاد 1989
امريكا  تنها ستون پايه نظام مالي و 

قطع رابطه .  بانكي جهان گشته است 
 راه را  ،1971 اوت 15دالر با طال ، در  

براي افزودن  روزافزون  بر دالر در 
مدن قطب آپديد .  جريان باز كرد 

هاي جديد توليد صنعتي و فني و يا 
خدمات در جهان، همراه شد با كاسته 
شدن روز افزون از توان تعليم و تربيت 

 كاسته شدن از ،امريكائيان و بنا بر اين
و .  ورده هاي امريكا آتوان رقابت فر

بب افزايش بي سابقه و بي اين امر س
دولت و شهروندان ( مانند قرضه امريكا 

به يمن توان ابداع .  گشت ) امريكا 
دستگاههاي مالي و همدستي كم و 

 -بيش ساده لوحانه دستگاههاي بانكي 
بانكهاي مركزي و بانكها و رسانه ( مالي 

هائي كه به امور مالي مي پردازند و 
اين ، ... ) سياستمداران و اقتصاددانان و

قرضه ، هر روز بيشتر از روز پيش،  
نمودار قرضه . توليد اصلي امريكا شد 

خانواده هاي امريكائي نشان مي دهد 
،  در افزايش 2006 تا 1980كه از 

  . مداوم بوده است 
 ارتش بوش و متحدان ايدئولوژيك ●

و يا فرصت سازان براي رانت خواري ، 
د موجب  افزايش بي حساب اين تولي

به يمن حمايت سخت فعاالنه . شدند 
لن آوزير خزانه داري سابق امريكا، 

گريسپان ، قرضه دولتي ، وام خانه ، وام 
هم ... خودرو ، وام كارت بانكي و

افزايش بي سابقه يافتند و هم خود را 
ورده اي كه اقتصاد مسلط آبمثابه  فر

ورده ديگري توليد مي آبيش از هر فر
و بقيه دنيا به خريد .  كند نشان دادند 

« بيش از پيش  اين توليد جديد 
ادامه داده اند و مي » ساخت امريكا 

دهند و نخبه هاي غرب  مسحور 
خالقيت باورنكردني وال استريت و 

ن، سيته لندن گشته و بسا مشوق آتابع 
  .اين خريد بوده اند و هستند 

 با وجود اين ، چند سالي است كه ●
( ن دارد هركس دو چشم براي ديد

يعني ولو كارشناس و يا تصميم گيرنده 
اي  نباشد كه چشمانش جز گزارشها در 
باره  واقعيت يا بخشنامه هاي مطبوعات 

سيري در امريكا كند  ) نمي خوانند 
مي تواند ببيند كه، بخالف اروپا يا 

سيا،  كشور در حال فقير شدن همه آ
راه ها و پلها و ( زير بنا ها : جانبه ايست 

در فرسودگي و ... ) رودگاهها وف
موزش و پرورش در سقوط آدستگاه 

زاد ، مهاجرت به امريكا رو به افزايش آ
و اغلب با سطح تعليم و تربيت نازل ، 
وابستگي به واردات انرژي رو به 
افزايش ، تأخير تكنولوژيك در بسياري 

ديدن اين واقعيت ...  قلمروها بيشتر و
اساسي را  نها يك سئوال آها و تصديق 

چه كسي اين : به ذهن مي رساند 
ن آقرضه  عظيم كه بطور مداوم بر

افزوده مي شود را خواهد پرداخت و  
   ؟  چگونه خواهد پرداخت

    بنا بر نموداري كه خزانه داري 
امريكا انتشار داده است، كل قرضه 

 صفر فرض 1974امريكا را كه در سال 
  ميليارد28190 به 2006كني، در سال 

  . دالر بالغ شده است 

 و به دنبال 2001 سپتامبر 11 اما تا ●
ن ، اشغال عراق و كاترينا كه موجب آ

ويراني بخشي از ايالت نوول اورلئان 
 فرو ريختن پل بر رود مي شد و اخيرا 

سي سي پي ، پنداري  همگان و حتي 
كارشناسان جز ارقامي را نمي ديدند 

د كه كه سيستم ، سيستمي انتشار مي ده
» قرضه ها « محصول خود را كه 

بديهي است اين . باشند، مي فروشد
رقم ها به همه اطمينان مي دهند كه 
همه چيز خوب و وام داران ميان حال 

  .به پرداخت وامهاشان توانا هستند 
    و بعد،  حدود يك سالي مي شود كه 
با شتاب گيري رو به افزايشي ، واقعيت 

د در همه معادله زار دهنآ، اين پارامتر 
ها كه كارشناسان و ايدئولوگها ترتيب 

پي . مي دهند ، خود را نشان مي دهد 
در پي قرضه توليد مي شود و هر بار با 
رقمي بزرگ تر بدان اميد كه رشد 

مد واقعي به سطح آاقتصاد و افزايش در
قرضه اي كه توليد شده است ، خواهد 
رسيد و بقيه جهان همچنان به خريد 

امريكا را ادامه ميدهند و قرضه قرضه 
هاي جديد  امريكا  را به حساب 

البته با ( بستانكار خود مي نويسند 
صورت سازي و تضمين در برابر خطر 

غافل از اين كه خطر . عدم پرداخت 
  ) . را همين قرضه ايجاد مي كند 

) سقوط قيمتها (  اما  بحران مسكن ●
مدهاي متصل بهم و آدر امريكا پي 

، GEAB.  ورد آميزي ببار مي آه فاجع
 ببعد، ماه به ماه، 2006از ماه فوريه 

هشدار مي دهد كه بحران ما در 
 چهره خود را نشان 2007اواسط 

سر انجام، دستگاههاي . خواهد داد 
 مالي  پي بردند كه بدهكار –بانكي 

نهائي اين كارخانه توليد قرضه كه 
امريكا شده است،  يعني امريكائي 

، يا هم اكنون توانا به پرداخت متوسط 
وام نيست و يا  بر اثر ركود اقتصاد 

غاز شده است، دارد ناتوان آامريكا كه 
  . مي شود 

، اين مؤسسات بزرگ 2007 از بهار ●
شروع كرده اند به ارزيابي وضعيت 
خود بدون اينكه اندازه بحران را 

زيرا عادت و پيروي از رويه .  دريابند 
اميدوار نگاه داشته نها را آمعمول، 

است كه اقتصاد امريكا جهش خواهد 
كرد و سقوط قيمت مسكن كوتاه مدت 

كه سطح اشتغال باال . خواهد بود 
خواهد ماند و سرمايه گذاريهاي 
كارفرمائي ها از سر گرفته خواهند شد 

مدهاي معامله گران بورس آو در
نها را بر اثر سقوط آجبران زيان 

هر ...  د  وقيمتهاي مسكن خواهد كر
نها ، بجاي تحليل هاي جدي ، آيك از 

در رسانه هاي بزرگ كه به امور مالي 
و پولي مي پردازند، به شنيدن يا 

از » نيايش هاي پرهيزكارانه « خواندن 
زبان و قلم مسئوالن بانكهاي مركزي، 

  .بسنده مي كنند 
،  بانكهاي 2007در اواسط تابستان  ●

 بخش بسيار بين المللي مسلم يافتند كه
بزرگي  از همه قرضه ها هرگز وصول 

تحول بازار اوراق  .   نخواهد شد
) اوراق تجاري ( = قرضه خزانه داري 

كه بكار كارفرمائي ها در تأمين سرمايه 
 –يند و در قلب بحران بانكي آمي 

. مالي كنوني هستند ، بسيار گويا است 
بازار اين اوراق از ماه اوت در سقوط 

  . است 
    با توجه به سر رسيد ها ، بانكهاي  

بزرگ تصميم گرفته اند نقدينه واقعي 
و نه شبه نقدينه مانند ( ورند  آگرد 

ورده هاي مالي كه در آاغلب فر
سالهاي اخير به ميليونها پس انداز 

ورده آاين فر. كننده فروخته شده اند 
ها بر پايه قرضه امريكا توليد و فروخته 

اين بانكها حاضر لذا، ) . مي شوند 
نيستند اعتبارهائي را بدهند كه باردار 

از جمله، ديگر .  باختهاي بزرگ هستند 
زيرا  هر . به يكديگر نيز وام نمي دهند 

نها غرق در بورس بازي و آيك از 
سوداگري هستند كه بر پايه قرضه هاي 

. مده و بزرگ شده است آامريكا پديد 
ه بيشتر اين بانكها به يكديگر مظنونند  ك

غرق شده باشند و در معرض ورشكست 
  .قرار گرفته باشند 

 زيرا، در حقيقت،  امر در حال وقوع ●
بدين خاطر . همين ورشكستگي است 

 بانكهاي اروپائي را BCEاست كه 
ژان كلود تريشه . غرق نقدينه مي كند 

مي بايد ورشكست بانك كردي ليونه را 
ي در حقيقت، تمامي بنا.  ورد آبه ياد 

مالي كه بر پايه قرضه امريكا ساخته 
. شده است در حال فرو پاشي است 

زيرا مصرف كننده امريكائي زير بار 
وامها مانده است و در همين حال، 
اقتصاد امريكا دارد وارد  ركود مي 

در پس وامهاي مسكن كه .  شود 
احتمال وصولشان بسيار كم است ،  از 
اين پس، در صد باالئي ازتمامي 

مهاي ، وامهاي مسكن و وامهاي وا
( خودرو و وامهاي كارتهاي اعتبار 

امريكا  دارند الوصول مي ) بانكي 
مدن ارزش دالر و آبا پائين ( شوند 

اوراق خزانه، قرضه هاي بخش عمومي 
، دولت و شهرداريها نيز دارند الوصول 

  ) . مي شوند 
     به سخن ديگر، در قلمرو بانكها و 

غير از ( ن المللي مؤسسات مالي بي
اغلب مديران كنوني بانكهاي بين 

ينده، آ ماه 6مي دانند كه در ) المللي 
فعاليت اين بانكها و مؤسسه ها است كه 

نها است كه يا آو بيالن . فلج مي شود 
نها است و يا  آگوياي ورشكست 

  .گزارشگر زيان عظيمشان است  
 بنا بر نمودار  خزانه داري امريكا ، ●

 به اغلب كشورهاي دنيا بدهكار امريكا
 و 400 و چين 600ژاپن : است 

 و كشورهاي نفت خيز 120انگلستان 
  ميليارد دالر از امريكا 80 و برزيل 110

 كشور ديگر 21 غير از اينها، . طلبكارند 
  . از امريكا طلبكارند 

نجا كه بحران مسكن به اقتصاد آاز  ●
واقعي نيز سرايت مي كند، نه تنها در 
امريكا كه در كشورهاي جهان بحران 

بحران بازار مسكن در : ورد آپديد مي 
انگلستان  و فرانسه و اسپانيا  كه در سال 

ن، آجاري بروز مي كند و به دنبال 
سيا آژاپن و چين و ديگر كشورهاي 

مي بايد با كاهش شديد صادرات خود 
به امريكا و كاهش ارزش دارائيهاي 

 دالر و اوراق (خود كه به دالر هستند 
... ) خزانه و سهام شركتهاي امريكائي و 

نها كه از آبديهي است . مقابله كنند 
امريكا بيشتر طلب دارند بيشتر زيان 

  . خواهند كرد 
 در باره دنباله رويدادها ، گروه ●

LEAP/E2020 با دو پرسش روبرو  
نها داده ها و آاست كه براي پاسخ به 

چه :  دارد اطالعات دقيق در اختيار ن
تعداد كارشناس و مقامات بانكهاي 
مركزي و روزنامه نگاراني كه به 
توصيف و تجزيه و تحليل رويدادهاي 
مالي و پولي مي پردازند و 
سياستمداران امريكائي كه مسحور 
امريكا هستند مي توانند توالي 

نها را از آرويدادهائي دريابند كه ديد 
يا آجهان زير سئوال برده است ؟  

يعني جهش ( » معجزه « بدون انتظار 
اقتصاد  امريكاي امروز كه ديگر هيچ به 

) امريكاي اواسط قرن بيستم نمي ماند 
اي كه رخ نخواهد داد، مي توانند با 

  سرعت الزم  به عمل برخيزند ؟ 
 مسابقه سرعت ميان واقعيت  و نظريه ●
در يك بحران سامانه . غاز شده است آ

وز همواره واقعيت ، پير) سيستمي ( اي 
تصميم گيرندگان ، هرگاه دانا . است 

باشند، دست كم مي توانند از تصادم 
شديد با واقعيتها اجتناب كنند و مانع از 
وارد شدن زيانهاي بزرگ به مردم 

ينده ، در آماه هاي .  خود شوند 
تمامي جهان،  خوب از بد جدا مي 

  . شود 
  LEAP/E2020     به نظر گروه   

«  مسلم است اينست كه نچهآ
گرفتار بحراني بس سخت مي »امريكا
اين گروه تاريخ وقوع بحران را .  شود 
هرگاه بحران .  معين كرده است 2007

شدتي را بجويد كه پيش بيني مي 
 1929شود، بسيار شديد تر از بحران 

اگر چه برخي خاصه ها . مي شود 
مشترك هر دو بحران ، ماه ها است، 

 1929د  و اگر چه بحران بروز كرده ان
،  امر واقعي است كه در تاريخ جديد، 

ن مي سنجند ، اما بسا آرويدادها را با 
ن را به دست آبحراني كه در راه است 

  .فراموشي بسپارد 
در » تنها ابر قدرت « : انقالب اسالمي 

حال انحطاط كه توليد اصليش قرضه 
شده است، به نفت ، هم بعنوان انرژي و 

ورده اي كه به امريكا اجازه آوان فرهم بعن
مي دهد پول كاغذي ، دالر، به دنيا بدهد 

بخصوص . ، اهميت حياتي پيدا مي كند
ن فزوني آكه تقاضاي نفت بر عرضه 

گرفته و احتمال مي دهند بهاي نفت در 
   : دالر افزايش يابد380 به 2015

  
در هرسال ، تقاضاي نفت 

 ميليون بشكه 5/1به ميزان 
 مي يابد و عرضه افزايش

بسا در . نفت تكافو نمي كند
  بهاي نفت بشكه اي 2015

  : دالر خواهد شد 380
  
 سپتامبر ، مصاحبه اي با 13 لوموند ◄

منصف كعبي مسئول مواد اوليه در 
Ixis CIB ورده است كه آ  بعمل

  :ن اينست آچكيده 
 سال اخير،  5 تقاضاي نفت ، در طول ●

ن بشكه در  ميليو5/1ساالنه به ميزان 
روز افزايش يافته است اما عرضه نفت 

: كمتر و كمتر مي تواند افزايش بيابد 
 ميليون بشكه در روز 3 و 2به جاي 

 ميليون در روز 2/1سابق، اكنون 
نفت درياي شمال . افزايش مي يابد

دارد ته مي كشد و بهره برداري از 
.  منابع شناخته شده كاهش مي پذيرد 

 كاوش نفت در برغم پيشرفت فني و
درياها، حاصل كاوش ها كم و كمتر 

ديگر منابع نفتي بزرگ مثل .  مي شود 
هرچند .  منابع عربستان پيدا نمي شوند 

در قطب شمال و شمال روسيه و ته 
درياها منابع بهره برداري نشده وجود 

  .دارند 
نكه ميزان رشد اقتصادي  كاهش آ با ●

 1/1يافته است ، ميزان تقاضا روزانه 
.  ميليون بشكه افزايش يافته است 

ژانس بين المللي انرژي اتمي پيش آ
ينده ، تقاضا  آبيني مي كند سال 

 ميليون بشكه افزايش 4/1روزانه 
  خواهد 

  4صفحهدر 

  !ش آكاسه داغ تر از 
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در اين ارزيابي تجديد نظر . يافت 
ن كاسته آ ميليون بشكه از 3/0كرده و 

  سيا ، بخصوص چين، آتقاضاي . است 
از : رابر شده است  سال دو ب5ظرف 

 ميليون بشكه در 7 ميليون بشكه به 5/3
اين تقاضا بر تعادل .  روز رسيده است 

  . عرضه و تقاضا در جهان اثر مي گذارد 
،  2005 در مطالعه اي كه، در سال ●

رتوس  انجام داده ايم آباتفاق پاتريك 
به اين نتيجه رسيده ايم كه بهاي نفت 

بشكه اي   به 2015مي تواند در سال 
ورد را آامروز اين بر.  دالر برسد 380

بخاطر رشد .  همچنان معتبر مي دانيم 
سيا، از زماني ببعد، تقاضا از آاقتصادي 

اگر .  عرضه بسيار فاصله خواهد گرفت 
هنگ كنوني را حفظ آرشد مصرف 

 سال ، چين همانقدر 15كند، از حاال تا 
.  نفت مصرف خواهد كرد كه امريكا 

وقتي .   ميليون بشكه 21انه يعني روز
عرضه به هيچرو از پس تقاضا بر نيامد، 

.  خواهد شد 7قيمت نفت ضرب در 
 300يعني به دالر ثابت، هر بشكه نفت 

.   دالر ارزش پيدا خواهد كرد 350تا 
 150 تا 120وقتي بهاي هر بشكه نفت به 

دالر  رسيد، بازارها واكنش نشان 
مصرف نفت كاهش . خواهند داد 

خواهد يافت زيرا قيمت بسيار باال است 
بنا بر اين ، بخاطر واكنش پيشاپيش .  

 دالر 350بازار ، نفت هرگز بشكه اي 
  . نخواهد شد 

 سال عمر دارند 50 تا 40 منابع نفت ●
البته، استخراج نفت بستگي به پيشرفت . 

بسا پيشرفت . تكنولوژي دارد 
تكنولوژي امكان بهره برداري از ته 

با اينهمه، در .  منابع نفت را بدهد مانده
ينده، دوره ته كشيدن آ سال 25 تا 20

در حال .  منابع نفت  شروع مي شود 
حاضر، تنها كشورهائي كه ظرفيت 
توليد دارند عبارتند از عربستان و 

كويت و عراق و به ميزان كمتري  
در اين ناحيه هزينه توليد نيز از . ايران 

عراق . تر است هرجاي ديگر دنيا پائين 
ينده توليد آاعالم مي كند كه در سال 

 ميليون بشكه 3نفت خود را به روزي 
 تا 2در حال حاضر، . خواهد رساند 

 ميليون بشكه در روز توليد مي كند 5/2
 سال توليد 4پيش بيني مي كند ظرف . 

.   ميليون بشكه در روز برساند 6را به 
  10 تا 5/8عربستان سعودي روزانه بين 

.  ميليون بشكه نفت توليد مي كند 
براي اين كه بيشتر توليد كند مي بايد 

اين كشورها تنها . سرمايه گذاري كند 
نقاط جهان هستند كه مي توانند به 

  . سرعت عمل كنند 
      از زمان سقوط رژيم كمونيستي در 
روسيه، اين كشور توليد خود را به 

.  ميليون بشكه رسانده است 10روزي 
تمال نمي رود بتواند بيشتر از اين اح

هم بخاطر تأسيسات .  توليد كند 
فرسوده و هم بخاطر رفتن به سراغ گاز 

  . ب و هوا آو هم به جهت سختي 
     مي ماند كانادا كه منابع عظيم دارد 

ميخته به خاك و سنگ است آاما نفت 
و استخراج نفت نياز به انرژي بسيار 

 براي تأمين پيش بيني كرده اند. دارد 
انرژي الزم ، يك نيروگاه اتمي بسازند 

هزينه بهره برداري نفت از اين منابع . 
بهاي نفت بايد بسيار . ، بسيار باال است 

باال باشد كه بهره برداري از اين منابع 
  . صرف كند 

با وجود اين وضعيت، :  انقالب اسالمي 
 مالي بجاي –رژيم مافياهاي نظامي 

ن را بباد آ گاز كشور ،  حفظ منابع نفت و
ن انرژي هسته اي آمي دهد تا بجاي 

  ! توليد كند 
     در بحثي كه تني چند از كارشناسان 

 تلويزيون فرانسه ، به تاريخ 5در كانال 
 سپتامبر كردند،  اين نكات خاطر 21

  :نشان شدند 

 برغم حمله هاي زباني و تهديد به – 1
 را جنگ، رژيم مالها همواره رابطه خود

  .با اسرائيل حفظ كرده است 
  امريكا مايل نيست رژيم كنوني - 2

  .ايران واژگون شود 
     در حقيقت، نقش رژيم مافياهاي 

 مالي در جريان نفت به غرب به –نظامي 
  . كمترين بها ، تعيين كننده است 

     و پيش از اين نيز گفته شده بود كه 
. نفت علت حمله به عراق بوده است 

ك وزير خزانه داري پيشين امريكا مي اين
نويسد كه علت حمله امريكا به عراق ، 

   :نفت بود
  

گرين اسپن، رئيس بانك 
مركزي آمريكا تا پايان 

جنگ با : ، مي نويسد2006
  :عراق بخاطر نفت بود 

  
 كي كه اسپن نيگرآلن  ◄

 يها  سالي است طخواهيجمهور
 ي بانك مركزاستي ر2006 تا 1988
 با انتشار وي . بر عهده داشت  را كايآمر

 ياسي س كتاب خاطرات خود ضربه
 وارد نموده دي را به كاخ سفيا تازه

 كتاب ني در ايآنگونه كه و. است 
و   صادرات نفتانيآورده كنترل جر
 ،ي كشتار جمعيها نه مبارزه با سالح

 ي براكاي دولت آمري اصلزهيانگ
 در ني حكومت صدام حسيسرنگون

 در اسپن نيگر    .است  بوده2003سال 
 به ي منتهعي كتاب با اشاره به وقانيا

: است وشتهن 2003جنگ عراق در سال 
 اشاره دي باكه ني متاسفم از ااريمن بس«

 كه اغلب مردم درباره آن يزيكنم چ
 تي واقعكي كنند يصحبت م

جنگ « :  استياسيكننده س ناراحت
خاطر نفت آغاز شد بنا  عراق عمدتا به

حكومت صدام ، ديكاخ سف تصور رب
 ي برايدي در آن هنگام تهدنيحس
 انهي صدور نفت از منطقه خاورمانيجر

  . شد يمحسوب م
حكومت بوش صدام و : انقالب اسالمي 

رژيم او را تهديدي براي جريان نفت نمي 
دانست بلكه تهديدي براي دالر مي 

مي دانيم كه صدام تصميم . دانست 
اورو  گرفت نفت را نه به دالر كه 

  .بفروشد
خواستگاه و مركز بحران جهان شدن     

» دكترين جنگ پيشگيرانه « نياز به 
مگر اين كه امريكا ريشه بحران را . دارد 
   :بركند

  

يا جهان بايد خود را آ
ماده جنگ با ايران آ

كند  يا كه ديپلماسي، 
توانا به حل مسئله 

  :اتمي است ؟ 
  

در قسمت اول اين : انقالب اسالمي 
صل،  تجاوز هوائي اسرائيل به سوريه و ف

ن با نقشه حمله به ايران و در آربط 
قسمت دوم گرفتار شدن دو طرف يكي 
امريكا و ديگري رژيم مافياها به منطق 
تقابل و راه جلوگيري از نفوذ ايران در 

منطقه و در قسمت سوم ، موضعگيري 
ش شده آ كه كاسه داغ تر از –فرانسه 

در اين قسمت به . است را مي آوريم
مجازاتهاي اقتصادي در محدود شوراي 

  :  ن نيز مي پردازيمآامنيت و خارج از 
  

حمله اسرائيل به سوريه 
براي بمباران مركز اتمي 

زمون توان رديابي آبود ويا 
هواپيماهاي اسرائيل در 
صورت عبور از قلمرو 
هوائي سوريه براي حمله 

  :به ايران ؟ 
  

سوريه يا حمله اسرائيل به آ* 
براي از بين بردن تجهيزات 

  :اتمي بوده است ؟ 
  
 سپتامبر، هواپيماهاي اسرائيل 6 در ◄

. به حريم فضائي سوريه تجاوز كردند 
بعد ، رسانه هاي . نخست منكر شدند 

كره شمالي :  گروهي نوشتند و گفتند 
تجهيزات اتمي به سوريه فرستاده است 

نها را در خاك آو اسرائيل مسير ورود 
وريه تعقيب كرده و محل از بار پياده س

شدنشان را  تشخيص و بمباران كرده 
پيش از اقدام به اين تجاوز . است 

گاه كرده آهوائي ، بوش را از  ماجرا 
( نجلس تايمز آاز جمله، لوس .  است 

  : ، در اين باره مي نويسد ) سپتامبر 21
 در طول تابستان، اسرائيل اطالعات ●

 شمالي با سوريه گوياي همكاري كره
را در قلمرو اتم،  به اطالع پرزيدنت 

از جمله اطالع . بوش مي رسانده است 
داده است كه پرسنل اتمي كره شمالي 

  . در سوريه هستند 
     حكومت امريكا نه حمله هوائي 
اسرائيل به سوريه را مورد تفسير قرار 
داد و نه از داده شدن اطالعات توسط 

كاري اتمي كره اسرائيل در باره هم
  . شمالي و سوريه ، سخني گفت 

     اما حكومت بوش از اين كه كره 
شمالي با كشوري مثل سوريه همكاري 
اتمي مي كند كه رابطه بسيار نزديك با 

امريكا .  شفته خاطر شد آايران دارد، 
خواستار اقدام فوري شد از جمله 
بخاطر اين كه با كره شمالي گفتگو مي 

ه به توليد بمب اتمي نكآشود براي 
  . پايان بدهد 

 حمله نيز در شب انجام شد كه ●
  . خسارت جاني ببار نياورد 

     هدفي كه اسرائيل بمباران كرده 
است ، در شمال سوريه نزديك تركيه 

يك كارشناس خاورميانه  .  بوده است
كه با يكي از خلبانان گفتگو كرده 

علمليات بدانحد :  است مي گويد 
ماده كنندگان آد كه سري بو

نمي دانستند هدف ... هواپيماها و 
خلبانان تنها بعد از .  حمله كجا است 

گاه آاين كه پرواز كردند از مقصد  
مقامات سوريه مي گويند . شدند 

  .خساراتي وارد نيامده اند 
  اما منابع امريكا  بر اين نظر هستند ●

كه اطمينان حاصل نيست كه سوريه 
 اتمي داشته باشد و در قصد توليد بمب

اين زمينه با كره شمالي همكاري مي 
سوريه بطور فعال در كار توليد .  كند 

سالح شيميائي است اما در پي توليد 
بنا بر اين ، در باره .  بمب اتمي نيست 

اطالعات اسرائيل و اقدام اسرائيل 
  .ترديد وجود دارد 

 سوريه و كره شمالي، هر دو، وجود ●
لمرو اتم را تكذيب مي همكاري در ق

 سپتامبر، بوش از پاسخ 20در . كنند 
دادن به پرسشي در باره حمله هوائي 

اما به .  اسرائيل به سوريه ،  امتناع كرد 
كره شمالي هشدار داد كه صدور 
اطالعات و يا تجهيزات  به گفتگوها با 
كره شمالي بر سر متوقف كردن توليد 

ي و بمب اتمي ، در ازاي دريافت انرژ
شناسائي ديپلماتيك لطمه وارد مي كند 

 6نها مي خواهند گفتگوهاي آاگر : 
كشور به نتيجه برسد، هرگاه به صدور 
اطالعات اتمي و يا تجهيزات اتمي مي 

  . پردازند، اميدواريم  بدان پايان دهند 
 بخالف حمله اش به نيروگاه برق ●

،  اين بار، اسرائيل 1981اتمي عراق در 
ائي خود سانسور كامل بر حمله هو
سوريه اعتراض خفيفي . برقرار كرد 

.  كرد  و رهبران عرب ساكت ماندند 
نتيجه اين كه حمله موفق به مركز 
  .اتمي سوريه ، موفق و سر دولتي گشت

يا زدن هدفي در خاك سوريه آ ●
اينهمه اهميت داشته است كه اسرائيل 
با وجود نگراني از اين كه اين حمله به 

ن دست زده است آنجامد به جنگ بيا
؟  بروس ريدل، يك مقام پيشين سيا 

اين حمله هوائي : پاسخ مي دهد 
  . واجد كمال اهميت بوده است 

     اسرائيل از مدتها پيش مي دانست 
كه سوريه در كار توليد سالح شيميائي 

اما اگر اسرائيل .  و بسا بيولوژيك است 
تصميم گرفت حمله هوائي كند بدين 

 است كه خطر را جدي تلقي خاطر
  .كرده است 

ن آ    حمله اسرائيل سه روز بعد از 
انجام گرفت كه يك كشتي كره 

ن، آبار . شمالي وارد بندر سوريه شد 
نقش .  بنا بر قول رسمي ، سيمان بود 

منابع اسرائيلي . كشتي تاريك است 
مي گويند تجهيزات اتمي به سوريه 

 ديگران مي گويند.  ورده است آ
. قطعات موشك بار كشتي بوده اند 

برخي ديگر مي گويند حمله به كشتي 
اين دو . ن ربط نداشته استآو بار 

يك منبع نيز  مي . مقارن شده اند 
نكه رسانه ها آگويد  اسرائيل از بيم 

خبر را لو دهند، در حمله شتاب كرده 
  . است

  
حمله به تأسيسات اتمي و يا * 

ي و كارگاه توليد سالح شيميائ
بيولوژيك نياز به مخفي كردن 

يا اين حمله هوائي آ. نداشت
پوشش تدارك حمله هوائي به 

  : ايران است ؟ 
  
 بنا بر اطالعي كه انقالب اسالمي از ◄

منبع عرب و از داخل كشور تحصيل 
كرده است ، قصد اسرائيل اين بوده 

يا رادارهاي سوريه آاست كه بداند 
را تمامي مرزهاي هوائي اين كشور 

پوشش مي دهند و يا نقاط كور بسيار 
حمله هوائي اسرائيل را مطمئن . دارند 

كرد كه نقاط كور وجود دارند و مي 
ن، براي حمله آتواند به استفاده از 

هوائي به ايران از  قلمروهاي هوائي 
سوريه و تركيه عبور و هدفهاي خود را 

در واقع .  در خاك ايران بمباران كند 
تدارك حمله هوائي به ، اسرائيل در 

قرائن نيز حاكي از اين .  ايران است 
  :قصد هستند 

 جان بولتن ، نماينده سابق امريكا ◄
 سپتامبر گفته 22در سازمان ملل،  در 

اسرائيل توانائي حمله به : است 
تأسيسات اتمي ايران و از بين بردن 

او يكبار ديگر تأكيد . نها را دارد آ
راه حل كرده است كه جنگ تنها 

  .است 
 سپتامبر، بمناسبت سال روز 15 در ◄

تجاوز عراق به ايران ، در رژه نظامي ، 
رژيم انواع موشكها را  در رژه شركت 

  با 1 -از جمله گفت موشك قدر . داد 
 كيلومتر را در رژه شركت 1800برد 

داده است كه هم مي تواند هدفها را 
در اسرائيل بزند و هم در سرتاسر 

ه قواي امريكا را مورد تهديد خاورميان
  ن، آپيش از . قرار دهد 

 ريام)  سپتامبر 19(  شهريور 28  در ◄
 اتي معاون عملي، خلبان محمد علو

 ارتش، در ارتباط با يي هوايروين
 يي در بخش هواراني ايدستاوردها

 نكته را نيبا اعتقاد كامل ا«: گفت
 ي كه عدم واگذاركنم ياعالم م

 ،ي و دفاعيي هوادي جدزاتيتجه
 ي بود تا به فكر ارتقاينعمت بزرگ

 مختلف يها توان رزم خود در عرصه
 در يادي زاري با سرعت بسرانيا. ميباش
 دي جديها ي به تكنولوژيابي دستنهيزم

