
  

 

، ايران را از دو سلطه گر، امريكا و انگلستان در غرب و روسيه در1357 بهمن22انقالب مردم در: انقالب اسالمي
اه  مالي در موقعيت  فتحعلي ش–،  رژيم مافياهاي نظامي 1385 بهمن 22در . شمال كشور، استقالل بخشيد 

، خواننده در فصل اول اين مجموعه.  قاجار در موقعيت و وضعيت امضاي قرارداد تركمن چاي قرار گرفته است 
 تحليلي را مي خواند  كه در ايران ، از رهگذر سنجش تمايلها و تحصيل اطالع ها تهيه شده و گوياي –گزارش 

 و نيز توان نظامي و اقتصادي تحمل جنگ و .روحيه ها و رويه هاي گرايشهاي موجود در رژيم و در مردم است 
  .محاصره اقتصادي را گزارش مي كند

متكي  از طريق طالباني به امريكا پيام مي ... پكن، مسكو، بغداد ، زوريخ و: و فرستاده هاي رژيم بهر سو دوانند      
 بكن و الريجاني پيشنهاد دهد ما چه ناخدمتي كرده ايم ؟ خامنه اي واليتي را نزد پوتين مي فرستد كه كاري

يا قرار بر پايان دادن به بحران است ؟  خبرها و نظرها آ. تعليق موقت غني سازي را به مونيخ نزد  سوالنا مي برد
  .مي بايد پاسخ اين پرسش را در اختيار خواننده بگذارند

 نظامي به ايران مربوط مي شوند در فصل سوم ، اطالعات و نظرهائي را مي يابيد كه به زمينه سازي براي حمله     
وردن آ كشور اروپائي است در باره مسئله اتمي ايران و كوشش اروپا براي 27بنا بر سندي كه ارزيابي  داخلي . 

يا آ. رژيم حاكم بر ايران بر سر ميز مذاكره، مجازاتهاي اقتصادي مانع از توليد بمب اتمي از سوي ايران نمي شود
 ت كه راه حل نظامي است و يا بايد گذاشت ايران بمب اتمي خود را بسازد ؟ معني اين ارزيابي اينس

 بهمن را رفراندوم در حمايت از  سياست اتميش 22 مالي اجتماعات –نجا كه رژيم مافياهاي نظامي آ      و از 
ران كه با شركت  بهمن در ته22تبليغ كرده بود، فصل چهارم را كه  بسيار كوتاه است  به گزارش در باره اجتماع 

 درصد مردم، مخالفت نزديك به اجماع مردم ايران با اين سياست گشت و نيز نكاتي از سند اروپائي و 2كمتر از 
 .ارزيابي لوموند از موضع رژيم در باره مسئله اتمي اختصاص مي دهيم 

اما كمي جا سبب . ل كنيم   بنا داشتيم در فصل پنجم  داده اقتصادي گزارشگر وضعيت نابسامان اقتصادي را  نق
 . ينده بگذاريم آشد كه اين كار را به شماره 

موزش و پرورش را مي آ    بنا بر اين، در فصل پنجم  قسمت ديگري از تحقيق ژاله وفا در باره نارسائي هاي 
 و. خوانيد 

 3 در صفحه    :وريم آ     در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را مي 

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمي   

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

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

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

يز تقلبهائي كه منابع ديگر كودتا و ن
انتشار داده اند و در قسمت سوم ، 
. اظهارات كروبي و معين و رفسنجاني

  بهمن22 بهمن تا اين 22از آن 
حيه ها و رفتارها پيشاروي خطر  گوياي رو، همه، توجيه و رهنمود،  توهم ، ترس ◄

  3ص  :جنگ و محاصره اقتصادي
  5ص  ، رژيم در پي چيست ؟ سوالنا و ملك عبداهللا، پوتين ، باواسطه كردن طالباني ◄
 اثر افزايش فشار بر رژيم ايران و بر رابطه -ديگ چني كار شكني كرد ؟ :  پاول◄

  10ص  :...  تدارك جنگ با ايران و-حكومت بوش با كنگره ؟ 
 احضار احمدي نژاد به - كشور اروپائي27 وضعيت سنجي – مردم ايران نه گفتند ◄

  11ص : ...  كره شمالي وبا امضاي قرارداد -مجلس
 موزش و پرورش در ايرانآمشكالت كمي و كيفي :  ژاله وفا ◄

   12ص :   10  بخش – 21 در قرن 
شجويان، فرياد روزنامه نگاران از فرياد يك محكوم به اعدام ، فرياد دان:  فريادها◄

  13 ص : بيداد رژيم

  پيام ابوالحسن بني صدر
   به رهبري جمهور مردم بهمن ، سالروز انقالب22به مناسبت 

 

   براي نجات وطن برخيزيم
 !هموطنان 

،  توضيح دادم چرا استبداديان بيشتر از قدرتهاي 1384 بهمن  22     درپيام  
. ر دارند سرنوشت كشور را در يد اين قدرتها قرار دهند  اصرا)خارجي(انيراني

به شما  هشدار دادم هرگاه جنبش نكنيد،  ناتواني استبداد ناگزيرش مي كند بر 
بحران سازيها در درون و بيرون از مرزها بيفزايد و اين بحرانها را تا مي تواند 

اين . است اينك وطن ما شديدا در بحرانهاي دروني و بيروني . تشديد كند 
 :بحرانها چند بعدي اند 

 .  سياسي، نظامي ، اقتصادي ، ديني و فرهنگي و نيز اجتماعي  
اجتماعي هستند نه تنها  از رهگذر بحرانهاي داخلي كه از رهگذر بحرانهاي 
خارجي  كه جامعه ملي را جامعه اي مضطرب و بالتكليف گردانده و رابطه هاي 

 . تابعي از متغير خود كرده اند شما و ايران را  با يكديگر ، 
      شما  كه نماز مي گزاريد و شما كه نماز نمي گزاريد ، صراط المستقيم 

يا مي دانيد تنها زماني راه مستقيم مي شود كه آاما . بگوشتان خورده است 
زاد باشد ؟  آهدف و وسيله حق باشد، و عقلي كه هدف و وسيله را برمي گزيند، 

گاه هدف حق نباشد ، روش نيز حق نمي شود و عقلي كه يا مي دانيد هرآ
زاد نيست  و به نسبتي كه هدف و وسيله از حق دور آهدف را معين مي كند نيز 

مي شوند، راه نامستقيم تر و پر پيچ و خم تر مي شود ؟  براي شما مثالي مي زنم  
 بحرانها و تا بدانيد چرا با وجود بهترين فرصتها، شما و وطن شما گرفتار طوفان

 :در خطر هستيد ؟ 
نكه كسي آجنبش بدون .        در انقالب ايران ، رهبري با جمهور مردم بود 

غاز شد و خود جوش سازمان يافت و آمردم را بدان بخواند، خودجوش، 
با استقرار واليت جمهور مردم ،  استبداد .  خودجوش تا پيروزي ادامه يافت 

 ه حق خويش بود، ناتوان شد و ايرانيان ، يك به شاهي كه  مانع از عمل مردم ب
 2 در صفحه

2007 mars   4 –.  feb19   665. Nr 

 1385    اسفند 13  بهمن  تا 30  از  665رهشما

مجامع اسالمي ايرانيان  بمناسبت  بيست و هشتمين بيانيه  
 1357 بهمن22سالگرد انقالب  

 
ضد نظام استبدادي شاهنشاهي  و   بر57 بهمن 22 سال از پيروزي انقالب 28

رژيم  سلطنتي دست نشانده  ووابسته پهلوي به عنوان يكي از اصلي ترين  پايه 
  نتيجه تضاد  57الب بزرگ  بهمن انق.   هاي  استبدا د در جامعه ايراني مي گذرد

خواسته هاي آزاديخواهانه،  استقالل  طلبانه و عدالت خواها نه مردم ايران با 
رژيم وابسته پهلوي و  به بن بست رسيدن سياستهاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي 

بنابراين  خواسته هاي مردم  در شعار آزادي ، .  و اجتماعي  اين رژيم بود 
حاصل  كوشش و مبارز خسته ناپذير .  جمهوري ذهني بي سابقه نبود استقالل  و 

مبارزان سياسي ، روشنفكران ، دانشگاهيان ، روحانيون ، كارگران ، زنان  ، 
با حمايت  ملتي با هويت تاريخي ايرانيت  و با  پشتوانه ....  جوانان پيگير و 

 15 در صفحه .تجارب  يك قرن مبارزه در عصر معاصر بود

گذشت در ايران ملي نهضت رهبران از پارسا  اصغر  
 

 
 

 ايران استقالل و آزادي راه در پيگير مبارز و  ملي نهضت رهبران از پارسا اصغر
 در صنعت  شدن ملي نهضت  جريان در پارسا شادروان . گفت بدرود را جهان

 مصدق محمد دكتر رياست تحت كه شورايملي مجلس نفت مخصوص كميسيون
  .داشت شركت دولت نماينده بعنوان شد تشكيل

14 صفحه در  
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هدف .  يك، حق واليت را باز يافتند 
سازگار  اين حق، حق استقالل، حق 

زادي، حق رشد،  حقوق انسان ، آ
راه نيز . حقوق جمعي ما ايرانيان بود 

روشي كه اين حقوق در : مستقيم بود 
ن بيان مي شدند، خشونت زدائي و  آ

با گل به روياروئي تفنگ بدستان رفتن 
و مهرباني را روش كردن و افراد 
نيروهاي مسلح را به شركت در 
برخورداري از حقوق خويش بمثابه 

 . زاد خواندن بود آانسانهاي 
       در حقيقت، واليت جمهور مردم 
بدان نياز دارد كه شركت كنندگان در 

ين حق، همه بخشندگي، همه اعمال ا
دوستي ، همه مهرباني و همه دوستي 

بخشندگي و مهرباني رابطه .  بگردند 
هاي ميان انسان ها را خالي از اكراه ، 

اين سان .  مستقيم و صميمانه مي كنند 
بود كه در روزهاي انقالب، ايران كهن 
، نسل جواني را به خود مي ديد سرشار 

  .از شادي و اميد و اعتماد
 

    انقالب در مرحله از ميان برداشتن 
. سلطنت استبدادي وابسته، پيروز شد 

مي بايد  صراط مستقيم را ادامه مي 
 :داديم  

 واليت جمهور مردم با  دو صفت همه 
بخشندگي و همه مهرباني از ميان 
برداشتن ستون پايه هاي قدرت 

نها آاستبدادي وابسته و جانشين كردن 
ي دولت حقوق مدار را با ستون پايه ها

 . ولي چنين نشد . هدف مي گرداند 
     كار به استقرار نظارت فقيه و سپس 

خر واليت مطلقه آواليت فقيه و دست 
راه مستقيم به كج راهه اي . فقيه رسيد 

پر پيچ و خم بدل شد ، ستون پايه هاي 
قدرت باز سازي شدند ، بخشندگي و 

اي مهرباني  بي محل شدند و دستور آق
خميني اين شد كه دلهاي خود را از 

بروي خود را بخاطر آ! . كينه پر كنيد
 ... و! اسالم بدهيد

     حال اگر ، نظارت فقيه و واليت 
فقيه و واليت مطلقه فقيه را  از لحاظ 
هدف و كج و معوج شدن راه  ارزيابي 

نها را از صراط آكنيم، ميزان دوري 
مستقيم و يا خط عدالت بدست مي 

 :ريم وآ
 برابر پيش نويس قانون اساسي ، ●

 نزديك به كامل، با جمهور ،واليت
در بيرون از مردم، هيچ . مردم بود 

پس . مقام واليت مĤبي وجود نداشت 
جانشين كردن ستون پايه هاي قدرت 

اما .  با ستون پايه هاي حقوق ميسر بود 
با قانون اساسي كه مجلس خبرگان 

اليت از تصويب كرد،  بخشي از حق و
يك مقام در : كف مردم بيرون رفت 

با . بيرون از مردم، صاحب واليت شد 
نكه فرض اين بود كه اين مقام به آ

نظارت بسنده مي كند، اما  تعيين او، 
 : جانشين كردن هدف بود 

زادي و استقالل بنا بر حقوق  آ- 1
انسان و حقوق ملي، جاي خود را به 

بيان اسالم به مثابه . قدرت مي داد 
زادي نيز جاي به اسالم به مثابه بيان آ

 . قدرت مي داد 
 فرماندهي نيروهاي مسلح ، در – 2

اندازه اي كه به فقيه واگذار شده بود 
ن اندازه كه آو نيز قوه قضائيه ، باز  تا 

نصب دو مقام اول آن توسط ولي فقيه 
انجام مي گرفت  و همچنين قوه قانون 

 مجريه ، در گزاري ، بسيار بيشتر و قوه
حد تشخيص صالحيت نامزدهاي 
رياست جمهوري و تنفيذ حكم رياست 
جمهوري،  از واليت جمهور مردم 