 داشته و ي بزرگيها شرفتي پيدفاع
 ني ما در ايي صنعت هوايها تيموفق

هم . بخش متنوع و گسترده است
 دوربرد، يها اكنون انواع موشك

 مهمات هوشمند، ،ي شكاريماهايهواپ
 نواع پرنده و هوشمند و ايها بمب

 به يونيزي و تلوي حرارتيها مهمات
 كشور در يدست متخصصان دفاع

 . شود ي مديحجم انبوه تول
 ني كه اي از موضوعاتيك       ي

 ياري بسغاتي آن تبليدشمنان بر رو
 كروز است كه يها  موشككنند، يم

 الزم را با ي آمادگزيوص ن خصنيدر ا
 كي نحوه عملكرد و حجم شليبررس

 و اكنون ميا  احراز كردهن،آ
ها در   مقابله با آني الزم برايها سامانه
 راني ما است و دشمنان ملت اارياخت

ها و   با موشكيدر هر حجم
 خود حمله كنند، يها جنگنده

 پاسخ را ي ملت آمادگيفرزندان ارتش
 . »دارند
 ي رواناتي عملراموني پيعلو       
 به يي درخصوص حمله هوالياسرائ

 سخن لي اسرائنكهيا«: كشورمان گفت
 جنگ كي تنها كند ي ميياز حمله هوا

 ني ايي است چون ما قدرت هوايروان
 رد راني حمله به ايبرارا  ميرژ
 كه ستي ني موجودلياسرائ. ميكن يم

 به راني اي براي جدديبخواهد تهد
 ...  ندارديتوان واقع ونوجود آورد چ

 ما تمام يها  برد موشكنكهيعالوه بر ا
 رد،يگ ي را در برممي رژنيخاك ا

 خود ي شكاريماهاي با هواپميتوان يم
 و پاسخ حمله ميبه خاك آنها حمله كن

 است، دي بعيلي آنها، هرچند خياحتمال
 مي به خاك آنها بدهييرا با حمله هوا

 دي تهدكي فقط ي طرحنيو چن
 را با ي ما هر كارو ستي نيتوخال
 جادي و احي صحيزير برنامه
 لذا ميده ي الزم انجام ميها يآمادگ
 را از سر خود ي هرنوع حماقتلياسرائ

 داند كه چه ي ملياسرائ.  كندرونيب
 ما يماهايها و هواپ  از موشكيا ضربه

   كشور يها البته طرح. خواهد خورد
  5صفحهدر 

  

  !ش آكاسه داغ تر از 
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 يرند ول شدن ندااني افشا و ب تيقابل

 آن در ياتيبدانند كه تحقق عمل
 . » استي حتمازيصورت ن

از )  سپتامبر 20( نجلس تايمز آ لوس ◄
قول مارك رگو، يك مقام وزارت 

اين : خارجه اسرائيل نوشته است 
تهديد كه مقامات ايران بطور مرتب 

ورند ما و جامعه بين المللي آبعمل مي 
را ما اين تهديد ها . را نگران مي كنند 

  . جدي مي گيريم 
نند كه آ اما برخي از ناظران بر ●

اسرائيل، با همĤهنگي با امريكا،  در تهيه 
  . نقشه حمله به مراكز اتمي ايران است 

     مقامات نزديك به رهبران سوريه  
نها بر اين باور هستند كه آ:  مي گويند

حمله هوائي اسرائيل به سوريه براي 
عي سوريه ن بوده است كه توان دفاآ

را ، در صورت حمله هوائي اسرائيل به 
  . ايران ، اندازه بگيرند 

    يك ديپلمات غربي كه در تماس با 
مقامات سوريه است،  در دمشق، به ما 

شمار بزرگي از مسئوالن بر اين : گفت 
باورند كه اسرائيل را امريكا همĤهنگي 
كرده و در جستجوي مطمئن ترين 

ه هوائي به داالن هوائي براي حمل
مقامات سوريه به استناد .  ايران است 

عكسهائي كه گرفته اند، مي گويند 
هواپيماهاي اسرائيل موشكهاي خود را 
بسوي بياباني خالي از بنا و سكنه شليك 

   . كرده اند
 در ايران ، محمد مرندي كه نزديك ●

به اصالح طلبان است، سخنان علوي را 
اي ماده سازي ذهن عمومي برآنوعي 

حمله محتمل اسرائيل توصيف مي 
  . كند

  
ديگ چني از اسرائيل * 

خواسته است به يكي از مراكز 
اتمي ايران حمله كند تا  امريكا 
در موقعيت  حمله به مراكز 

  ! :اتمي ايران قرار گيرد
  
 سپتامبر، نيوزويك اطالع 23 در ◄

داده است كه ديگ چني ، معاون 
ل رئيس جمهوري امريكا، از اسرائي

خواسته است  يك حمله محدود به 
يكي از مراكز اتمي ايران كند تا عكس 
العمل ايران و عكس العمل امريكا به 

  .عمل ايران را بر انگيزد 
      نيوزويك از قول دو منبع  مي 
نويسد كه مشاور پيشين ديگ چني ، 
داويد وارمسر  چند ماه پيش به يك 
گروه كوچك گفته است  ديگ چني 

نست كه از اسرائيل بخواهد به آدر فكر 
  . مركز اتمي ايران در نطنز حمله كند 

     واكنش نظامي ايران به اين حمله ، 
به امريكا بهانه حمله هوائي به ايران را 

همسر وارمسر به نيوزويك .  مي دهد 
  .گفته است اطالع صحيح نيست 

    برخي از منابع اطالعاتي مي گويند 
 2008يد در سال حمله به ايران مي با

اسرائيل به سوريه حمله .  انجام شود 
.  هوائي كرد و حاضر نيست بگويد چرا 

كره شمالي و سوريه هر دو تكذيب مي 
كنند كه كره شمالي به سوريه 

  .تجهيزات اتمي تحويل داده است 
    پس از اين كه نتان ياهو، مخالف 
حكومت المرت فاش كرد اسرائيل به 

ه  حمله هوائي هدفي در خاك سوري
كرده است، مشاور او ، يوزي اراد، به 

من مي دانم چه روي : نيوزويك گفت 
داده است و وقتي علني شد  همگان را 

سئوال اين .  مبهوت خواهد كرد 
ماده حمله آنيست كه امريكا چه وقت 

سئوال اينست كه . به ايران است 
ماده حمله به ايران آاسرائيل چه وقت 

  ...است 

  
 دوازده تن از ايرانيان و ده  *

 تن از سوريها،  در سوريه، 15
بهنگام سوار كردن يك كالهك 
شيمائي بر يك موشك، بر اثر 

  :ن، كشته شده اند آانفجار 
  
 سپتامبر ، مجله  جونز ديفنس 18 در ◄

گزارش كرده است كه  دهها تن از 
 تن از افسران 15مهندسان  ايراني و  

بي كشته شده سوري ، بر اثر انفجار  بم
اين عده مشغول  سوار كردن يك . اند 

بر ) VXخردل و گاز ( بمب شيميائي 
 26انفجار در .  موشك اسكاد بوده اند 

دو .  ژوئيه ، در حلب، روي داده است 
كشور خبر را سانسور كردند  تا دنيا از 
همكاري روز افزونشان در توليد اسلجه 

  . شيميائي  اطالع حاصل نكند 
)   سپتامبر 18( دل ايست نيوز      مي

خبر از اتحاد نظامي ايران و سوريه مي 
و اين اتحاد خود گوياي . دهد 

.  احتمال وقوع جنگي در منطقه است 
ن آخبر را مجله جونز ديفنس بعد از 

انتشار داد كه اسرائيل از دادن هرگونه 
توضيحي در باره حمله هوائيش به 

  . سوريه خودداري كرد 
ماه هاي اخير ، بشار اسد و       در 

محمود احمدي نژاد ، رؤساي 
جمهوري سوريه و ايران، چند نوبت 

از اين رو،  اتحاد .  ديدار  كرده اند 
نظامي جديد را نه تنها براي منطقه كه 

  .براي دنيا خطرناك توصيف كرده اند 
   
يااگرايران اورانيوم غني آ

كند براي اروپا خطرناك 
 را است ؟ فرانسه ايران
    -! تهديد به جنگ مي كند؟

تشديد مجازاتهاي اقتصادي 
  ايران به شورشيان -ايران 

عراق و افغانستان اسلحه مي 
  :دهد؟

  
يا غني سازي اورانيوم توسط آ*

ايران براي فرانسه و اروپا 
  :خطرناك است ؟ 

  
يا غني سازي آ به اين پرسش كه ◄

اورانيوم توسط ايران براي فرانسه و 
رناك است ؟ ، فردريك انسل اروپا خط

Encel رئيس مؤسسه ژئوپليتيك فرانسه 
ليبراسيون ( اينطور پاسخ داده است 

  ) : سپتامبر 19
 در ميان تصميم گيرندگان در رژيم ●

ايران ، كساني هستند كه مبارزه ديني 
را مقدم مي دانند و همه امور ديگر را 

در . تابع ايجابات اين مبارزه مي دانند 
رزه ، ملحوظ است از ميان اين مبا

برداشتن اسرائيل و از ميان بردن 
ارزشهاي صليبي ها ، يعني غرب كه 

از نظر برخي ! افسوس.  مسيحي است 
ناظران  يك ايران مجهز به سالح اتمي 
تنها براي دشمناني خطر دارد كه رژيم 

دقيق بخواهي، .  مالها معين مي كند 
 نها مي پندارند كه تنها به اسرائيلآ

زيرا تنها اين كشور . راجع مي شود 
.  دشمن خوانده شده و تهديد مي شود 

بنا بر اين منطق، اروپائيان و ديگر 
ملتهائي كه خارج از خاورميانه كشور 
دارند، نبايد در نزاعي وارد شوند كه 

باري، غلط .  نها مربوط نمي شود آبه 
چون  . تر از اين استدالل وجود ندارد 

طالع بايسته را ندارند و از ژئوپليتيك ا
يا از رهگذر تفاهم جوئي با تهران  مي 
گويند نبايد از ايران بخواهيم غني 

اينها  به . سازي اورانيوم را قطع كند 
در .  هدف صلح خدمت  نمي كنند 

اطراف ايران ، چندين دولت كه با 
غرب روابط استوار  دارند و فروشنده 

و نفت به اروپا و خريدار عالي كاال 
خدمات از اروپا هستند، از سه كشور 

لمان و انگلستان و فرانسه انتظار دارند، آ
به مقياس توان اقتصادي خود، به 
.  حكومت احمدي نژاد فشار وارد كنند 

بطور روشن، اگر عربستان و كويت و 
پاكستان و بخصوص تركيه اروپا را 

ن بيابند كه نظرخود را  در آناتوان  از 
يران،   بقبوالند كه باره بمب اتمي ا

كابوس است براي همه، به احتمال 
  .بسيار قوي به غرب پشت مي كنند 

 ناتوان يافتن اروپا، افزون بر جنبه ●
اقتصادي ، از نظر سياسي نيز ويرانگر 

پاكستان به چين خواهد :  است 
پيوست كه حمايت گر است و عربستان 
و شيخ نشين هاي خليج فارس كه نفت 

رون دنياي اسالمي باز مي دارند ، به د
گردند و تركيه براي هميشه از پيوستن 

 و روي به به اروپا چشم خواهد پوشيد 
  .ورد آجانب روسيه خواهد 

 امر دومي كه بسيار مهمتر است اين ●
كه اگر ايران بمب اتمي پيدا كند  اين 

. بمب سخت قابل انتشار خواهد شد 
در حالي كه كره شمالي بطور رسمي 

 سازي اورانيوم به ميزان الزم از غني
براي توليد بمب اتمي منصرف مي 

شود،  ايران، تنها كشوري مي شود كه  
نقش منتشر كننده سالح اتمي را پيدا 

 ، كشورهاي 2006در دسامبر : مي كند 
عضو شوراي همكاري خليج فارس 
اعالم كردند كه برنامه تحقيقات اتمي 

  . ورند آرا تهيه و به اجرا در مي 
ن، مصر اعالم آ      چند ماه پيش از 

ميز از اتم آاستفاده صلح « كرده بود به 
در همان حال، . عالقمند شده است »  

پاكستان مي گفت بخاطر تهديد اتمي 
ايران ، مي بايد تجهيزات اتمي و 
. موشكي خود را  هرچه كاملتر كند 

رژيم عربستان ، بدين خاطر كه 
ايران و سلطنتي و عرب و سني و رقيب 

صاحب منابع عظيم نفت است،  بمحض 
مجهز شدن ايران به سالح اتمي كه 
شيعه و ضد سلطنت است،  به يمن 
توانائي مالي خود و با بكار گرفتن 
مهندسان پاكستاني، دست بكار توليد 

تركيه نيز .  بمب اتمي خواهد شد 
سياي ميانه و در آبدين خاطر كه در 

در پي مسئله كرد رقيب ايران است ، 
نجا  آو از .  تهيه بمب اتمي مي شود 

كه پاكستان سني و بر سر بلوچستان با 
ايران  رقابت دارد، به تكميل 
تكنولوژي اتمي خود خواهد پرداخت 

چگونه اروپائيان مي توانند امنيت . 
ميان و دراز مدت خود را ، با وجود 
چنين مسابقه تسليحاتي  در خاورميانه ، 

  حفظ كند ؟ 
سوم   اين كه جغرافيا لجوج امر  ●

نه تنها خطر جنگ منطقه اي .  است 
كه بمب اتمي ايران و انتشار اين سالح 

نفت ( ورد  منافع حياتي اروپا آببار مي 
را به خطر مي ... ) و بي ثباتي دروني و

اندازد ، بلكه چندين كشور واقع در 

جنوب شرقي اتحاديه اروپا  در شعاع 
  . ر مي گيرند  ايران قرا3موشك شهاب 

     جمهوري اسالمي ايران دست به 
فعاليتهاي تروريستي در كشورهاي 

رژانتين آلبنان و فرانسه و ( مختلف دنيا 
سالح اتمي امكان . زده است... ) و

ديگري در اختيار اين رژيم مي گذارد 
براي فشار به كشورهاي ديگر، 

و اين كار را مي تواند . بخصوص اروپا 
در اختيار » بمب كثيف « با قراردادن 

جنگ .  تروريستها مي تواند انجام دهد 
،  2006اسرائيل با حزب اهللا در تابستان 

دنيا را از توان موشكي اين سازمان 
.  گاه كرد آتحت حمايت ايران 

قاطعيت جنايتكارانه گروه هاي چون 
طالبان و القاعده چشم انداز نگراني 

 وري را پيش چشم ما قرار داده استآ
 .  
 و باالخره، اين فكر بمب اتمي در ●

دست رژيمي قرار گيرد كه  زوج 
 احمدي نژاد در رأس –خامنه اي 

نند، تنها يه امريكا و اسرائيل و يك يا آ
دو كشور ديگر عرب  مربوط مي شود،  

هم .  گوياي مسئوليت ناشناسي است 
به دليل بي ثبات غير قابل اجتنابي 

بار مي است كه در كشورهاي منطقه ب
ورد و هم به خاطر بر انگييختن مسابقه آ

از اين . تسليحاتي و انتشار بمب اتمي 
رو جامعه بين المللي مي بايد بطور 
قاطع مجهز شدن ايران به بمب اتمي 

افزون بر اين، بر سر پرونده . را نپذيرد 
ينده آاتمي ايران، جامعه جهاني 
  . خويش است كه داو كرده است 

  
از : ارجه فرانسه كوشنر وزير خ*

ماده جنگ با ايران آدنيا بايد 
شود تا من گفته ام همه كار بايد 
كرد تا كار به جنگ نكشد و 

   :ماده رفتن به تهرانمآ
  
 نخست ، سركوزي رئيس جمهوري ◄

ايران مي : جديد فرانسه بود كه گفت 
بايد ميان داشتن بمب اتمي و يا 

  .بمباران شدن يكي را انتخاب كند 
 سپتامبر،  كوشنر ، 16ه دنبال او، در      ب

بدترين : در گفتگوي تلويزيوني، گفت 
همه كار . فرض، فرض جنگ است 

باوجود . بايد كرد تا كار به جنگ نكشد 
اين، هرگاه ايران همچنان به راه توليد 
بمب اتمي برود، دنيا بايد خود را براي 

  : و او افزود. ماده كند آجنگ با ايران ، 
 از شركتهاي فرانسوي ، از  فرانسه●

جمله توتال و الف خواسته است  از 
  و. فعاليتها در ايران چشم پوشند 

 افزون بر مجازاتهائي كه شوراي ●
امنيت مقرر مي كند، اروپا خود  ايران 
را مورد مجازاتهاي اقتصادي قرار 

  . خواهد داد 
گفتار و )   سپتامبر 20(      لوموند  

زي را در قبال كردار شيراك و ساركو
  :ايران ، با يكديگر مقايسه كرده است 

نكه  بر سر ميز شام، در آ     شيراك، با 
،  به بوش گفته بود كمتر 2005فوريه 

اعتمادي به سران رژيم ايران و شيعه ها 
ندارد چرا كه سخت فريبكار و پنهانكار 
هستند، به دنبال حمله اسرائيل به لبنان 

ملل متحد در و استقرار قواي سازمان 
جنوب لبنان، او پي در پي ايران را به 
گفتگو خواند تا مگر مانع از بكار افتادن 

  . توان زيان رسانيش در منطقه شود 
     شيراك ديپلماسي سري را رويه 

،  بنا داشت 2007كرده بود و در ژانويه 
. يك مقام بلند پايه را به تهران بفرستد 

ا را ببار اين قصد او بي اعتمادي امريك
در همان ماه، امريكا ناوگان به . ورد آ

اما شيراك . خليج فارس روانه  كرد 
ن شد كه مجهز شدن ايران به بمب آبر 

هرچند .  اتمي را از اهميت خالي كند 
بعد كاخ سفيد كوشيد سخنان رئيس 
جمهوري را رفو كند ، اما دير شده بود 
و قول او تن دادن به تجهيز ايران به 

  . مي تلقي شد بمب ات
    باز درهمان حال كه نماينده فرانسه 

 كشور ديگر قطعنامه 5همراه نمايندگان 
مجازات اقتصادي ايران ، شامل برخي 
از افسران سپاه پاسداران را تهيه مي 
كردند، شيراك اعتقادي به تأثير 

  . اينگونه مجازاتها نداشت 
     نيكوال ساركوزي و برنارد كوشنر ، 

جه او، خواسته اند به اين وزير خار
از . ابهام در رويه فرانسه پايان بدهند 

ماه اوت ، رويه اي جز رويه شيراك و 
. وزير خارجه او در پيش گرفتند 

وضعيت نيز خطير مي شد زيرا ايران 
 3000ستانه بكار انداختن آدر 

صدور قطعنامه سوم  .  سانتريفوژ بود 
 زيرا روسها گفتند نخست. بالتكليف شد

ژانس بين المللي آببينيم توافق ايران و 
يد و آانرژي اتمي به عمل در مي 

در اين وقت، . نتيجه مي دهد يا نه 
هرگاه : نيكوال ساركوزي گفت

ديپلماسي به نتيجه نرسد، ايران مي 
بايد ميان داشتن بمب اتمي و بمباران 

  .شدن يكي را انتخاب كند 
     كوشنر احتمال جنگ را پيش كشيد 

در عين حال تصريح كرد كه با اتخاذ ، 
مجازاتهاي اقتصادي بيشتر بر ضد ايران 

زبان جديد .  ن احتراز شود آبسا از 
فرانسه هدفش اينست كه رژيم ايران را 

ن دارد  سناريوي جنگ را جدي آبر
تلقي كند  و نپندارد كه گرفتاري 
امريكا در عراق مانع از حمله هوائي به 

  . ايران مي شود 
 و نيز ، با سخت تر كردن لحن،     

فرانسه به امريكا و اسرائيل پيام مي 
دهد كه فرانسه موضع قاطعي را اتخاذ 

  . كرده است 
يا بعد از دادن اين اطمينان،      آ

فرانسه فضاي  عمل ديپلماسي بدست 
ورد؟ قرار است در حاشيه جلسات آمي 

سازمان ملل متحد، كوشنر با متكي ، 
او .  ن ديدار كند وزير خارجه ايرا

بهنگام سفر به مسكو، در هواپيما، به 
در زمان : خبرنگاران همراه خود گفت 

  . مساعد، سفر من به تهران منتفي نيست 
وزارت خارجه رژيم : انقالب اسالمي 

سفر كوشنر به ايران : مافياها گفت 
: بالمانع است اما حكومت فرانسه گفت 

  . شرائط اين سفر هنوز مهيا نيستند
     دو كار فرانسه ، يكي تشديد 
مجازاتهاي اقتصادي در بيرون از 
شوراي امنيت و ديگر گفتگو و بازهم 
گفتگو با ايران ، بكار كندولزا رايس در 

زيرا او . يد آدرون حكومت بوش مي 
در . موافق راه حل ديپلماتيك است 

زيرا از  ماه مه . واقع، او زير فشار است 
قانع كرد كه  كه او بوش را 2006

 كشور 5مجموعه پيشنهادها به ايران با 
ديگر همراه شود و راه حل ديپلماتيك 

وردي آرا بپذيرد، تا امروز، دست 
ايران غني سازي . نداشته است 

اورانيوم را متوقف نكرده است و 
جانبداران توسل به زور ، در واشنگتن، 

فرانسه اميدوار است .  قوت گرفته اند 
تصادي به ايران ، موجب تشديد فشار اق

قوت گرفتن عمل گرايان در رژيم  
نند كه كار به آشود  كه مخالف 

  .روياروي همه جانبه كشد 
     ساركوزي، در جريان انتخابات 

وريل،   آ26رياست جمهوري، در 
  نمي تواند تصور كند امريكا، : گفته بود 

  6صفحهدر 
  

  !ش آكاسه داغ تر از 
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حمله به ايران ،  اشتباه ديگري با
 البته صحبت از حمله .خواهد كرد

  .زميني به ايران بود 
 اوت 27     او در كنفرانس مطبوعاتي   

مجهز شدن ايران به بمب : خود گفت 
.  اتمي براي من غير قابل قبول است 

يا حمله هوائي به ايران نيز آو نگفت 
براي فرانسه غير قابل اجتناب است 

  . ولي گفت يك فاجعه است .
  

وردن آن سخن از جنگ به ميا* 
براي قبوالندن تشديد 

  :مجازاتهاي اقتصادي  است ؟
  
 عضو 5(  كشور 6  سپتامبر ، 21 در ◄

) لمان آدائمي شوراي امنيت بعالوه 
مدند و در باره محتواي قطعنامه آگرد 

ن آروزي پيش از . سوم گفتگو كردند 
، برخي از اعضاي اين جمع،  بر 
ضرورت رجحان بخشيدن به راه حل 

ژرژ بوش .   ك اصرار ورزيدند ديپلماتي
نيز تأكيد كرد كه هيچ رئيس دولتي 
انتخابي از انتخاب ها را از روي ميز بر 

اما ما همچنان تقدم را به . نمي دارد 
  .ديپلماسي مي دهيم 

: مي نويسد )  سپتامبر 21(      لوموند 
فرانسه « : نيكوال ساركوزي مي گويد 

ن ايرا. خواهان جنگ با ايران نيست 
در صدد دست يافتن به بمب اتمي 

من باز مي گويم غير قابل قبول . است 
من به فرانسوي ها مي گويم . است 

اگر .  اين غير قابل قبول است 
مجازاتها كافي نيستند،  اميدوارم 
.  مجازاتهاي شديد تري مقرر شوند 

تشديد مجازاتها مانع گفتگو با ايرانيها 
  . » نيست 

نست آانسه در پي      از اين پس، فر
كه اروپا مجازاتهائي را عليه ايران مقرر 
كند تا ايران مجبور شود دست از غني 

ديدار كوشنر .  سازي اورانيوم بردارد 
در .  از واشنگتن بدين خاطر است 

اجالس سازمان ملل متحد نيز بحران 
  .اتمي ايران ، يك موضوع عمده است 

  
لمان با برقراري مجازاتها  آ* 
 كه فرانسه پيشنهاد مي نطورآ

كند موافق نيست زيرا شركتهاي 
امريكائي و فرانسوي به معامالت 
با ايران ادامه مي دهند و تنها 

  :لمان است كه زيان مي كند آ
  
از قول )  سپتامبر 19(  فيگارو ◄

وزارت خارجه فرانسه خبر داده است 
كه فرانسه روي خوش به مجازاتهاي 

راي امنيت نچه شوآاقتصادي افزون بر 
ما مي . مقرر مي كند، نشان نمي دهد 

  . لمان را قانع كنيم آكوشيم 
    روسيه نيز مخالفت خود را ابراز كرد 

سرگي الورو، وزير خارجه روسيه، بعد : 
اگر : از ديدار با كوشنر در مسكو، گفت 

ما تصميم گرفتيم دستجمعي كار كنيم و 
در محدوده شوراي امنيت عمل كنيم، 

ن و به آجازاتهاي خارج از ديگر م
  ن از چه رو است ؟آموازات 

 سپتامبر، اشپيگل دليل 24 در ◄
مخالفت حكومت مركل را با  مجازات 

ماده آلمان آ:  توضيح داده است 
مخالفت با نظر فرانسه است كه با 
حمايت واشنگتن، خواستار تصويب و 
.  اجراي مجازاتهاي جديد است 

 پرونده لمانآكاركنان وزارت خارجه 
اي را براي فرانك والتر اشتين ماير ، 

بنا . لمان تهيه كرده اند آوزير خارجه 
بر مدارك موجود در اين پرونده، 
شركتهاي امريكائي تحريم ايران را 

شركتهاي « دور زده اند و از راه 

كه در دوبي دفتر ايجاد » صوري 
. كرده اند، با ايران معامله مي كنند 

وتال و پژو و رنو و شركتهاي فرانسوي ت
و سوسيته ژنرال . پ.ان.بانكهاي ب

. فرانسوي نيز با  ايران معامله مي كنند 
لمان است كه سه بانك عمده اش آتنها 

معامله با ايران را قطع كرده اند و از 
،  2006صادراتش به ايران كه در سال 

 6  ميليارد دالر مي زد، در 1/4سر به 
 كاسته  درصد17ماه اول سال جاري،  

  . شده است 
با اينهمه، روزنامه فرانكفورتر روند ◄

شاو از قول دواير مخفي اسرائيل ، 
 شركت 5000خبر داده است كه 

  .لماني هنوز در ايران كار مي كنند آ
  
ايران : ارتش امريكا مي گويد*

به  شورشيان  عراق موشك 
زمين به هوا و به طالبان مين 

  : هاي ضد تانك مي دهد 
  
 سپتامبر ، به گزارش 23 در ◄

خبرگزاري فرانسه، سخنگوي ارتش 
ميرال مارك فوكس، در آامريكا ، 

: بغداد ، به روزنامه نگاران گفته است 
ايران به شورشيان عراق كه با امريكا 
مي جنگند، اسلحه پيشرفته از جمله 

.  موشكهاي زمين به هوا مي دهد 
 اس و لوله هاي 29 –رپي جي آ

نفجره اي كه ضخيم پرشده از ماده م
ترين زره تانك را نيز مي شكافد و 

 ميليمتري و موشك ميثاق 240راكتهاي 
 كه موشك زمين به هوا است مي 1

  . دهد 
گزارش )  سپتامبر 22(  يوس تو دي ◄
سوشيتدپرس را از افغانستان انتشار آ

 21بنا بر اين گزارش،  در . داده است 
دميرال ويليام فالون ، آسپتامبر، 

مانده  قواي امريكا در خاورميانه ،  فر
سپاه پاسداران ايران  بمب هائي : گفت

را كه در جاده ها كار مي گذارند كه 
به شورشيان عراق مي داد اينك به 

  .طالبان در افغانستان نيز مي دهد 
    او كه در حال بازديد از افغانستان 

شكي : سوشيتدپرس گفت آبود به 
يراني به وجود ندارد كه مأموران ا

شورشيان در عراق و افغانستان كمك 
  .مي كنند 

امريكا با دقت مراقب :      فالون گفت 
جريان اسلحه از ايران به عراق و 
افغانستان است و هرگاه اين جريان 
ادامه يابد، با قاطعيت عمل خواهد 

  .كرد
  
 كشته شدن دو تن ديگر از *

ية اهللا سيستاني در آنمايندگان 
 تشديد نزاع ميان بصره حاكي از

  :گروههاي شيعه است 
  
 نزاع گروههاي شيعه بر سر قدرت،  ◄

اين نزاع بيشتر .  وخامت بار شده است 
منابع غني . در بصره  انجام مي گيرد 

  . نفتي عراق در اين منطقه هستند 
 سپتامبر، در اين شهر، به 20     در 

فاصله نيم ساعت،  در بصره و ديوانيه، 
.  ية اهللا سيستاني را كشتند آدو نماينده 

ية اهللا آ نماينده ديگر 4نها ، آپيش از 
نها آبر .  سيستاني كشته شده بودند 

 40 تا 30اضافه مي شود يكي ديگر در 
  . متري خانه سيستاني زخمي شد 

      اين قتلها غير از اين كه گزارشگر 
كمبود امنيت است ، حاكي از اين 

يان است كه نزاع بر سرقدرت ، م
گروههاي شيعه سخت تر و خونين تر 

  . شده است 
    اين  قتلها ضربه ديگري به حكومت 

او هم .  ماهه مالكي وارد مي كنند 16
  . اكنون با خطر سقوط روبرو است 

   
بوش و احمدي نژاد هر 

 –دو گرفتار منطق تقابل 
پيروزي بر ايران مالها 
در گرو مستقر كردن 
  :صلح درخاورميانه است

  
بوش و ) :  سپتامبر 19( لوموند * 

احمدي نژاد را  بحران زنداني 
ميز با يكديگر آتقابل خصومت 

  :كرده است 
  
 امكان سرباز كردن بحران اتمي ◄

ايران به حمله هوائي امريكا به مراكز 
اتمي ايران نه زاده خيال كه زاده 

از اول سال . بحراني واقعي است 
 جاري، رابطه دو كشور باز هم بدتر

دو سياست دو كشور بسوي . شده است 
   :تصادم جريان دارند 

 تصرف عراق توسط قواي امريكا ●
تأثيري بر كاهش خطرهاي يك 

. نها را بيشتر كرد آبعكس . روروئي نكرد
،  2003سقوط رژيم صدام در بهار 

ن آدر .  زماني ايرانيها را نگران كرد 
زمان بود كه ايرانيها پي درپي براي 

عالمت هاي حسن نيت امريكا ، 
تا جائي كه برنامه غني . فرستادند 

سازي اورانيوم خود را به حال تعليق 
  . ورند آدر

     اما بد بياريهاي امريكا و ناكاميهايش 
اعتماد به نفس را به رهبران ايران 

هرچند چندين گرايش .  بازگرداند 
رژيم با ناچيز شمردن تهديد به حمله 

اما  سخت نظامي مخالفت مي كنند 
سران، مثل احمدي نژاد بر اين باورند 
كه امريكا ديگر توانائي هاي الزم را 

بنا بر اين ، . براي حمله به ايران ندارد 
خامنه .  در مورد اتم،  رجز مي خواند 

اي، رهبر رژيم ، از لحاظ نظري، تنها 
شخص است كه مي تواند برنامه اتمي 

يش او در هفته پ.  ايران را متوقف كند 
امريكا در : سخنراني كرد و گفت 

و . خاورميانه شكست خورده است 
با وجود .  نفوذش در حال زوال است 

ن بيم دارد آاين، جناح پراگماتيك  از 
از اين رو، . كه كشور همه چيز را ببازد 

در غفا، به اين فرار به جلو مخالفت مي 
هاشمي رفسنجاني كه به تازگي . كند 

گان انتخاب شده به رياست مجلس خبر
  .است، يكي از سران ابن جناح است 

 طرف امريكائي ،  ناكامي هاي خود ●
را در عراق، بيش از پيش، تقصيرايران 

ژرژ بوش كه بخاطر .  جلوه مي دهد 
ناكاميش در عراق ، از لحاظ سياسي 
ضعيف شده است ، همچنان رئيس 
جمهوري است كه اطمينان دارد يك 

در حال انجام رسالت تاريخي دارد و 
او بارها گفته است كه مسئله . نست آ

اتمي ايران را پيش از پايان دوران 
  . رياست جمهوريش، حل خواهد كرد 

     از لحاظ نظامي ،  فرو رفتن امريكا 
در گل عراق ، موجب شده است 
بخشي از نيروي زميني امريكا ، زمين 

اما  نيروهاي دريائي و . گير شوند 

.  ماده عمليات هستند آهوائي عظيم و 
نيروي هوائي در حال حاضر در عراق 
پايگاه دارد و اين پايگاه بلحاظ توان 
حمله هوائي به ايران ، موقعيتي ممتاز 

  . دارد 
     تأسيسات اتمي ايران ، در عين 
حال، از نطنز در مركز كشور تا بوشهر 
در ساحل خليج فارس و اراك نزديك 

زير زمين ، در نها در آقم  و يكچند از 
. پناه سقف بتواني حجيم ، پراكنده اند 

نها نزديك به مناطق مسكوني آبرخي از 
مثل تأسيسات اتمي .  پر جمعيت هستند 

  . اصفهان 
     اما دقت هدف گيري و قدرت 
تخريب مهمات هوشمند امريكا از زمان 

، افزايش يافته 2003حمله به عراق در 
وان دفاع هواپيماهاي امريكا  ت.  اند 

هوائي ايران را يك لقمه مي كند و 
  . درجا مي بلعد 

 فعاليتهاي ديپلماتيك شتاب مي ●
ايرانيها  به ظرفيت نظامي و . گيرند 

.   اراده سياسي  امريكا  كم بها مي دهند 
حكومت بوش با دست زدن به كارزار 
تبليغاتي بر ضد ايران ، كوشيدند از 

رون ماجراي عراق ،  از درب باال بي
به اين عوامل ، خطرهاي شدت . روند 

گرفتن جنگي افزوده مي شوند كه در 
حال حاضر ، امريكائيان و ايرانيها در 

  . عراق و خليج فارس بدان مشغولند 
 در ماههاي اخير ، حمله هاي هوائي ●

امريكا در خاك عراق افزايش يافته اند 
بخصوص ، در بغداد، برضد تأسيساتي .  

نها پناه گرفته اند آن در كه عوامل ايرا
اسلحه اي كه  ايران در اختيار .  

گروههاي مختلف عراقي گذاشته 
است،  گرفته شده اند ، بخصوص مين 
هاي ضد تانك  داراي مود منفجره اي 
كه ضخيم ترين زره تانك را مي 

امريكائيها همچنين اعالم .  شكافد 
كرده اند كه در ضرباتيه ، واقع در 

يگاه جديدي براي شرق بغداد، پا
كنترل مرز عراق با ايران، ايجاد مي 

  . كنند 
 در خليج فارس، قايق هاي سريع ●

السير سپاه پاسداران، در طول مرزهاي 
دريائي ايران،  با كشتي هاي جنگي 

.  امريكا ، قايم باشك بازي مي كنند 
خطر برخوردهائي وجود دارد كه 

مثل . منجر به بحران ديپلماتيك شود 
يري ملوانان و تفنگداران دريائي دستگ

انگلستان در سال پيش اما اين بار گره 
  .سخت تر باز مي شود 

 از سوئي، بوش گفته است مسئله ●
اتمي را در دوران رياست جمهوري 
خود حل مي كند و از سوي ديگر، 
احمدي نژاد در موضعگيريهايش تا 
جائي رفته است كه نمي تواند به عقب 

 اينست كه خطر جنگ نتيجه. باز گردد 
، يعني حمله هاي نظامي به ايران بسيار 

  .جدي است 
  

اسرائيل ) :  سپتامبر 19( فيگارو * 
با رژيم ايران روابط مي داشت 
اما به دنبال جنگ خليج فارس ، 

و . ميز شد آرابطه خصومت 
حاال، استقرار صلح در خاورميانه 
و سرمايه گذاري در رشد،   راه 

  :ست سد نفوذ ايران ا
  
 امكان دستيابي ايران به سالح اتمي ◄

، بهمان اندازه كه اسرائيل ، كشورهاي 
اما بيش از . عرب را نگران مي كند 

همه، امريكا و اسرائيل هستند كه مي 

كوشند ايران را از دست يابي به سالح 
  .اتمي بازدارند 

نكه انقالب اسالمي ايران، به آ با ●
، 1979ية اهللا خميني ، در آرهبري 

روابط مستقر ميان ايران و اسرائيل را 
كه مدتي دراز بر قرار بودند، دچار 
اختالل كرد، اما دو كشور ، با موافقت 

اين . امريكا، با يكديگر رابطه داشتند 
 ،  در حكومت اسحق رابين 1990در 

بود كه رابطه اسرائيل با ايران ، تنازع 
ن  فضاي آعلت .  شكار شد آ

 كه بعد از پيروزي استراتژيكي  بود
. امريكا  و فروپاشي اتحاد شوروي بود 

اجتماع مادريد  و توافق اسلو و امضاي 
پيمان صلح ميان اسرائيل و اردن و 
نزديك شدن اسرائيل به سوريه و 
برقراري رابطه با كشورهاي عراب ، از 
مراكش تا قطر،  روند انزواي روز 

  . وردند آافزون ايران را پديد 
ن هنگام بود كه اسرائيل و آ     در 

ايران ، دو قدرتي بودند كه مي 
خواستند كه بر خاورميانه در غليان و 

اين دو ،  رقابت . جهش،  سلطه جويند 
استراتژيك با يكديگر را به رقابت 

ن آاز . ايدئولوژيك نيز سرايت دادند 
پس، اسرائيل خود را يك دموكراسي 
خواند كه در برابر امپراطوري تاريك 
انديش شيعه ، يعني ايران ، ايستاده 

ن شد آن سو، ايران در پي آاز .  است 
كه بخاطر دفاع از انقالب خود، بنام 
ارزشهاي اسالم ، مردم عرب را بسيج 

رژيم ايران با رهبران فلسطين . كند 
بدين خاطر كه به هدف مردم فلسطين 
خيانت كرده اند ،  از در مخالفت در 

نچه با اسرائيل آز ايران بيشتر ا.  مد آ
مخالفت كند، با روند صلح اسرائيل و 

با توسل به .  عرب مخالفت مي كند 
شعارهاي داغ ضد اسرائيل ، بنام اتحاد 
دنياي اسالم ،  مالهاي ايران رويه اي 
در پيش گرفتند كه در همان حال كه 
ايران را از  انزوا خارج مي كند،  بلند 

ر نها را ، دآپروازيهاي منطقه اي 
پوشش قابل قبول براي مردم سني ، 

در يك خاورميانه عرب ، .  بپوشاند 
اما . ايران يك دشمن مشترك است  

در يك دنياي اسالمي ، ايران رهبر 
  . بالقوه است 

 خارق العاده اين كه ايران در ●
پيشرفت دموكراسي در كشورهاي 

زيرا بهترين  . عرب، شركت كرده است 
مهاي اين روش براي زدن زيراب رژي

كشورها ، حمايت از جنبشهائي مثل 
حزب اهللا در لبنان و اخوان المسلمين 
در مصر و حماس در فلسطين و 

  . اكثريت شيعه در عراق است 
.      با وجود اين ، اسرائيل نگران است 

زيرا ايراني مجهز به سالح اتمي وعده 
ايجاد يك كشور مطمئن براي يهوديان  

 همان وعده اين.  را پوچ مي كند 
است كه سياست اتمي مبهم اسرائيل  را 

وردن توان آبدست .  توجيه مي كند 
اتمي  موجب انتشار  غير قابل كنترل 

زودتر . سالح اتمي در منطقه مي شود 
از همه مصر و عربستان سعودي دست 
بكار مجهز شدن به سالح اتمي مي 

  .شوند 
 در تقابل امريكا و ايران ، نه ايران ●

ريكا است كه ديپلماسي كه ام
ايدئولوژيك انعطاف ناپذيري را  اتخاذ 

ايران از امريكا، در جنگ .  كرده اند 
اما به .  اول خليج فارس ، حمايت كرد 

باز . كنفرانس مادريد راهش ندادند 
ايران  از جنك حكومت بوش با 

و وقتي ارتش . طالبان حمايت كرد 
، 2003امريكا ارتش صدام را  در بهار 

  كست داد ،  ايراني ها در موقعيت ش
  7صفحهدر 
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گرفتند و به امريكا پيشنهاد دفاعي قرار 
كردند براي  توافق بر سر همه مسائل ، 
مسئله اتمي ، صلح اسرائيل و فلسطين ، 

. به گفتگو نشينند... حزب اهللا لبنان و
ايرانيها همچنين متعهد شدند در روند 

اما . صلح اسرائيل و عرب ، اخالل نكند 
نخواست محافظه كاران جديد  مانع 
نشستن دو طرف بر سر ميز مذاكره شود 

« : محافظه كاران جديد پاسخ دادند . 
  . » ما با محور شر گفتگو نمي كنيم 

 همزمان با شكست روبرو شدن ●
تمامي استراتژي امريكا در خاورميانه ، 

.  رويه سران رژيم ايران نيز تغيير كرد 
تنها » توافق همه جانبه « ن با اينهمه،  اي

اما .  راه بيرون رفتن از بن بست است 
اين توافق با برقرار كردن مجازاتهائي 
كه بضرورت تمام و كمال اجرا كردني 
نيستند و براه انداختن جنگ سرد از 
سوي امريكا بر ضد ايران ، به قصد 
كشاندن ايران به مسابقه تسليحاتي كه 

مي شود،  سبب خانه خرابي اين كشور 
  . دست يافتني نيست 

     نفوذ رو به افزايش ايران در منطقه 
بستگي به هزينه هاي نظامي اين كشور 

اين هزينه ها از هزينه هاي . دارد 
اما تقابل با .  رقباي ايران كمتر هستند 

امريكا و اسرائيل اين كشور را ناگزير 
  . مي كند بر اين هزينه ها بيفزايد 

انبه اسرائيل با  يك صلح همه ج●
كشورهاي عرب، همراه با سرمايه 
گذاري در رشد و ايجاد يك سامانه 
صلح و امنيت متكي به حمايت جامعه 
بين المللي ، با هدف  يك خاورميانه و 
اسرائيل خلع سالح اتمي شده ، به 
ترتيبي كه قابل بازرسي باشد، بهترين 
وسيله بي اثر كردن استراتژي ضد 

  .طقه است ثبات ايران در من
  
خطر ) :  سپتامبر 25( لوموند *

جنگ با ايران بيش از  پيش 
  : جدي مي شود

  
 سپتامبر، نيكوالساركوزي ، در 25 در ◄

: اجالس سازمان ملل متحد، گفت 
.  ايران در كار توليد بمب اتمي است 

نكه در همان اجالس، آو اين ، پس از 
احمدي نژاد فعاليت هسته اي ايران را 

پرونده :  خواند و گفت ميزآصلح 
  .اتمي ايران بسته شده است 

 و در همان روز،  لوموند، زير ◄
يا بوش به ايران حمله مي « آعنوان  
يكبار ديگر، رئيس :  ، نوشت » كند ؟ 

ماده جنگ شده آجمهوري امريكا 
درماندگي ارتش امريكا در عراق . است

، او و ديگ چني،  معاون او، را متقاعد 
كه جنگ راه بجائي نمي نكرده است 

استدالل محافظه كاران جديد . برد 
اينست تا تكليف ايران معلوم نشود، 

رامش و ثبات را بخود آعراق روي 
وزارت دفاع امريكا ، . نخواهد ديد 

به .  هدف را شناسائي كرده است 2000
  .اين هدفها حمله هوائي خواند شد

با وجود جدي شدن : انقالب اسالمي 
يم ، از راه تشديد خطر است خطر، در رژ

كه گروه بنديها بر سر قدرت با يكديگر 
   :گالويز هستند

  

رائيها در درون آصف 
رياست : رژيم 

هاشمي رفسنجاني، 
كارنامه احمدي نژاد، 

  ...وضعيت سپاه و
  

مجلس خبرگان رهبري و * 
انتخاب هاشمي رفسنجاني به 

  :ن آرياست 
  
     سالها بود كه گروهي براي اينكه◄

هاشمي رفسنجاني نتواند مقام رياست 
مجلس خبرگان رهبري را به چنگ 

. ورد،  دست به هر كاري مي زدند آ
هر زمان او به استاني سفر ميكرد با 

رييس « پالكاردهاي بزرگي با جمله 
مجلس خبرگان رهبري آيت اهللا 

  .، روبرو مي شد » مشكيني است 
    تا زماني كه مشكيني زنده بود هرگز 

مي رفسنجاني جرات نزديك شدن هاش
بعد از فوت . به اين مقام را نمي كرد 

مشكيني همه منتظر  تشكيل جلسه  
  :مجلس خبرگان  بودند 

 باند مصباح يزدي با كمك جنتي و ●
برخي از سخت سران تصميم گرفته 
بودند كاري كنند كه  هاشمي در اين 

در جريان . انتخابات پيروز نشود 
ن مجلس خبرگان انتخابات نمايندگا

رهبري شايعات بسياري را عليه هاشمي 
رفسنجاني پخش كرده بودند اما زماني 
كه هاشمي با راي اول در تهران 

نان متوجه شدند كه آانتخاب شد ، 
  .كاري مشكل در پيش رو دارند 

    گروه مصباح يزدي كه در انتخابات 
شوراي تهران تا حدي با شكست روبرو 

مصباح يزدي   گروه -شده بود،  
گروهي است  كه از احمدي نژاد 

 به اضافه جنتي و -حمايت ميكند 
،  دومين باري بود كه در ... خرعلي و 

  . انتخابات تقريبا شكست مي خوردند 
    براي اينكه بتوانند از زير بارشكست 
در انتخابات خارج شوند، تمام تالش 

خود را بر اين گذاشتند تا مانع از  
 رفسنجاني به رياست انتخاب هاشمي

قبل از . مجلس خبرگان شوند 
انتخابات،  شايعات بسياري را پخش 

 ،  هاشمي 63يادداشتهاي سال . كردند 
رفسنجاني ،  از جمله ، موافقت خميني 
با حذف شعار مرگ امريكا و مرگ بر 

اين .  ويز كردند آشوروي را دست 
سال كه خميني موافقت با حذف شعار 

كرده بود، همان سال  مرگ با امريكا 
شروع دومين سازش محرمانه با 
حكومت ريگان و بوش است كه 

.  ورد آافتضاح ايران گيت را ببار 
بجائي نرسيدند زيرا خامنه اي نيز 

ن معامله فضاحت بار شركت آدر
  .داشت 

 در جريان راي گيري براي رياست ●
مجلس خبرگان،  سه نفر اول  سخنراني 

ظيم كرده بودند خود را به گونه اي تن
كه اعضاي مجلس متقاعد شوند نبايد به 

  . هاشمي رفسنجاني رأي دهند 
 نفر اول از برتري فقاهت بر سياست -

رياست اين :  صحبت كرد  و گفت
مجلس را بايد كسي در درست داشته 

. باشد كه فقيه باشد نه سياسي 
زيرا خامنه اي . استداللش اثر نكرد 

يز نيست و افقه به جاي خود، فقيه ن
  .رهبر است 

 نفر دوم از اينكه جنتي مورد تاييد -
جامعه مدرسين حوزه علميه قم است 
صحبت كرد و در واقع نظر جامعه 

اما . مدرسين حوزه را مشخص نمود 
ن جامعه اعتباري نمانده است و آبراي 

  . سخنراني او نيز مؤثر نشد 
 نفر سوم به  هاشمي ايراد گرفت  كه -

. و زن را برابر دانسته است او  ديه مرد 
اين ايراد هم تبليغ بسود هاشمي 

  . رفسنجاني شد 
.     بعد از سخن رانيها،  راي گيري شد 

خود،  دو » فتواي « يكي از فقها ، بنا بر 
كار او  . راي را به گلدان انداخت 

موجب شد تا مدتي را صرف تشخيص 
هويت كسي كنند كه دو  راي در 

وقتي شخص را . ت گلدان انداخته اس
پيدا نكردند مجبور شدند از راي هر 

  .دو نفر يك راي را كم كنند 
    بالخره در راي گيري با توجه به 
فشارهايي كه از داخل و خارج بر 

مد، هاشمي آبرخي ها وارد مي 
رفسنجاني توانست شكست ديگري را بر 
گروه جنگ طلب مصباح يزدي و 
د جنتي و خزعلي و احمدي نژاد  وار

  .كند 
     نا گفته نماند كه برخي از اعضاي 
اين مجلس براي اينكه بتوانند از وجود 
هاشمي در جلوگيري از جنگ 
احتمالي استفاده كنند به او  راي داده 
اند و يا خود را از كانديداتوري كنار 

  .كشيده اند 
  

يا هاشمي مي تواند براي آ* 
  :حفظ واليت كاري انجام دهد 

  
 به  بي كفايتي ها كه      با توجه◄

احمدي نژاد  از خود بروز داده است،  
بسا  خامنه اي نيز نيم نگاهي به اين 
انتخابات داشت تا شايد بتواند با 
رياست هاشمي رفسنجاني، قدري به 
اوضاع در هم ريخته سر و ساماني 

  . بدهد 
     با رياست هاشمي رفسنجاني  بر 
مجلس خبرگان ، حاال خامنه اي يك 

زادي عمل بيشتر در قبال آاندازه 
 مالي پيدا كرده –مافياهاي نظامي 

است و  مي تواند به برخي از 
  .درخواست ها جواب منفي بدهد 

    هاشمي رفسنجاني در حال حاضر با 
داشتن دو مقام،  رياست بر مجلس 
خبرگان رهبري و  رياست بر شوراي 
تشخيص مصلحت وزن بيشتري را  در 

  .ه است رژيم پيدا كرد
   شايد تازماني كه هاشمي در رأس 
شوراي تشخيص مصلحت بود به تنهايي 
قادر نبود در برخي از كارها فشاري بر 
مثال شوراي نگهبان يا دفتر رهبري و يا 

اما با .  برخي نهادهاي ديگر وارد كند 
رياست بر مجلس خبرگان رهبري،  
احتماال بتواند در برخي از امور بيشتر 

  .ند مداخله ك
   از سوي ديگر ، امري كه مشخص 
است اينست كه هاشمي رفسنجاني 
ديگر خود را براي رياست جمهوري 
كانديدا نخواهد كرد و احتماال  از 
كروبي يا خاتمي و يا هر كانديداي 
اصالح طلب ديگر حمايت خواهد كرد 

 .  
    اميد اصالح طلبان اينست كه ، با 
 توجه به روحيه اي كه او دارد ،

ينده آاحتماال در جريان انتخابات 

مجلس ،  وجود او در اين دو مقام ،  
موجب مي شود شوراي نگهبان در 
حذف كانديداها قدري دست به عصا 

راه برود  تا مورد اعتراض او  قرار  
اين اعتراض را ممكن است او . نگيرد

نزد خامنه اي بكند و از او بخواهد 
نگهبان دخالت كند و او  نيز  از شوراي 

بخواهد صالحيتهاي نامزد هاي اصالح 
  . طلبان را فله اي رد نكند 

در باره اهميت : انقالب اسالمي 
انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست 
مجلس خبرگان مطبوعات خارجي نيز 

و خامنه اي . اظهار نظر كرده اند 
سخني گفته و حسين شريعتمداري ، 

ن آمدير مسئول كيهان تفسيري بر 
ه رياست هاشمي بر مجلس نوشت ك

  : خبرگان يعني كشك 
  

بازگشت بزرگ هاشمي « * 
او جانشين احتمالي » رفسنجاني

  :خامنه ايست 
  
زير عنوان  ) 2007 سپتامبر 5  فيگارو ◄

بازگشت بزرگ هاشمي رفسنجاني 
  : نوشته است 

 بازگشت بزرگ هاشمي رفسنجاني ●
نست كه مجازاتهاي مقرر عليه آگوياي 

جنگ : واقعي داشته اند ايران اثر 
قدرت بي صدائي كه در درون رژيم 
. جريان دارد را شدت بخشيده است 

هاشميي رفسنجاني يك محافظه كار 
است اما به عكس احمدي نژاد ، او يك 
پراگماتيك و سخت مخالف منزوي 

او با سياست . شدن ايران است 
تحريك و خصومت ساز احمدي نژاد 

  . مخالف است 
ن به رياست مجلس  انتخاب شد●

اين . خبرگان امر كم اهميتي نيست 
مجلس يكي از ستون پايه هاي رژيم 

نه تنها بر كار رهبر عالي رژيم . است 
نظارت مي كند، بلكه اگر او از ميان 

. برود، رهبر بعدي را انتخاب مي كند 
با انتخاب شدن .  هاشمي رفسنجاني 

هاشمي رفسنجاني به رياست مجلس 
رقيب احمدي نژاد و خبرگان، او 

. جانشين احتمالي خامنه اي است 
جنگ قدرت ميان محافظه كاران و 
ميانه روها يك امر مستمر در طول عمر 

  .اين رژيم است 
 هاشمي رفسنجاني هيچگاه پنهان ●

نكرده است كه جانبدار الگوي چيني 
توضيح اين كه جامعه تحت . است 

مهار دولت بماند به ترتيبي كه حيات 
در همان حال، .  تأمين شود رژيم

در . اقتصاد بروي خارج باز باشد 
جريان انتخابات رياست جمهوري، او 
با گشودن باب گفتگو با امريكا ابراز 

بتازگي ، او يادداشتهاي .  موافقت كرد 
خود را انتشار  ) 1963 ( 1984سال 

ن، خاطر نشان كرده آدر . داده است 
است كه در جريان جنگ ايران و 

ية اهللا خميني با حذف شعار آاق، عر
با . مرگ با امريكا موافقت كرده بود 

وجود اين ، بنظر او، گفتگو با خارج 
رمانهاي رژيم لطمه وارد كند آنبايد به 

.  
 ميشل پودوكي ، متخصص فرانسوي ●

هاشمي « امور ايران بر اينست كه 
رفسنجاني مي خواهد رهبر تراش  

ن آند و موقعيت خود را حفظ ك. باشد 
موقعيت سياسي . را تحكيم بخشد  

جديد او اثري بر چند و چون راه حل 
رفسنجاني . مسئله اتمي ايران ندارد 

موافق گفتگو است اما در باطن خود، 

ماده چشم پوشي از اجرا شدن برنامه آ
  ». اتمي نيست 

 تحليل ، –        در دنباله گزارش 
فيگارو به داليل ضعيف شدن احمدي 

بدتر : و حكومت او مي پردازد نژاد 
  ...شدن وضعيت اقتصادي و

نيز   )  2007 سپتامبر 5(  لوموند ◄
«  تحليل مفصلي را به –گزارش 

انتشار : بازگشت هاشمي رفسنجاني 
  :داده است 

 پيروزي هاشمي رفسنجاني در ●
انتخاب رئيس مجلس خبرگان ، رأي 
مخالف همگاني به محافظه كاران 

.  ه احمدي نژاد است افراطي، نزديك ب
زيرا حتي از پيش از مرگ مشكيني ، 
رئيس پيشين اين مجلس تا روز انتخاب 
رئيس، همه كار كردند تا مانع از 
انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست 

  . مجلس خبرگان شوند 
     رهبر خود نيز همه كار كرد تا در 
مجلس خبرگان  محافظه كاراني رو 

اينها .  هستند يند كه در خط و ربط اوآ
اغلب در قواي مسلح ، مقام هدايت 

در . ايدئولوژيك اين  قوا را دارند 
اين نزاع دروني ، افراطي ها پي در 
پي بر ضد هاشمي رفسنجاني تبليغ مي 
كردند و نسبت به خطر رئيس مجلس 
. خبرگان شدنش ، هشدار مي دادند 

روزنامه هاي نزديك او، چون شرق و 
پيش از اين .  ند هم ميهن  توقيف شد

توقيفها، يكي از نزديكان هاشمي 
رفسنجاني، موسويان ، يكي از گفتگو 
كنندگان بر سر اتم ، به جاسوسي متهم 

( و باالخره، سومين جلد . و توقيف شد 
خاطرات او ) در واقع جلد چهارم 

مده آدر اين خاطرات . توقيف شد 
ية اهللا خميني مايل بوده آاست كه 

بر امريكا ديگر داده است شعار مرگ 
  .نشود 

توقيف خاطرات او : انقالب اسالمي 
  .راست نبود و تكذيب شد 

هم بدين  خاطر كه مركز قدرت  ●
نشود و هم بخاطر فساد خانواده اش، 
در انتخابات رياست جمهوري، محافظه 

دم آكاران و خامنه اي ترجيح دادند 
راديكال و عامه فريبي چون احمدي 

اين . ي بگردد نژاد رئيس جمهور
نخستين شكست بزرگ هاشمي 

  .رفسنجاني بود 
      او كه در مقام رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت مانده بود، دست به 
انتقاد مداوم سياست اقتصادي حكومت 

 درصد 20احمدي نژاد و تورمي كه 
ارزيابي مي شود و خرج بي حساب 

مدهاي نفتي حتي ذخيره ارزي زد آدر
گفتگوي « ار و بطور مداوم خواست. 