تا اين جا، بخشي از حق .  بيرون رفت 
شركت در اداره امور كشور از مردم 

اين سلب حق همراه بود، . سلب شد 
قدرتي كه : با  سلب حقوقي اساسي 

شد، زادي و استقالل و حقوق آجانشين 
ترجمان حاكميت مردم نبود بلكه  

دين . بيانگر حاكميت بر مردم بود 

سازگار با واليت جمهور مردم ،ديگر 
زادي و استقالل و آنمي توانست بيان 

رشد و حقوق انسان بگردد و الجرم 
فاجعه بزرگي كه . بيان قدرت مي شد 

رخ »   ع« در داستان فرعون و موسي
ير جمهور مردم ز( ميدهد و در آن

از سلطه » ع«سلطه ، به زعامت موسي 
 در دم، ،اما. زاد مي شوند آفرعون 

زادي كه هدف بود، جاي خود را به آ
ن، آقدرت مي دهد و دين سازگار با 

، به انسانها ) گوساله پرستي مي شود
 و مردم ايرانخاطر نشان شده است 

ن را تجربه آ در دو انقالب پيشين كه 
. روي داد كرده بودند، اينبار نيز 

زيرا  . هشدارها نيز ناشنيده ماندند 
نهايي كه در بناي آاكثريت بزرگ 

دولت شركت داشتند، قدرت را هدف 
 . و وسيله مي شناختند 

     بدين سان بود كه راست راه سراسر 
روشن و شفاف   به كج راه ،   همه پيچ 

 .و خم، همه تاريكي و ابهام بدل گشت 
ه قاي خميني بآ در عمل، ●

اختيارهايي كه قانون اساسي بدو داده 
بود، بسنده نكرد و تجاوز به حق واليت 
.  جمهور مردم را رويه روز مره گرداند 

با هر تجاوز، بخشي از حق واليت 
 :جمهور مردم را به خود انتقال داد 

نصب مقامهاي قضائي بدون رعايت  
قانون اساسي، جلوگيري از تصدي 

توسط ن آمسئله گروگانها و حل 
منتخب مردم و ارتباط با امريكا، بر 
خالف قانون اساسي و سازش پنهاني با 

« ريگان و بوش ، جلوگيري از  انحالل 
كه استقرار » نهادهاي انقالبي موقت  

نهابود، آقانون موكول به انحالل 
« تحميل نخست وزير، انداختن سپاه و 

به جان ارتش و » دادگاههاي انقالب 
ه شدن براي دفاع از مادآجلوگيري از 

هيچ كس به « كشور، بدين عذر كه 
و تجويز ... و» ايران حمله نمي كند 

خشونت بر ضد گروههاي سياسي و 
خشونت « رساندن كار به تقديس 

و كينه پروري و نعمت »   انقالبي 
ن آخواندن جنگ و اصرار به ادامه 

 .  سال 8بمدت 
 سلب حق واليت و حقوق انسان را  ●

 :دامه داد همچنان ا
 به دنبال سركشيدن جام زهر شكست 

لن آ ساله اي كه به قول 8در جنگ 
كالرك، وزير دفاع انگلستان در 
حكومت تاچر، در سود انگلستان و 
غرب ادامه يافته بود، دستور كشتار 
دستجمعي زندانيان را داد و پس از 

ن، دم از واليت مطلقه فقيه زد ، ديگر آ
فاقد حق واليت  نه تنها مردم را يكسره 

شمرد ، بلكه خود را صاحب اختيار 
 . جان و ناموس و مال مردم خواند 

    اگر اين كج راه  همه پيچ و خم و 
سراسر تاريكي را  با راست راهي كه 

ن را  خط آخط عدالت است بسنجيم،  
چرا كه واليت .  ستم مطلق مي يابيم 
 :مطلقه فقيه ، در عمل، 

. ايران شد  حاكميت انيران بر – 1
وابستگي ايران نه تنها اقتصادي، كه 
همه جانبه است و دولت نسبت به 
جامعه ملي، بسيار بيشتر از دولت در 

 . سلطنت، وابسته خارجي است 
 واليت جمهور مردم جاي خود را – 2

به واليت مطلقه فقيه داده و به جاي 
دولت، اين ملت است كه تحت مهار 

ا مده و دولت كوشش نآدولت در
موفقي را بكار مي برد تا كه  اين مهار 

 استقرار استبداد : را همه جانبه كند 
 .فراگير يا فرعونيت

و دولت او با » رهبر «   قائمه رابطه - 3
 . ملت، زور  است 

حاد آبر » ولي فقيه « نجا كه آ از – 4
مردم واليت مطلقه دارد، بناگزير منكر 

حقوق ذاتي انسان و علي االصل،  
در اين رژيم، . هر حقي استمنكر

انسان جز تكليف ندارد و اين  تكليف، 
نه عمل به حقوق ذاتي كه عمل به 

 . است » ولي فقيه « اوامر و نواهي 
 فقيهان ديگر نيز تابع اين واليت – 5

مطلقه هستند و از اين واليت نه تنها به 
زادي آنها هيچ سهمي نمي رسد كه آ

 دست درس و بحث و اجتهاد را نيز از
 .  داده اند

   و آنها كه درخدمت واليت فقيه 
( = هستند گرفتار نكبت بندگي قدرت 

 .هستند ) زور 
 حقوق معنوي و ارزشها نيز بي محل –6

سيبها و نابساماني ها روز افزون آگشته و
گشته اند و فساد ، بسان سرطان جامعه 

 .ملي را فرا گرفته است
 زندگي لحظه به لحظه هر انسان – 7

نچه آزيرا . ايراني ، در تاريكي است 
ينده روي مي دهد را آدر لحظه هاي 

زاد انسانها كه اراده دستگاه آنه عمل 
عظيم دولت برخوردار از واليت مطلقه 

  ِ.  تعيين مي كند 
ن تبعيض ها يي كه واليت   آ- 8

جمهور مردم الغاء كردند، صد چندان 
هرگاه تبعيض تنها ميان . گشته است 

با تمامي جامعه » ولي فقيه « ن ، يك ت
بود و با الغاي تبعيض ها در جامعه 
همراه مي شد،  واليت مطلقه فقيه 

اما چون اختيار مطلق بر . شدني  بود 
مردم، مساوي با اختيار مطلق بكار بردن 

 و اين يكي از داليل –قدرت است 
 ، -قطعي بر بطالن واليت فقيه است 

و كار را به تبعيض بر تبعيض مي افزايد 
جائي مي رساند كه در ايران امروز 

كساني كه در هرم : رسانده است 
قدرت از باال به پائين قرار گرفته اند، 
بنا بر مقامي كه جسته اند،  بسود خود 

از اين رو . تبعيض برقرار كرده اند 
: ن مكرر تأكيد مي كند آاست كه قر

 پيامبر انساني چون انسانهاي ديگر است
يل و پدر و وصي و ولي مردم او وك. 

چون مي داند  ولي امري كه . نيست  
مردم برنگزيده باشند و مجري واليت 

لت قدرت و باني آجمهور مردم نباشد، 
ستم مطلق  مي شود و جامعه را به 

 .تبعيض ها تباه مي گرداند 
 بهمن 22  به ترتيبي كه در پيام - 9

، خاطر نشان كردم،  نيروهاي 1384
معه را يا از راه صدور  به محركه جا

انيران و يا از راه جريان دادنش در 
تارعنكبوت روابط شخصي قدرت ، به 
زور ويرانگر بدل مي كند و در تخريب 

يا آ.  مباني حيات ملي بكار مي برد 
نمي بينيد چسان پول نفت در اقتصاد 
كشور جريان پيدا مي كند ؟ نمي بينيد 
كه در تارعنكبوت روابط شخصي 

رت، به رانت بدل مي شود و با قد
ايجاد  فرصتها براي انواع بورس بازيها، 
رانتها همچون بهمني كه از كوه 
سرازير شود، بر خود مي افزايند و 
سرانجام در بانكهاي خارج، برهم 

يا نمي بينيد چسان آافزوده مي شوند؟ 
استعدادها از كشور راهي غرب مي 

 يا نمي بينيد ؟آشوند ؟  
زادي آجوشي كه گوياي   خود- 10

انسان و ميزان خودجوشي در جامعه 
كه گوياي فعال شدن جامعه در راست 
راه رشد است، يكسره بي محل گشته 

( زيرا  نه انسان صاحب منزلت . است 
حقوق برخوردار از تضمين رعايت 

وجود دارد و نه اختيار زمان و ) شدن 
از . مكان فعاليت در اختيار انسان است 

« ، نگون بخت ترين انسانها، اين نظر
لت آاست كه يكسره » ولي فقيه 

قدرتي است كه در تمام ساعتهاي شبانه 
روز، بدستور و يا بي دستور او بكار مي 

عالمت اين سيه روزي بي مانند .  رود 
انسان تحت رژيم واليت مطلقه فقيه، 
يكي اين كه در هر چهار بعد سياسي و 

،  عقلها اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 
و دستهايش در خدمت و در كار 

ور آفعاليتهاي سوداگرانه و رانت 
  . هستند

 
 !ايرانيان 

     نكبتهايي كه واليت فقيه جايگزين 
نعمتها كرده است ، راست بخواهي، 
نعمتهايي را كه به نكبتها بدل ساخته 

 : است،  منحصر به موارد باال نيستند 
 حقوق نجا كه در اين رژيم ،آ  از - 11

كار برد ندارند،  علم نيز بي محل است 
جاي علم را ظن و گمان حاكمان . 

گرفته و به ظن و گمان است كه 
بحرانهاي داخلي و خارجي مي سازند 

: 
يا مي دانستند طراحان اصلي آ 

گروگانگيري چه كساني هستند و اقدام 
يا مي آبه گروگانگيري كردند ؟ 

س و دانستند  زد و بند كردن با انگلي
 سال 8امريكا و اسرائيل و ادامه دادن 

نمي » كمر بند شيعه « جنگ، به ايجاد  
انجامد وبه سركشيدن جام زهر فرجام 

يا مي دانستند اجراي آمي جويد ؟  
ناقص توصيه بانك جهاني و صندوق 

« بين المللي پول ، زير عنوان 
به ويراني بنيادهاي » سازندگي 

 روي استقالل اقتصادي مي انجامد و
وردن به گرفتن قرضه هاي كالن و آ

بزرگ كردن فرصتهاي رانت خواري، 
ن را  بازهم فقير تر مي آكشور و مردم 

يا مي دانستند محور كردن آكند ؟  
امريكا در سياست داخلي و خارجي، 
كار را به جائي مي رساند، كه اگر هم 
قدرتهاي خارجي نخواهند، حاكمان 

ن آ را بر نهاآمستبد، با بحران سازي، 
مي دارند كه تعيين كنندگان اصلي 

غاز بسا آسرنوشت كشور بگردند ؟  در 
ن زمان كه آاز نمي دانستند اما 

پيوندهاي خود را با جامعه ملي قطع 
كردند و جز زور رابطي ميان خود و 
اين جامعه برجا نگذاشتند، ديگر مي 
دانستند و مي دانند و اصرار داشتند و 

 ايران را در يد اصراردارند سرنوشت
 : قدرت خارجي بگذارند

 
 !جوانان 

ينده اي كه اختيارش از آ    حال و 
كف شما بدر رفته است،  بحرانهائي كه 
ايران را در معرض خطر قرار داده اند 

 شما است كه ، سرنوشت و بيش از همه
از اختيار شما بدر مي برند ،  ديگر 

. حاصل ناداني حاكمان مستبد نيستند 
نها به بندگي آورده اعتياد آفربلكه 

قدرت و نياز قدرتي با تركيب كنوني 
 :به زندگي در بحران است 

  از رهگذر واليت مطلقه فقيه، - 12
همه بخشندگي، همه « اسالم ، دين 

و روش » الاكراه « ، دين »مهرباني 
خشونت زدائي، در ضد كامل خود كه 

( ئين خشونت و نظريه جنگ دائمي آ
ن مصباح يزدي و آدر قرجنگ و جهاد 

از خود بيگانه ) النصر بالرعب خامنه اي 
چرا ؟ زيرا  قدرتي كه جز در . شد 

بحران نمي تواند بر قرار بماند،  نياز به 
ن را توجيه و آبيان قدرتي دارد كه 

شما . خشونت را روش عمومي بگرداند 
كه در ايران امروز زندگي مي كنيد، 

م شما نبايد بگذاريد منطق صوري چش
را از ديدن واقعيت بازدارد و گمان 

ئين خشونت و جنگ « آكنيد كه 
تنها در روابط خارجي كاربرد » دائمي 
در زندگي خود تأمل كنيد تا . دارد 

ببينيد ابعاد سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي  زندگي فردي و 
. جمعي شما غرق خشونت  هستند 

حتي مدرسه و دانشگاه كه مي بايد  
محيط الاكراه مي بود، محيط خشونتي 

از لحظه ورود . تحمل ناكردني است 
به دانشگاه ، بسا وسعت و شدت خشونتي 

ن روبرو است، از آكه دانشجو با 

خشونتي كه پيش از ورود به دانشگاه به 
 .خود مي ديد، بسيار بيشتر است 

يا  فراگير شدن خشونت تنها       آ
ز ورده تضادي است كه قدرت اآفر
ن زاده مي شود و بخاطر نياز قدرت آ