و بر سر مسئله اتمي گشايش » سازنده  
  .باب تفاهم  با غرب شد  

 مبارزه ميان گروه بنديهاي رژيم بر ●
از دو مقامي كه اينك : سر قدرت 

هاشمي رفسنجاني دارد چه ساخته 
است ؟ به نظر اغلب مفسران سياسي ، 
در گردش روزانه امور تغيير ناچيزي 

د،  بنا بر با اين وجو.  اگر روي دهد 
قول يك مقام بلند پايه نزديك به 
اصالح گرايان يك امر مهم روي داده 

ن اين كه مبارزه بر سر قدرت آاست و 
كه در پرده بود، اينك بي پرده و علني 

مفاصا حساب اشتباه هاي . گشته است 
ن را آاحمدي نژاد  كه رقم اول 

ماجراجوئيش در مسئله اتمي تشكيل 
 قطعنامه هاي مي دهد و موجب صدور

شامل مجازات ايران شد و 
خطاكاريهاي اقتصادي فاحش او و فرار 
به جلوي او از راه سركوب اعتصاب ها 
و جنبشهاي اعتراضي ، پاي رهبر را كه 
او حمايت بي دريغ مي كند، نيز گرفته 

  8صفحهدر .                        است 
      

  !ش آكاسه داغ تر از 
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اينك هاشمي :   اين مقام مي گويد
 همه برگ هاي برنده را در رفسنجاني

روحانيان و مذهبي ها ، : دست دارد 
بنا بر اين ، . سياسي ها و قانون اساسي 

در صورت شدت گرفتن بحران، او مي 
ن دارد در سياست آتواند رهبر را بر 

يك تحليل .  خود قائل به انعطاف شود 
در حال حاضر : گر ديگر مي گويد 

جاني هاشمي رفسن. ايران  دو سر دارد 
پنهان نكرده است كه مي خواهد 
فعاليتهاي خود و مجلس خبرگان را 

تا اين هنگام ، .  قابل مشاهده تر كند 
مجلس خبرگان نظر خود را در باره 

. شكار نمي كرد آمسائل بزرگ كشور 
اما بسا روزي تصميم هايش را به اطالع 

  . مردم خواهد رساند 
ية اهللا هاي آدر قم، بسياري از  ●

 نگراني خود را از  بسط يد عظمي
نظاميان در امور كشور پنهان نمي كنند 

 ، در برخي از سران سپاه پاسداران. 
 نظامي قرار –رأس شركتهاي صنعتي 

دارند به گفتار و كردار عوام فريبانه 
نها آ گرچه از  خود –احمدي نژاد 

بوده و به رياست جمهوري رسيده 
.    بديده اعتراض مي نگرند -است 

نها ، از رهگذر آارائيهاي هفت تن از د
  .توقيف شده اندقطعنامه شوراي امنيت،

  
حسين شريعتمداري قول * 

ب آ: خامنه اي را تفسير مي كند 
  :ب تكان نخورده استآاز 

  
 86 شهريور 17(  در سرمقاله كيهان ◄
بعد :  نوشته استحسين شريعتمدارى) 

از انتخاب آقاى هاشمى رفسنجانى به 
جلس خبرگان، مجموعه اى رياست م

از محافل بيگانه و شمارى از روزنامه ها 
و سايت هاى داخلى نظير روزنامه هاى 
وابسته به احزاب كارگزاران، مشاركت 
و سايت هاى تحت مديريت اين دو 

، »عصر نو«، »روزنا«حزب نظير 
در يك اقدام ... و» آفتاب«، »بازتاب«

هماهنگ كه از مديريت واحد بر اين 
عه حكايت مى كرد، كوشيدند مجمو

انتخاب آيت اهللا هاشمى رفسنجانى به 
رياست مجلس خبرگان را حركتى 

قلمداد كرده و آن را نقطه ! غيرمنتظره
آغازى براى پايان دوران اصولگرايى و 
بازگشت به بينش و منش احزاب دوم 

اين مجموعه ! خردادى جلوه دهند
مشترك خارجى و داخلى در تفسيرها 

ها و حتى در گزارش هاى و تحليل 
خود، اصرار داشتند از اختالف سليقه 
اعضاى مجلس خبرگان رهبرى كه 
بسيار طبيعى است با عنوان اختالف 
خبرگان در مبانى و اصول ياد كرده و 
آن را با درگيرى هاى سياسى احزاب 

 .و گروه ها مقايسه كنند
خبرگزارى آمريكايى     

ب آسوشيتدپرس، ساعتى بعد از انتخا
رئيس مجلس خبرگان، طى گزارشى 

انتخاب هاشمى رفسنجانى «: ادعا كرد
راديو ! »نظر غرب را تامين كرده است

آمريكا با اشاره به جايگاه مجلس 
خبرگان مى «خبرگان يادآور شد كه 

و راديو » تواند رهبر ايران را عزل كند
هاشمى معتقد است كه «كلن گفت 

منشأ حكومت رأى مردم است نه 
و راديو فرانسه در تحليلى ».!!..خدا

با انتخاب هاشمى و افزايش «اعالم كرد 
قدرت او، دولت راديكال احمدى نژاد 

روزنامه ! »به تدريج تضعيف مى شود
انتخاب «نيويورك تايمز نوشت 

هاشمى نشانه نارضايتى خبرگان از 
 !»سياست تندروها در ايران است

خبرگزارى رويترز با استقبال از     
ب آقاى هاشمى ابراز ترديد كرد انتخا

كه انتخاب وى در سياست خارجى 

جمهورى اسالمى ايران تغييرى ايجاد 
كند ولى تالش كرد اين گزينه را به 
معناى اختالف نظر بنيادين در ميان 

سخنگوى . خبرگان رهبرى قلمداد كند
معلوم «وزارت خارجه انگليس گفت 

نيست كه اين اتفاق چه تاثيرى بر روى 
باط ما با ايران داشته باشد، اما به هر ارت

حال پيروزى آقاى هاشمى رفسنجانى 
و ده ها تفسير ديگر با !... »مهم است

همين مضمون كه در فاصله اى كوتاه 
بر صفحه روزنامه ها و خروجى 
خبرگزارى هاى آمريكايى و اروپايى 

برخى از خبرگزارى ها و محافل . رفت
ه خارجى نيز تفسيرى متفاوت ارائ

دويچه «دادند كه تحليل راديو آلمانى 
اين راديو . نمونه اى از آنهاست» وله

در تفسير سياسى خود به طور تلويحى 
ساير تحليل هاى محافل غربى را رد 

در زمان آيت اهللا «كرده و گفت 
مشكينى هم عمال آيت اهللا هاشمى 
كارها را انجام مى داد بنابراين نمى 

اشمي، توان با انتخاب آيت اهللا ه
انتظار ديگرى از مجلس خبرگان 

 .»داشت
 -و اما، دنباله داخلى اين مجموعه    

صرف نظر از ارتباط ارگانيك اين 
دنباله با محافل بيگانه و يا همخوانى 

 همان خط بيرونى را -...!!اتفاقى با آنها
با اندكى تفاوت در روزنامه ها و سايت 

 .هاى وابسته به خود دنبال كرد
حزب كارگزاران كه چند ماه ارگان    

قبل عمر مفيد آقاى هاشمى را تمام 
شده اعالم كرده و خواستار نيمكت 
نشينى ايشان شده بود، تمامى صفحه 

 را به چاپ عكس - هر دو نيم تا-اول
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى اختصاص 

پيروزى «داد و با تيتر درشت نوشت 
و توضيح نداد ! »در رقابت نفس گير

ه كسى در اين رقابت گرفته كه نفس چ
حزب كارگزاران كه سخنگوى ! بود؟

اسالم «آن با صراحت اعالم كرده بود 
يا آيت اهللا ! »نظامى سياسى ندارد

هاشمى و ساير اعضاى خبرگان كه نه 
فقط نظام سياسى اسالم را افتخار مى 
دانند بلكه همه عمر خود را در راه 

 !تحقق آن هزينه كرده اند؟
زنامه به نقل از يك عضو همين رو    

افراطى حزب مشاركت كه چند سال 
قبل براى چالش با نظام اسالمى از 
آمريكايى ها پول گرفته و اسناد آن در 
كيهان منتشر شده بود نوشت؛ با انتخاب 

يك خطر از «آقاى هاشمى رفسنجانى 
و از آنجا ! »بيخ گوش ايران گذشت

كه اسناد وابستگى اين عضو حزب 
 محافل آمريكايى قابل مشاركت به

ترديد نيست به وضوح معلوم است 
منظور ايشان و حزب كارگزاران از 

كه با انتخاب آيت اهللا » خطري«
گذشته » بيخ گوش ايران«هاشمى از 

  !چيست! است؟
   …   

روز پنج شنبه رهبر معظم انقالب در      
ديدار خبرگان با ايشان، از همسويى 

انگان برخى رسانه ها با اهداف بيگ
مجلس «گاليه كرده و فرمودند؛ 

خبرگان اصوالً نمى تواند عرصه دعوا و 
جنگ قدرت باشد اما برخى رسانه هاى 
بد اخالق داخلى در يكى دو ماه اخير 
با تبليغات دروغ دشمنان همراهى 
كردند كه به آنها اخطار مى كنم به 
حريم مجلس خبرگان نزديك نشوند و 

حث و مسائل اينگونه بازى ها را در مبا
 .»ديگر دنبال كنند

بيان حكيمانه آقا و مخصوصاً تاكيد     
ايشان كه مجلس خبرگان اصوالً نمى 
تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد 

به وضوح حكايت از آن دارد كه ورود 
احزاب و گروه هاى سياسى به اين 

 ناممكن - اگر هم بخواهند-عرصه
 مانند -نيز» ورود«است و در صورت 

 -چه طى چند روز اخير اتفاق افتادآن
رسوا در انتظار آنان » خروجي«

 .خواهد بود كه بود
  

كارنامه حكومت احمدي * 
  :نژاد

  
 بازهم هفته دولت و دروغ هاي ◄

شاخدار آماري وزيران و خود رياست 
جمهوري منجر به افشاي اطالعات 

  .جديدي گرديد 
    در حالي كه دولت احمدي نژاد 

 نفتي كشور را صرف مدهايآكليه در
هزينه هاي خود خواسته مي كند 
ادعاهاي عجيب و غريب نزديكان و 
وزراي او منجر به پاسخگويي برخي از 
اقتصاددانان شده است و پته 

  :دروغگويي حكومت را رو كرده است 
  
   واردات ●

  دولت همواره براي فريب نزديكان 
خود و نه مردم ادعا كرده است كه 

 رويه را گرفته است جلوي واردات بي
و حتي ادعا دارد كه قرار است به 
برخي از كشورها صادرات داشته باشد 

وزير . نهم از نوعي كه وارد ميكنيم آ
جهاد كشاورزي مدعي است كه تا چند 
سال ديگر عالوه بر صادرات گندم، 
برنج را نيز صادر خواهيم كرد و اين 
در حالي است كه آمار واردات برنج به 

  ميليون تن در سال نشان 2/1ميزان 
مي دهد كه به مقدار زيادي از توليد 
. اين محصول كاسته شده است 

 ميليون تن 8/1واردات شكر به مرز 
رسيده است كه از بابت ميلياردر شدن 
برخي از روحانيان و سرداران بد نيست 
و همين واردات منجر به كاهش سطح 
زير كشت چقندر و نيشكر و تعطيلي 

  .نايع  توليد شكر گشته است برخي ص
 در زمان :    در مورد صادرات ميوه 

ن مدعي صادرات آخاتمي و قبل از 
اما . ميوه به كشورهاي ديگر بودند

واردات ميوه ازكشورهاي ديگر بخشي 
مد نفتي را ، بابت بها، از دست آاز در

با اين همه،  . ايران خارج كرده است 
حكومت مدعي است جلوي رشد 

  : را گرفته است واردات
  حكومت مي گويد رشد واردات -

 درصد در 33سير نزولي داشته و از 
 و 84 درصد در سال 3/12 به 83سال 

  كاهش يافته 85 درصد در سال 1/4
  .است 

     اما آمار نشان مي دهد كه نه تنها 
واردات سير نزولي نداشته بلكه سير 

ايران  در : صعودي را  داشته است 
  ميليارد  دالر واردات 4/35   ،83سال 

  25/39، به 84در سال . داشته است 
ميليارد دالر افزايش يافته و  در سال 

 ميليارد دالر عبور كرده 45،  ازمرز  85
 ماه نخست سال جاري 4و  در .است 

 ميليارد دالر پيش رفته 15تا نزيدك 
  .است 

اما كارشناسان معتقدند كه واردات در 
يليارد دالر بوده و در  م60 بالغ بر 85

 ميليارد دالر نيز فراتر مي 60 از 86سال 
  .رود 
   تورم ●

در حالي كه همه مردم با گراني روز 
افزون دست و پنجه نرم مي كنند باز 
هم حكومت دم از كنترل گراني مي 
زند و مدعي است كه از دوره هاي 

حكومتهاي گذشته بيشتر توانسته است 
اما احمدي نژاد . گراني را كنترل كند 

( و ياران او ميزان واقعي واردات 
رسمي و غير رسمي توسط سپاه و 

را نشان نمي دهند تا معلوم ) قاچاق 
شود برغم اينهمه واردات ، هنوز تورم 
كمر شكن است و سرانجام رئيس بانك 
مركزي را مجبور مي كند بيايد و 

عامل تورم حجم بيش از : بگويد 
  . اندازه تورم است 

   حكومت ميگويد ميانگين تورم    
بانك .  درصد ايستاده است 6/13روي 

مركزي ناچار شد بگويد ماه به ماه باال 
 درصد بالغ شده 15رفته و اينك به 

در : باز حكومت مي گويد .  است 
  3/25حكومت هاشمي اين ميانگين 

درصد 8/15درصد و در دولت خاتمي 
  .بوده است 

ركز    اين در حالي است كه م
تورم در : پژوهشهاي مجلس مي گفت 

با .  درصد است 23حال حاضر روي  
توجه به افزايش ماه به ماه تورم ، ناچار 

احمدي .  درصد بيشتر شده است 25از 
نژاد كه گويا در ايران زندگي نمي 
كند و از قول قصابان و 

( خواربارفروشان قيمت جعل مي كند 
و، ميوه و تره بار فروش نزديك خانه ا

قول او را در باره قيمت گوجه فرنگي 
مار مركز آو مي گويد ) تكذيب كرد 

پژوهشهاي مجلس دروغ است و برخي 
مي خواهند حكومت او را زير سئوال 

  .ببرند 
   : وجوه نقدي در اختيار دولت●

مدن دولت اصولگرايي آ   با بر سر كار 
مد نفت،  دارايي آو رشد بي حد  در
اما بجاي . ه استدولت  بسيار باال رفت

مد و بجاي سرمايه آذخيره كردن در
ن،  براي ايجاد فرصت خورد آگذاري 

و برد، حكومت هر روز محل خرج 
در نتيجه،  سواي . جديدي ميتراشند 

 ميليارد دالر از 6مفقود شدن حدود 
صندوق ذخيره ارزي ، بقيه  وجوه 
موجود در صندوق ذخيره ارزي نيز 

و حكومت همانگونه كه احمدي نژاد 
)  ما پول نفت را خرج مي كنيم ( او 

  :خواسته ااند، خرج شده اند 
«    در دوسال نخست  حكومت  

 30)  هاشمي رفسنجاني( » سازندگي
ميليارد دالر و در دو  سال اول 

 ميليارد دالر  و در 29حكومت  خاتمي 
دو سال اول حكومت احمدي نژاد  

ر  ميليارد دالر در اختيار دولت قرا120
  .گرفته  اند 

    و اين حكومت مدعي است از محل 
غير نفتي و سرمايه گذاري « صادرات 

 ميليارد 43نيز  معادل » هاي خارجي 
  . دالر ارز عايد كشور شده است 

     حال اين همه وجوه را دولت 
صرف چه كارهايي كرده است ؟  
نمايندگان مجلس كه خود را نماينده 

خگو باشند كه مردم مي دانند بايد پاس
چرا  اعمال حكومت را تحت نظارت 
قرار نداده اند و نپرسيده اند اين همه 
سرمايه را حكومت احمدي نژاد چه 

  كرده است ؟
  

دولت موظف است سوخت * 
خودروهاي خود را به قيمت 

  :زاد بخرد اما آبازار 
  
زماني كه فرزند پروين خانم و دايي ◄

را  13گرامي او، احمدي نژاد،  تبصره 
به مجلس بردند درفكر اين نبودند كه 

بنا بر اين تبصره ، . فردا چه بايد بگويند 
دولت موظف است براي تامين « 

سوخت خودروهاي دولتي از بنزين با 
زاد استفاده كند و به هيچ وجه آقيمت 

  .از بنزين سهيمه بندي استفاده نكند
 بنا بر اين تبصره،  دولت نبايد از -

.  ي مردم استفاده كند بنزين سهميه بند
اما  معلوم  است كه  دولت نه تنها از 

 5سهميه مردم استفاده ميكند كه حدود 
نها استفاده آبرابر مردم نيز از سهيمه 

به تازگي نمايندگان مجلس كه . ميكند 
وردن حق آبايد به دنبال به دست 

ن باشند چون آمردم و حمايت از 
 –زورشان به  حكومت مافياهاي نظامي 

مالي نمي رسد، در بازي اي جديد 
براي خود سهميه اي جداگانه در نظر 

 ليتر در ماه از 500گرفته اند و به ميزان 
  .سهميه بنزين مردم استفاده مي كنند 

    اين نمايندگان در برابر اعتراض 
: برخي  ديگر از نمايندگان مي گويند 

مگر ما چه چيزي از حكومت  كم 
ن،  نمايندگان بايد داريم ؟ عالوه بر اي

براي سركشي به حوزه هاي خود از 
زاد وجود آبنزين استفاده كنند و چون 

ندارد بايد از بنزين سهميه اي استفاده 
پس چاره اي ندارند به جز . كنند 

اينكه دستشان را در جيب سهميه مردم 
  .ن استفاده نا حق كند آبكنند و از 

 برابر 5 حال ببينيم كه چه كساني ●
   . م ازسهميه مردم استفاده مي كنندمرد

 500 كليه ماشين هاي دولتي ماهيانه -
  . ليتر 

 با توجه به اينكه هر وزارتخانه و نهاد -
و سازمان و مؤسسه و مركز دولتي 
داراي تعداد زيادي ماشين ها با پالك 
دولتي هستند شايد بشود گفت كه اين 
خودروهاي دولتي  بيش از نيمي از 

  . ن خود كرده اند آرا از سهميه مردم 
  .  كليه نمايندگان مجلس -
 كليه وزرا و معاونين  و مشاوران و -

  روساي بخش هاي مختلف 
 كليه نمايندگان مجلس خبرگان -

  . رهبري و وابستگان به انها 
 كليه نمايندگان رهبري در نهادهاي -

  رسمي نظامي و غير نظامي  
از  كليه افراد رده باالي نظامي اعمم -

ارتشي و سپاهي و بسيجي و نيروي 
  . انتظامي 

 – بخشداران – كليه شهرداران -
 و مسئولين – دهداران –فرمانداران 

مختلف وابسته به دولت كه از ماشين 
هاي شخصي خود به عنوان ماشين 

  . هاي در اختيار استفاده مي كنند 
   بيخود نيست كه حكومت براي خريد 

 مجلس بنزين و وارد كردن آن از
  ميليارد دالر بودجه 5/1درخواست 

  .جديد كرده است 
     طرفه اين كه ديوان محاسبات مي 

 هزار خودرو اسقاط 70دولت : گويد 
. نها بنزين مي گيرند آدارد كه بابت 

مي توان حساب كرد خورد و برد از 
 70ممر گرفتن سهميه بنزين بابت اين 

زاد آن در بازار آهزار دستگاه و فروش 
 .     چه مبلغ مي شود 

     شنيده شده است كه از سهميه 
 هزار ليتر در 300بنزين مردم،  ماهيانه 

نها آاختيار استانداران و اعوان و انصار 
  .قرار ميگيرد

  9صفحهدر 
  
  

  !ش آكاسه داغ تر از 
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سخنان جديد احمدي نژاد  و * 
  :» اهميتشان « 
  
 پيروزي ما در قضيه هسته اي و ◄ 

ر اهميت آن بيشتر از قضيه نفت د
  مخالفان  سياست .  دوران مصدق است 

هسته اي ايران همانهايي هستند كه در 
زاد از آن حمايت مي آجريان دانشگاه 

منظور او هاشمي و گروه او (كنند  
است كه مانع از دست اندازي 

). زاد شده اند آحكومت او به دانشگاه 
مخالفان با برنامه هاي هسته  اي ايران 

پورت اطالعات همانهايي هستند كه را
منظور او  موسويان ( ما را مي دادند  

فشاري كه در داخل در قضيه ).  است 
هسته اي به ما وارد مي شود بيشتر از 
فشاري است كه از خارج به ما وارد 

اين سخن احمدي نژاد  . مي شود 
گوياي ميزان فشار وارده بر او و 
حكومت او و كم شدن قدرت او در 

  .توضعيت فعلي كشور اس
    يكي از ياران احمدي نژاد مي 

 حرفهاي احمدي نژاد بيشتر :گفت
بخاطر ناراحتي از انتخاب هاشمي 
رفسنجاني به رياست مجلس خبرگان 

سفري كه به قم .  رهبري بوده است 
كرده بود براي اين بود كه باند مصباح 
را كه ضعيف شده است  تا حدي  

ولي سفر هاشمي به قم و .  تقويت كند 
ركتش در همان مجلسي كه احمدي ش

نژاد صحبت كرده بود از بازي هاي 
  .موش و گربه اين دو است 

  
احمدي نژاد و گروه ها و شخصيت * 

  :هاي رژيم 
  به نظر مي رسد اصولگرايان تصميم ●

گرفته اند به هر نوع كه مي توانند 
مانع از حضور حداد عادل در انتخابات 

  ينده شوند آمجلس 
نراني احمدي نژاد در باره  بعد از سخ●

نها باج نمي دهد،  آاحزاب و اينكه به 
احمدي نژاد بايد :  عسكر اوالدي گفت 

پاسخگو باشد كه هيات موتلفه طي اين 
مدتي كه در صحنه سياسي كشور بوده 

  ؟است از كجا باج گرفته است 
 حزب موتلفه جوان به رهبري فرزند ●

ضرغامي و فرزند  واليتي و داماد 
امچيان خود را براي شركت در باد

  .انتخابات آماده كرده است 
  

ميز در باره حكومت آفيلم طنز* 
  :احمدي نژاد 

  
كمال تبريزي از كارگرداناني است ●

ميز مي آكه هر از چند گاهي فيلم طنز 
از جمله ليلي با من است و .  سازد

پخش اين فيلم ها با . مارمولك 
نجا مشكالتي مواجه بوده است اما از آ

كه او از دوستان خامنه اي است تا به 
وي به .حال كاري بكارش نداشته اند 

ميزي در باره آتازگي فيلم طنز 
.  حكومت احمدي نژاد ساخته است 
. قرار است از صدا و سيما پخش شود 

ولي حكومت براي جلوگيري از  
ن ، دست به تالش هاي آپخش 

به قول برخي . گسترده اي زده است 
ا موافق پخش اين فيلم  نباشد ق« آاگر 

  » . ن گرفته  مي شود آجلوي پخش 
  

همسر رجائي تالي او ، * 
احمدي نژاد، را به خانه راه 

  :نداد
  
    احمدي نژاد در هفته دولت ● 

موفق به رفتن به خانه ريس جمهوري 

.  كه ادعاي همانندي با او را دارد نشد
وي اجازه ورود به خانه رجايي را 

چون ديد  نمي تواند . رد دريافت نك
به خانه محمد علي رجايي برود به خانه 
با هنر، نخست وزيري كه باتفاق رجائي 
كشته شد،  رفت و با خانواده او ديدار 

  . كرد 
  

طرح يك فوريتي براي * 
گرفتن يكي از شغلهاي الهام و 
اختالف حداد عادل و احمدي 

  :نژاد
  
ا ،  با حضور   بالخره مجلس مافياه●  

 نماينده ، جلسه اي را 200بيش از 
تشكيل داد تا  شايد بتوانند الهام را 
وادار كند از يكي از شغل هايش استعفا 

براي اينكه بتوانند يكي از شغل . نمايد 
هاي الهام را از او بگيرند مجبور شدند 
جلسه مجلس را تشكيل دهند تا با رايي 

امه باال يك فوريت طرح  ممنوعيت اد
كار الهام در شوراي نگهبان را به 

  .تصويب برسانند 
     الهام به هيچ وجه  حاضر به ترك 

به همين .  يكي از مقامهايش نيست
دليل  مجلس براي اينكه او از يكي از 
مقامهايش دست بردارد ، ناگزير شد 

البته يك . طرح به تصويب برساند 
فوريت طرح تصويب شده است و هيچ 

  . ه طرح به تصويب برسد نه معلوم ك
   با وجود اين ، تصويب يك فوريت 

نست كه  در آطرح با رأي باال،  بيانگر 
مجلس ياران الهام و احمدي نژاد در 

  . اقليت كامل قرار گرفته اند 
 بالخره اختالف احمدي نژاد  با ●

مجلس، به اختالف او با حداد عادل 
زيرا او نيز به صف .  انجاميد 

 پيوسته است كه احمدي نمايندگاني
نژاد را بابت عملكردش مورد سئوال 

حداد عادل گفته است .  قرار داده اند 
حكومت احمدي نژاد  بايد گزارش  
حاصل اجراي  برنامه چهارم را به 

اما احمدي نژاد وقعي . مجلس بفرستد 
به  سخن حداد عادل  ننهاده و گفته 

مجلس كه مرتب در تعطيالت :   است 
  !ي برد پس زياد عجله نكند به سر م

  
   :خالي بندي هاي احمدي نژاد*
  
  در كودكي از زبان  برخي از ● 

روحانيون مي شنيديم بعضي از ائمه 
روزانه هزار ركعت نماز  مي خوانده 

ن ايام ،  با توجه به كودكي آدر . اند 
وقتي بزرگ  . مان باورمان مي شد 

شديم متوجه شديم كه نماز ائمه با 
به همين دليل . فرق ميكرده استمردم 

اگر هر ركعت يك امام تنها دو دقيقه 
طول مي كشيد،  هزار ركعت نماز  

 دقيقه مي 2000ضرب در دو دقيقه  
 ساعت برابر است با 24اما  هر . شود 
با اين محاسبه ، به نتيجه !   دقيقه 1440

مي رسيديم كه حرفهايي برخي از 
گمان مي . روحانيون دروغ هستند

كنند با اين دروغ گفتن ها مقام ائمه را 
غافل از اين كه موجب . باال مي برند

كلي خسارت براي دين و ائمه مي 
  . شوند 

     اين روزها ،  احمدي نژاد كه گمان 
مي كند مردم  همه چيز را به راحتي 
باور مي كنند در يك دروغ بزرگ 

  : گفته است 
 ميليون نامه رسيده است 7    براي من 
نها را مي آ عدد از 100كه روزي 

خوانم و براي برخي پاسخ مي نويسم و 
  .اجراي پاسخ ها را نيز دنبال مي كنم 

 نامه 100    اگر احمدي نژاد  روزي 
 36500 نامه و سالي 3000بخواند ماهي 

اگر  قرار باشد كه نامه . نامه  مي شود 
 ميليون نفر خوانده شود، احمدي 7هر 

 سال سن دارد و مردم 200نژاد نياز به 
 سال صبر كنند تا 200بيچاره نيز بايد 

احمدي نژاد درخواستهاشان  را 
  . ورد آبر

    اما  اگر او در هر روز صد نامه را 
ن آمطالعه كند و براي هر نامه و پاسخ 

 دقيقه وقت  10ن، تنها آو پيگيري پاسخ 
 دقيقه يعني 1000صرف كند،  در روز 

 دقيقه از روز  را 40 ساعت و 16حدود  
او صرف  نامه خواني و نامه پراكني مي 

  ! كند 
هر :     جالب تر  اينكه  او  مي گويد 

زمان به سفر هاي استاني مي روم 
.  مالقات با مردم دارم 1000روزي 

عجب اين كه او مي گويد مهندس 
است و محاسبه كرده و به اين نتيجه 
رسيده است امريكا با ايران جنگ 

با وجود اين، بدون . د كرد نخواه
. شكار مي گويد آمحاسبه ، دروغهاي 

 2در حقيقت، اگر هر مالقات حضوري 
 مالقات  1000دقيقه طول بكشد، بابت 

يعني .  دقيقه وقت الزم مي شود 2000
 ساعت از 33او،  در هر روز،  بيش از 

 ساعت را تنها به مالقات حضوري 24
  !!با مردم مي گذراند 

د نيست كه اين شخص مدعي      بيخو
وقت . است با عالم باال ارتباط دارد 

ورود به جلسه سران جهان در سازمان 
. ملل متحد،  در هاله نور بوده است 

اين يكي از خصوصيات اعجوبه ...  و
  !!هزاره سوم است 

  
فرماندهي جعفري بر سپاه و *

  : جهت يابي سپاه در تحول خود
  
اه شده     جعفري كه فرمانده سپ●  

پرسش اولي كه تغيير فرمانده . است 
سپاه به : سپاه مطرح مي كند ، اينست 

چه سمتي مي رود؟ بايد گفت شركت 
محسن رضايي و هاشمي گلپايگاني، در 
جلسه معارفه،  خيلي مهم به نظر مي 

طعنه هاي فاطمه رجبي در .  رسد 
مورد حضور بعضي ها در اين جلسه نيز 

 در واقع،  .گوياي اين اهميت است 
حضور محسن رضايي و عدم حضور 
برخي از جنگ طلبان و كساني كه به 
دنبال ايجاد جنگ و بحران هستند،  
نشان مي دهد كه سپاه از قبل تودار تر 
و خود دار تر مي شود و تالش براي 

. حفظ خود را اصل قرار مي دهد 
وجود و حضور هاشمي گلپايگاني كه 

مدي از جمله كساني است كه با اح
نژاد و باند او درگير است نشان مي 
دهد كه مخالفان احمدي نژاد و باند او 

  .مدن جعفري راضي هستند آاز 
جعفري اگر نتواند نظم را به سپاه 
برگرداند به زودي بايد منتظر درگيري 

  .هاي داخلي در خود سپاه باشد 
   درست است كه سپاه در حال حاضر 

ست اما نشان نمي دهد گرفتار مشكلها ا
تهديد امريكا سپاه را در فهرست 
سازمانهاي تروريست قرار مي دهد و 

ن آاحتمال اين كه  سپاه قدس را در 
فهرست قرار دهد قوي است ، موجب 
تحركها در سپاه گشته و برخي از 
سرداران سپاه  را به مخالفت با مشي 

 مالي –دنباله روانه از مافياهاي نظامي 
  .را برانگيخته است 

 سپاه :  برخي از سرداران مي گويند    
از چهارچوب وظايف خود خارج شده 

نيرويي كه مي بايست كمك .  است 
كار مردم كشور خود مي بود به سمتي 
برده شده كه حاال يراي كشور مشكل 

  .ساز شده است 
     بسا يكي از داليل مهم تغيير 
فرماندهي اين بود كه رحيم صفوي 

ز گروه بندي قدرت برخورد با برخي ا
هاي موجود در سپاه را نداشت و  

ورده اند بلكه بتواند با اين آجعفري  را 
  .گروه بندي ها برخورد كند 

    سپاه در وضعيت قابل دوامي نيست و 
اگر بخواهد از اين وضعيت خارج 
شود، مي بايد دست به تصفيه اي در 
داخل خود بزند و گروه بنديهاي 

فرادشان از مافيائي را منحل كند و ا
عالوه بر اين،  بايد .  سپاه خارج كند 

خود را جمع  و جوركند چون خيلي 
باز شده است و نيرويي كه اين قدر باز 
باشد قابل فرماندهي نيست و ارزش 

  .جنگي ندارد
    سپاه االن در همه امور دخالت مي 
كند و هر كاري كه  درست انجام نمي 
 و شود مردم به حساب سپاه مي گذارند
  .اين براي اعتبار سپاه خطرناك است 

 تشكيل اجالس بزرگ سپاه براي ●
بررسي اوضاع اين نيرو و تصميمات 
جديد در مورد نيروهاي هوايي و 

 گفته مي شود :دريايي و زميني سپاه 
احتماال نيروي دريايي سپاه زير 

  .ن  خواهد شدآمجموعه نيروي زميني 
  

 ماه 6شرائط ويژه ايران در * 
  :سال جاري دوم 

   
  معاون اطالعات بسيج سردار  ● 

  :صيادي  مي گويد 
    در شش ماه دوم سال جاري ايران 

هم به . داراي شرايط ويژه اي است 
لحاظ داخلي  و هم به لحاظ تهديدات 

ولي دشمن تا شرايط داخلي . دشمن 
را فراهم نبيند هيچ كاري نمي تواند 

نظر سنجي هاي دو سه ماهه .  بكند  
 درصد 55اخير نشان مي دهد كه 

جامعه نگاه اصولگرايانه دارد و نگاه 
  .ن ها تدين است آاصلي 

      قول سردار صيادي تصديق خرابي 
ن ، خود آوضعيت كشور و بيشتر از 

نچه او و ديگر سرداران آ. رژيم است 
را نگران مي كند ، درگيري هايي 
هستند كه ممكن است سپاه گرفتارشان 

ف او  همان حرف هاشمي حر.  شود 
رفسنجاني است كه گفته بود ايران در 

گفته اين معاون .شرايط ويژه قرار دارد 
اطالعاتي بسيج نشان مي دهد اوضاع 
.  سر و بدنه رژيم  بهم ريخته است

ترس از جنبش مردم، درگيريهاي در 
خر رفتن در بحران اتمي و آداخل،  تا 

 بي كفايتي غير قابل تصور احمدي نژاد
و حكومت او،  همه شان  را حسابي به 

  .وحشت انداخته است 
 عقب نشيني ايران در جبهه  هسته ●

اي  و تغيير فرمانده سپاه و برگزاري 
اجالس سراسري فرماندهان سپاه و 
دستگيري هاي دانشجويان و مبارزان 
سياسي و خبرنگاران و تشكيل جلسات 
مكرر بسيجيان  و مانورهاي پي در پي 

ي عاشورا والزهراي بسيج در گردانها
شهرهاي مختلف منطقه براي 
جلوگيري از اغتشاش و تشكيل طرح 
موزاييكي بسيجيان و انصار حزب اهللا 
براي مقابله با مردم در هر كوي و 

، همه نشان از اين ... بزرن و محله و
دارد كه رژيم شرايط را نامناسب مي 
يابد و براي جلوگيري از وضعيتي كه 

 حسين  و رژيم او پيش براي صدام
  .ماده  سازد آمد،  مي كوشد خود را آ

امريكا همچنان سپاه : انقالب اسالمي 
به نكات . پاسداران را هدف گرفته است 

عمده گزارش لوموند در اين باره توجه 
   :كنيد

  
امريكا حمله هاي خود را بر *  

روي سپاه پاسداران متمركز مي 
  :كند 

  
 ) 2007  سپتامبر20(  لوموند ◄

  :گزارش مي كند 
 6 روزي پيش از اجتماع نمايندگان ●

 عضو دائمي شوراي امنيت و 5( كشور 
 سپتامبر ، در نيويورك،  21در ) لمان آ

براي تصميم گرفتن در باره قطعنامه 
سوم،  امريكا همچنان به ايران فشار 

بر نقش شومش در .  وارد مي كند 
عراق و افغانستان تأكيد مي كند  و 
همچنان تكرار مي كند كه دركار 
يافتن روشي براي مهار رژيم ايران 

گرچه از جنگ گاه و بيگاه .  است 
ورد  اما  مرداد جنگ آسخن بميان مي 

  . سرد است 
 احمدي نژاد گفته است تقاضا كرده ●

است كه از محل دو برج كه بر اثر 
 سپتامبر ويران شده اند، 11ترورهاي 

 19در . اردديدن كند و دست گل بگذ
سپتامبر، پس از اطالع از تقاضاي او،  

رودلف .  در امريكا،  همه داغ شدند 
جيولياني ، شهردار سابق نيويورك و 
نامزد رياست جمهوري از حزب 
جمهوري خواه،  تقاضاي احمدي نژاد 

رئيس جمهوري : را ناسزا توصيف كرد 
 پسر بن الدن پناه داده  به كشوري كه

 محلي كه در نظر مي خواهد  دراست 
امريكائيان مقدس است، بسان يك 

تقاضاي او بلحاظ !  سياح ، گردش كند 
  . امنيتي رد شد

 اتهامهائي كه امريكا وارد مي كند،  ●
به سپاه پاسداران، ارتش ايدئولوژيك 
وارد مي كند كه احمدي نژاد از ميان 

.  نها به رياست جمهوري رسيده است آ
ريان كروكر، در برابر كنگره امريكا، 

سفير امريكا در بغداد و ژنرال داويد 
پترائوس ، فرمانده قواي امريكا در 

.  سپتامبر شهادت دادند 10عراق، در 
اين دو پنهان نكردند كه نفوذ رو به 
افزايش ايران در منطقه، يكي از 
داليلي است كه ايجاب مي كند امريكا 
براي مدتي طوالني در عراق حضور 

احمدي نژاد « . شد نظامي داشته با
گفته است هرگاه امريكا از عراق بيرون 

ماده است خالء را پر كند آرود، ايران 
 سپتامبر، كندولزا رايس 12در . » 

توضيح داد كه  خطري كه مي بايد از 
ن جلوگيري كرد، خطر حضور ايران آ

  . در عراق است 
سفير امريكا كه :   حمايت از مخالفان●

 بدين سو، 1979اجازه يافت ، از 
نخستين گفتگوهاي رسمي را با نماينده 
ايران انجام دهد، تأييد مي كند كه 
سپاه پاسداران ، در عراق، در كار 
سازمان دادن جنبشي از نوع جنبش 

ژنرال پترائوس . حزب اهللا لبنان است 
تصريح كرده است كه دستگيري قيس 
خزئلي ، رئيس فرماندهان ارتش 

اد  از زبان او المهدي،  به ما امكان د
بشنويم  كه افراد اين ارتش توسط 

  . مربيان سپاه قدس تعليم مي گيرند 
 در مورد افغانستان ،  امريكا مي ●

 6قواي چند مليتي ، در : گويد 
سپتامبر، انبار بزرگ اسلحه را كشف و 

مقصد  اين اسلحه طالبان . ضبط كردند 
بود كه در حال جنگ با حكومت 

در اين .  است كرزي ، متحد ايران
مورد نيز، امريكا نه سران رژيم كه سپاه 
پاسداران را عامل تحويل اسلحه به 

  نظاميان امريكائي .  طالبان مي شمارد 
  10صفحهدر 

  !ش آكاسه داغ تر از 
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ن ناراحت و نگرانند كه همان آاز 
بمب هاي ضد تانك كه در عراق بكار 
مي روند در افغانستان نيز بكار مي 

  . روند
ندگان كنگره در  اين نمونه ها با نماي●

  نها متقاعد آنكه آميان گذاشته شد براي 
شوند خروج زود هنگام قواي امريكا از 
عراق ، خطري استراتژيك ببار مي 

وقتي سناتور ژوزف ليبرمن ، . ورد آ
معروف به عقاب دموكرات  از ژنرال 

ن نشده آيا زمان آ: پترائوس  پرسيد 
شوب، در آاست كه ايجاد كنندگان 

ز عراق، در خاك ايران ، ن سوي مرآ
تحت تعقيب قرار گيرند ؟  ژنرال  

قواي نظامي مي بايد : پاسخ داد 
عمليات خود را  بر خاك عراق متمركز 

  . كنند 
امريكا به :  واشنگتن پست مي نويسد ●

حمايت مالي از مخالفان رژيم و 
سازمانهاي ايراني  مدافع حقوق بشر 
ه ادامه مي دهد و نيز در ايران دست ب

عمليات  زده است ، بخصوص ساخت و 
   .انتشار ضد اطالعات

سازمانهاي مدافع حقوق : انقالب اسالمي 
بشري كه از امريكا كمك مالي دريافت 
مي كنند، در امريكا و از جماعت پهلوي 
طلب هستند و سازمانهاي ايراني مدافع 
حقوق بشر مستقل هستند و تن به ننگ 

اطر دفاع از نهم بخآپول گرفتن از امريكا، 
   . حقوق انسان ، نمي دهند

  
سنجش افكار در باره نيروهاي * 

ي گوياي نارضائي همگاني مانتظا
  :از اين نيروها است 

  
   سنجش افكار در باره نيروي ●

انتظامي كه از طريق تماس هاي تلفني 
مردم انجام گرفته )  تماس 15000( 

است حاكي از نارضائي شديد مردم 
  : است 

 اعتراضات مربوط به نحوه بيشترين
برخورد نيروهاي امنيت تهران با مردم 
در جريان طرح امنيت اجتماعي بوده 

 هتك حرمت مردم توسط :است 
ماموران  و ضرب وجرح  مردم از 

سوي ماموران  و سوء استفاده  
ماموران از شغل خود ، و برخورد 
نامناسب ماموران با مردم و سهل 

و عدم احساس انگاري در انجام وظيفه  
مسئوليت و انجام كارهاي مغاير با 

  .قانون توسط ماموران 
  

انصار حزب اهللا از نو فعال مي * 
  :شود 

   
»  اصول گرا « نجا كه حكومت آ   از ●

نمي خواهد بطور مستقيم با مردم مقابله 
كند، از انصار حزب اهللا خواسته  است 
كه اين كار را به نيابت از او  انجام 

صار حزب اهللا نيز كار خود را  ان. دهد 
واز خواندن پري آبا جلوگيري از 

قرار بود پري زنگنه : غاز كرد آزنگنه 
خواننده نابيناي ايران در گرگان 

حكومت براي . كنسرتي برپا كند 
ن، انصار حزب اهللا بكار آجلوگيري از 

  . گرفت 
   

گروه حزب اهللا نيز بار ديگر *
  غاز بكار مي كند  آ
  
 توجه به اوضاع نابسامان كشور    با●  

گروه حزب اهللا هم متوجه خطر گشته 
و وارد گود شده است تا شايد بتواند با 
اجراي دستورها ، از جمله دستور ها 
به حمله به مراكز گروههاي سياسي و 
دانشجويان ، همراه با بسيج و نيروهاي 
انتظامي و واواك و سپاه ، در شش ماه 

 سرنوشت ساز آينده را كه براي رژيم
  . است، مردم را كنترل كنند  

    اين گروه كه نشريه اي به نام حزب 
اهللا دارد برتري مطبوعاتي و تبليغاتي 
خود را بر گروه انصار حزب اهللا نشان 

اختالف اين گروه و انصار . داده است 
حزب اهللا در پي اختالف حسين اهللا 
كرم با برخي از افراد نزديك به او به 

مد و در نهايت حسين اهللا كرم آوجود 
و گروه چماقدار او به سوي احمد 
جنتي رفتند و در اجراي دستورهاي 
جنتي و سعيد امامي و حسين 
شريعتمداري و صفار هرندي ، كار 
حمله به گروهها و مردم را بر عهده 

گروه ديگر يعني حزب اهللا .  گرفتند 
  .خود را از اين كار كنار كشيد 

 اينك  تحت رياست     اين گروه هم
حجت االسالم محمد باقر خرازي از 
.  ياران نزديك مصباح يزدي است 

عالوه بر حمله به گروهها و احزاب كار 
حمله به هاشمي رفسنجاني را نيز بر 

به گفته خرازي در زير .  عهده دارد
  :توجه كنيد 

مديم تا با تشكيل شوراي آما       « 
دين فقيهان حزب اهللا ايران عده اي 

ستيز كه پشت سنگر روحانيت هر كاري  
مي خواهند انجام مي دهند را معرفي 
كنيم و دولت و مجلس حزب اللهي 

  ». تشكيل دهيم 
بادي آ محمد باقر خرازي سلطان      

مسئول ستاد ائتالف حزب اهللا ميگويد 
حسين . با انصار حزب اهللا مخالف است 

كنعاني مقدم دبير سياسي ائتالف  مي 
تا كنون با افرادي چون هاشمي : گويد

و جنتي و قالياف و پور محمدي جلسه 
  تشكيل داده ايم 

اين گروه در صدد است تا سايتي 
ماهواره اي براي معرفي كارهاي خود 

گروه حزب اهللا در . ورد آبه وجود 
بسياري از مراسم اختالفات علني خود 
با گروه انصار حزب اهللا را نشان داده 

  .اند 
مدن اين گروه از عمق آحنه    به ص

وحشت وابستگان به نظام واليت فقيه 
  .حكايت مي كند 

  
 ي،سخنان گوياي احمد جنت* 

  :دبير شوراي نگهبان 
  
  اسالم هيچ وقت عدد برايش مهم ●  

در اسالم،  هميشه اكثريت .نبوده است 
و هميشه اقليت با . از جاهالن هستند 

 اهل حق بوده و همين اقليبت ها بوده
اند كه به لطف خدا بر اكثريت پيروز 

  شده اند 
گفته هاي باال از فردي است كه 
همواره خود را در راس واليتيون مي 

حرفهاي جنتي چنان خنده دار . داند 
نيز » خودي ها«است كه برخي از 

  . حرفهاي او  را به باد تمسخر گرفته اند 
    در حقيقت، او معتقد است كه اسالم 

البته اگر .  كاري ندارد اصال با عدد 
اسالم را در واليت فقيه ناچيز كنيم، 

خميني و .  حرف او درست مي شود 
راي آخامنه اي هرگز اعتقادي به 

اگر :  خميني گفت. مردم نداشته اند 
ري من مي آ ميليون نفر بگويند 36

بعد از او،  خامنه اي بر ميزان . گويم نه 
ز تقلب در انتخابات افزود و بدان ني

حكم « اكتفا نكرد، مجلس ششم را با 
و انداختن قوه قضائيه به » حكومتي 

با . فلج كرد »   نمايندگان « جان 
رساندن احمدي نژاد به رياست 

نچه آشكار كرد آجمهوري ، او بر همه 
  . راي مردم  است آيد ، آبكاري نمي 

     قسمت بعدي سخنان جنتي بسيار  
ور آده گويا تر و در همان حال زهرخن

در اسالم همواره اكثريت :  تر است 
پس  تمام .  جز جاهالن بوده اند 

كساني كه به جمهوري اسالمي ايران 
تمام . راي داده اند جاهل بوده اند 

كساني كه قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران را تاييد كرده اند جاهل 

تمام كساني كه به خميني . بوده اند 
قالب رجوع بعنوان مرجع و رهبر ان

  !كرده اند، جاهل بوده اند 
     در حقيقت، اقليت جامعه بوده است  

:  كه مغرض و جاهل بوده است 
كسانيكه به نمايندگان مجلس خبرگان 

كساني كه به . رهبري رأي داده اند 
احمدي نژاد رأي داده اند ، كساني 
كه همين چند ماه پيش جنتي را به 
عضويت شوراي خبرگان رهبري 

  .. .تخاب كرده اند  وان
زمانيكه بعد از :       از او بايد پرسيد 

خليفه سوم مردم حضرت علي را 
  انتخاب  كردند،  جاهل بودند ؟ 

همواره  اقليت :      جنتي مدعي است 
اهل حق بوده اند و بر اكثريت پيروز 

  .شده اند 
يا اقليت به زور بر اكثريت پيروز     آ

زادي و از آود شده اند و يا به يمن وج
زادي آراه بيان حقيقت ؟ اگر با وجود 

جريان انديشه ها و جريان اطالعات ، 
باز اقليت بر حق باشد، پس اقليت كمتر 

 درصدي كه به نظام جمهوري 2از 
اسالمي راي ندادند اهل حق بوده اند 

باز كساني كه به قانون اساسي راي .  
منفي دادند در اقليت بودند و بنا بر 

  . جنتي اهل حق بوده اند منطق
تناقض ها گوياي دروغهاي فاحش      

اما دروغهاي او واقعيتهائي . او هستند 
را مي پوشانند كه او از برزبان 

وردنشان مي ترسد واقعيت اول اين آ
كه اكثريت بزرگ جامعه با رژيم 
مخالف است و جنتي خود را ناگزير از 
توجيه حكومت به زور اقليت ناچيز بر 

   .   ريت بزرگ مي بينداكث
     واقعيت دومي كه مي پوشاند قصد 
رژيم بر انجام انتخابات قالبي به ترتيبي 
است كه  مجلس از نمايندگان اقليت 

  . زورگو تشكيل شود 
  

  تير و از بين بردن 18جنبش * 
  » دشمنان نظام « 
      

  تير 18 جنبش به نگاه آ جنتي ● 
 ،  در اين حادثه: پرداخت و گفت 

دشمنان به دنبال آن بودند كه بتوانند 
از اين طريق به اهداف شومشان دست 
پيدا كنند ديديم كه سازمان شوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي با برگزاري 

 تير بر عليه منافقين چگونه 23تظاهرات 
  .توانست توطئه آنان را خنثي كنند

     جنتي دست به افشاي سركوب 
 در اين :  تير زد و گفت18حركت 

 تير 23جريان،  دشمن انقالب را ما در 
  .از بين برديم 

 تير سال 18     تمام كسانيكه در جريان 
ن روزها آ بوده اند مي دانند كه در 78

عده اي با چماق و شيلنگ و ميله هاي 
فلزي به مردم حمله مي كردند وگروه 
گروه بر موتور سوار بودند و با وانت 

 را به مناطق ها نيروهاي سركوب گر
مختلف تهران براي سركوب مردم و 

  . دانشجويان مي بردند 
ن زمان،  همه اين كارها را آ    در 

تكذيب مي كردند و مي گفتند اين 
كار، كار مردم بوده است و ما اصال 
بري سركوب دانشجويان برنامه ريزي 
نكرده بوديم و در هيچ مسجدي نيز 
 وسايل سركوب را ميان چماقداران و
لباس شخصي ها و انصار حزب اهللا 

  .پخش نكرده بوديم 

ما بايد سعي كنيم : جنتي افزود      
همه كارهايمان معنويت و نورانيت 
داشته باشد تا فرشتگان الهي نورانيت 
كار ما را ببيند و حضرت ولي عصر 

  .از عملكرد ما خشنود باشند) عج(
امروز زماني است كه تمامي امت     

 در تمامي جلساتشان دم از اسالمي بايد
بزنند ) عج(آمدن حضرت ولي عصر

زيرا امروز انقالب اسالمي هر چه دارد 
  .از آن حضرت است

    جمالت فوق نشان مي دهد كه افراد 
وابسته به انجمن حجتيه ،  قديم و 
جديد ، خوب به هم مرتبط شده اند و 
اين حرفها همان حرفهايي است كه 

البته  .  احمدي نژاد مرتب ميزند
خرعلي و مصباح يزدي و نوري 

  .همداني  هم مي زنند
  

ظهور امام زمان نزديك است * 
  :ماده شد آو بايد 

  
 روحاني جواني كه مشاور روحاني ●

انصار حزب اهللا است ، در سخنراني 
بر اساس اسناد و :  خود، گفته است 

مدارك به اين نتيجه رسيده ايم كه 
ماده آد زمان ظهور نزديك است و باي

  .شد 
ية اهللا نوري همداني در ديدار با  آ●

: فرماندهان  و افسران سپاه گفته است 
بر اساس اخبار ورواياتي كه از اوليا و 

خر الزمان،  قم آائمه رسيده اند،  در 
به .  موقعيت خوبي پيدا خواهد كرد 

صورتي كه صداي اسالم ازاين شهر به 
  .گوش جهانيان خواهد رسيد  

نوري همداني كه از نزديكان        
يت اهللا آمصباح يزدي است و در قم به 

چمداني معروف است از باج بگيران 
بيت رهبري و از مراجع تقليد وابسته به 

او در قم ، . قدرت و ثروت مي باشد 
اما مورد توجه . موقعيت نازلي دارد 

از . خامنه اي يا و احمدي نژاد  است 
نه هاي خميني حكم بازرسي سفارت خا

ايران در اروپا را گرفت و به خرج 
بعد از .  بيت المال اروپا را گشت  

ن شد مراجع آمرگ مراجع،  رژيم بر 
از مراجع قالبي دولتي يكي . بتراشد 

ية اهللا آشيخ حسين همداني معروف به 
هر وقت رژيم نياز به .  چمداني است 

فتوا دارد اول كسي كه نيازش را بر 
هر از .  ن است ورد، شيخ حسيآمي 

چند گاهي هم نياز پيدا مي شود به  
روايات مجعول در باره ظهور امام 

رفع اين نياز . ن هفته آزمان در اين و 
  .نيز از جمله بر عهده شيخ حسين است 

  

فساد هاي بزرگ با 
  :رقم هاي دور از باور

  
)  شهريور 17(   بگزارش ايسنا ●    

دكتر محمدرضا رحيمي رئيس ديوان 
 :گفته است حاسبات كشور م
 پااليشگاه آبادان در سال، يك -1

ميليارد و دويست ميليون دالر ضرر مي 
 درصد از 35دهد و به جاي آنكه باالي 

نفت ورودي را به بنزين تبديل كند، 
نفت كوره بيرون مي دهد و خسارت 
سنگيني ايجاد مي كند و بهانه مسووالن 
آن هم اين است كه كارگران 

ه نبايد به دليل بازسازي آن، پااليشگا
 .بيكار شوند

 اگر يك فاز پارس جنوبي فقط يك -2
روز زودتر راه اندازي شود در هر روز 

 ميليون دالر سود عايد كشور مي 5
حال اين سوال پيش مي آيد كه . كند

از ديوان محاسبات در پارس جنوبي 
 ميليون 5چه ميزان تخلف بگيريم تا 

 هرگز چنين دالر شود؟ در صورتي كه
بنابراين بايد . عددي به دست نمي آيد

كمك كنيم تا فازهاي ديگر آن راه 
 . بيفتد

سرمايه گذاري دولت در پارس  -3
 ميليارد دالر است، 80 تا 70جنوبي 

ولي به دليل برخي مسائل به وجود 
آمده، خارجي ها تمايلي براي كار در 
پارس جنوبي ندارند و كساني هم كه 

. ه اند، از آنجا مي روندبراي كار آمد
 سال زودتر در اين حوزه 10قطري ها 

شروع به استخراج كرده اند، بنابراين 
 500براي آنكه از قطري ها جلو بيفتيم 

 ميليارد دالر بايد سرمايه گذاري 600تا
 .كنيم

 در حال حاضر در ديوان، حساب -4
هاي شركت ها و دستگاه هايي كه 

صد سهم  در50دولت در آنها كمتر از 
دارد را نمي توان مورد رسيدگي قرار 
داد، چون طبق قانون شركت دولتي، 

 درصد از 50شركتي است كه بيش از 
سهمش از آن دولت باشد و متاسفانه در 
برخي از اين شركت ها تخلفات 
زيادي اتفاق مي افتد كه ما نمي توانيم 

 . به آنها رسيدگي كنيم
به عنوان مثال در شركت هاي     
درتخصصي و در راستاي خصوصي ما

سازي به يكباره شركت هاي بزرگ را 
به بخش هاي كوچك قسمت كرده و 

 درصد آورده 50سهم دولت را به زير 
اند كه ديوان نمي تواند حساب هاي 
شركت هاي اقماري آنها را مورد 
رسيدگي قرار دهد، چون سهم دولت 

 درصد شده و به اين ترتيب 48در آنها 
نظارتي را كوتاه كرده دست دستگاه 

اند يا مثل شركت هايي كه متعلق به 
 هزار 8تامين اجتماعي هستند و حدود 

ميليارد تومان سرمايه دارند، ما يك 
ريال آنها را هم نمي توانيم مورد 

 . رسيدگي قرار دهيم
 نانوايي هايي داريم كه روزانه -5

 400 كيلو سهميه آرد دارند ولي 2500
ت نمي كنند؛ يعني كيلو آرد بيشتر پخ

دو هزار كيلو آرد از هر كدام از اين 
نانوايي ها به بازار آزاد مي رود و در 

 ميليون تومان از اين 600 تا 500سال 
وقتي جواز هر . محل سود مي برند

 ميليون تومان به 30نانوايي در تهران 
فروش مي رسد، معلوم است كه تخلفي 
ز در حال انجام است؛ برخي افراد امتيا

مكرر نانوايي دارند يا عده يي زميني 
براي راه اندازي نانوايي مي گيرند، 

... ولي در آن زمين خانه يا رستوران و 
ساخته اند كه گاهي تفاوت قيمتي 

 4برخي زمين ها در اين حالت به 
ميليارد تومان مي رسد و اين در حالي 

 . است كه اينها سهم و پول مردم است
ف تخلف و اعالم  همكاران ما در كش-6

حجم ريالي پرونده . آن رقابت دارند
هايي هم كه در دادسراي ديوان 

هزار ميليارد 11وجود دارد، بيش از 
تومان يعني نصف بودجه كل كشور 

 . است
 ميليون گوشي 20 ساالنه حداقل -7

تلفن همراه وارد كشور مي شود كه 
دريافت ماليات از آنها مبالغ كالني 

ه اغلب شركت هاي است، ولي متاسفان
واردكننده گوشي هاي تلفن همراه 

  اين تخلف. مالياتي پرداخت نمي كنند
  11صفحهدر 

  !ش آكاسه داغ تر از 
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در ساير شركت هاي وارد كننده 
محصوالت خانگي و صوتي و تصويري 

حتي با بررسي . نيز اتفاق مي افتد
پرونده مالياتي يكي از فروشنده هاي 
غذايي معروف و زنجيره يي متوجه 

ون حتي يك ريال شديم كه تاكن
 . ماليات پرداخت نكرده است

نظارت ديوان بر شركت هاي    
واردكننده لوازم صوتي و تصويري و 
گوشي تلفن همراه كه مسووالن رده 
باالي آنها وابسته به برخي دستگاه ها 
هستند، مشكل است، ولي مي توان 
وارد آن شد و به همين جهت از مردم 

طمئناً م. و رسانه ها كمك مي خواهيم
اين شركت ها ارتباطاتي دارند و از 
اين ارتباطات عليه دستگاه هاي 

البته همه . نظارتي استفاده مي كنند
 . جاي دنيا هم اين گونه است

 در بخش انرژي حتي سراغ شركت -8
هاي بزرگ نفتي مي رويم و قراردادها 
را مي گيريم و رسيدگي مي كنيم، هر 
ر چند رسيدگي به آنها بسيار دشوا

 هزار ميليارد تومان 87تاكنون . است
تخلف در دادسرا در اين رابطه 
گزارش شده است كه اگر يك سوم 
اين رقم هم محقق شود، رقم بسيار 

 . بااليي خواهد بود
 هزار دستگاه 70 مجموعاً حدود -9

خودروي فرسوده در دستگاه هاي 
دولتي وجود دارد كه استفاده نمي 

نها استفاده شود ولي از سهميه بنزين آ
مي كنند، بنابراين بايد به دولت كمك 

 .شود تا اين مشكل حل شود
اينكه چرا اين ارقام شگفت انگيز     

 اشاره 9 و 1است را فقط براي موارد 
 مي كنيم؛

 2/1 زيان ساالنه پااليشگاه آبادان -
اگر اين . ميليارد دالر ذكر شده است

 هزار نفر پرسنل داشته 20پااليشگاه 
 500 كه به طور ميانگين ماهانه باشد

هزار تومان حقوق بگيرند، كل حقوق 
ساالنه آنها يك دهم رقم ياد شده 

 برابر كل حقوق 10آيا مي شود . است
كاركنان يك پااليشگاه را به عنوان 
زيان تحمل كرد تا اين كاركنان بيكار 

 . نشوند
 هزار خودروي فرسوده دولتي 70 -

ي شود روزانه كه استفاده يي از آنها نم
 هزار ليتر سهميه بنزين دارند كه 700

اين رقم يعني . از آنها استفاده مي شود
.  درصد كل مصرف بنزين در ايران11

آيا دولت مي پذيرد كه زيرمجموعه 
هايش چنين سوءاستفاده هنگفتي را از 
بيت المال و در جهت خالف برنامه 
هاي دولت براي صرفه جويي انرژي، 

و آلودگي هوا داشته كاهش ترافيك 
  باشند؟

، از قول كمال ايسنا شهريور، 26 در ◄
دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس 

 رانت : مافياها گزارش كرده است 
شناور نشدن قيمت محصوالت 

 ميليارد تومان 150پتروشيمي ماهانه 
شناورسازي قيمت محصوالت . است

پتروشيمي قانون مجلس بوده و بسيار 
ولت بايد آن را اجرا  د.شفاف است 

دولت به دليل تورم و نگراني از . كند
آن، شناورسازي قيمت محصوالت 

 . پتروشيمي را با تاخير اجرا مي كند 
 150بايد مشخص شود رانت ماهانه 

ميليارد توماني به جيب چه كساني مي 
  . رود

فساد و ترور و سركوب : انقالب اسالمي 
و خفقان اثرات خود را در پس رفتن 

. شكار مي كند آموزش و پرورش آ

قسمت ديگري از  تحقيق  ژاله وفا شما 
موزش و پرورش آرا از  وضعيت اسف بار 

   : گاه مي كندآ
  

  ژاله وفا 
  
  