. به بزرگ و متمركز شدن است ؟ نه 
فراگير شدن خشونت  تا اين اندازه،  

ن تضاد و نيز نياز به متمركز آورده آفر
شدنش و همچنين ترس شديد  از 

امر مهمي كه بيشترين . انحالل است 
توجه شما ايرانيان را مي بايد  به خود 

زايش قدرت جلب كند، ترس رو به اف
ور مي آياد. حاكم از انحالل است 

شوم كه قدرت اگر نتواند بزرگ و 
بنا بر . متمركز شود، منحل مي شود 

اين، ترس از انحالل ذاتي هر قدرتي 
اما ترسي كه رژيم مافياها را در . است 

برگرفته است، بسيار بيشتر از ترس 
اين ترس، . معمولي از انحالل است 

كه همه چيز ترس قمار بازي است 
ن مي ترسد آخود را باخته است و از 

خرين باخت، او را از هستي ساقط آكه 
 : كند
  قدرت بهمان اندازه كه به تضاد - 13

 و تبعيض هايي كه مي سازد -نياز دارد 
، به -ناشي از تكثير تضادها هستند 

و رژيم . مشروعيت نيز نياز دارد 
 مالي از مشروعيتها –مافياهاي نظامي 

لي گشته و از نظر انديشه راهنما خا
 :پوك شده است 

  در جهان كنوني، علم اين - 1/13
 :كاربرد ها را دارد 

 بكار قدرت در اشكال سياسي و - الف 
مي ) سرمايه داري( نظامي و اقتصادي 

 .يد آ
 بكار معتاد كردن انسان به مصرف – ب 

 يد و آانبوه مي 
يد در زندگي آ بكار انسان مي –ج 
گاه شدن از استعدادها و آنه ، در روزا

حقوق خويش و در جريان رشد را به 
حتي در اين قلمرو نيز، .  پيش بردن 

علم و فن ، بطور روز افزون ، وسيله 
همچون مسابقه هاي . كار قدرت ميشود

« ورزشي ،  و محيط دانشگاهها كه  
براي قدرت سرمايه و » نيروي كار 

.  د تربيت مي كن...  قدرت نظامي و 
چرا  علم و فن ابزار قدرت شده اند و 
مي شوند ؟ زيرا  انسانها در جامعه هائي 
زندگي مي كنندكه با يكديگر روابط 

در نتيجه، دراين جوامع . قوا دارند 
هدف فعاليتهاي قدرت،  كمتر حق و 

بنا بر . حقوق و  بسيار بيشتر قدرت است 
اين،  كج راهه پر پيچ و خمي كه 

ند،  از خط مستقيم عدالت نآانسانها در 
 .دور و دورتر مي شود
علم : ن مي گويد آ     بنا بر اين كه قر

ن ، آسرانجام به علمي مي رسد كه قر
بمثابه زندگي بر خط مستقيم ، در 
اختيار انسانها مي گذارد،  علم دين 

يد كه علم آنمي تواند به هر سه كاري 
علم دين، مي بايد تنها بكار . يد آمي 
 در زندگي بر ميزان عدل، يعني انسان

زندگي در عمل به حقوق ذاتي و 
مي بايد . يد آرعايت حقوق ديگران 

تنها بكار صراط مستقيم رشد را  به پيش 
 . يد آزاد كردن آزاد شدن و آرفتن و 

ديني كه بكار تجربه زندگي با       
يد، آبرخورداري از حقوق ذاتي مي 

نمي تواند  به هيچيك از كارهاي 
زيرا . يد آديگري بيايد  كه علم مي 

مصدر  دين حق مطلق است و از حق   
، بيان قدرت و معرفتي كه بكار قدرت 

يد، صادر نمي شود و ديني كه بكار آ
يد، تاب رقابت با دانش و فن آقدرت 

ورد و سرانجام جاي خود را آرا نمي 
ن تفاوت آ.  به علم و فن مي سپارد

 تواند اساسي كه سبب مي شود علم ن
 16 در صفحه 

 براي نجات وطن برخيزيم
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  تحليل از ايران–گزارش 
 

 

ترس ، توهم ، توجيه 
و رهنمود، همه، 

گوياي روحيه ها و 
رفتارها پيشاروي 

خطر جنگ و 
 محاصره اقتصادي:

 
    روز به روز خطر فشار تحريم و يا 
حمله امريكا به ايران در حال تشديد 
است و در ايران دو دسته مردم و 

امال دوگانه قرار حاكمان در وضعيتي ك
 .دارند 

دولت و حاكمان ايران كامال در 
گويا . مده اند آتوهمي عجيب گرفتار 

عقل را از دست داده اند و با چشماني 
بسته به سوي نابودي در حركت هستند 

. 
    هنوز ارتش امريكا كار خود را در 
عراق شروع نكرده بود كه امير قطر 
يك سفر به عراق نمود و با صدام 

 :سين وارد مذاكره شد و به او گفت ح
امريكا در حال !  » رئيس «      يا 

نزديك شدن به عراق است و تصميم 
. دارد كه به اين كشور حمله كند 

صدام حسين در حالي كه لبخندي 
:  گفت ،ميز به امير قطر مي زدآتمسخر 

كدام امريكا ؟ امريكا قدرت حمله به 
 .عراق را ندارد 

مده ايم آ ما :به وي گفت      امير قطر 
با شما صحبت كنيم و شما را متقاعد 
كنيم كه ديگر هيچ راهي براي ادامه 

.  حكومت شما باقي نمانده است 
بگذاريد ما واسطه بشويم و از  امريكا 
بخواهيم اجازه بدهد شما همراه با 

 .خانواده از  عراق  خارج شويد
    صدام در حالي كه در توهم قدرت 

 بار ديگر ،ع خود غرق بودبالمناز
: نگاهي به امير قطر كرد و گفت 

راستي شما چرا پايگاه در اختيار امريكا 
يا فكر نكرده ايد بعد از آقرار داده ايد 

نابودي امريكا، به مردم خود چه 
خواهيد گفت ؟ و در حالي كه با 
، تمسخر به او و افكار او مي نگريست

 نقدر مشكل دارد كهآامريكا :افزود 
توان حمله به عراق و برانداختن دولت  

 .صدام حسين را ندارد 
ن ايام بود كه صدام حسين در آ    در 

تلويزيون عراق ظاهر شد و در حالي 
، كه بسته اي كوچك در دست داشت 

نهم، در آ پيش از .الدرم و بلدرم گفت 
يك انتخابات قالبي ، از مردم عراق ، 

م صدا.  رأي صد در صدي گرفته بود 
اد و ذوالقدر ژحسين مانند احمدي ن

خالي مي بست كه امريكا را به زودي 
هم او مي دانست و .  نابود مي كنيم 

همين اين دو نفر كه اين حرفهايي كه 
مي زنند براي ترساندن ديوانه اي 
مانند بوش كافي نيست و اين 

نان است كه زير تهاجم آكشورهاي 
ددمنشانه امريكا نابود خواهد شد و 

رنوشت همه مستبدان مرگ در س
 .ويرانه هائي استكه بر جا مي گذارند 

، مستبد خود ن زمان صدام حسين      آ
 چنان ،مانند سران حكومت ايرانكامه، 

در توهمات و تخيالت خود غرق شده 
بود كه باور نمي كرد امريكا به عراق  

 .حمله ميكند 

        سران مستبد رژيم ايران در 
ود را بدان گرفتار كرده انزوائي كه خ

 ،ن زمان آ:اند، همانند كه صدام بود 
تحليلگران نادان ايراني مي گفتند 
امريكا در گير جنگ با افغانستان است و 
درگير مسئله اسراييل و مشكالت زيادي 
دارد و توان باز كردن جبهه اي ديگر 
در عراق را ندارد و مردم عراق شيعه 

 عراق با ماده شهادت و ارتشآهستند و 
مادگي الزم را آوجود سالها جنگ 

 .براي دفاع از كشور خود را دارد 
      تحليلگران نظامي ناداني مانند 
عباسي و رشيد و تحليلگران سياسي 
ناداني مانند شريعتمداري و محسن 

هر روز در تلويزيون ظاهر ... رضايي و 
مي شدند و از پيروزي هاي ارتش 

ن كشور و آعراق و توان رزمي ارتش 
قدرت موشكيش الف مي زدند و اين 
طور نتيجه مي گرفتند كه امريكا ممكن 
است بتواند شهرهاي كوچك عراق را 
بگيرد اما گرفتن شهرهاي بزرگ عراق 
براي او با توجه به جنگهاي خياباني 
امكان پذير نيست و اگر باشد سالها اين 

 .جنگ به طول خواهد كشيد 
شاوراني كه ن روزها، همين مآ    در 

نها مي بالد،  بر روي آاد به ژاحمدي ن
نقشه راههاي حركت امريكا به سوي 
بغداد را نشان مي دادند و مي گفتند 
ارتش عراق در اين محل ها مستقر 
شده است و عن قريب است كه  وارد 
جنگ با ارتش امريكا شود و ضرباتي 

 . ن وارد كند آكاري به 
 همين حسن عباسي ،ن زمان    آ

يست نادان سپاه پاسداران در ژاسترات
مورد توان موشكي صدام حسين الفها 

اين موشكها : از جمله مي گفت . ميزد 
مي توانند ارتش امريكا را به زانو در 

اگر صدام :  و تأكيد مي كرد. ورند آ
به اسراييل حمله كند ارتش امريكا 

 .مجبور به عقب نشيني خواهد شد 
ودي كه امريكا نها مي گفتند با وج    آ

به تنهايي و بدون اجازه سازمان ملل 
وارد اين جنگ شده است بايد به 
زودي در مقابل فشارهاي سياسي تسليم 

 ...شود و دست از پيشروي بردارد و
 تلويزيون صدام را  ،      روزهاي بعد

او هنوز باور .  در ميان مردم نشان داد
نداشت ارتش امريكا وارد بغداد مي 

. و بايد به مخفي گاه پناه برد شود و  ا
در جلسه اي از وزيران و سران ارتش 
به او گفته بودند موفق به ساخت 
سالحي شديم كه بكارش مي بريم و از 
ارتشهاي امريكا و انگليس يكي را باقي 

تا ورود امريكا ببغداد، او . نمي گذاريم 
ن سالح چه شد و آ: دائم مي پرسيد 

 !چرا بكارش نمي بريد 
   وي مي پنداشت كه دروغهاي   

صحاف در صداو سيمايش راست هستند 
و تبليغات صدا و سيما  حاكي از اين 
كه  مردم در حال ثبت نام براي 
عمليات استشهادي هستند و به زودي 
هر عراقي با بستن بمبي به خود بخشي 

، راست از ارتش امريكا را نابود مي كند
در  به اميد اسلحه مرموز بود و .است 

عالم خيال، نيروهاي عراق  را مي ديد 
كه به قواي امريكا و انگلستان حمله 

اما .  برده و از كشته پشته مي سازند 
هيچ خبري نشد و حكومت پوشالي 
صدام حسين كه در جنايت را روش 
حكومت كردن، دست خامنه اي را از 

 مانند خانه عنكبوت ،پشت بسته بود
 در ويران شد و كشوري ويران و عرق

خون مردم عراق برجا گذاشت و باالي 
 . چوبه دار رفت 

 مردم عراق تالش مي ،ن زمانآ   اگر 
كردند حكومت صدام را خود از كار 
بركنار كنند اين همه ويراني مرگ و 

دربدري را تحمل نمي كردند و وطني 
 .باد داشتند آزاد و آ

 ، مار ها نشان مي دهد مردم عراقآ    
 هزار كشته 700  حدود،در اين مدت

داده اند و يك ميليون و نيم هم از 
كشته ها و . واره شده اند آوطن 

معلولهاي دو جنگ يكي با ايران و 
 1990ديگري با امريكا و متحدانش در 

 هزار نفري كه در دوران 800 تا 500و 
 اغلب –محاصره اقتصادي تلف شدند 

 ، تصوري دقيق تري از -كودك 
عراقي . يد آعراق امروز بدست مي 

كه در عمل تجزيه شده و گرفتار جنگ 
داخلي است و بقول سازمان ملل، 

حال .  تن كشته مي دند 100روزانه 
ن كه اگر خود مردم تصميم به تغيير آ

حكومت مي گرفتند و متحد بر مي 
خاستند ، اگر هم كشته مي دادند،  بسا 

كشورشان . يك پنجاهم نيز نمي شد 
 .نيز ويرانه نمي گشت 

    اگر مردم عراق تالش مي كردند  با 
همان روش كه مردم ايران خود را از 

زاد كردند، رژيم آدست شاه و رژيمش 
صدام را سرنگون مي كردند و با درس 
گرفتن از تجربه مردم ايران، سرنوشت 
خود را به دست  كساني چون خميني 

بهشتي و هاشمي ( و دست ياران او 
الي و رفسنجاني و خامنه اي و خلخ

نمي ... ) محمدي گيالني و جنتي و
ن وقت بود كه الگو مي آدادند ، 

 . شدند 
    اما اينكه امريكا بخواهد به مردم 
كشوري دموكراسي هديه كند دروغي 

اكثر كشورها اين واقعيت .  بيش نيست 
پس امريكا مي . را خوب دريافته اند 
زادگان ايراني آبايد بداند كه 
رناتيو از نوع لتآنخواهند گذاشت 

لترتاتيوهاي افغاني و عراقي بسازد و آ
به  بهانه استقرار مردم ساالري به ايران 

بدين خاطر است كه حاال . حمله كند 
مقابله با خطر ايران براي « ديگر ، 

 .ويز كرده است آرا دست »  منطقه 
 

گفتگو در جلسه شوراي امنيت * 
ملي بيانگرحال و روز سران 

بر دولت و مافياهاي حاكم 
ن مي آوضعيتي كه خود را در 

 : بينند 
  

 در جلسه شوراي ،    چند روز پيش
 بحث بر سر اين بود كه ، امنيت ملي

 يا امريكا به ايران حمله مي كند يا نه ؟آ
عموم تحليلگران حاضر  مي گفتند ●

 . امريكا توان حمله به ايران را ندارد 
ما در حال باز :  عده اي گفته اند ●
دن جبهه هاي ديگر بر ضد امريكا كر

نها را  گرفتار درگيريهاي آهستيم تا 
ن كشور آديگر نماييم و قدرت نظامي 

 .را تقسيم كنيم 
امريكا از ترس مردم :  برخي گفته اند●

ايران وارد كشور نمي شود و اگر هم 
حمله كند شايد بتواند برخي از 

نها اسيب آپايگاههاي ايران را بزند و به 
تش آ ما با ،در ان صورت.  نمايد وارد 

سنگين مي توانيم كمر امريكا را در 
منطقه كه اسراييل است را  بشكنيم و 
كاري كنيم كه امريكا مجبور به عقب 

 .نشيني شود 
قدرت عمليات :  يكي گفته است ●

استشهادي ما در تمام دنيا مي تواند كار 
ساز باشد و موجب وحشت امريكا 

 .خواهد شد 
ايران با :  دو نفري  گفته اند يكي ●

توجه به توان باالي موشكي و تبعيت 

مردم از رهبري و اسالم مي تواند در 
ن را از آبرابر امريكا مقاومت كند و 

 .ورد آپاي در 
 برخي ديگر كه در تفكر مانند ●

ذوالقدر و شريعتمداري و شيخ االسالم 
ساني مي توانيم آبه : هستند، گفته اند 

ن آشكست دهيم و عالوه بر امريكا را 
مي توانيم كاري كنيم كه كشورهاي 
عربي منطقه از ما ياد بگيرند كه چگونه 

 .بايد به حساب امريكا رسيد 
 يكي دو نفر هم از حضور امام زمان ●

شرايط : صحبت  كرده و گفته اند
ماده است و اگر اين كار را بكنيم مي آ

توانيم شرايط ظهور امام را فراهم 
.  اين كار براي ما كافي است .  وريم آ

سيب آحتي اگر بتوانيم به اسراييل 
 در برابر امام ،برسانيم كه مي توانيم

 سربلند مي شويم   و همين براي ،زمان
 ما كافي است 
نها  كسي نبوده است آ      در ميان 

اينهمه شعار دادن ها و خالي : بگويد 
بندي ها بر روي كاغذ  جز فرصت را 

مدن مهلت آادن و با سراز دست د
شوراي امنيت، فرصتي ديگري به 

 امريكا دادن ، چه سودي دارد ؟ 
خود را راحت ژيم نيز       سران ر
نها  در جلسات شوراي  آ:كرده اند 

هر .  امنيت حضور پيدا نمي كنند
كدام براي خود يك نماينده نادان تر 
از خود  معين كرده اند و اين نماينده 

سر ميز مذاكره مي ها هستند كه  
اين نماينده ها يا اطالعاتي و يا .  نشينند

سپاهي و يا كارشناساني هستند كه 
دورتر از  نوك بيني خود را ممي بينند 

به همين دليل در جلسات شوراي .  
امنيت ملي، تنها چيزي كه بر مبناي 

 .  واقعيت ها هستند ، بحث نمي شود
 جالب اينجا ست  كه يكي گفته ●

 امريكا اگر جرات دارد وارد : است
خاك ايران بشود تا ببيند در هر كوي 

ماده شهادت آو برزن بمبي از جوانان 
است و ما كاري مي كنيم كه براي 
هميشه تاريخ اين جنگ به يادگار 

 !بماند
    اين گفتگو نمونه اي از گفگوها 
.  درجلسات شوراي امنيت كشور است 
 از عده اي بچه و نادان و بي اطالع

جهان و امكانات كشورهاي ديگر در 
» شور « ن، جمع مي شوند  تا  به آ

بنشينند و  در باره  سرنوشت كشور 
 .تصميم بگيرند 

      در جلسه ها الريجاني و احمدي 
اد و بروجردي و عسگري و ذوالقدر ژن

. شركت ندارند ...  و رحيم صفوي و 
برغم شعارها و خالي بندي ها، سران 

كدام به دنبال سر و سامان رژيم  هر 
دادن به وضعيت خود در صورت پيش 

مدن جنگ و يا نا ممكن شدن ادامه آ
حيات رژيم هستند و براي فرار به مسكو 

بنا بر اطالع،  . برنامه  گذاري مي كنند 
برخي از مقامات براي دوران مخفي 
شدن خود دست به تدارك امكان 

  .زندگي  در مسكو زده اند
 

 :تش و سپاهوضعيت ار* 
 

مارهاي جسته گريخته آ    با توجه به 
اي كه از منابع  مختلف به دست مي 

يند،  وضعيت  ارتش و سپاه به صورت آ
 :زير است 

 ارتش كه خود را در گير مسائل ●
 به ،  نمي بيند ، سياسي ، مانند سپاه

خوبي ميداند كه برخي از سپاهيان و 
 روحانيون قصد دارند به هر ترتيب كه 

 

.  كشور را وارد جنگ كنند، ممكن شود
 به خوبي مي ،ارتشيان ،  مانند مردم
 هستند ، كسانيدانند كه ميان مسئولين

كه دلهاشان براي ايجاد يك جنگ له 
زيرا معتقدند  تنها يك . له مي زنند

جنگ است كه مي تواند عمر رژيم را 
براي يك دوره بيست ساله ديگر 

كر ميكنند اين مسئولين ف. تضمين كند 
تنها راهي كه براي ماندن در پيش رو 
، دارند اين است كه با ايجاد جنگ

 مردم را تحت فشار نگاه دارند و 
جوانان را شستشوي مغزي بدهند و رام 

نها را هم كه رام نمي شوند، آو . كنند 
.  سركوب كنند ، به بهانه جنگ با امريكا

جنگ را نعمت بخوانند و جوانان را يا  
دم توپ كنند و يا در زندانها ، گوشت 

 . به ماشين اعدام بسپارند 
    به جرات مي توان گفت كه  اگر 

ن ، نقشي آجنگي درگيرد،  ارتش در 
اين نيروهاي . جدي نخواهد داشت 

سپاه  هستند كه بايد تن به جنگ 
اما سپاه نيز يك بدنه بزرگ . دهند

دارد كه از خورد و بردها سهمي نمي 
  با توجه :ن به جنگ ندهد برد و بسا ت

به اوضاع و احوال فعلي سپاه  و اين 
امر كه عموم فرماندهانش  از سرداران 
قبلي  هستند كه از جنگ ايران و عراق 
بدين سو، تبديل به مافياها يي شده اند 
كه مي دانند جنگ ممكن است در حد 

يد كه آبمباران نماند و وضعيتي بوجود 
ورد و اگر زنده بمانند، بايد خ

بردهاشان را بگذارند و بگريزند ، و با 
توجه به حال وروز سرداران رده هاي 
پائين كه با وجود گذشت دو سال از 

اد و بي ژرياست جمهوري احمدي ن
از وضعيت »  رهبر « كفايتي و ناتواني 

ناراضي هستند ، راضي به جنگ نمي 
، در صورت وقوع جنگ، توان باشند

 ناچيز است رزمي قواي تحت امر رژيم
  به همين داليل  است  كه برخي از .

  در اين روزها ، در كار ،جنگ طلبان
نند  با  دادن تغييرات  وسيع در آ

، فرماندهي رده هاي دوم و سوم
جنگ طلب را به سر كار فرماندهان 

ورند تا  در صورت حمله قواي آ
   .، مقابله اي را ميسر كنندامريكا

ه بررسي    در زير به طور خالصه ب
وضعيت  نيروهاي مختلف سپاه مي 

 :پردازيم 
 
  نيروي هوايي ●
 

    نيروي هوايي ايران كه دو بخش 
دارد، بخشي در محدوده ارتش و 
بخشي ديگر در محدوده  سپاه قرار 
دارند،  از توان خوبي بر خوردار 

اگر مانند صدام حسين .  نيست 
هواپيماها را در بيابانهاي شن مخفي 

به احتمال زياد توان استفاده از ننمايند 
زيرا زماني كه . نها را نخواهند داشت آ

 قبل از ،امريكا به عراق حمله كرد
 يك ديوار ضد الكترونيكي و ، حمله

ضد پيام و ايزوله شده بر روي عراق 
كشيد و كليه مكالمات و پيامها را در 
اختيار خود گرفت و وضعيتي را به 

ي ورد كه هيچ حركت قواآوجود 
موتور دار عراق نبود كه در كنترل 

 .امريكا نباشد 
ن زمان جنگ اطالعاتي را آ   در 

امريكا با توجه به داشته هاي فني 
ن خود كرد و حتي به آجديد از 

 نيروهاي عراقي اجازه به پرواز در 
 4 در صفحه .  وردن هليكوپترهايش را هم نداد آ

  بهمن22 بهمن تا اين22ن آاز 
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ن كليه سكوهاي موشكي آعالوه بر
 محض فعال شدن نابود كرد عراق را به 

    نيروي هوايي ايران از چنان توان 
كاري بر خوردار نيست و هواپيماهاي 
روسي و احتماال چيني و هواپيماهاي 

ذرخش وتيزرو و درناي ايران نيز آ
 ،عالوه بر اين.  ئي بااليي ندارند آكار

به محض حمله از اولين جاهايي كه 
فت احتماال مورد حمله قرار خواهد گر

فرودگاهها هستند كه مانع حركت 
بعدي هواپيماهاي ايراني خواهد شد 

 .اگر باقي بمانند 
البته اين در حالي است كه فرماندهان 
نيروي هوايي ارتش و سپاه در ايران 
به خاطر عدم اطمينان رهبري هراز 
چندگاهي تعويض شده اند و در نتيجه 
فرماندهان جديد هنوز بر كل نيرو 

 و در صورت بروز جنگ حاكم نيستند
از توانايي باالي فرماندهي بري هستند 
و قدرت فرماندهي ندارند به خصوص 
فرماندهان نيروي هوايي سپاه كه اثال 
در خور اين كار نبوده و نخواهند بود 

. 
در حال حاضر ايران تنها تعدادي 

- و  اف 4 – و و اف 5-هواپيماي اف 
  فرسوده دارد كه از زمان شاه براي14

ايران باقي مانده است و به خاطر نبود 
عالوه .  لوازم يدكي  زمين گير هستند 

 تعدادي هواپيماي روسي نيز در ،نآبر 
اختيار دارند كه از دوران صدام 
حسين براي ما باقي مانده است و 
تعدادي هم كه به صورت دست دوم 

نها هم براي آخريداري شده است كه 
 و جنگ با هواپيماهاي جديد ناتو

كشورهاي احتمالي درگير با ايران از 
 .كارايي الزم برخوردار نيستند 

 
 نيروي دريايي ●
 

    اوضاع نيروي دريايي ايران نيز 
با . دست كمي از نيروي هوايي  ندارد 

غاز جنگ، احتماال كل نيروي دريايي آ
.   ايران مورد حمله قرار خواهد گرفت

تنها از توان موشكي دريايي مي توان 
راي حمله به كشتي هاي امريكايي ب

 .استفاده كرد 
    البته دستگاههاي پرتاب مين دريايي 
ايران كه به تازگي ساخته شده است 
نيز شايد بتواند يكي دو كشتي را مورد 

قواي ايران مي توانند . حمله قرار دهد
بر روي قايق هاي تند روي خود 

نبايد به خالي بندي .  نيزحساب كنند 
ران نيروي دريايي سپاه كه هاي سردا

تا به حال حتي در يك جنگ دريايي 
.  دل خوش كرد،هم شركت نكرده اند

زيرا اينان اصال از نظامي گري سر در 
تنها  مي توانند بلوف .  ورندآنمي 

چنانكه  بارها . بسازند و تحويل بدهند 
گفته اند كه اگر امريكا بخواهد در 
خليج فارس شيطنت كند در اولين 