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 

پرورش ايران  در 
  :19 بخش  -21قرن 

  
    

« در شماره قبل به معرفي  آزمون  
 مطالعه بين المللي  كه يك »پرلز
اي   برنامه و رفت سواد خواندن پيش

ابتكاري براي ارزيابي توانايي خواندن 
ميباشد  كودكان در پايه چهارم ابتدايي 

المللي ارزشيابي  انجمن بينو توسط 
 انجام مي  IEA پيشرفت تحصيلي

و خاطر نشان ساختم . گيرد، پرداختم 
 كه

 به  در اين آزمون ابعادسواد خواندن 
 :شرح زير هستند 

اين بعد با انجام : ف خواندن اهدا
 .شود هاي نوشتاري سنجيده مي آزمون

اين بعد با انجام  : فرايند درك مطلب
هاي نوشتاري درك مطلب  آزمون

 .شود خواندن سنجيده مي
 : رفتار خواندن و نگرش به خواندن

يابي دانش  هاي زمينه اين بعد با پرسش
 . شود آموزان ارزيابي مي

وپرلز در سالهاي و ايران در دو آزم  
اما  .   شركت كرده است2006 و 2001

  بيرون 2001تنها نتايج آزمون سال 
آنهم بعلت سانسور . داده شده است

شديد  در ايران نتايج آزمون  پرلز  
 سال 4،درست  ) 2001 ( 1380سال 

 اجازه انتشار  1384بعد يعني در سال 
بعبارت ديگر در حالي كه   !يافت 

 4رها از اين فرصت بسياري از كشو
ساله براي بازنگري در سيستم آموزشي 

 1384 در سال خود  استفاده برده اند،
، 1380در سال ايران اعالم شد كه تازه 
زمون  را در آ32 كشور مقام 35بين 

 !ه است  كسب كردبين المللي پرلز
متوسط و . )3/12/84، 26شرق، صفحه (

ايراني دبستاني آموزان  عملكرد دانش
: طور معنادار در هر سه حالت به 

ميانگين كل، ميانگين متون ادبي 
تر از  وميانگين متون اطالعاتي، پايين

در . بوده استميانگين بين المللي 
شماره قبل بطور مفصل از  نتايج اين 
آزمون كه پرتوي روشن بر مشكالت 

  . آموزشي ما افكند  نام بردم
 نقش نحوه تدريس -1 محور اساسي4 
 -3 ميزان تحصيالت معلمين  نقش-2،

 نقش فقر اقتصادي -4تاثير مطالعه آزاد 
 در 2001،  كه  بر  اساس آزمون  پرلز 

ميزان توانايي دانش آموزان در امر 
خواندن تاثير مستقيم  داشته اند را  در 
دو  شماره آينده مورد بررسي قرار 

و مشخص مينمايم نظام واليت . ميدهم
ن پرلز در سال فقيه در فاصله بين آزمو

  تا چه ميزان در رفع 2006 و 2001
  . موانع فوق كوشيده است

 نتايج آزمون پرلز  و  نقش نحوه -1
  تدريس 

آزمون پرلز  در زمينه نقش نحوه 
تدريس در بهبود توان خواندن دانش 
آموزان  در ايران به نتايج ذيل دست 

  :يافته  است
آموزان ايراني در  وضعيت دانش◄

االتي كه جنبه استخراج پاسخ به سؤ
از متن ) حفظي(صريح اطالعات 

داستان داشته، بهتر از مواردي بوده 
يابي  كه نياز به استنباط، استنتاج وارزش

  .داشته است
در فرآيند ياد گيري  ميدانيم كه 

در . ارزش است پرمفهوم تجربه بسيار 
دانش سيستم آموزشي ايران متاسفانه 
وند  ، آموز تجربه گر محسوب نمي ش

لذا معلم به تجربه هايي كه ياد گيرنده 
شخصا كسب كرده  و ميكند ، بهايي 

در نتيجه ، درياد گيرنده . نمي دهد 
قوه خالقيت و ابتكار  عقيم مي ماند و 
به مرور او اعتماد به نفس را از دست 

كالس درس خسته كننده و . ميدهد
 زيرا  ذهن از فعاليت ،مالل آور ميشود

ارزش گزاري به . ي ماندباز م
محفوظات و ميدان ندادن به تجربه ،با 
عث مي شود دانش آموز  هنر تفكر و 
روش كشف روابط بين پديده هاي 
مورد مطالعه را كسب نكند و خصوصا با 
كاربرد مفاهيم آموخته ، در زندگي 
حال و آينده خود ، ناتوان شود و  پس 

  خود "رسمي "از اتمام  تحصيالت 
م كارشناسانه مسئوليتهاي قادر به انجا

شغلي خود نگردد و به همان سادگي 
كه مطالب در حافظه انباشته شده اند 

هنوز در سيستم . داز ذهن بدر رون
آموزشي ما اين امر جا نيفتاده است 

مطالب درسي بايد راهگشاي عرصه كه 
هاي گسترده تر و مجراي راهيابي به 
متون متنوع ديگر باشد كه با نظريه 

وناگون و متفاوت به مسايل هاي گ
در متون . مطروحه در بحث بپردازد

درسي هدف آن نيست كه دانش 
موجود در آن زمينه به طور كامل و 

بگذريم ( جامع در متني واحد گرد آيد
كه متون درسي در ايران نيز از نقطه 

  و به عنوان )نظر علمي بسيار  ناقصند 
بسته اي آماده و غير قابل تجزيه و 

 بدور از چون و چراي ذهن ونفوذ
   .وي حقنه شود به ذهن دانش آموز

 در طبيعت آموزش رسمي متاسفانه 
بدين . اساساً قالب سازي است ايران 

 با صورت كه دانش آموز ودانشجو
ويژگيهاي تعريف شده وارد آن مي 

 ناگزيرند انتظارات نظام  وشوند
آموزشي رابرآورند و طي شرايطي 

 شوند و هر كس با متساوياً از آن خارج
اين ساختار انطباق نيابد شايسته 

بنابراين . دريافت مجوز خروج نيست
در اين نظام بيش ازآنكه استعداد و 

 مورد نظر و تجربه هاي فردي عاليق 
 .باشد قابليت انطباق مد نظر است

 !!هركه انطباق پذيرتر ، شايسته تر
ابعاد فاجعه آميز  ضعف شديد  سيستم 

ه خود را در آزمون آموزشي ما ك
 35 از ميان 32پرلزدر ايران با رتبه 

كشورشركت كننده در آزمون بطور 
فاحشي  نمايان ساخت ،زماني بر ما  

 قرن بيست روشن ميشود كه بدانيم  در
  جوامع، ،  كه در آن قرار داريمويكمي

در حال گذار از جامعه  مبتني بر 
اطالعات ،  به سمت جامعه ي مبتني بر 

 در آن علم و دانش ، و. ي ميباشد داناي
تخصص  ، نو آ وري و خالقيت ، 

دانش . محرك اصلي توسعه است
آموزان براي روبه رو شدن با تحوالت 

ستي يشگفت انگيز قرن بيست و يكم، با
به طور فزاينده اي مهارت هاي تفكر 
انتقالي و خالق را براي تصميم گيري 
مناسب و حل مسايل پيچيده  جامعه 

يرند، تا قادر باشند با تفكر منطقي و فراگ
نقاد خود نه تنها در سطح جامعه ملي ، 
بلكه در سطح  جامعه جهاني مسائل را 
بررسي و ارزيابي كنند و براي شكل 
دهي و برنامه ريزي درجهت رشد آن ، 

  .آماده و داراي برنامه  باشند
براي روشن شدن ضعف سيستم 
آموزشي ما و نحوه تدريس در ايران 
،با هم به نتايج يك پژوهش  رسمي در  

 نظر 85زمينه تدريس در ايران در سال 
  :افكنيم

 پژوهشگاه آموزش و پرورش
 متن پژوهشكده تعليم و تربيتو

 ارزشيابي "پژوهشي راتحت عنوان 
اي معلمان دوره  هاي حرفه مهارت
محقق .   انتشار داده است "ابتدايي
: ناظر طرح وپژوه  زهرا دانشخانم
اين .  بوده است فرزاد... ا ر وليدكت

به منظور ارزشيابي   1385طرح در بهار 
اي  هاي حرفه ها و مهارت سطح توانايي

معلمان دوره ابتدايي و نيز يافتن نقاط 
قوت و ضعف اين فرايند به منظور رفع 

هاي  ها و بهبود كيفي روش نارسايي
ه تدريس در سطح شهر تهران انجام شد

مورد مطالعه اين آماري  جامعه. است
تحقيق را معلمان مدارس ابتدايي شهر 

 1384-85تهران در سال تحصيلي 
اي  هاي حرفه مهارت. دهند تشكيل مي

 5 نفر از معلمان دوره ابتدايي از 457
 54و )  16 و 13 -6 -5 -2(منطقه 

گيري  واحد آموزشي كه با روش نمونه
اي انتخاب شده  تصادفي چند مرحله

نتايج .العه قرار گرفتبودند مورد مط 
لمان تحقيق نشان داده است  كه مع

مورد مطالعه برخالف آن كه در كليات 
تدريس از مهارت نسبي برخوردارند، 
اما در اجزاي مهم تدريس با برخي 

اكثر . اند هاي جدي مواجه نارسايي
آنان هنوز پايبند الگوهاي سنتي 

هاي فعال و خالق  از روش. اند آموزش
هاي اطالعاتي به صورت  و از فناوري

اين امر نشان . كنند محدود استفاده مي
دهد كه درصد قابل توجهي از  مي

معلمان در ارتباط با موارد مطرح شده 
از مهارت و توانايي كافي برخوردار 
نيستند و يا در كالس درس آنها را به 

  همچنان نتايج تحقيق.بندند كار نمي
 كه معلمان مورد ه است نشان داد

هاي اساسي  العه در برخي از جنبهمط
هاي فعال  مانند استفاده از شيوه

تدريس و روش حل مسأله كه در 
هاي نوين آموزشي مانند  نظريه
شناسي  شناسي شناختي و روان روان

گرا مطرح است توجه كافي  سازنده
روش تدريس آنان . دارند مبذول نمي

آموز  بيشتر معلم محور است تا دانش

هاي  ت ديگر به روشبه عبار. محور
فعال تدريس كه مستلزم برانگيختن 

آموزان به فعاليت كالسي است  دانش
از سوي ديگر . دهند چندان بهايي نمي

نتايج نشان داد كه معلمان مورد مطالعه 
هاي مهارتي  يابي به هدف در دست

 .اند موفق نبوده
  
نتايج آزمون پرلز  و نقش ميزان -2

     تحصيل معلمين
  در زمينه نقش مطالعه آزاد آزمون پرلز

در بهبود توان خواندن داشن آموزان 
  :به نتايج ذيل دست يافته  است

 درصد 65در سطح بين الملل ◄
آموزان توسط معلمان داراي  دانش

بينند  تحصيالت دانشگاهي آموزش مي
و اين درصد در زالندنو،انگلستان و 

 . درصد است100امريكا 
 در حال ميو در ايران بنا بر آمار رس

حاضر بيش از يك ميليون معلم در 
 سرا كشور به امر تدريس ميچردازند سر

 درصد آنان 47 از ميان آنها تنها كه 
داراي مدرك  ليسانس و باالي آن  ، 

 23 درصد فوق ديپلم و حدود 30
 عليرضا .(درصد زير ديپلم هستند

هاشمي مدير دفتر برنامه ريزي و توسعه 
و پرورش در مديريت وزارت آموزش 

گفتگو با خبرگزاري مهردر تاريخ 
 300 در حال حاضرو) 1384/09/02

هزار معلم داراي مدرك معادل در 
 2 (  دارد وجود آموزش و پرورش

 سيد حسن نقوي مديركل 85شهريور 
دفتر ارتقاء مهارت هاي حرفه اي و 
 -تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش

  )خبرگزاري مهر 
جه بفرمايند كه  خوانندگان گرامي تو

معلومات معلمان ديپلمه و  زير ديپلم 
 چگونه با  توقع ونياز امروز ازمعلم

 كه بايد ميتواند سازگاري نمايد؟معلمي 
خود را از حالت صرف انتقال دانش و 

 به  صرفاودخمعلومات خارج كند و به  
هء عنوان فرد راهنما و هدايت كنند

و روش وده نظاره نم جريان يادگيري
ي فعال تدريس  را ابتدا خود ها

در كالس  را بياموزد تا بتواند آنها 
  .درس  بكار گيرد 

 درصد معلمان 70 بالغ بر جالب اينكه
  مرد ديپلم و فوق ديپلم مقطع تحصيلي 

ابتدايي مناطق شهري ، شغل دوم 
 درصد معلمان فوق 50دارند  وحدود 

 25 تا 20ديپلم مقطع راهنمايي و 
 شغل  نيز متوسطهدرصد دبيران دوره

و بنابريان فرصت فرا گيري .دوم دارند
  .روشهاي نوين تدريس را نيز ندارند

 جهت توجه به روشهاي موفق تدريس 
به كشور فنالند نظر افكنيم كه  يكي از 
بهترين سيستمهاي آموزشي را دارا مي 
باشد و حتي وزارت خانه اي بنام 

  وزارت تدريس را ابداع نموده اند  و 
 دانش آموزي در آن بر ابربا سرانه

 دالر ميباشد وشهم بودجه 5000سالي 
 6,4 برابر با 2005آموزشي آنها در سال 
در حالي كه  . درصد بوده است

 متوسط  اين سهم  در كشورهاي عضو
هاي اقتصادي و  سازمان همكاري"

 5,3  ،برابر با OECD  "اي توسعه
 درصد است  وبه 3درصد و در ايران 

 وزير  آموزش و "فرشيدي قول آقاي 
 درصد آن را حقوق معلمان 90پرورش 

  وكاركنان وزارت آموزش و پرورش 
  12صفحهدر 

  

  !ش آكاسه داغ تر از 
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بي دليل .به خود اختصاص ميدهد
نيست كه كشور فنالند در آزمون مهم 

  پيزا
Das Programme for 
International Student 

Assessment (PISA)   
هاي علمي و  كه به سنجش توانايي   
 ساله 15آموزان  العات دانشاط

ميپردازد ، در صدر كشورهاي شركت 
« و سيستم آموزش  آنكننده قرار گرفت

بعنوان بهترين سيستم آموزشي قلمداد 
اين كشوركه در آن آموزش و . گرديد

نيز غذاي گرم در مدارس و كتب 
درسي ووسائل آموزشي  همه به 
رايگان در اختيار دانش آموزان قرار 

موفقيت خود را در سيستم ميگيرد ،  
 -1 امر  مهم  است 3آموزشي مديون  

اعطاي آزادي تصميم و انتخاب  روش 
 -2.به كومونها در تعليم و تربيت 

ارزيابي و كنترل مرتب كيفيت در 
 به  اهميت بايسته -3.سطح مدارس

 مسب تجارب شخصي عملي و تئوريك
 دانش آموزان در طول شده توسط

  .موزشآآن دروتقش دادن به زندگي 
 در  شمارذه آينده در پرتو نتايج 
آزمون پرلز در ايران به نقش مطالعه 
آزاد و نيز فقر اقتصادي در عمق و 
محتواي يادگيري دانش آموزان 
ميپردازم و برنامه نظام آموزشي حاكم 
را براي مقابله با نتايج اين آزمون مورد 

  .بررسي قرار ميدهم
 معلمان و دانشجويان و: انقالب اسالمي 

روزنامه نگاران قربانيان تجاوزها به حقوق 
ستانه شروع سال تحصيلي آبشر در 

   :هستند
  

ستانه سال آدر 
تحصيلي، معلمان و 

دانشجويان و روزنامه 
نگاران قربانيان تجاوز 

  :به حقوق انسانند
  
كميته  به  86 شهريور 25 در ◄

 ، دانشجويي گزارشگران حقوق بشر 
بير واحد سياسي محمد حسن طالبي، د

انجمن اسالمي دانشگاه علوم پزشكي 
 .اصفهان به دادگاه انقالب احضار شد

تنها مركز نگهداري   ،86 شهريور 25 ◄
. دختران خياباني تهران تعطيل شد

چند ماه پس از انتصاب محمدعلي زم 
به معاونت اجتماعي شهرداري، وي با 
اين استدالل كه رسيدگي به 

 حوزه وظايف هاي اجتماعي در آسيب
هاي  شهرداري نيست و نگهداري بچه
كند  ياد شده هزينه زيادي طلب مي

شنيده . اقدام به بستن اين مراكز كرد
شده مسووالن شهرداري در توجيه 

اند نگهداري از هر  عمل خود گفته
 هزار تومان هزينه 400دختر، ماهيانه 

 . داشته است
جمعيتي حدود  ،  86 شهريور 25◄

 معلمان حق التدريسي كه  نفر از 200
 در صد از ايشان را 80تقريباً 

،  در مي دادند آموزگاران زن تشكيل 
پاركي در نزديكي ميدان پاستور تجمع 

معلمان حق التدريسي از . كرده اند
شهرستان كرج و استان هاي شيراز، 
اصفهان، آذربايجان غربي و كردستان 
در مقابل كاخ رييس جمهوري گرد 

ا در دست داشتن بيرق هم آمده و ب
هايي به طرح شعارها و خواسته هاي 

 . ختند خود پردا
كارگاه آموزش  ،  86 شهريور 25 ◄

حقوق زن در خرم آباد با حمله پليس، 

ضرب وشتم و بازداشت شركت 
 يك ميليون تهكنندگان و اعضاي كمپ

 شركت كننده اين 25. امضا متوقف شد
كارگاه تا نيمي از شب در بازداشت 

رضا دولتشاه، بهمن آزادي و . دندبو
خسرو نسيم پور فعاالن اجتماعي خرم 
آباد كه مورد ضرب و شتم پليس نيز 
قرار گرفته بودند همچنان در بازداشت 
بسر مي برند و به رغم پيگري هاي 
دوستان و خانواده هايشان هيچ خبري 
از وضعيت و مكان بازداشت شان اعالم 

ك جرم آنها برگزاري ي.نشده است
كارگاه آموزشي در خانه اي كوچك 
و با عده اي محدود است در مورد 
قوانين نابرابر همچون تعدد زوجات، 

  . بوده است . .. شهادت، ديه نابرابر و
 صالح نيك ، 86 شهريور 26 در ◄

پور و  بخت وكيل مدافع عدنان حسن 
هيوا بوتيمار از تقديم اليحة اعتراضيه 
 نسبت به محكوميت موكالنش به

اين . دادگاه انقالب مريوان خبر داد
دو نفر به اتهامات امنيتي و محاربه به 
اعدام محكوم شده بودند كه وكالي 
آنان در لوايح دفاعية خود اعالم 
كردند كه اتهامات موكالنشان از 

 .مصاديق محاربه نيست 
فهرست كامل  شهريور، 28 در ◄

 جرم پيگيري بهشده  معلمان مجازات
  :انتشار يافت  مطالبات صنفي

برخورد با فرهنگياني كه خواستار     
 معيشتي اين قشر -رفع مشكالت صنفي

هستند، پس از دستگيري هزار نفر از 
 همچنان 85معلمان در اسفندماه سال 

ادامه دارد ودر ماههاي اخير بسياري از 
معلمان معترض با احكامي مانند اخراج، 
بازنشستگي، انفصال، تبعيد توسط 

هاي تخلفات اداري وزندان  هيأت
گزارشي از » نوروز«. اند مواجه شده

روند برخوردهاي صورت گرفته با 
معلمان وهمچنين اطالعاتي در مورد 
فرهنگياني كه با احكام مذكور مواجه 

 :است اند، تهيه كرده  شده
واكنش مسئوالن نسبت به اعتراضات  ●

هاي  معلمان به جاي توجه به خواسته
ارت بود از دستگيري صنفي آنان عب

، 85 اسفند 23 نفر از فرهنگيان در 1000
هاي تخلفات و  تشكيل پرونده در هيأت

 معلم، 300دادگاه انقالب براي حدود 
زنداني نمودن فرهنگيان در بندهاي 

 زندان اوين، 209انفرادي خصوصاً بند 
صدور احكام اخراج، بازنشستگي، 

هاي  انفصال، تبعيد توسط هيأت
داري، تشكيل دادگاه انقالب تخلفات ا

براي همه معلمان زنداني كه با وثيقه 
اند كه همكاران در انتظار  آزاد شده

باشند و  ها مي صدور رأي اين دادگاه
 سال زندان براي دبير 3صدور رأي 

كل سازمان معلمان براي دو تجمع 
 .جلوي خانه ملت

اطالعات مربوط به تعدادي از  ●
عاليت در جهت فرهنگياني كه به دليل ف

تامين حقوقشان با احكام سنگين مواجه 
 :آيد اند، در پي مي شده

اخراج : خميني شهر/حميد مجيري
 دائم 

: خميني شهر/سيدمجتبي ابطحي
بازخريد زودهنگام، سي روز بازداشت، 

  ميليون 40وثيقه 
تبعيد : خميني شهر/عبدالرسول عمادي

 به اراك 
بازنشسته : خميني شهر/خانم ديباجي

 زودهنگام 
سه سال تبعيد : خميني شهر/ستار زارع

 به استان سمنان 
پنج سال : خميني شهر/نوراله برخوردار

 تبعيد به استان كهكيلويه و بويراحمد 

توبيخ با : خميني شهر/خانم شرافت
 درج در پرونده 
قطعي، تعليق : اصفهان/سعيد ابوطالب

 يك گروه 
روز ) 16+25: (تهران/علي اكبر باغاني

زداشت، سه ماه انفصال، وثيقه سي با
 ميليون 

  بازجويي،: تهران/محمد خاكساري
  ميليون 100وثيقه 

: تهران/محمود بهشتي لنگرودي
روز بازداشت وثيقه سي ) 17+31(

 ميليون 
 روز 26: تهران/عليرضا اكبري نبي

 بازداشت، وثيقه سي ميليون 
 روز 26: تهران/حميد پوروثوق

ل، وثيقه سي بازداشت، سه ماه انفصا
 ميليون 

 روز 26: تهران/محمدرضا رضايي
بازداشت، سه ماه انفصال، وثيقه سي 

 ميليون 
 روز بازداشت، 16: تهران/كريم قشقاوي

 وثيقه سي ميليون 
 روز 29: تهران/محمدتقي فالحي

 بازداشت، وثيقه سي ميليون 
 روز 33: تهران/محمود باقري

 بازداشت، وثيقه سي ميليون 
 روز 26: تهران/منتجبيعلي اصغر 

 بازداشت، وثيقه سي ميليون 
 روز بازداشت، 10: تهران/ثريا دارابي

 وثيقه چهل ميليون 
 روز بازداشت، 16: تهران/رسول بداقي

 وثيقه سي ميليون 
 روز 16: تهران/محسن كمالي

 بازداشت، وثيقه سي ميليون 
 روز 14: تهران/ميراكبر رئيس زاده

 يليون بازداشت، وثيقه هشتاد م
 روز بازداشت، 19: تهران/نوراله اكبري

 وثيقه سي ميليون 
 روز 19: تهران/محمد داوري

 بازداشت، وثيقه سي ميليون 
 روز 19: تهران/علي پورسليمان

بازداشت، سه ماه انفصال، وثيقه سي 
 ميليون تبعيد به اسالمشهر 
 روز 19: تهران/عليرضا هاشمي سنجابي

ثيقه پنجاه و بازداشت، سه ماه انفصال،و
پنج ميليون، تبعيد به شهرري، سه سال 

 ) حكم بدوي(حبس
 بازداشت، كفالت : تهران/سعيد تديني
 بازداشت، كفالت : تهران/طيبه ميرزايي
 بازداشت، كفالت : تهران/نادر آهنگري
 بازداشت، كفالت : تهران/اصغر قنبري

بازداشت، : تهران/منصور عبدالحميدي
 كفالت 

 زندان، كفالت : انتهر/اكبر اكبري
: رباط كريم/اسماعيل رسول خاني

 بازداشت، كفالت 
 بازداشت، 3:رباط كريم/حسين رامشك
 سه ماه انفصال 
سه ماه : حسن خان قلعه/حسين ديندار

 انفصال 
سه : حسن خان قلعه/پور تيمور حسين

 ماه انفصال 
بازداشت، : كرج/مصطفي قهرماني گل

 كفالت 
زداشت،  روز با14: كرج/رضا عبدي

 وثيقه چهل ميليون 
پنج سال تبعيد، سه : كرج/مختار اسدي

 ماه انفصال 
 روز بازداشت، 10: همدان/نادر قديمي

  سال تبعيد، كفالت 5
 روز 10: همدان/يوسف رفاهيت

 بازداشت، سه ماه انفصال، كفالت 

 روز بازداشت، 10: همدان/علي نجفي
 كفالت 

 روز 10: همدان/هادي غالمي
 ه ماه انفصال، كفالت بازداشت، س

 روز بازداشت، 3: همدان/ايرج انصاري
 سه ماه تعليق 

هشت ماه : همدان/اله دوستي نصرت
 انفصال 

بركناري : همدان/دو نفر مدير مدارس
 از پست 

هر كدام : همدان/ نفر از معلمان40
 چندين روز بازداشت 

 روز 8: همدان/مجيد فروزانفر
 بازداشت 

روز بازداشت،  8: همدان/جالل نادري
 كفالت 

 روز 8: همدان/محمد جليليان
 بازداشت، كفالت 
 روز 9: همدان/يوسف زارعي
 بازداشت، كفالت 

 روز بازداشت، 8: همدان/علي صادقي
 كفالت 

تبعيد به : شهرضا اصفهان/حميد رحمتي
 مازندران 

بازداشت، : فالورجان/غالمرضا شيرواني
 كفالت 

بازداشت، : كرمانشاه/همت شباني
 كفالت 

چهاردانگه /عباس مرادي موسوي
 بازداشت، كفالت : ساري

 روز 3:اردبيل/غالمعلي عباسي
 بازداشت، كفالت 

 روز 3:اردبيل/ارسالن احمدزاده
 بازداشت، كفالت 

 روز بازداشت، 3:اردبيل/سعيد فتحي
 كفالت 

 روز 4: خراسان/نيا هادي لطفي
 بازداشت، وثيقه پنجاه ميليون 

يك هفته : راسانخ/آبادي ايرج نجف
 بازداشت،وثيقه هشتاد ميليون 

 روز بازداشت، 8: خراسان/حسن رجبي
  ميليون 150وثيقه 

سه سال : خراسان/سيدهاشم خواستار
  ميليون 250حبس تعليقي، وثيقه 

 روز 11: كرمانشاه/علي حشمتي
 بازداشت، كفالت 
 روز 11: كرمانشاه/محمد توكلي

 بازداشت، كفالت 
 روز 11: شاهكرمان/علي صادقي

 بازداشت، كفالت 
 روز 7: كرمانشاه/اسداله حيراني
 بازداشت، كفالت 
 روز 5: كرمانشاه/جهاندار سلطاني
 بازداشت، كفالت 
 روز 7: كرمانشاه/كيومرث لرستاني
 بازداشت، كفالت 
سه سال تبعيد : سنندج/پيمان نودينيان

به روستاي وليس زنجان، سه ماه 
 انفصال 

سه سال تبعيد به : دجسنن/فرزاد اسدپور
 بانه 

 اخراج : كردستان/بانه/لقمان صداقت
 اخراج : كردستان/بانه/سيامك مرادي
سه سال تبعيد : كردستان/اسكندر لطفي

 به اردبيل
بنابراعالم كانون صنفي فرهنگيان،    

تعداد همكاران بسيار بيشتر از ليست 
فوق است ولي تعدادي از آنان به 

شان موافقت داليل شخصي با ذكر نام
 . اند نكرده
نادعلي باباييان  - 86 شهريور 28  در ◄

رئيس دانشگاه مازندران كه يكي از به 

وجود آوردندگان درگيري هاي 
فروردين و ارديبهشت ماه امسال در 
دانشگاه فني بابل بود، سرانجام مجبور 

 . به استعفا شد
 14پس از ربودن بيژن صباغ و     

اه فني بابل در دانشجوي ديگر از دانشگ
اواخر فروردين ماه امسال، دانشگاه 
مازندران شاهد تجمعات و اعتراضات 

كه سرانجام به استعفاي شدگسترده اي 
رئيس دانشگاه صنعتي (جانعلي زاده 
و هم اينك باباييان ) نوشيرواني بابل

 .انجاميد
وي اجازه ي هرگونه تحركي از 
اعضاي انجمن اسالمي را گرفته بود و 

ن موجب بسته شدن تقريبْا همه همچني
ي نشريات و تشكل هاي دانشجويي 
. دانشگاه هاي بابل و بابلسر شده بود

باباييان كه عادت داشت از ترس 
كه همه روزه (اعتراضات دانشجويي 

در دفتر رياست دانشگاه يك اعتراض يا 
هميشه با ) تحصن دانشجويي مشهود بود

ر دو محافظ به دانشگاه بيايد، طبق اخبا
موثق از سركرده هاي سپاه پاسداران 

در دوره ي رياست . مازندران مي باشد
 :وي اقدامات زير انجام شد

 .انجمن اسالمي معلق اعالم شد. 1
 مورد تعليق از تحصيل و 5دست كم . 2

ده ها مورد حكم كتبي تنها براي 
  .دانشجويان فعال صادر شد

نيروهاي امنيتي به هر شكل اجازه . 3
   دانشگاه و خوابگاه را ي ورود به

داشتند به طوري كه در بهار امسال با 
 2گاز اشك آور و چشم بند در ساعت 

بامداد به سراغ دانشجويان متحصن در 
الزم به ذكر است كه . دانشگاه آمدند

طبق اخبار موثق نيروهاي اطالعات 
نيروي انتظامي براي ورود به دانشگاه 
داراي حكم كتبي از رياست دانشگاه 

 .مازندران بوده اند
نشريات و تشكل هاي دانشجويي . 4

 .تخته شدند
هر ماه به مناسبت هاي مذهبي يا . 5

 مراسمي با …سالروز مرگ شهدا يا 
حضور نيروهاي سپاهي مسلح در 

 .دانشگاه برگزار مي شد
 به گزارش ، 86 شهريور 31 در ◄

فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران 
ده هاي دستگير  تعداد اعضاي خانوا،