نان را به قعر دريا آكت ناوهاي حر
البد با همان سالحي !  خواهيم فرستاد

كه قرار بود صدام قواي امريكا  را 
 !نابود كند 

    در اينجا بايد  خاطر نشان كرد كه 
فرماندهان تازه وارد نيروي دريايي 
سپاه پاسداران هر زمان كه به 

 از صحبت ،ورده مي شوندآتلويزيون 
د كه هنوز قواعد شكار مي شوآهاشان 

از  .  اوليه فرماندهي را اطالع ندارند 
جنگ دو نيروي نابرابر نيز اطالع 

نها اينست كه مردم را به آنقش . ندارند 
دم زدن از توان نظامي كه ايران فاقد 

نست، تخدير و نسبت به خطري كه  آ
بحران سازان  ايجاد كرده اند، القيد 

و از اين رو،  به دادن شعار . كنند 
 .صحبت هاي احساسي بسنده مي كنند 

      فرمانده اي به نام سردار كوچك 
 كه خود را فرمانده نيروي ،زاده

 اگر الزم : مي گويد ،دريايي مي داند

باشد ايران زير دريايي هاي خود را پر 
از  مواد منفجره مي كند و به زير ناو 

ن را منفجر مي آامريكايي مي رود و 
 كه اين فرمانده كند  متوجه مي شود

پاسدار بي . اصال شم فرماندهي ندارد 
سواد و بي مايه ايست كه به بازي هاي 
كامپيوتري جنگي سرگرم است و 
گمان مي برد صحنه هاي جنگ واقعي 
همان صحنه هاي جنگ در بازيهاي 

و يا مي خواهد . كامپيوتري هستند 
اضطراب مردم را فرونشاند نكند بر 

 بالئي داريد بر سر چه: خيزند و بپرسند 
 وريد ؟ آكشور ما مي 

يا ممكن است يك ناو هواپيما بر       آ
ن را همراهي مي كنند و  آكه ناوگاني 

براي حفظ خود تعداد بيشماري ادوات 
كنترل  و كاوش  و جاسوسي و رد يابي 
دارد نتواند متوجه شود يك زير 
دريايي انباشته از مواد منفجره به زير 

 اين چه ناو هواپيما بري او مي رود ؟ 
است كه يك زير دريايي را نمي تواند 
رد يابي كند اگر اينگونه باشد كه اين 
ناوهها مرتب بايد مورد هجوم قايق 

بر فرض كه ! هاي تندرو قرار بگيرند 
يا كسي كه شم آاين كار شدني باشد، 

فرماندهي داشته باشد، پيشاپيش دشمن 
اه مي گآرا از چنين امكان و احتمالي 

كند ؟ حقيقت اينست كه او و امثال او 
مي دانند توان جنگي ندارند و با اين 
حرفها دشمن را نمي ترسانند، اين 
مردم ايران است كه نادان به حساب 

 .ورند و مي خواهند بفريبندآمي 
     و باز  اين فرمانده نا اليق در بحثي 
ديگر گفت كه ما مي توانيم با دهها 

مل مواد منفجره به قايق تند رو حا
سوي ناوهاي امريكايي برويم و با 

 .نها منفجرشان كنيم آتصادم با 
     يكي ديگر از اين فرماندهان 
متخصص بازي با بازي هاي كامپيوتري 
در مصاحبه اي با صدا و سيما گفته بود 
كه همانگونه كه حزب اهللا توانست ناو 
اسراييلي را با موشك منهدم كند ما هم 

انايي را داريم كه ناوهاي اين تو
امريكايي را با موشك هاي خود نابود 

 .كنيم 
 
  نيروي زميني ●
   

     نيروي زميني ايران از توان بهتري 
ولي سئوال اينجاست . برخوردار است

يا امريكا قرار است به داخل ايران آكه 
 نيز نيرو وارد كند يا نه ؟

    اگر امريكا بخواهد به داخل ايران 
و وارد كند كه دچار اشتباه مي نير

زيرا جنگ را گسترده كرده و به .  شود
البته اگر .  نتيجه دلخواه نخواهد رسيد

 .خواهان استقرار در ايران باشد 
    به هر حال نيروي زميني ايران با 
توجه به ساز و برگ و تجهيزات توان 
درگيري را دارد اما نه به تنهايي و  

 .يروي هوايي بدون استفاده از كمك ن
    نيروي زميني ايران تقريبا در دست 
سپاه و ارتش است اما اين دو نيروي 

يعني مردم . جنگنده هم الزم دارند 
مي بايد حامي جنگ بشوند و فرزندان 
خود را در اختيار ارتش و سپاه 

سنجشهاي افكار كه رژيم . بگذارند 
نند آمكرر انجام داده است، حاكي از 

دم با كشاندن كار  درصد مر90كه 
. بحران اتمي به جنگ مخالف هستند 

بنا بر اين،   در صورت بروز جنگ، 
رژيم را مقصر خواهند شمرد و 
فرزندان خود را به جبهه ها نخواهند 

 . فرستاد 
 
 

 نيروي موشكي  ●
 

ن آ   تنها نيرويي كه ايران بر روي 
 ژيم بيش از اندازه  حساب مي كند، ر

ست كه با نيروي موشكي كشور ا
 مي تواند مشكالتي را ، نآاستفاده از 

.  وردآبراي قواي  امريكا به وجود 
.  ن استفاده كندآالبته اگر بتواند از 

، زيرا در زمان جنگ امريكا با عراق
 نتوانستند از موشكهاي قواي عراق 

كوتاه و ميان برد خود نيز استفاده 
حرف ژاك شيراك ، رئيس . كنند 

خطار جدي به ايران جمهوري فرانسه ا
: نجا كه گفت آ. محسوب مي شود

، با هرگاه ايران بخواهد به اسرائيل
 كالهك اتمي  حمله موشك مجهز به

  متر طي 200كند، هنوز موشك ايراني 
 . مسافت نكرده، تهران نابود شده است 

 ،   قواي ايران،    در جنگ احتمالي 
در اولين فرصت،  موشكهاي خود را به 

وهاي امريكايي مستقر در سوي نير
خليج فارس و در عراق و نيز اسراييل 

غاز جنگ،  آدر .  پرتاب مي كند 
احتمال دارد بتواند اين كار را انجام 
دهد ولي با ادامه جنگ و توانايي ضد 

 روز به ، توانائي ايران، موشكي امريكا
 .  تحليل خواهد رفت،روز 

       اقتضاي واقع بيني اينست كه 
امريكا  با وارد كردن ضد : م بگوئي

موشكهاي پاتريوت و هواپيماهاي 
اطالعاتي و موشكهاي ضد موشك 
جديد مي تواند مانع پرتاب موشكهاي 

 .ايران به سوي اهداف خود شود 
    با اينهمه، فرماندهان موشكي و 
سپاهي ايران معتقدند كه ايران با توجه 
به دارا بودن تعداد زياد موشكها مي 

. براي امريكا مشكل ايجاد كند تواند 
 در اين –هدف مانورهاي پي در پي 

روزها كه صحبت جنگ جدي شده، 
  اينست كه مردم -باز مانور مي دهند 

باور كنند امريكا از ترس قدرت نظامي 
ايران دست به جنگ نمي زند و نبايد 

 . مد بحران اتمي بشوند آنگران پي 
 
 :   نيروي بسيج ●
    

كه مسئولين به دروغ   اين نيرو 
افرادش را بيش از ده ميليون نفر مي 
گويند،  همان تعليمات قواي منظم 
عراق را هم نديده و توان شركت  در 

در . جنگ هاي كالسيك را ندارد 
جنگ با عراق، از اين نيرو، بمنزله  
گوشت دم توپ استفاده كردند اما 
معلوم نيست اين بار حاضر شوند  خود 

 .يم كنند را قرباني رژ
در  صورت وقع  جنگ ، افراد ،           

بسيج بيشتر در  سركوب گري مردم 
شهرها،  مورد استفاده قرار خواهند 

زيرا در صورت بروز جنگ .  گرفت 
احتمال مي رود كه مانند كشور عراق 

. نظام حاكم به سرعت سرنگون شود 
لذا،  براي جلوگيري از سقوط خود به 

هري نيازمند اين نيروهاي جنگ ش
نان را به مقابله با مردم خواهد آاست و 
 .فرستاد 

    اين افراد كه در قالب گردانهاي 
 ،سازماندهي شده اند... الزهرا و 

 تنها به مانورهائي مي پردازند ، جديدا
ماده شدن براي آنها، آكه قصد از 

مقابله با مردم و توانائي شركت در  
 .درگيري هاي شهري است 

 نظر مي رسد تعداد اصلي و قابل    به
.  هزار نفر باشد500استفاده بسيج، زير 

بديهي است در صورت بروز جنگ و 
يأس از بقاي رژيم، معلوم نيست كه 

اين افراد حاضر به درگيري با مردم 
 . شوند 

 
 
زير ساخت هاي اقتصادي ●

 كشور 
 

     امريكا و اسراييل در دو سه جنگ 
يران سازي كامل اخير نشان داده اند  و

زير بناها و تأسيسات اقتصادي هدف 
بنا بر اين ، بايد . نها است آجنگي 

نها  در صدد ويران آانتظار داشت   
سازي كامل زير بنا ها و تأسيسات 

در اين صورت، .  اقتصادي ايران شوند 
ايران  وضعيت عراق و لبنان  را پيدا 
مي كند و هيچ نمي توان پيش بيني 

وقت همĤغوش فقر و قهر كرد تا چه 
 .كامل خواهد ماند 

     آنها سعي مي كنند كه در هر پرواز 
تا جايي  كه در توان دارند در طول 
بمبارانهاي شبانه روزي كليه فرودگاهها 

 – پادگانها – نيروگاهها – پلها و سدها –
 كارخانه – مراكز مخابراتي –جاده ها 

 مؤسسات و مراكز – شركت ها –ها 
را نابود سازند و كشور  ... -سياسي 

ايران را به  قول خودشان به عصر 
 .حجر  برگردانند 

   تحليلگران نظامي كه نقشه هاي 
احتمالي حمله را ديده اند مي گويند 
در اين حمله امريكا تالش دارد ضربات 
سنگيني به ايران وارد سازد تا بتواند 

 . كشور را سرنگون سازد ژيمر
ن مستبد و     سئوال از حاكما

 از چه رو :خدانشناس اين است 
ن را بزرگ آبحراني ساخته اند و 

كرده اند تا كه ايران در معرض 
نكه از پي آنابودي قرار گيرد ؟  با 

يا مثل آگاهند، آمدهاي جنگ آ
جنگ ادامه دارد زيرا : هيتلرمي گويند 
نها  بر ايران حكومت آاگر قرار باشد 

رود؟ يا چون نكنند، ايران نيز از ميان ب
 خر مي روند ؟  آتا « خميني 

  ،    بنا بر افكار متحجر و مستبدانه 
نان به چيزي جز جنگ فكر آبرخي از 

اينان خواستار ادامه . نمي كنند
حاكميت خود حتي بر ويرانه هاي 

برخي از جنايتكاران . ايران هستند 
حتي اگر بيست : يم  مي گويندژر

ندارد ميليون نفر كشته شود ايرادي 
اين نگرش مسئولين .  اسالم بايد بماند 

را سالهاست كه مشاهده نموده ايم و 
ديده ايم كه اين نظام براي حفظ خود 
دست به هر خيانت و جنايتي ميزند تا 

 .بر جا بماند 
 
 حالتي كه مردم ايران از خود ●

 :نشان مي دهند
  

  زماني برخي در مورد دكترين پختن 
حبت مي ب سرد صآقورباغه در 

كردند و شيوه پخت فرانسوي قورباغه 
:  را شرح مي دادند و مي گفتند

فرانسويان براي خوردن قورباغه پخته 
ب آو تازه به يك باره قورباغه را در 

جوش نمي اندازند بلكه قورباغه  را در 
ب سرد مي اندازند و كم كم زير آ

ب را گرم مي كنند تا قورباغه آظرف 
 گرما  خود دهد و به تدريج  خود را با
پخت  قورباغه  .  به تدريج پخته شود

بدين ترتيب، سبب مي شود  احساس 
 .سوختتگي و پختگي  نكند 
 مردم ژيم با     به نظر مي رسد كه ر

از .  ايران همين روش را بكار مي برد
گروگانگيري ببعد، همين روش را با 

يا آ.  مردم بكار برده اند و مي برند
كه  هر چه وضعيت بدين خاطر است 

 بي ،بدتر و خطر نزديك تر مي شود
حركتي مردم نيز بيشتر مي شود ؟  
مردم حالتي را از خودنشان مي دهند 
كه گوئي  اگر بمبارانها  هم شروع 

خود را در مهلكه خواهند يافت ،  شوند
 !.نكه تقالئي براي نجات خودبكنندآبي 

    در جريان حمله نيروهاي ناتو به 
 وضع همينگونه بود تا قبل يوگسالوي

از حمله مردم صرب فكر نمي كردند 
» انصار حزب اهللا «.  نها حمله شود آبه 

رژيم صربستان هر روز به دور بيت 
ميلوزويچ  مي رفتند ودر حضور پر 

حتي زماني .  بركت او شعار مي دادند 
  حزب اهللا ،كه حمله شروع شد 

ميلوزويچ همچنان به دور بيت رهبر 
لقه زده بود و از او حمايت مي خود ح

و اصال توجهي به  وضعيتي كه . كرد
ن قرارداده بود، آرژيم  كشور را در 

مردم هم بي خيال .  نمي كردند 
بودند و هيچ واكنشي نه قبل از حمله و 

مد آتا  .  نه در زمان حمله نشان ندادند 
 .مد آنچه آبر سر صربستان 

ه داشته     نيروهاي ناتو دو ماه تمام كلي
هاي صربستان را بمباران كردند به 
گونه اي كه ديگر جايي براي بمباران 

كم كم مردم .  كردن  باقي نماند 
متوجه شدند زمان تحويل ميلوزويچ به 

 .دادگاه الهه فرارسيده است 
     ظاهر مردم ايران بيانگر حالت 

رخوت است و  مي دانند احتمال بروز  
د را بي ولي  خو.  جنگ وجود دارد

گوئي  متوجه . خيال نشان مي دهند 
نيستند اگر حمله صورت بگيرد چه  

اما در باطن ، . مد آبرسرشان خواهد 
مردم گرايشهاي گوناگوني دارند و 

 : نها است آرفتارهاشان بيانگر گرايش 
 
 نگرش هاي مختلف مردم به ●

 :خطر جنگ 
 
  گرايشي از گرايشهاي مردم - 1

 به ايران هستند و مدن امريكاآخواهان 
فكر مي كنند اگر امريكا  به ايران 

اين  . نها مي شود آ، اوضاع بكام بيايد
گرايش، در روزهاي اول حمله امريكا  
به عراق بزرگ بود اما در حال حاضر 

  گرايش -2. بسيار كوچك است
طرفدار پهلوي و نيز گرايش طرفدار 

مدن امريكا آگروه رجوي، خواهان 
 ، مدن امريكاآدارند با هستند و مي پن

اين .  نها  موقعيت برتر مي يابند آ
گرايش در داخل كشور، از گرايش 

 .قبلي بازهم كوچه تر است 
     مجموع دو اين گرايش ضد دين ها 

خوندها  را تشكيل مي دهند و آو ضد 
مدعي هستند اگر امريكا بيايد كلك 

خوند را مي كند و ايران را از بالي آ
سبب كوچك .  كند قرون رها مي

شدن اين دو گرايش  هم بخاطر گم 
كردن هويت ايراني و هم بخاطر 

در . تجربه هاي افغانستان و عراق است 
خوندها قوتي پيدا آاين دو كشور، 

.  ن نداشتند آكرده اند كه پيش از 
افراد  اين دو گرايش  گرچه به شدت 
از نظام بيزار هستند اما حاضر نيستند 

عيت كوچكترين حركتي براي تغيير وض
نها آكنند و مي خواهند امريكا به جاي 

 !رژيم را براندازد 
 گرايش بخور و ببر نيز خواهان – 3

زيرا در . حمله امريكا به ايران هستند 
 سال و حكومت هاشمي 8طول جنگ 

  5 در صفحه رفسنجاني ، ثروتهاي عظيم به چنگ 

  بهمن22 بهمن تا اين22ن آاز 
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اين گرايش فكر مي كند  . ورده اند آ
يكا به ايران ، اگر در حد حمله امر

حمله هوائي بماند، موجب تثبيت رژيم 
و فراهم شدن زمينه براي رانت 

. نها مي شود آخواري هرچه بيشتر 
مافياهائي كه در اين رژيم بوجود 

. مده اند، اين گرايش را دارند آ
ماجراجويان و پولدوستان هم در اين 

 .گرايش قرار دارند 
 خيلي  برخي از هواداران نظام-4

دوست دارند كه امريكا هر چه زودتر و 
با تمام قوا بيايد اين گروه كه 
سردمداران نظام هم در ميان انان 

مدن آهستند به اين مي انديشند كه با 
امريكا جنگي شروع مي شود و در 
جنگ دو كار مهم را به انجام مي 

 :رسانند 
 اول اينكه با شروع جنگ مي - 1/4

بيست سال ديگر توانند كشور را براي 
در اختيار خود داشته بانشد و جوانان 
را به سوي جبهه هاي جنگ روانه كنند 
و بدين ترتيب يك نسل ديگر را از كار 
بيندازند و تا نمو نسل بعدي با خيال 

 . راحت حكومت كنند 
 دوم اينكه اگر در اين جنگ - 2/4

برخي به مخالفت برخيزند با عنوان 
ندگان ستون جنگ و اينكه مخالفت كن

 مانند جنگ با -، پنجم دشمن هستند
ن، بسياري از آعراق كه در طول 

جوانان را به جوخه هاي اعدام 
در .    از ميانشان بردارند -سپردند 

حقيقت، حالت واقعي مردم ، حالت 
جامعه اي كه چنان پر از بيزاري از 

. ماده انفجار است آرژيم است كه 
لت است ايجاد بحرانها از ترس اين حا

و رساندن بحران اتمي  به جائي كه 
 .دارد به بحران جنگ تبديل مي شود 

 برخي از خرافاتي ها و ساده دالن -5
كه فريب احاديث جعلي اين قوم ظالم 
را خورده اند خواهان فرا رسيدن 
جنگ با امريكا هستند و مي گويند كه 
با شروع جنگ با امريكا امام زمان 

 خيال ظهور خواهد كرد و براي
 .ساخته نيز احاديث نقل مي كنند 

 در رژيم گرايش بزرگي شامل – 6
محافظه كاران سنتي و اصالح طلبان با 
جنگ در حد حمله هوائي و دريائي  

تضميني   نيز مخالفند و مي گويند اوال
وجود ندارد كه جنگ زميني را نيز 

محاصره اقتصادي  بدنبال نياورد و ثانبا
كند و مردم ايران ايران را تشديد مي 

 .ورد آرا از پا در مي 
 اقليتي از مردم هم كه خود را -7

صاحب امتياز مي شمارند،  مخالف 
ايجاد جنگ و حتي شروع تحريم ها 
هستند و مي گويند ما داريم زندگي 
خود را مي كنيم و حاضر هستيم براي 

معلوم . ادامه اين وضع ساكت باشيم 
ا اگر نيست اگر امريكا حمله كند و ي

 بتوان كاري ،تحريم ها شروع شوند
كرد كه  وضع از اين كه هست بدتر 

 .نشود 
 گرايشي  از مردم خواهان شروع -8

تحريم ها هستند و مي خواهند كه در 
همان حد تحريم شديد باقي بماند و 

اين . امريكا به ايران حمله نكند 
گرايش معتقد است كه با شروع و 

م به جان  سران نظا،تشديد تحريم ها
هم ميافتند و مانند گرگ به پاره كردن 

افراد اين گرايش  . يكديگر مي پردازند 
به هيچ وجهي خواهان حمله امريكا 

مدن امريكا آ با :نيستند و مي گويند 
. كشور رو به سوي نابودي مي گذارد 

 دست به ،زيرا رژيم، براي حفظ خود
هر كار ددمنشانه اي مي زند و 

دست كمي از نظام امريكاييان نيز 
 . حاكم در اين گونه اعمال ندارند 

 گرايشي نيز بر اين باور است  – 9
معتقدند براي خالصي از دست اين 

 اختالف ژيمرژيم،  بايد ميان سران ر
ايجاد كرد و در اين اختالف از برخي 

از سياستمداران حمايت كرد تا انها 
بتوانند در مقابل باند جنگ طلب پيروز 

نان را نيز از آعد مي شود شوند و ب
به نظر اين گرايش،  . ميدان به در برد 

در شرايط قعلي بايد از گروه هاشمي 
رفسنجاني و كروبي و خاتمي كه در 

ه ژگير مبارزه براي متوقف كردن پرو
هسته اي هستند حمايت كرد تا بتوانند 

اد را از سر راه بردارند و ژاحمدي ن
را انجام وقني اينها توانستند اين كار 

 از ،دهند و وارد مذاكره با امريكا شوند
نجا كه مجبورند امتيازات ديگري هم آ

نها آبدهند، مي توان با فشار به 
امتيازاتي در مورد خواستهاي مردم نيز 

 .گرفت 
 گرايشي، بيشتر در سطح -10 

دانشگاهها،  معتقدند بايد قبل از هر 
كاري دست به حركاتي زد تا كه قبل 

شدن به هر درگيري و حتي از وارد 
 ، نكه تحريم ايران شدت گيردآپيش از 

رژيم مجبور شود خود دست از 
حكومت بردارد و حاكميت را به مردم 

اين گرايش معتقداست  . واگذار نمايد 
با ايجاد راهپيمايي هاي ضد جنگ و 

 را به ژيم اعتصابات گسترده مي توان ر
اما زمان دست زدن به .  وردآزانودر

 كار را  زود مي دانند و مي گويند اين
هنوز بايد صبر كرد تا  دست رژيم بازتر 

 .  و شرائط براي حركت مساعد تر شود 
      اين گرايشها كه حاصل سنجشها 

ن آهستند، يك امر را نشان مي دهند و 
ن، اكثريت آاين كه در رژيم و بيرون 

بسيار بزرگ هم با جنگ مخالفند و هم 
ن تفاوت در مورد با اي. با رژيم 

مخالفت با رژيم، گرايشهاي درون 
رژيم، مخالف حاكميت  مافياهاي 

 مالي هستند كه حكومت را –نظامي 
سر تغييري كه رژيم . در دست دارند 

بايد بكند، با يكديگر اختالف نظر دارند 
 . 
 
 : ارزيابي نظرگاههاي گرايشها ●
 
  به نظر ميرسد طرز فكر كساني كه - 1

رند تحريم شديد سبب مي گمان مي ب
شود  حاكمان حاكميت را به مردم 

تحريم . بازگذارند، اشتباه مي كنند 
اين .  عراق اين اثر را به بار نياورد 

 به ،مده استآكه تا اينجاي كار ژيم ر
همين سادگي ها حاضر به دست 
برداشتن از قدرت نيست و بايد او را 
مجبور كرد  دست بكشد و دولت را به 

 برخي - 2. ازپس دهد ملت ب
مدن امريكا و جنگ با آطرفداران 

ايران هستند و مي گويند كه حاضرند 
كه كشورشان نابود شود اما اين 

اما . اخوندها و حاكمان از ميان بروند 
« از اين واقعيت غافلند كه اين 

ظرفيت انطباق بسيار زيادي » خوندها آ
نها نياز پيدا آامريكائيها هم  به . دارند
تنها اين كشور است كه .  كنند مي

ممكن است ديگر نتواند كمر راست 
 . كند 

 مردمي هم هستند كه حاضر به – 3
دست زدن به كوچك ترين حركتي 

اينها  براي حق خود حتي . نيستند 
مي . حاضر نيستند كه پا جلو بگذارند 

گويند قرباني مي شويم و وضع هم از 
اين .  اين كه هست بدتر مي شود 

م نيز در مدار بد و بدتر مانده اند و  مرد
مي » كاري « بي  عملي را  تنها 

 .پندارند كه مي توان كرد 
  كه ژيمن دسته  از وابستگان به ر آ– 4

معتقدند امريكا جرأت حمله به ايران را 
ندارد و اگر دست به  حمله به ايران 
بزند به شدت سركوب شده و شكست 

ت مي  خيال خود را واقعي،مي خورد 
نند كه مبادا ناگزير آپندارند و نگران 

شوند دست از بازي با سرنوشت ايران 
.  بردارند و به بحران خاتمه دهند 

رژيمي كه يك : شكار است آدروغشان 
قدرت جهاني را بر ضد كشور تا حد 
دست زدن به حنگ تحريك مي كند، 

  . فرياد مي زند ضعيف  و بي كفايتم
ان كه مي ن گروه از ايراني  آ- 5

 خوب ما چه كاري از دستمان : گويند 
در ايران هيچ حركتي وجود . بر ميايد

پتانسيل اين حركت نيز وجود .  ندارد 
بنابراين بايد منتظر ماند تا .  ندارد

امريكا حمله را شروع كند و باز اولين 
حمله بايد نيروهاي خارجي وارد شوند 
و به ما كمك كنند تا ما بتوانيم 

اين . را سرنگون سازيم حاكميت 
نقدر ضعيف آجماعت خود مي گويند 

هستند كه نمي توانند صدا به اعتراض 
تناقض گوئي دومشان . بلند كنند 

اينست كه حمله امريكا چگونه ممكن 
است  ضعف ملتي را به قوت بدل كند 

يا در عراق يا افغانستان حمله امريكا آ؟ 
گروههاي مسلح را توانا تر و بر سر 

 مردم مسلط تر نساخته است ؟ نوشت
تناقض گوئي سومشان اينست كه چشم 
عقلشان نمي بيند كه قدرت باورند و 