شده  قتل عام زندانيان سياسي  سال 
 و شركت كنندگان در 1367

 12نوزدهمين سالگرد  اين مراسم  به 
 .خانواده رسيده است 

مامورين وزارت اطالعات  از روزهاي 
 شروع به يورش 1386 شهريور 11

بردن به منزل  خانواده هاي قربانيان 
اين .  نمودند 1367قتل عام زندانيان 

 صبح  5 الي   3ورشها در ساعتهاي بين ي
يورشها وحشيانه و غير . انجام مي شد

 بعضي از خانواده ها . اندانساني بوده 
داراي بچه هاي خردسال و يا افراد 

كه بعضي از آنها ناراحتي  هستند مسن 
 باعث يورش وحشيانه. دارندقلبي  

وحشت شديد كودكان و تشديد 
رين مامو. گشتبيماري افراد مسن 

 وقتي با اعتراضات همسايه ها واواك 
مواجه مي شدند در جواب آنها 
خودشان را از مامورين مبارزه با مواد 

اسامي  .مخدر معرفي مي كردند
تعدادي از خانواده هاي دستگير شده  

  :زيرندبه قرار 
  

  14هصفحدر 
 
  

  !ش آكاسه داغ تر از 
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اگر از امر خوشبختي انسان سخن 
از هر كس بپرسيد، . بميان آيد

يست ؟ اولين پاسخي كه خوشبختي چ
پول ": خواهيد شنيد، اينست

  ".خوشبختي نمي آورد
آيا اين پاسخ حقيقت دارد؟ نه بطور 

  .كلي و كامل
پژوهش و تحقيق در مورد خوشبختي 
انسان امروزه بخشي محكم و استوار از 

در . علم روانشناسي را تشكيل ميدهد
اين تحقيقات تصوير و تصور اين امر 

نساني حاصل كه خوشبختي هر ا
 اواست، دائماً (subjektiv) "ذهن"

دقيقتر و عميقتر، ولي پيچيده تر، نمايان 
براي خوشبخت زندگي كردن . ميشود

راهها و روشهاي بسيار متفاوتي وجود 
در نتيجه انواع زياد و مختلفي . دارند

اما تعدادي . از خوشبختي وجود دارند
شرايط اساسي نيز وجود دارند كه 

آنها خوشبختي انسان بدون وجود 
  .امكان پذير نيست

موضوع خوشبختي از ديد علم 
روانشناسي نزديك به بيش از يك دهه 
است كه محققان و پژوهشگران اين 
علم را سخت به خود مشغول كرده 

آنها نتايج بدست آمده از . است
تحقيقات خود را گاه نسبي كرده اند، 
گاه باطل شمرده و زماني نيز آنها را به 

ولي همگي . قعيت نزديك دانسته اندوا
آنها در اين امر متفق القول اند كه 
پژوهش در بارهء موضوع خوشتختي، 
به همان اندازه مشكل و پيچيده و غالباً 
پر از تناقض است، كه خود انسان نيز 

  .هست
 "آن شاخه از روانشناسي كه بخود نام 

 positive) "روانشناسي مثبت
Psychologie)از زمان . ست را داده ا

آغاز فعاليت خويش در ابتداي دهه 
نود قرن بيستم، در پژوهش پيرامون 
موضوع خوشبختي و بخصوص شرايط 
. ايجاد آن براي انسان، پيشرو بود

محققان آنها بطور كلّي سه شيوهء 
زندگي كه سبب خوشبختي انسانها 

آنها اين . ميشود را شناسائي كرده اند
دن را از سه شيوه و يا روش زندگي كر

طريق پرسشنامه هاي متعدد در جوامع 
گوناگون و از تعداد زيادي از انسانها از 
اقشار و طبقات مختلف اجتماعي بدست 

اين سه شيوه ويا راه و . آورده اند
روش و طريقه زندگي كردن همراه با 
  :خوشبختي و خوشنودي از اين قرارند

شيوهء زندگي در لذت جوئي و لذت 
 كه Hedonismusناني بزبان يو: بردن

 ميايد به معناي  Hedoneاز ريشه كلمه 
اين شيوه از رندگي، . "شادي و لذت"

خوشبختي را بمثابه لذت بردن، حظ 
كردن، خوش بودن و تمتع از رندگي 

يعني  فراهم آوردن تمامي . ميداند
ابزار و وسائلي كه سبب راحت زندگي 

همزمان با . كردن و لذتبخشي ميشوند
ن و ممانعت از همه دوري جست

 .آنچيزهائي كه دشمن لذتجوئي هستند

در : شيوه زندگي پر از معني و معنويت
اين شيوه از زندگي، افراد بيش از همه 
در پي يافتن معنائي عميق براي 

در حقيقت . زندگي خويش هستند
هدف از زندگي كردن را، تالش جهت 
دادن معنائي عميق بكار و فعاليت 

معنويت مي خويش در راه كسب 
در اين شيوه افراد سعي وافر . دانند

دارند كه استعدادها و توانائي هاي 
خويش را هر چه بيشتر افزايش دهند 
تا نقاط مثبت و قوي شخصيت و منش 
خود را در خدمت امري واال 

 .وارزشمند قرار دهند
در اين شيوه از : شيوه زندگي فعال

زندگي، در به كمال رساندن تمامي 
ا، عالئق، وسعي و كوشش در توانائيه

براي . طريق آنها، تقدم داده ميشود
مثال فعاليت بيش از حد در شغل 
خويش و يا فعاليتهاي علمي، هنري و 

در واقع همان اصل . فرهنگي و غيره 
خود سازي و يا تحقق "معروف 
 ."خويش

در تحقيقات بزرگي كه در سطح 
جهاني، بخصوص در آمريكا و اروپا، 

 اند، پيرامون اين امر صورت گرفته
پژوهش ميشود كه كداميك از 
شيوههاي فوق در جوامع گوناگون، 

در . انسانها را خوشبخت مي كنند
حقيقت كدام فرهنگ چه شيوهء 
زندگي را براي خويش ترجيح مي 

آيا صفات برجسته : عالوه بر آن. دهد
شخصيتي معيني و يا خصلتهاي منشي 
 مشخصي در انسانها، اهميت بيشتري
براي خوشبخت شدن آنها دارند تا 
ديگر خصلتها؟  و باالخره، اين سه نوع 
شيوهء زندگي، كه در باال آمد، چه 

  رابطه اي  با يكديگر دارند؟ 
اولين نتايج اين تحقيقات نشان ميدهند 
كه در فهرست وسيع خصلتهاي انساني 
ويژه گيهاي شخصيتي خاصي وجود 

تر دارند كه نسبت به ديگر خصلتها، بيش
مارتين . باعث خوشتختي انسانها ميشوند

، پژوهشگر نيك Seligmanسليگمن 
بختي و مبتكر روانشناسي مثبت، در 

 عالئم شخصيتي خاص را 24مجموع 
بنا بر داده ها و . فهرست كرده است

تشخيص او، در نزديك به تمامي 
فرهنگهاي موجود در جهان در اين 
زمينه اتفاق نظر وجود دارد كه اين 

كه  همان استعدادها و توانائيها ( ئم عال
هم ارزشمند هستند و هم ) نيز هستند 

  .سبب خوشبختي انسانها ميشوند
  :مهمترين اين خصلتها اينها هستند

هر كسي كه در او انگيزهء كار كردن 
وجود داشته باشد و از كاري كه ميكند 

يا بقول زيباي بني صدر، در . لذت ببرد

يجاد شود،  ا" هيجان مثبت كار"او 
 .شديداً احساس نيكبختي ميكند

 همواره اميدوار و صاحب اميد روز 
 .افزون بودن

 . داراي روح تشكر و حق شناسي بودن
در .  و از همه مهمتر، كنجكاو بودن

واقع مدام در جستجو و يافتن حق و 
 .حقيقت امور و وقايع بودن

 چنين فردي  با اين خصايص، هم از 
ر اين جهان خود راضي است و هم د

  .با رضايت و خوشنودي زندگي ميكند
در بعضي از فرهنگها، براي مثال در 
سوئيس و آمريكا، داشتن اميد، هيجان 
مثبت كار و مداومت، در رأس اين 

در اروپا عالوه بر . صفات قرار دارند
اين صفات، شوخ طبعي نيز از مقام 

  .  باالئي برخوردار است
كداميك حال بپردازيم به اين امر كه 

از سه شيوههاي زندگي، كه در باال 
آمد، يعني، از زندگي لذت بردن، در 
پي معني ومعنويت بودن و يا فعال 
زندگي كردن، بيشتر سبب ايجاد 

  نيكبختي در انسان ميشود؟
در واقع هر سهء اين شيوه ها، هر 
كدام براي خود، مي توانند باعث 
خوشبختي و يا دستكم راضي بودن در 

ولي نتايج تحقيقات . ندزندگي شو
متعدد نشان ميدهند كه بهترين ايجاد 
كننده خوشبختي در زندگي براي 
كساني ميسر ميشود كه تالش ميكنند 

از هر سه شيوه ) يا توحيدي(مخلوطي 
زندگي باال  را براي خويش فراهم 

در واقع هم از زندگي لذت . آورند
ببرند، هم در پي معني و معنويت باشند 

ام، در هر زمينه اي كه مورد و هم مد
عالقهء آنهاست، فعاليت كنند و متعهد 

  .باشند
هر كس اينگونه زندگي كرد، يعني هر 
سه شيوه را اعمال نمود، بقول 

 را از آن "زندگي كامل"پژوهشگران 
سطح زندگي او . خود كرده است

ارتقاء مي يابد و او در باالترين حد و 
درجه در رضايت و حشنودي بسر 

  .اهد بردخو
در اينصورت بدون هيچ شك و 
ترديدي،  خوشبختي هر كس بستگي 

بقول . كامل به شيوهء زندگي او دارد
 خوشبختي "معروف درميان ايرانيها 

  ".هر كس در دست خود او است
 ولي گذشته از اين برداشت كلّي و 
جهاني از خوشبختي، مشاهده و تحليل 
روان فردي به صاحبنظران روان 

بطور مكرّر نشان داده و ميدهد درماني 
خوشبختي هر انساني بستگي كامل : كه

دارد به برداشت و يا تصويري كه او از 
: دقيقتر بگويم. خويشتن خويش دارد

خوشبختي ما وابسته است به بهائي كه 
ما بخود و زندگي خويش ميدهيم و يا 

اينكه ما در بارهء خودمان . نميدهيم
 بر چگونه فكر مي كنيم، تأثيرش

. خشنودي روحي ما بسيار زياد است
بطور عمومي همه انسانها، خاصه 
آنهائيكه از جنبه رواني سالمند، سعي 
ميكنند، خويشتن خويش را در بهترين 
رنگها براي خود و ديگران، تصوير 

يعني بهترين شكل و شمايل را از . كنند
خود، خواه در مقابل ديگران، خواه در 

شكل و . هنداربتاط با خويش، نشان د
شمايلي كه در آن، توانائيها، خردمنديها 

  .و هوشياريهاي آنها تصديق شوند
هر كس . ولي تنها اين امر كافي نيست

ميخواهد احساس خوشبختي كند، 
بايستي در وصف خويش تا جائيكه 
ممكن است، از جمله بنديهاي بسيار 
. عمومي و غيرمملوس استفاده كند

رهء خود، براي مثال، اگر فردي در با
من دانشجوي ": اينطور فكر كند كه
من مادر "يا . "نسبتاً مستعدي هستم

من روانشناس "و يا . "خوبي هستم
اينگونه جمله بنديها، . "موفقي هستم

همانطور كه مشاهده ميكنيد، انتزاعي يا 
و عمومي  )  (abstractغير مملوس 

و مشخصًا تفاوت دارد با انكه . هستند
 در آخرين امتحانم  من"كسي بگويد، 

من در فالن "يا . "نمرهء خوبي آوردم
اين جمله . "معامله سود خوبي كردم

 ها خاص، معين و ملموس 
(concrete) هستند  .  

 Johnدو روانشناس آمريكائي بنامهاي 
Updegraff و Eunkook M. Suh 

در آزمايشهاي متعددي توانستندن 
نشان دهند كه تفاوت ميان انسانهاي 

 با كسانيكه كمتر احساس خوشبخت
اولي ها : خوشبختي ميكنند، در اينستكه

بطور چشمگيري در بارهء زندگي 
. خودشان بيشتر قضاوت عمومي ميكنند

آنها به گزارش علمي خويش كامالً بجا 
  : اين نام را داده اند

Happines ist a warm abstract 
thought  " خوشبختي فكر انتزاعي

براي مثال . "گرمي است) غير ملموس(
نمونه نوعي بيان آدمهاي خوشبخت  

 زندگي آنچيزي است كه ": اينهاست
. "انسان خود براي خويشتن مي سازد

 اگر براي من چيزي واقعاً "و يا 
اهميت داشته باشد، آنچيز براي من 

  ."ميسر خواهد شد
بر عكس آدمهائي كه كمتر احساس 
خوشبختي مبكنند، بيشتر توصيفهاي 

ص و ملموس را در مورد خاص و مشخ
مثالً اينطور جمله . خويش بكار ميبرند

 من در نزديكي يك ": بندي ميكنند

پارك با صفا زندگي ميكنم و اين امر 
براي من بسيار باعث خوشنودي 

 من يك اتومبيل دارم و "و يا . "است
اين ماشين مرا متحرك و مستقل 

و يا از اين جمله بنديها بدتر و . "ميكند
 آورتر آنزماني است كه كسي بدبختي

قضاوت در باره زندگي خويش را در 
رابطه و يا در گرو موضوعي مالل آور 

 اگر زماني در ميهن ما "مثالً . قرار دهد
ايران، نظامي مردمساالر حاكم شود، 
آنزمان من احساس خوشبختي خواهم 

  . "كرد
حال اين قضيه بر عكس ميشود، وقتي 

 زندگي كه فردي بخواهد اهداف مهم
در اينجا ديگر بيان . خويش را بيان كند

انتزاعي و عمومي در باره اهداف 
زندگي خويش سبب خوشبختي 

نميشود، بلكه خوشبختها و راضيان  
كساني هستند كه اهداف خودشان را 
كامالً بطور مشخص و معين و قابل 

جمله .لمس، جمله بندي ميكنند
بنديهاي عمومي و غيرملموس تنها 

 زندگي خويش، خوشي براي وصف
ولي نه جهت بيان اهداف . آورند

  .زندگي خويش
 محققان و پژوهشگران دليل اين امر را 

  :اينطور بيان ميكنند
تصورات ما از اهداف عمومي و 

بالقوه با مغبون و ) انتزاعي(غيرملموس 
ناكام شدن بيشتري همراهند تا اهداف 

زيرا هدفهاي . مشخص و ملموس ما
مواره با برنامه ريزيها معين و ملموس ه

و طرحهاي جهت ياب پي گيري 
 "براي مثال اگر من بگويم . ميشوند 

من ميخواهم از نظر شغلي موفق 
تفاوت )  غيرملموس-عمومي. ("باشم

 من تا سال ديگر "دارد با اينكه بگويم 
مسئوليت فعان بخش را بعهده خواهم 

در هدف ).  ملموس-مشخص. ("گرفت
 كه در پيش دومي من طبق قصدي

دارم، برنامه ريزي كرده و با طرحهاي 
مرحله به مرحلهء مشخص، خود را 

  . آماده قبول مسئوليت مي كنم
يكي ديگر از امرهاي مهمي كه در 
برنامه هاي تحقيقي غالباً نمايان ميشود، 

 "درجا زدن در لذتجوئي"تصوير 
اين تصوير حد و مرز محدود . است

. ن ميدهدشيوه زندگي لذتجوئي را نشا
دليل اين محدوديت اينستكه، ما انسانها 
خيلي سريع به احساس مثبتي كه از 
طريق رفاه مادي نصيب مان ميشود، 

براي مثال ما خيلي زود . عادت ميكنيم
به موفقيت، در هر زمينه اي، و يا 
. مصرف هر نوع كاالئي، عادت ميكنيم

پيشرفت شغلي، رفاه و اتومبيل نو، 
ال رفتن سطح آسايش روزمره، با

زندگي از نظر مادي و غيره، همهء 
اينها ما را براي مدتي كوتاه خوشبخت 

ولي در مدت زمان . و خشنود مي كنند
محدودي، تمامي اين عوامل براي ما 

  پس از آن . امري بديهي خواهند شد
  

  14در صفحه 

)1( روانشناسي خوشبختي   
  آيا استبداد قادر است مانع خوشبختي ما شود؟
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)1( وانشناسي خوشبختي ر  
آيا استبداد قادر است مانع 

  خوشبختي ما شود؟
  
ستي ما بطور سريعتري در فكر بيشتر باي

و بيشتر كردن لذت براي خود باشيم تا 
به . بتوانيم باز احساس خوشبختي كنيم

درجا "اين امر پژوهشگران اصطالح 
شايد .  را داده اند"زدن در لذتجوئي

بهمين خاطر است كه غالباً گفته 
 پول كسي را خوشبخت نمي "ميشود،
  ."كند

و وسائل بنابراين اگر ما ابزار 
لذتجوئي را مهمترين و يا اصالً تنها 
منبع خوشبختي آور براي خويش 
بدانيم، خيلي سريع نياز به اتومبيل 
بهتري، ارتقاء شغلي باالتري، خانه 

خواهيم ... بزرگتر و مجلل تري و 
در اينصورت نبرد خسته . داشت

كننده و در دراز مدت خرد و خمير 
و داغون كننده، بر سر كاالهاي 
خوشبختي آور مورد عالقه، پاياني 

بهمين دليل نيز . نخواهد داشت
 قابل تصور " تناقض رفاه"اصطالح 

غالباً بيشتر داشتن، خوشبختي . ميشود
  .نمي آورد

  
روانشناس انگليسي، ديويد نتله 

David Nettle مشكل حل نشدني و 
سر درگمي  انسانها درتالش اين امر 
كه تا جائيكه ممكن است بيشتر 

حساس خوشبختي كنند را، در اين ا
  :ميداند كه 

در مغز انسان دو مكانيزم كامالً 
كار مكانيزم . متفاوت وجود دارد

خواستن، آرزو كردن و يا در "اول 
دومي .  چيزي بودن است"تمناي

لذت " و "عالقه داشتن"كارش 
  :نتله معتقد است.  است"بردن

چيزهائي را كه ما حتماً ميخواهيم "
شيم، آن چيزهائي نيستند كه داشته با

ما در دراز مدت آرزوي داشتن آنها 
خواهان داشتن چيزي . را ميكنيم

بودن، در تمنا و آرزوي امري 
براي . بودن، سيري ناپذير است

مثال مواد مخدري مانند سيگار 
، كه معتادان به آن، )نيكوتين(

 آنرا ميخواهند، در درون "حتماً"
. دآنها حرص و ولع توليد مي كن

ولي در واقع خيلي كم از آن لذت 
اما در عوض چيزهائي . مي برند

وجود دارند كه ما حقيقتاً به آنها 
عالقه داريم، از آنها لذت ميبريم و 
تأثيرشان بر ما دراز مدت اند، و زود 

مثالً داشتن . از ميان نمي رود
دوستان خوب و معاشرت با آنها و يا 
از زيبائيهاي طبيعت لذت بردن، 

  ."ارب معنوي كردنتج
بنظر نتله، خوشبختي تنها از طريق 
لذت بردن و در تمنا و آرزوي 
چيزي بودن حاصل نميشود، بلكه به 

ماده شيميائي سومي كه در مغز 
نام . انسان توليد ميشود، نيز نياز دارد

اين ماده شيميائي زروتونين 
Serotoninاين ماده كه در .  است

گي بخشي از داروهاي ضّد افسرد
antidepressiv نيز از آن استفاده 

ميشود، سازو كارش تعادل بخشيدن 
ميان احساس مثبت و منفي در 

عالوه بر آن . درون انسان است
ترس و وحشت را در درون مهار 
ميكند و ما را آرام و صلح طلب و در 

در اينصورت . واقع اجتماعي ميكند
و بطور خالصه، تأثير مادهء 

ينستكه ما را زروتونين بر انسان ا
خوش مشرب و آماده براي تعاون و 

، "توحيد جو"همكاري، يعني 
اين دو شيوه رفتاري كه . ميكند

بقول صاحبنظران، ما با كمك آنها 
 مانرا افزايش "سرمايه اجتماعي"

ميدهيم، در دراز مدت به خوشتختي 
  .ما استحكام مي بخشد

البته در بارهء خوشبختي، كمتر 
ي انسان، تنها خوشبختي و يا بدبخت

شيوه  زندگي و شيمي مغز ما تصميم 
نميگرند، بلكه طرز فكر و انديشه و 
نظرات ما نيز در آن  مؤثر و دخيل 

  . اند
فكر و يا "ما با چه : براي مثال

 در بارهء "انديشهء راهنمائي
رويدادها، وقايع و تجارب زندگي 

آنها را . خويش، تعمق و تاًمل ميكنيم
شانه گذاري چگونه در مغزمان ن

و . كرده و به خاطرمان مي سپاريم
سپس حاصل آنرا در پندار و گفتار و 

  .كردارمان تجلْي ميدهيم
اصطالحي  ("انديشه راهنما"در باره 

فلسفي كه مبتكر آن ابوالحسن بني 
 از جنبه -و ربط آن .) صدر است
 با خوشتختي، در مقاله -روانشناسي 

ديگري كه پيرامون دشمني استبداد 
ا خوشبختي مطالعه خواهد شد، ب

عجالتاً به اين نكته مهم . ميپردازم
اشاره كنم كه در روانشناسي 

 زندگي كردن "سالمتي و سالم"
استراتژي "واژه اي هست بنام 

 از جامعه شناس معروف "زندگي
Aaron Antonovsky .  او از جنبه

فكري،  خوشبخت و سالم زندگي 
كردن را در استراتژي زندگي 

  :د با سه بعدميدان
بعد اول، اعتماد و اعتقاد داشتن به 

 اتفاقات و -اصوالً–اين امر كه 
رويدادهاي زندگي هم قابل پيش 

 .بيني اند و هم قابل توضيح
بعد دوم، اعتماد و اعتقاد به اين امر 

 مي توان بر مشكالت و -اصوالً–كه 
مصاعب زندگي، هر چقدر سخت، 

 .فائق آمد
داشتن انديشه و و باالخره بعد سوم، 

احساسي مبتني بر اين امر كه اين 
دنيا ارزش آنرا دارد كه ما خود را 
در آن سخت فعال و متعهد 

 .بگردانيم

  جنگ  
  

و نه براي همسرش كه در كوههايي 
دور، به جاي اينكه تيري را پاسخ گويد 

  . مسلما خود تير خورده بود
مادرم براي من و آينده ام گريه نمي 

و نه .ر وجود نداشتكرد ، كه ديگ
براي برادرم و گذشته او ، كه با خانه و 

  . كاشانه مان نابود شد
او براي بشريت .  مادرم گريست 

وطني . براي وطنش گريست . گريست
او .كه از حدت نفرت ويران شده بود

براي ارواحي گريست كه وطن را با 
هر مرگي ترك مي گفتند و او را بي 

  . روح مي ساختند
  

 آن كساني گريست كه نيازي او براي
  . نبود كه بميرند، تا از روح تهي شوند

او براي مرد جواني گريست كه خود 
را  بدست خود كور ساخت  تا قادر 

  باشد 
 

اين نوشته را با غزل زيباي حافظ 
غزلي كه در آن، تنها . بپايان مي برم

انساني فوق تصورمستعد و خالق، 
بع همچو او، قادر است، تمامي منا

 خوشبختي را يك به يك "طبيعي"
  . نام برد

  
صحن بستان ذوق بخش و صحبت 

  ياران خوشست
وقت گل خوش باد كز وي وقت 

  ميخواران خوشست
از صبا هر دم مشام جان ما خوش 

  ميشود
آري آري طيب انفاس هواداران 

  خوشست
ناگشوده گل نقاب، آهنگ رحلت 

  ساز كرد
ناله كن بلبل كه گلبانگ دل 

  خوشستافگاران 
مرغ شبخوان را بشارت باد كاندر 

  راه عشق
دوست را با نالهء شبهاي بيداران 

  خوشست
نيست در بازار عالم خوشدلي 

  ورزانكه هست
شيوهء رندي و خوشباشي عياران 

  خوشست
از زبان  سوسن  آزاده ام  آمد  

  بگوش
كاندرين دير كهن ، كار سبكباران 

  خوشست
حافطا ترك جهان گفتن طريق 

  ليستخوشد
تا نپنداري كه احوال جهانداران 

  خوشست
  

در نوشته بعدي به دشمني استبداد با 
  .خوشبختي انسانها خواهم پرداخت

  
  
  

هيوالي نكبت را بدل به آرمان خود 
مرد جواني كه خود را در . كند

هواپيمايي نشاند و بر فراز شهري كامال 
غريب با خود ،به پرواز در آمد ،تا براي 

زش آتش درون خود، آن رهايي از سو
آتش .آتش را بر فرق ديگران فرو ريزد

  .شيطاني را
مادرم براي آن مردي گريست كه 
آتش جهنمي را در سرزميني  بر 

بدبختي سرخي را كه از تن . افروخت 
انسانها جاري مي شد  و به رود خانه 

كه همه چيز را . سرازير مي گشت
آلوده مي ساخت ، همه چيز را در 

مي سوزاند و همه چيز را لهيب خود 
آن بدبختي .بدل به نكبت مي كرد

سرخي كه  از قلبها مي آمد و قلوب را 
  .تهي مي ساخت

  
مادرم براي آنهايي گريست كه الزم 
نبود ابتدا بميرند تا قلبهايي خالي  در 

  . خود حمل كنند
 مادرم براي مرداني گريست كه 

. همسران خود را ترك گفته بودند 
مسران خود را ديگر نمي مرداني كه ه

مرداني كه براي نجات مي . ديدند 
  .ميرند

  
مادرم براي زناني گريست كه نخواهند 
دانست كه داشتن فرزند واجد چه 

براي آنهايي كه مي .معنايي است 
دانند ولي آن را فراموش خواهند 

  . كرد
  

 مادرم براي كودكاني گريست كه 
كودكاني كه ديگر .ديگر پدرندارند

كودكاني كه .  و برادر ندارند خواهر
  . ديگر مادر ندارند

مادرم براي آنهايي گريست كه نمي 
آنهايي كه . دانند خانواده يعني چه 

مي دانند ولي  آن را فراموش خواهند 
  . كرد

  
مادرم در دل سياهي شب قطره اشكي 

من آن را شنيدم كه چگونه . ريخت 
اشكهاي . بر روي چادر اردوگاه چكيد 

 اميد بود  كه از وي فوران وي اشك
كه از روزن چادر بر روي زمين  . زد

چكيد  و در خشكي خاك وطن من 
  . فرو رفت 

  
خاك وطن از اشكهاي باريده در 

از اشكهاي . اردوگاه نرم شده است
باريده در شهر ، اشكهاي باريده در 

  .روستاها
همچون سيل بر وطن جاري مي شوند 

 از دره ها . و اميد را با خود مي شويند
و تاالبها مي گذرند تا بر فراز كوهها  
  . تبخير شده و براي هميشه ناپديد شوند

  
اما .چه زماني باران ببارد ،ما  نمي دانيم

هنوز بسياري اشك الزم است براي 
وطنم ريخته شود ، تا قادر باشد باران 

  . اميد را بر ما بباراند
تا آن زمان سرم را بر سينه مادرم مي 

 بوسه اشكم را به اشكش مي نهم و
  . افزايم

    

  
  !شآكاسه داغ تر از

  
 خانم -2و  آقاي علي سارمي  -1

 فرشيد – 3و طاهره سوداگري  
  آقاي محسن نادري– 4 و سوداگري

تمامي زندانيان سياسي فوق در بند 
 اوين كه تحت نظارت 209مخوف 

  .وزارت اطالعات است زنداني هستند
 تن از 580بيش از ، 86 مهر 2 در ◄

فعاالن سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 
دانشگاهي با انتشار بيانيه اي نسبت به به 
نقض حقوق شهروندي هادي قابل و 
. محمود دردكشان اعتراض كردند

 :بيانيه حاوي اطالعات زير است 
 -بازداشت دو چهره ي سياسي    

مذهبي در آستانه ي ماه مبارك 
رمضان، در شرايطي كه فضاي سياسي 
كشور ماه هاست تحت الشعاع هشتمين 
دوره ي انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي قرار گرفته است، اين ظن و 

  گمان را باال مي برد كه برخورد با 
آقايان هادي قابل و محمود دردكشان 
در جهت ايجاد اختناق و تاثير گذاري 
بر نتايج اين انتخابات سرنوشت ساز 

 .صورت گرفته باشد
منتشر شده تعدادي از بر اساس اخبار 

ضابطان دادسراي ويژه روحانيت در 
 21اقدامي غيرمعمول روز چهارشنبه 

 به بهانه طرح سؤال 1386شهريور 
االسالم و  شرعي به منزل حجت

المسلمين هادي قابل دبير شوراي 
مركزي جبهه مشاركت ايران اسالمي 
مراجعت كرده و پس از كشاندن ايشان 

ده و پس از به درمنزل، وارد خانه ش
تفتيش خانه و وسائل شخصي نامبرده، 
در نهايت آقاي قابل را بازداشت و 
همراه با مقاديري از اوراق و نوشتجات 
و كامپيوتر شخصي ايشان به نقطه 

طي ده روز . نامعلومي انتقال مي دهند
گذشته، ايشان به جز دو تماس تلفني 
كوتاه، كه در آن تاكيد مي كند در 

 وارده و مكان مورد اتهام هاي
وال نشود، از ئنگاهداري چيزي س

ديگر حقوق قانوني خويش از جمله 
 .دسترسي به وكيل محروم بوده است

هم زمان، حجت االسالم و المسلمين 
محمود دردكشان ديگر روحاني 
نوانديش نيز در پرونده اي كه سابقه 
چند ساله داشته است، به بهانه ي امتناع 