نها آدنبال قدرت بزرگ تري هستند تا 
اگر . را از قدرت مافياها  خالص كنند 

فكر خود را بكار بياندازند و تناقضهاي 
طرز فكر خود را رفع كنند، توانائي 

ت را ممكن خود را باز مي يابند و حرك
 . مي يابند 

نها كه معتقدند به هر ترتيب آ  و - 6
غاز اين حمله شد اما نمي آبايد مانع 

دانند چگومه بايد عمل كنند و مي 
اگر دست به يك راهپيماي :  گويند 

. ضد جنگ بزنيم سركوب خواهيم شد 
پس بايد صبر كنيم زمانش بشود،  بي 

زيرا  . عملي خود را توجيه مي كنند 
شروع جنگ تظاهرات ضد جنگ با 

زماني كه مي . ديگر سودي ندارد 
دانيم تنها حركت مردم ايران است كه 
مي تواند مانع از بروز جنگ شود، هر 
روز تأخير، فرصت دادن به بحران 

 . سازان و جنگ افروزان است
  و جماعت بزرگ تري كه  مي - 8

گويند در اين شرايط بايد به سوي 
 هاشمي و افرادي چون خاتمي و

نها كاري آكروبي رفت و با حمايت از 
كرد كه اينها  قدرت پيدا كنند و با 
امريكا وارد مذاكره شوند و بتوانند 

يا از  آ، جلوي حمله امريكا را بگريند
خود مي پرسند با تركيبي كه رژيم 
دارد و همين اشخاص از بوجود 

ورندگان اين تركيب هستند، به چه آ
 28يا تجربه  آكاري توانا مي شوند؟

ساله كافي نيست ؟  و با وجود اين 
تجربه، چنين تصوري گوياي خود 
ناتوان انگاري نيست ؟ مردمي كه خود 
خويشتن را ناتوان مي دانند چگونه مي 
توانند به حمايت از هاشمي رفسنجاني 

نها را قدرتمند آو خاتمي و كروبي 
كنند ؟ اگر اين جماعت توانائي را در 

ند كه با گرايشهاي ديگر، اين مي دانست
با جمهور مردم ، يك وجدان جمعي 
بر پايان دادن به استبداد بحران و 
مسئله ساز و استقرار واليت جمهور 
مردم، همان كه شعار انقالب بود، پديد 

ن توانائي معجزه سازي را آورند، آ
پيدا مي كردند كه در انقالب يافتند و 

  . به عملي خارق العاده توانا شدند 
 حاصل بررسي اين كه هواداران -9

اد و خامنه اي در اقليت ژاحمدي ن
كامل قرار دارند و مورد تنفر مردم 

نه تنها گرايشهاي ديگر كه .  هستند 

خامنه اي اين : عموم مردم مي گويند 
بحران .  كوتوله را رئيس جمهور كرد 

مافياهاي . ساز واقعي خود او است 
ر مردم كرد  مالي را او سوار ب–نظامي 

و حاال هم اين او است كه بايد هر چه 
  با پايان دادن به بحران اتمي،  ،زودتر

شرايط جلوگيري از فرو ماندن كشور 
در محاصره اقتصادي و حمله نظامي 

 . وردآامريكا را به وجود 
     اما بحران ساز را تا مجبور نكني نه 
تنها از بحران سازي دست نمي كشد 

دت بحران ها مي كه بر شمار و ش
اگر مردم جنبشي كنند  و رژيم . افزايد 

ناگزير شود به بحران خاتمه بدهد، 
ناگزير مي شود با قدرت نيز خدا 

 . حافظي كنند 
 فوريه كه 10در : انقالب اسالمي 

غاز آكنفرانس امنيت جهاني در مونيخ 
 و صحبت از نرفتن الريجاني –بكار كرد 

از مهلتي  روز 18 ، -ن بود و رفت آبه 
كه شوراي امنيت به ايران داده است،  

سفر واليتي به . بيشتر باقي نمانده است 
مسكو و استقبال او از پيشنهاد پوتين و 
سفر الريجاني به مونيخ با اجازه  پيشنهاد 
متوقف كردن موقت غني سازي اورانيوم 
و گفتگوها با امريكا به واسطه گري جالل 

ه مي رسند كه يا به اين نتيجآطالباني ، 
رژيم دفتر بحراني را كه گشوده است، 

  :مي بندد ؟
 
 

باواسطه كردن 
 ، پوتين ،طالباني 

، سوالنا و ملك عبداهللا
 : ؟رژيم درپي چيست

 
 

، خبر ها و در اين فصل: انقالب اسالمي 
 قسمت مي 4 در اطالعات و نظرها را 

در قسمت اول،  خبرها و اطالعات : وريمآ
 بحران اتمي مربوط مي و نظرهايي كه به

در قسمت دوم گزارشي از ايران . شوند 
در باره عالمتهايي كه رژيم به غرب مي 
دهد و در قسمت سوم رد و بدل كردن 
پيامها و گفتگوها ميان ايران و امريكا به 
واسطه گري جالل طالباني و  معامله با 
عربستان بر سر حزب اهللا و حماس و 

چهارم  وضعيت در عراق و در قسمت 
رابطه با امريكا در عراق از رهگذر  كمك 

  :مالي و تسليحاتي به سازمانهاي عراقي
 

شيراك چه مي خواست 
بگويد؟ سفرهاي واليتي 
به مسكو و الريجاني به 
مونيخ چه هدفي را 
تعقيب مي كنند ؟  اعالم 
خطر اسرائيل از چه رو 

 ...:است ؟ و
 

مهم نيست ( قصد شيراك * 
ب اتمي داشته ايران يكي دو بم

 :دلرآلساندر  آاز ديد ) باشد 
 
 ژانويه، شيرك، رئيس 29 در ◄

جمهوري فرانسه، مصاحبه اي با نوول 
ابسرواتور و نيويورك تايمز و هرالد 

گاف شيراك « ورد كه آتريبون بعمل 
عنوان گرفت و واكنشهايي بر » 

مهم نيست ايران : او گفت .  انگيخت 
زيرا  بر . يكي دو بمب اتمي پيدا كند 

فرض كه بخواهد توسط موشك بسوي 
اسرائيل بمب اتمي  پرتاب كند، 

 متر طي 200موشك ايراني هنوز 
طريق نكرده، تهران  با خاك يكسان 

در عوض، انتشار اسلحه . شده است 
مصر و عربستان و ( اتمي در منطقه 

سوريه در پي مجهز شدن به سالح 
 . ، خطري مهم است ) اتمي مي شوند 

   روز بعد، شيراك سه روزنامه نگار را   
نها مي آبه كاخ اليزه مي خواند و به 

سخنان من خارج از محدوده : گويد 
مصاحبه و تصوير گرده مانندي بود از 
وضعيتي كه اگر ايران به بمب اتمي 

 . مد آمجهز شود،  بوجود خواهد 
     و شيراك حكومت احمدي نژاد را 

رده  و توصيف ك» اندكي متزلزل « 
تأكيد كرده است كه اتخاذ سياست 
سخت گيرانه در قبال ايران  نتايج 
وخامت باري براي اسرائيل و لبنان ببار 

او گفته است حاضر نشده . ورد آمي 
 . است احمدي نژاد را مالقات كند 

دلر، كارشناس مسائل آلكساندر  آ◄
 3فيگارو (  فوريه 3بين المللي، در 

يراك مقاله اي در باره قصد ش) فوريه 
انتشار داد و سخنان او را اين طور 

 :توضيح داد
» گاف «  ژاك شيراك متهم شد كه ●

سخنان او در باره اتم . كرده است 
ايران بسا از لحاظ ديپلماتيك روز، 

اما سخت دقيق و . ناكافي بودند 
زيرا ژرژ دوبل يو  بوش . صحيح بودند 

در : ، خطاب به ايرانيان گفته بود 
ت، روزهاي خوب فراوان يافت طبيع

خوب  كه در اظهارات .  نمي شوند 
رؤساي دولتهاي غرب تأمل كنيم ، مي 
بينيم  مواضع ضد نقيض مربوط به مي 

ن آشوند به يك مسئله در خاورميانه و 
ايران غير قابل تحمل اينكه از ديدي 

و از ديد ديگري، وجود ايران  ،است
  .ضرور است

ا اين قدرت  ايران ضرور است  زير●
بزرگ سياسي و فرهنگي، كليدهاي 
عراق را ، پيشاروي امريكا و كليدهاي 
لبنان را پيشاروي فرانسه  را در اختيار 

روشن است كه اختالف نظر . دارد 
عميقي در جامعه شيعه عراق بر سر 
حضور قواي امريكا در عراق وجود 

اكثريت قطعي پيروان مذاهب . دارد 
ين سياستمداران اصلي عراق و نيز بهتر

الئيك  در حال حاضر موافق ادامه 
حضور قواي امريكا در عراق هستند  و 
مي خواهند گفتگوئي، ولو در حداقل، 
با سني هاي ميانه رو و طرفدار 

 . يد آعربستان، بعمل 
 در مورد لبنان،  امور بازهم دورتر ●

شفته از حمايتي كه آبر: رفته اند 
ريه از گرايش افراطي دواير مخفي سو
ورند، آسني هاي عراق بعمل مي 

روحانيان ايران حزب اهللا لبنان را 
ن داشته بودند كه با جنبش استقالل آبر

 6 در صفحه طلب لبنان به رهبري رفيق حريري، 

  بهمن22 بهمن تا اين22نآاز 
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اين رويه بود تا به رياست . راه برود 
از .  جمهوري رسيدن احمدي نژاد 

ن زمان، سفير ايران در سوريه، آ
ن داشت آهللا را برمحتشمي ، حزب ا

كه حكومت سينورا را متزلزل كند و 
. نفوذ سوريه را در لبنان اعاده كند 

افراطي ها كه در تهران به دولت 
رسيده بودند، با استقرار نفوذ سوريه در 

هدف اين بود .لبنان خوانائي داشت 
شتي دادن انتگريستهاي سني و آكه با 

شيعي، يعني حماس حزب اهللا تحت 
ان و سوريه ، بر ضد امريكا حمايت اير

اما از زمان روي كار .  متحد شوند 
مدن احمدي نژاد تا امروز،  وضعيت آ

تغيير كرده و امروز در عراق و لبنان از 
مهار هم ظواهري و محتشمي و مصباح 

 :يزدي بدر رفته است 
پاتك درخشان فرانسه سبب شده  ●

است كه حكومت لبنان و اصالح طلبان 
را ناديده بگيرند و سعودي سوريه 

 .  مستقيم با تهران وارد گفتگو شوند
البته نه با احمدي نژاد  بلكه گرايشهاي 
ديگر مالتاريا كه حفظ يك حكومت 

شيعه در عراق ، ولو به كمك امريكا ،  
بر توقعهاي ديگر تقدم دارد و ورود 
وزيران عضو حزب اهللا به حكومت 

  درصد معامله اي كامال40لبنان بميزان 
  . قابل قبول است

 امور رو براه بود اگر برنامه اتمي ●
اين . ايران مزاحمت ايجاد نمي كرد 
 1960برنامه، در دوران شاه، در سالهاي 

،  با موافقت امريكا و فرانسه و   1970تا 
.  مد آاسرائيل ، طرح شد و به اجرا در

سخني كه شيراك كمي شفاف تر گفته 
 –يكر است، همانست كه در گزارش ب

و همان است . مده است آهاميلتن، 
يك سال و پيش )  دلرآ( كه من خود 

مجهز شدن ايران به يك بمب : نوشتم 
اتمي ابتدائي ، براي غرب، همانقدر 
قابل هضم  خواهد بود كه مجهز شدن 

   1990پاكستان به بمب اتمي درسالهاي 
     از لحاظ كاربرد، نيمه اتمي شدن 

 گرفتار اين مشكل ايران، اين كشور را
مي كند در معرض ضربه ويران گر 

بنا براين،  ناگزير مي . قرار مي دهد 
شود بر سر بكار نبردن سالح اتمي با 
كشورهاي منطقه، مقدم بر همه با 

  . اسرائيل، به گفتگو بنشيند
      در حال حاضر، براي اين كه 

رام كند، كافيست تصميم آجهانيان را 
 چند سالي معلق بگيرد غني سازي را

گرداند و در همان حال، كمبودهاي 
يعني دانشمندان . خود را جبران كند 

و مهندسان الزم را تربيت كند و به 
 .مهار تمامي سيكل هاي اتمي توانا شود

 راه حل هاي جهان پسند ممكن ●
ية اهللا ها مي آنها  آبودند و به يمن 

توانستند ايران و غرب را به يكديگر 
د همانطور كه شاه و نزديك كنن

مي توان . روحاني اين كار را كردند 
فهميد چرا انتگريستهاي قديمي با چنان 
سبعيتي پرونده اتمي را  در چنگ خود 