خلف از منع از پرداخت جريمه بابت ت
 .سخنراني دستگير و زنداني شده است

پيشينه ي اين دو روحاني مبارز در 
پيروزي انقالب، دوران جنگ و حفظ 
كيان جمهوري اسالمي ايران چيزي 
نيست كه بتوان آن را كتمان كرد، مگر 
اينكه با نگاهي انحصارطلبانه، نزديكي به 
مراجع عاليرتبه مخالف استبداد ديني و 

احزاب سياسي و مجامع عضويت در 
مذهبي طرفدار اصالحات، جرمي 
نابخشودني و مستوجب چنين مجازاتي 

  .باشد
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  رمان ؟آواقعيت و 
  

وردند آملت ايران كه به حسابش نمي 
نها به آورند و بدون مراجعه آو نمي 

قدرتهاي امريكا و انگلستان ممكن نبود،  
نهضت ملي ايران پيروز نشود و ايران 

زادي و رشد آوارد دوران استقالل و 
   .نشود

  
   :پرسش دوم

  با سالم 
  چند روز پيش با يكي از دوستان از 
كساني كه كالسهايي در باره موضوعات 
. قراني برگزار مي كند صحبت مي كردم

نفكراني كه در ايشان مي گفتند كه روش
باره دين پژوهش مي كنند، كمتر به 

حتي با قرآن . منابع ديني مسلط هستند
نيز آگاهي كامل ندارند، چه برسد به 

  .حديث
ايشان مي گفتند روشنفكران ما بيشتر 
در باره كليات قرآن صحبت مي كنند و 
كمتر به بحث در باره مطالب جزيي آن 

ي و به همين دليل با نوع. مي پردازند
ن سخن مي آطرفداري از دين و قر

در حالي كه بايد بدون حمايت و . گويند
ن بحث آعلقه عاطفي در باره مطالب قر

  .كرد
ايشان در باره شما نيز مي گفتندكه شما 
بيشتر بر روي متد و روش دين سخن 

  .كمتربه جزييات مي پردازيد مي گوييد و
البته بنده مي دانم . (نظر خود را بگوييد

براي مثال سر مقاله . اين طور نيستكه 
هاي اخير شما در باره سنگسار و ازدواج 

و در قسمت پاسخ به پرشها ....موقت و 
  ).نيز شما به جزييات پرداخته ايد

سوره بقره 230نظرخود را در رابطه با آيه 
و محلل و چرايي و داليل آن را بيان 

و اينكه زنان كشتزار مردان .فرماييد
  .هستند بگوييد

  
   :پاسخ به پرسش دوم* 
 اگر مراد از كليات اصول راهنما – 1

ن آنطور كه قرآاست و اين اصول 
بدست داده اند، محل ايراد نباشند، 
پس فروع و جزئيات هرگاه بر وفق 
اصول راهنما تشخيص داده شده 
باشند، نيز خالي از نقص و ايراد مي 

دوست شما از اين واقعيت . شوند 
ل اصلي اينست كه غافل است كه مشك

ن مي شناساند، آاصول راهنمائي كه قر
با  اصولي جانشين شده اند كه با 
استفاده از فلسفه و منطق ارسطوئي 

نتيجه اينست كه اسالم . جعل شده اند 
(  ن آبيان قدرت گشته و احكام 

بر او . ضد و نقيض شده اند ) جزئيات 
است كه بداند، بدون اصول راهنما 

 نظر جانبدارانه و يا نمي توان بدون
.  ن بحث كرد آدشمنانه در مطالب قر

نجا كه نيايش پيامبر اين بود كه آاز 
ن سان آخداوندا مرا به ديدن واقعيت 

بر روش او بايد ، كه هست توانا گردان
ن سان آن را آرفت و رهنمودهاي قر

  . كه هستند  مي بايد شناسائي كرد 
  راستي اينست كه اين جانب تا - 2
  انسته ام، بر روي روش كار تو

نست كه آاما  روش براي . كرده ام
پس . انسان بتواند در تجربه بكار برد 

  خالي از » كليات « نمي تواند 
و حكم عامي در تجربه » جزئيات « 

روش وقتي در .  بكار نا بردني باشد 
يد كه تجربه گر را، در آتجربه بكار مي 

حتي اصول . يد آهر قدم، بكار 
ماي روش نيز مي بايد راهن

كاربردهايشان را يك به يك در 
براي مثال، كاربردهاي . برداشته باشند

موازنه عدمي بعنوان اصل راهنما، 
كاربردهاي ثنويت كه محدود كننده 

ن به قدرت آعقل و معتاد كننده 
زاد، در آمداري است، در كتاب عقل 

كسي كه .  روش، مقايسه شده اند 144
زاد و خالق آرا بخواهد عقل خويش 

  .  روش  در اختيار دارد 144كند، 
 بدين ترتيب اصول راهنما براي – 3
نست كه در  فعاليتهاي استعدادهاي آ

يند و در درك واقعيت آانسان بكار 
در . نسان كه هست كاربرد بجويند آ

به قول ( » جزئيات « فراوان كارها، به 
در اخالق، : پرداخته ام ) دوست شما 

، در انسان و حقوق او، كيش شخصيت
اصول راهنماي قضاوت و حقوق 
انسان، در منزلت و فضلهاي زن و مرد، 
از جمله زن و زناشوئي، در اقتصاد، از 
جمله اقتصاد توجيدي و در باب عدل، 

، در واليت انسان و عدالت اجتماعي
جمهور انسانها، مجموعه اي شامل 
اصول راهنماي مردم ساالري، رهبري، 

و فراوان . ماعي و رشد عدالت اجت
« ( پاسخ به پرسشها در باره  فروع 

  ) » جزئيات 
  :  سوره بقره مقرر مي كند230يه  آ- 4

هرگاه ميان مرد و زني سه بار طالق 
واقع شد، براي بار چهارم نبايد با 

ن كه زن آمگر . يكديگر ازدواج كنند 
شوهر ديگري گزيند و از يكديگر جدا 

  . شوند 
 اينطور القاء و باور در ذهن عمومي

شده است كه ازدواج بعد از سه طالق 
صوري است و بالفاصله شوهر جديد 
همسر را طالق مي گويد تا او بتواند با 
شوهر سابق براي بار چهارم ازدواج 

ني، بسود آقلب رهنمود قر.  كند 
مده است و حكم آقدرتمندان بعمل 

ن آمقلوب همچنان جانشين رهنمود قر
اگر « : صريح مي كند يه تآ. است 

بنا .  » شوهر دوم همسر را طالق داد 
، ازدواج دوم نه »اگر « بر اين 

و .  تشريفاتي كه واقعي مي بايد باشد 
  نيز،

زن .  اختيار ازدواج با زن است -  1/4
است كه شوهر بر مي گزيند و مرد 

بنا بر اين، هم در . است كه مي پذيرد 
سه ازدواج اول و هم پس از  هريك 

، اختيار گزينش شوهر با زن است طالق
مشكل ناشي از سلب اين حق از زن . 

هرگاه زن حق خويش را باز . است 
ن، ترتيب آيابد، مي تواند با استفاده از 

.  جدائي احتمالي را از پيش معين كند 
دانستني است كه تنها در اسالم است 

  . كه زن شوهر مي گزيند 
كند كه   پس زن مي تواند شرط - 2/4

جدائي به رضايت دو طرف باشد و يا او 
  . اختيار جدائي را داشته باشد 

 هرگاه خود اين ترتيب را نداد -  3/4
و شوهر، بار اول او را طالق داد، زن 

 براي بار دوم،  او را بر ،حق دارد
اما اگر از حق خود استفاده . نگزيند 

نكرد و اين سه بار متوالي،  خانواده اي 
ن بر عالقه و آن، اساس آر قركه بنا ب

حقوق انسان و فضلها همگرائي در 
، با وجود سه نوبت انديشه راهنما است

 پايه هاازدواج و طالق، يا فاقد  اين 
 مرد نمي تواند ميان عشق و است و يا 

در . سلطه بر زن، يكي را انتخاب كند 
اين صورت، چاره اينست كه زن براين 

   . پايه ها، ازدواجي ديگر كند
ن بر آ  بدين قرار، رهنمود قر– 4/4

اينست كه بعد از سه طالق،  هر يك از  
 مي ، بر همان دو اساس،زن و شوهر

. بايد در پي ازدواج با ديگري شوند
زن شوهري جديد و مرد همسري نو 

نجا كه شوهر را زن اختيار آاز . بجويند
مي كند و زناشوئي به رضايت است، 

 عالقه و پس ازدواج جديد بر پايه
فضلها و حقوق انسان و همگرائي در 
باور  انجام مي گيرد و بنا بر اصل، به 

  . جدائي نمي انجامد 
.  استثناء وجود دارد ،با وجود اين

هرگاه ازدواج دوم نيز ناكام شد و در 
زن و شوهر پيشين، عالقه به يكديگر 
قوت گرفت و از تجربه درس الزم 

ر ازدواج گرفته شد، مي توانند با يكديگ
  . كنند 

زنان «  به پرسش شما در باره – 5
، در زن و »كشتزار مردان هستند 

به مناسبت  . زناشوئي، پاسخ داده ام 
 در ،بحثي كه با تني چند در ميان است

ن پاسخ آكار دقيق و كامل تر كردن 
 سوره بقره نيز 232يه آ باره در. هستم 

نظري را كه در اين  . بحث مي شود 
  :ورم آده ام،  مي باره دا

 سوره بقره 223يه آاشكال كننده بر * 
  :اين اشكال را وارد مي بيند 

اينكه زن را به مزرعه تشبيه مي « 
 از مسلمانان به اين ي نزد بسيار،كند

عنوان است كه هر موقع مرد 
 ،خواست روابط جنسي برقرار كند

بدون در نظر گرفتن خواست زن و 
هم اين مخالف هم درك حقوقي و 

براي  .مخالف قوانين سوئد است
همين فكر مي كنم تشبيه كردن زن 

زن هم حق . به مزرعه عجيب است
( دارد فعال در كاشتن تخم باشد 

 خالق و باز ميزش جنسي،آيعني در 
اما شايد من اين . همانند مرد) باشد

   ».شباهت سازي را اشتباه فهميدم
  :   رفع اشكال ●

 بكار انواع(  ممنوعيت هاي جنسي 
بردن سكس براي برقرار كردن روابط 
قوا و در اين روابط دست باال را پيدا 
كردن و ممنوع تصور كردن برخي از 

ميزشهاي جنسي با همسر، بنا بر آانواع 
سيبهاي اجتماعي آكه )عرف و عادت 

 از جمله جستجوي التذاذ –بسيار 
جنسي در بيرون از روابط زناشوئي و 

ورد، آي  ببار م-ن آمدهاي آپي 
است )  سوره بقره 223( يه آموضوع 

كه زن را مزرعه توصيف مي كند و 
در .  مورد اشكال شما قرار گرفته است 

موقع خود، به اشكال شما به تفصيل مي 

ور مي شوم آدر اين جا، ياد. پردازم 
  كه  

يه همبستري را از هرگونه آن  آ-الف 
زاد مي كند و ممنوعيت آقيد و بندي 
لذت . را الغاء مي كند هاي جنسي 

زاد مي آبردن زن و مرد از يكديگر را 
  . كند 
  تأكيد مي كند مرد نبايد رفتار -ب 

جنسي در پيش گيرد كه با منزلت و 
كرامت زن ناسازگار باشد و سبب 

  . تحقير او  شود 
.  زن را به مزرعه تشبيه مي كند –ج  

: چرا كه زن را از جمله دو فضل است
  . موزگار عشقآو مزرعه زندگي 

بنا بر فرهنگي كه انسان را مسلط به 
طبيعت گمان مي برد و تخريب طبيعت 
را دليل پيروزي انسان در جنگ با 

، مزرعه پست طبيعت گمان مي برد 
بدين خاطر است كه  شما . است 

اما در دين ها كه . اشكال مي گيرد 
انسان را به رعايت حقوق طبيعت مي 

طبيعت را قيام خوانند و  رعايت حق 
انسان به عمران طبيعت مي شناسند ، 
مزرعه نماد حيات و شادابي زندگي و 

ن  و نيز به آبه اوستا ، به قر. عشق است 
تورات و انجيل خود كه رجوع كنيد، 

ن مي آرابطه انسان و مزرعه را جز 
« يابيد كه سرمايه داري ويرانگر 

« بنا بر . غربيان كرده است » فرهنگ 
كه مزرعه پست شمرده مي » فرهنگي 

يه را گوياي  پستي و كارپذيري آشود، 
. ميزش جنسي تلقي مي كنند آزن در 

اما بنا بر فرهنگي كه ميان انسان و 
طبيعت توحيد برقرار مي كند، در 

ميز آزندگي ، در عشق ورزي، در 
جنسي ، نقش اصلي را مزرعه پيدا مي 

موزگار عشق است آزن مزرعه و . كند 
را  در خود مي گيرد و بارورمي و مرد 

نقش اصلي را مرد كه  به قول . كند 
در . شما دانه مي كارد بازي نمي كند 

نچه به باردار شدن مربوط مي شود، آ
بدون مرد بار دار ) ع(ن، مريم آبنا بر قر

بطور طبيعي ، دانه مرد تا با دانه . شد 
زن توحيد نجويند ، زن باردار نمي 

 در بذر پاشي با مرد بنا بر اين،. شود 
برابر و در پرورندان دانه بر او افضل 

نچه به رابطه جنسي آو در . است 
مبروط مي شود، مرد دانه نمي كارد 
خود دانه است و در مزرعه بارور مي 

بدين سان،  نقش اصلي را مزرعه . شود 
بازي مي كند كه دانه را بارور مي كند 

اگر مزرعه را ممنوعيت هاي جنسي .  
زادي آ در همبستري،  ، ازا كنند و زنن

كامل خويش را باز نيابد و يا دانه عقيم 
 128يه آنشوز مرد موضوع ( باشد 

دانه عشق ميوه التذاذ ببار )  سوره نساء 
سيبهاي اجتماعي بسيار آورد و آنمي 

  . ورد آپديد  مي 
زاد آ    بدين قرار، همبستري مي بايد 

ا كه چر. و از روي ميل انجام گيرد 
هرگاه جز اين باشد، التذاذ جنسي  
ناقص مي شود و در نتيجه، خشونت  

اين خشونت در روابط .  يد آببار مي 
دو همسر نقش اول را مي يابد و 

همان .  يند آسيبهاي بسيار پديد مي آ
ورد كه در جامعه آخشونت را ببار مي 

هاي غرب و در همه جامعه ها، بيشتر 
  .نند آزنان قرباني 

  
  

احمدي نژاد به قصد 
يورك تحريك به نيو
   :رفت و موفق شد

  
مجلس نمايندگان امريكا * 

را يك سپاه پاسداران 
  :سازمان تروريستي خواند 

  
  
،  سپتامبر ٢٦ در ◄

سخنگوی وزارت خارجه 
  مالی–رژيم مافياهای نظامی 

مجلس نمايندگان  عمل 
امريکا را بخاطر رأی دادن به 

ن، سپاه آطرحی که بنا بر 
پاسداران يک سازمان 

.  محکوم کرد،استتروريستی 
نکه خبر قرار آيک ماه بعد از 

گرفتن سپاه پاسداران در 
فهرست سازمانهای 
تروريست انتشار يافت، 

مجلس نمايندگان امريکا  
سپاه را يک سازمان 

مجلس .  تروريستی خواند 
نمايندگان امريکا  همزمان با 
سخنرانی احمدی نژاد در 
اجالس عمومی سازمان ملل 

امبر به  سپت٢٥متحد، در 
ن،  آطرحی رأی داد که بنا بر 

  وزارت خارجه امريکا 
   سپاه پاسداران را می بايد

فهرست سازمانهای  در
  . تروريست قرار دهد 

  
پوتين به سران رژيم خبر * 

داده است كه حمله به 
  :ايران قطعي ونزديك است

  
 سپتامبر، ٢٦ در ◄

شنه، اين خبر را آکانارد
وتين ، پ: انتشار داده است 

رئيس جمهوری روسيه که 
قرار است ماه اکتبر به ايران 
برود، به سران رژيم اطالع 
داده است که اسرائيليها 
امريکا را متقاعد کرده اند راه 
حل ديگری ديگری وجود 
ندارد و امريکا پذيرفته است 
که می بايد به ايران حمله 

حمله نظامی به ايران . کند
قطعی شده است و در فاصله 

عد از پايان ماه رمضان  تا ب
 ، انجام ٢٠٠٨غاز سال آ

  . خواهد شد 
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 9گزارش نشست مشترك 
 راني خواه ايگروه جمهور

 ها ي گسترش همكاريبرا
 هي مبارزه عليدر راستا
 راني اي اسالميجمهور

  
 ، جنبش ران،ي اخواهاني جمهواتحاد   

 كي خواهان دموكرات و الئيجمهور
  حزب دموكرات كردستان ران،يا
 حزب كومه له كردستان ران،يا
ق  خلاني اتحاد فدائران،سازمانيا
 راني اي جبهه ملي سازمان هاران،يا

، )بعنوان ناظر(         در خارج از كشور
، )تياكثر (راني خلق اانيسازمان فدائ

 چپ يستهايالي سوست موقيشورا
 .انيراني اي ، مجامع اسالمرانيا
در نشست دو روزه شهر هانور آلمان   

 از نقاط يشركت كنندگان پاره ا
 گريكدياشتراك و اختالف خود را با 

 . روشن ساختند
 كه مباحث دي رسجهي نتني به انشست    

 جلسات مشترك و يخود را با برگزار
  به منظور دست ي عمومينارهايسم
 زي و نشتري بي هاي به همسوئيابي

 مشترك ، در ي به مباندنيرس
.  ادامه دهدي عمومينارهايسم
 خود اني را از مي اتهي كمندگانينما
 يت فوق و بررس اقداماي هماهنگيبرا
 انتخاب ي عملي هايمكار هي هانهيزم

 انيراني ايمجامع اسالم. كردند
 خود را به شركت در يهمكار

گفتگوها و بحث آزاد محدود نمود 
 شركت ي هماهنگتهيودرانتخاب كم

 .نكرد
 2007 سپتامبر 23 برابر با 1386مهر  1
  

طرح پيشنهادي ذيل توسط مجامع 
 31اسالمي ايرانيان به نشست 

 هانور آلمان 1386 مهر 1شهريور و 
ارائه گشت تا موضوع بحثهاي آزاد 

 گروه 8بين مجامع اسالمي ايرانيان با 
  . ديگر بگردد

 

 ياصول و ضوابط  ضرور
براي استقرار جمهوري در 

  ايران
                                                                                                                                                                                                                           

    
طرحي پيشنهادي از سوي (

  )مع اسالمي ايرانيانمجا
  

   از آنجا كه افزون بر يك سده است 
مردم ايران خواستار استقرار حاكميت 
بر سرنوشت خويش هستند و از انقالب 
بدين سو، در هر فرصت اعتراض خود 
را با سياست هاي نظام واليت مطلقه 

 دارند؛  فقيه ابراز مي
از آنجا كه قانون اساسي نظام واليت 

 ملي و حق حاكميت فقيه ناقض حقوق
مردم ايران است و رژيم حقوق فردي 

و جمعي را به استمرار زير پا  گذاشته 
  است؛

ازآنجا كه سياست هاي داخلي و 
خارجي نظام واليت فقيه ميزان 
خشونت و ويراني را بدان جا رسانده 
كه همبستگي ملي و حيات ايران  را به 

  خطر انداخته است؛
 در تعيين از آنجا كه دخالت بيگانگان

سرنوشت ايرانيان و دخالت در امور 
كشور ناقض حاكميت ملي  و مردم 
 ساالري و نيز اصل استقالل ايران است؛

   ما ايرانيان وسازمان هاي سياسي 
وفادار به اصول تفكيك ناپذيرآزادي و 
استقالل، در مبارزه خود براي 

استقرارجمهوري در ايران، خود را به  
 زير مقيد و متعهد اصول و مباني ضرور 

دانسته، بدانها در پيشگاه مردم ايران 
پايبندي نشان مي دهيم  و براي ايجاد 
و تكوين و تكامل يك بديل دمكرات و 

  :مستقل تالش مي نماييم
  
ر جمهوري ايران، آزادي و  د.1

ضي راستقالل و وحدت و تماميت ا
يكديگر تفكيك ناپذيرند و  كشور از

آحاد ملت حفظ آنها وظيفه دولت و 
گروه يا مقامي حق  هيچ فرد يا. است

ندارد به نام استفاده از آزادي، به 
فرهنگي، اقتصادي،  استقالل سياسي،

نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين 
هيچ مقامي حق  اي وارد كند و خدشه

ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت 
و   فرديهاي ارضي كشور آزادي

 قوانين و را، هر چند با وضعجمعي 
  .مقررات، سلب كند

  
استقالل به معناي عدم دخالت . 2

قدرت هاي خارجي چه مستقيم وچه 
غيرمستقيم ومشاركت ندادن آنها در 

اين . حاكميت مردم ايران مي باشد
اصل، عدم مراجعه  سازمان ها و 

احزاب ايراني به قدرت هاي خارجي  
و نيز مخالفت صريح با هر گونه مداخله 

حق حاكميت ملي و نيز خارجي در 
 تعيين سرنوشت كشور را ايجاب مي

از اين رو، به منظور پايبندي به . كند
اصل استقالل، مخالفت خود را با 
هرگونه تجاوز نظامي به ايران و 
هرگونه همكاري با قدرت هاي 
خارجي و تقاضاي كمك از آنها براي 

  .ساختن بديل سياسي، اعالم مي كنيم
  
دي، هيچ مقام ديني، بنا بر اصل آزا. 3

سياسي، اقتصادي و نظامي در حاكميت 
درايران .  شريك مردم ايران نمي باشد

دموكراتيك هر  شهروندي يك راي 
دارد و فرد فرد مردم ايران در 

پايبندي به  اصل . حاكميت شريكند
بنيادين آزادي هاي فردي و جمعي و 

اسناد و معاهدات حقوق "تعهد به 
الزمه تحقق  "بشري  بين المللي
بر اين اساس، . حاكميت مردمي است

ما متعهد مي شويم براي  تامين آزادي 
اديان، اعتقادات، انديشه، بيان، قلم، 
سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و 
اعتصاب و اصل برابري حقوقي تمامي  

شهروندان و افراد جامعه، مستقل از 
جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و 

و .  يوه زندگي، تالش كنيممكنت و ش
زاد به آاز آنجا كه حق حيات مستقل و 

عنوان پايه اي ترين حق هر انسان 
محسوب مي گردد، مخالفت صريح 
خود را با مجازات اعدام اعالم مي 
  .نماييم وخواهان  لغو آن خواهيم بود

    
جمهوري متعلق به دين و مرام . 4
و نژاد و قوم خاصي ) ايدئولوژي(

اين رو، هر فرد با هر دين از. نيست
وعقيده و مرام و نژاد و قوميت و زباني 
داراي حقوق ورأي برابراست 
ودرجمهوري آينده ايران هيچ دين و 

درقانون اساسي ) ايدئولوژي(مرامي 
  .رسميت پيدا نمي كند

    
ساختار سياسي و اداري جمهوري . 5 

در آينده ايران، ضمن حفظ تماميت 
اصل ارضي كشور مبتني بر 

تمركززدايي وتكيه بر توسعه 
دموكراسي مشاركتي بر اساس اصول 
تفكيك ناپذير آزادي، استقالل و 
عدالت اجتماعي  در تمامي استان ها، 
شهرها بخش و روستاهاي ايران مي 

درهرمحل ومنطقه، تصميم گيري . باشد
درامورمحلي ومنطقه اي به نهاد هاي 

از سوي ) انجمن ها و شوراها(منتخب 
  . نان آن مناطق، سپرده مي شودساك

  
از آن جا كه زبان مشترك وسيله . 6

جريان انديشه و تبادل فرهنگي بين 
شهروندان مختلف در هر جامعه اي 
است، اعالم مي داريم كه زبان و خط 
رسمي و مشترك مردم ايران فارسي 
است و مكاتبات و متون رسمي و كتب 
. درسي با اين زبان و خط خواهد بود

از آنجا كه زبان مشترك نبايد عامل اما 
سلطه بگردد، حق فرهنگي و تنوع زبان 
و رسوم مردم  مناطق مختلف ايران 
مورد احترام ما خواهد بود و كوشش 
در جهت شكوفايي و توسعه آن ها را 

ما استفاده از . وظيفه خود مي دانيم
زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات 

بيات و رسانه هاي گروهي و تدريس اد
آنها در مدارس را در كنار زبان فارسي 

جمهوري . تاييد و پشتيباني مي نماييم
موظف  است امكانات مادي و معنوي  

 ها و گويش رشد  و شكوفايي زبان
  . دهاي  ديگر را تامين  كن

  
بار ديگر اعالم مي داريم كه در . 7

جهت صلح و پيشرفت  ايران تعيين 
ي چگونگي سازماندهي ساختار سياس

كشور براساس تمركززدايي و بر مبناي 
حق اشتراك و حق اختالف و حق 
همبستگي و مشاركت  تمامي آحاد 
ملت كه با هم حقوقي يكپارچه و 
تجزيه ناپذير را تشكيل مي دهند، تنها 

بر اين . بر عهده مردم ايران مي باشد
مبنا مخالفت صريح و آشكار  خود را با 

يه به كار بردن  هرگونه خشونت عل
مردم ايران و يا دخالت دادن قدرت 
هاي خارجي و بيگانگان در امر تعيين 

  .سرنوشت آنان ابراز مي داريم
 سپتامبر 18 برابر با 1386 شهريور 7

2007  
  

  سرهنگ جليل بزرگمهر 
   در گذشت

     
 دكتر مصدق در نامه اي  به  بزرگمهر 

  : درقدرداني از او نوشت
خير شما وكيل تسخيري بوديد تس«

نشديد و از اجراي اوامر مافوق، سرباز 
سخني برخالف وجدان نگفتيد  . زديد

و هرگونه مداركي هم كه مورد 
احتياج اين جانب بود از نظر انجام 
وظيفه، برايم تهيه نموديد كه نمي دانم 

و اين انجام وظيفه . چگونه تشكر كنم
سبب شد كه بعد از ختم محاكمه شما 

 يك عمر را از كار خارج كنند و
صحت عمل و درستكاري  شما را 

بعقيده اين جانب، شما . نديده بگيرند
چيزي گم نكرديد و چنانچه نام نيك 
خود را با ثروتي كه بعضي از راه 
خيانت به مملكت بدست آورده اند 
مقايسه كنيد، معلوم خواهد شد كدام 

  » .......گواراتر و وزين تر است
كنون از بعضي از آثار و كتابهائي كه تا

زنده ياد بزرگمهر انتشار يافته است از 
  :اين قرارند 

» تقريرات مصدق در زندان «- 1 
تنظيم از ايرج افشار و چاپ كامل اين 

رنج هاي سياسي  دكتر «اثر بنام 
  .تنظيم از  عبداهللا برهان»      مصدق

 2  دكتر مصدق در محكمه نظامي - 2 
  .جلد

د   دكتر مصدق در دادگاه تجدي- 3 
  .نظر نظامي

 دكتر مصدق و رسيدگي  فرجامي - 4 
در ديوان كشور با شرحي از ناصر 

  .پاكدامن
 خاطرات جليل بزرگمهر از دكتر - 5 

  . مصدق
  . خاطرات سرهنگ جليل بزرگمهر- 6 
 ناگفته ها و كم گفته ها از دكتر - 7 

  .مصدق و نهضت ملي ايران
  ........   و

  رگمهر    پيكر مرحوم سرهنگ جليل  بز
 1386 مهرماه 4  روز چهار شنبهدر 

  روانش شاد باد .  بخاك سپرده شد
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احمدي نژاد به قصد 
تحريك به نيويورك 

  :رفت و موفق شد 
  

صداي چكمه هاي به * 
  :گوش مي رسد 

  
 فرق است بيان حقيقت بقصد ◄

بر انگيختن همگان به عمل به 
حق و يا دفاع از حق و اظهار 

ن بقصد تحريك كردن و آ
. سنگين كردن هرچه بيشتر جو 

كار دوم همانست كه خوارج 
ن آدر باره ) ع ( كردند و علي 

حق مي گويند براي : گفت 
براي . يدن به هدف باطل رس

مثال، برشمردن تجاوزهاي 
. امريكا به حقوق بشر ، حق است 

اما وقتي اين حق از زبان 
احمدي نژاد اظهار مي شود ، 

 بدين معني است كه او مي اوال 
داند حقوق بشر وجود دارند و 

 اگر قصد او و ثانيا . حق هستند 
اين بود كه مردم امريكا و 

يزد كه حكومت ديگران را بر انگ
امريكا را ناگزير كنند حقوق 
انسان را رعايت كند، پيش از 
رفتن به نيويورك،  از حقوق 
مدار شدن دولت و رعايت 
حقوق بشري فرد فرد مردم 
ايران و حقوق ملي اين مردم 

ولي همزمان .  مطمئن مي شد 
با وسيع ترين سركوبها و تجاوزها 
به تمامي حقوق بشر در ايران ، 

يكا رفتن و امريكا را بخاطر به امر
تجاوز به حقوق بشر سرزنش 

نست كه آگوياي ، كردن،  بنفسه 
گوينده نه از سر اعتقاد كه به 
قصد ديگري اين كار را مي كند 

حق حق است : بسا او بگويد . 
ولو از زبان كسي اظهار شود كه 

راست . بدان عمل نمي كند 
است كه حق حق است ولو از 

اما پرسش . تعظ زبان واعظ غير م
اندرز دهنده اي :  اين جا است 

كه حقي را اندرز مي دهد كه 
خود بدان عمل نمي كند ، چرا 
چنين مي كند؟  حاصل سفر 
احمدي نژاد پاسخ اين پرسش 

جو سنگين تر و وضعيت : است 
وخامت بار تر شده است و به 

حاال )   سپتامبر26( قول لوموند 
ديگر صداي چكمه هاي نظاميان 

  و .   نيده  مي شودش
  15در صفحه 