زيرا مي خواهند مانع از . گرفته اند 
ن شوند و بحران اتمي را ادامه آحل 

از اين بحران .   جنگ با عراق بگردانند
 ويزي براي سركوب در داخلآدست 

نچه از رژيم آو انزواي ارادي 
 . جمهوري اسالمي باقي مانده است

هيچكس در عالئق عميق احمدي نژاد 
بخصوص از . به نازيسم ترديد نمي كند 

زماني كه او در نامه اي سخيف به 
نجال مركل مبارزه مشترك جوانان آ
.  لمان و ايران با تهديد يهود را ستود آ

 در اما اگر مي گذارند چون او كسي 
عالي ترين مقام قرار گيرد و عمل كند، 
بدين خاطر است كه اين امر را وسيله 

بلوكه كردن بي مانندي است براي 
پرونده اتمي براي مدتي هرچه  
طوالني تر و بنا براين ايجاد فرصت 
براي همگرائي پاريس و لندن و 

( واشنگتن و نيز دهلي و بيت المقدس 
  . است) اسرائيل 

نچه رئيس جمهوري فرانسه آ     اينست 
گاف ديپلماتيك . خواسته است بگويد 

او جز  برداشتن قدمي كج در راست 
 .راه نبوده است

 
سفر واليتي به قول رژيم از * 

سوي احمدي نژاد و به قول 
مسكو به نمايندگي خامنه اي به 

  :مسكو و هدف سفر او
 
در باره اين )  فوريه 9(  استراتفور ◄

 و نظرها را به دست سفر اين اطالعات
 :مي دهد 

  فوريه، علي اكبر واليتي ، وزير 8 در ●
خارجه پيشين ايران، در كاخ كرملين، 

نچه آبنا بر .  با پوتين ديدار كرد 
گزارش شده است، او پيامي از 
احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران، 

 . تسليم پرزيدنت پوتين كرده است 
رژيم      واليتي رابطه نزديك با رهبر 

او . ية اهللا علي خامنه اي دارد آايران، 
در زماني به مأموريت ديپلماتيك به 
مسكو مي رود كه گفتگوي امريكا و 
ايران بر سر عراق   به بن بست رسيده 

اين مأموريت گوياي اين امر .  است 
است كه شخص خامنه اي امور مربوط 
به سياست خارجي را كه خود در 

ن معني است  و نيز بدي. دست بگيرد 
كه از قوه مجريه خواسته شده است در 
قلمرو سياست خارجي ، تواضع رويه 

 . كنند 
  اينست دليل گزينش واليتي براي ●

انجام اين مأموريت و دليل انتخاب 
پوتين نيز اينست كه او مي تواند ميان 

كرملين .  امريكا با ايران ميانجي شود 
نيز خواهان ايفاي اين نقش است زيرا 
. منافع روسيه را نيز تأمين مي كند 

روسيه به امريكا پيشنهاد كرده است به 
او در عراق كمك كند بشرط اين كه 
او از مخالفان روسيه در اوكرائين 

افزون براين، چنين . حمايت نكند 
نقشي به روسيه موقعيت بين المللي 

 . مهمي مي دهد 
گاه از اين واقعيت كه مشكل امريكا  آ●

دون كمك ايران حل نمي در عراق ب
شود و با علم بر اين كه ورود به 

، براي گفتگوي مستقيم با ايران 
از لحاظ سياست حكومت بوش، 

يند نيست، واشنگتن نيز آداخلي خوش 
.  ترجيح مي دهد روسيه واسطه شود 

با وجود اين، امر ديگري كه بر تصميم 
حكومت بوش بر قبول روسيه بعنوان 

، فروش موشكهاي واسطه اثر مي گذارد
ضد كشتي به ايران توسط روسيه است 

  . 
    ايران و روسيه در باره فروش 

.   گفتگو كرده اند S300موشكهاي 
امريكا هيچ نمي خواهد  معامله انجام 
پذيرد و روسيه اين نوع موشكها را به 

زيرا اگر ناگزير شود . ايران  بفروشد 
راه حل نظامي را بكار برد، اين موشكها 

 .مزاحم بمبارن ايران خواهند شد
ماده گفتگو آ مدتي است كه ايرانيها ●

اما در برانگيختن . با امريكا شده اند 
امريكا به همكاري با مشكل روبرو 

بنا بر اين، از اين كه روسيه به .  هستند 
اما . نها كمك مي كنند، خوشحالند آ

.  تنها با روسها نيز كه كار مي كنند 
يم ، رهبر مجلس اعالي عبدالعزيز الحك

انقالب اسالمي عراق بتازگي در ايران 
او از ديگر شيعه هاي عراق به . بود 

ايران نزديك تر است و روابط ايران و 

امريكا در عراق را خطر ساز توصيف 
حكيم با امريكا نيز روابط . مي كند 

ايران از طريق مقامات .  نزديك دارد 
 .تند عراق نيز با امريكا  در تماس هس

     حتي با رقيب خود، دولت سعودي 
نيز در گفتگو  هستند و از طريق 
سعوديها نيز مي كوشند امريكا را به ميز 

پرنس بندر، چند روز . مذاكره بياورند 
بعد از ديدار الريجاني از رياض، به 
تهران رفت و موضوع گفتگوها مسائل 

 . عراق و لبنان و فلسطين و اتم بودند 
 

سفر واليتي به : ون ليبراسي* 
نست كه ايران آمسكو بخاطر 

پيشنهاد روسيه را ممكن است 
 :بپذيرد 

 
در باره سفر )  فوريه 10(  ليبراسيون ◄

واليتي به مسكو ، گزارشي انتشار داده 
 :است 

 ايران در صدد معلق گرداندن غني ●
عالمتهائي كه . سازي اورانيوم است 

 تهران مي دهد  اين احتمال را ممكن
عالمت اول ورود  .  و قوي ساخته اند 

 رهبرعلي خامنه اي ، ، مشاور واليتي
 به صحنه  در سياست خارجي،رژيم 
معني سفر او اينست كه كه رهبر . است 

تا . پشت سر او و كار بدست او است 
به حال،  متصدي پرونده اتمي 

و .  الريجاني يا احمدي نژاد بود 
 دومي كارش تحريك از روي قرار و

اما الريجاني نيز ناتوان .  قاعده است 
.  شده و توان پيش بردن كار را ندارد 
. احمدي نژاد نيز بي مصرف شده است 

از زماني كه در دو انتخابات مجلس 
خبرگان و شوراها شكست خورد، 

در حال حاضر نيز . متزلزل شده است 
زير حمله هاي شخصيتهاي رژيم قرار 

 گري او را اين شخصيتها افراطي. دارد 
انتقاد مي كنند و او را مسئول تصويب 
قطعنامه ها توسط شوراي امنيت و 
قراردادن كشور در معرض حمله 

 .امريكا مي شمارند 
  در اين موقعيت است كه كرملين ●

دست به تعرض ديپلماتيك زده تا كه 
رژيم ايران را متقاعد كند كه 
پيشنهادهايش براي بيرون رفتن از 

در پايان ماه .  از هستند بحران، كار س
ژانويه، پوتين ايگو ايوانف ، دبير 

 را به تهران ،شوراي امنيت ملي روسيه
خامنه اي  كه رؤساي دولتها . فرستاد 

را بحضور مي پذيرفت، اين بار، دبير 
 . امنيت ملي روسيه را بحضور پذيرفت 

     در اول فوريه، پوتين ايرانيان را 
وي پيشنهاد محمد فراخواند  فعاالنه بر ر

ژانس بين المللي آالبرادعي ، رئيس 
البرادعي . انرژي اتمي ، كار كنند 

خواسته بود ايران غني سازي را 
متوقف كند و در برابر، قطعنامه شوراي 

 . امنيت بال اجرا بماند 
 در مسكو، واليتي اظهار كرد كه ●

روسيه حمايت » كوششهاي « ايران از 
و با پيشنهاد مي كند و با پيامي همس

سخن او .  مده است آروسيه، به مسكو 
بمعناي موافقت اصولي ايران  با 
پيشنهاد البرادعي و يا دست كم 
موافقت با پيشنهاد روسيه دائر به 

 . بازگشت به ميز مذاكره است 
    اگر پوتين و ايوانف توانسته اند 

ورند  آتغييري در موضع ايران  بوجود 
 يك مورد به بدين خاطر است كه در

ن آرژيم ايران اطمينان داده اند  و 
اين كه روسيه به ايران تجهيزات 
نظامي براي مقابله با حمله نظامي 

بديهي است كه . امريكا را مي دهد 
اين اطمينان بصورت رسمي اظهار 

هم اكنون ، در ماه پيش، . نخواهد شد 
 سيستم موشك زمين به هوا، 29روسيه 

1M-TOR )  ميليون 070به ارزش 
. به ايران تحويل داده است )  دالر 

اين موشكها مي توانند ناوها و 
هواپيماهاي نظامي را هدف قرار دهند 

اين يك تقويت نظامي است كه مي . 
تواند هزينه مداخله نظامي امريكا را 

  . سنگين تر كند
     ابتكار روسيه، به ديپلماسي نيز تقدم 

 منطق جنگ را  كه در. مي بخشد 
واشنگتن و تهران خود را تحميل كرده 

چرا كه بهانه . بود،  بي محل مي كند 
مداخله نظامي را از وزارت دفاع 

و چند روز مانده به .  امريكا  مي گيرد 
منطق « اجالس شوراي امنيت، 

 . را نيز زير سئوال مي برد » مجازات 
بنا بر خبرگزاري :  انقالب اسالمي 

از »  يران ا« فارس ، واليتي، بنام 
. پيشنهاد روسيه استقبال كرده است

 بهمن ، احمدي نژاد توي 22اما در 
  :دهن او و الريجاني زد

 
واليتي از پيشنهاد روسيه * 

استقبال مي كند و احمدي نژاد 
مي گويد غني سازي را متوقف 

 :! نمي كنيم 
 
به گزارش فارس به  بهمن، 19 در ◄

ه نقل از خبرگزاري فرانسه، واليتي ك
روز پنج شنبه وارد مسكو شد، گفت 
ايران از طرح پيشنهادي والديمير 
پوتين استقبال مي كند گرچه وي 
توضيحي نداد كه منظور وي كدام 

 . پيشنهاد مسكو است
خبرگزاري اينترفكس به نقل از    

ما فكر مي كنيم اين « :واليتي خبر داد
گامي ارزشمند و حساس از سوي 

ره ايران است رئيس جمهور روسيه دربا
كه به اعتقاد ما بسيار مثبت و سازنده 

 » .است
قول ( سوشيتدپرس آ و به گزارش ◄

وريم بلحاظ آاين خبرگزاري را مي 
انعكاس سخنان احمدي نژاد در غرب و 

 بهمن، سال 22، در ) برد اين سخنان 
روز انقالب ايران ، احمدي نژاد گفته 

ايران غني سازي اورانيوم را : است 
با وجود اين، او در .  ف نمي كند متوق

 بهمن، 22سخنراني خود در مراسم 
 . تشين بر زبان نياورد آسخنان 

    رئيس جمهوري سخت خط ايران 
ماده است با جامعه بين المللي آگفت 

 3000و نيز نگفت ما  . به گفتگو بنشيند 
ماده راه اندازي آسانتريفوژ در نطنز 

 .كرده ايم
و از سخنان  بسا علت خودداري ا

ميز اينست كه سر رسيد آتحريك 
مهلت شوراي امنيت نزديك است و او  

. نگران تعيين مجازاتهاي ديگري است 
افزون بر اين ، به او گفته شده است 

ميز كه سبب تشديد آسخنان تحريك 
تنش ميان ايران و غرب شود، برزبان 

 .  نياورد 
 

سفر الريجاني به مونيخ و قول * 
پنداري : كائي سناتور امري

الريجاني و احمدي نژاد از يك 
 :! كشور نيستند 

 

 در باره رفتن و نرفتن الريجاني، ◄
عصر روز پيش : خبرهايي منتشر شدند 

از سفر او،  سفارت ايران در برلين ، به 
وزارت خارجه اين كشور اطالع داد 
كه الريجاني بيمار است و در كنفرانس 

عد، اما ساعاتي ب. شركت نمي كند 
اطالع سفارت تكذيب شد و گفته شد 
كه الريجاني سالم است و در كنفرانس 

دو علت . مونيخ هم شركت مي كند 
براي اعالن عدم شركت  ذكر شده اند 

سخنگوي ( كشماكش با احمدي نژاد : 
احمدي نژاد گفته بود سياست اتمي 
كشور را كه به تصويب رهبري رسيده 

الع نا و اط)  است، او به پيش مي برد 
صحيح در باره عدم شركت وزير دفاع 

نخست گفته شد كه . در اين كنفرانس 
روبرت گيت ، وزير دفاع امريكا در 
كنفرانس امنيت جهاني شركت نمي 
كند  و چون الريجاني  بنا داشته است 
با او گفتگو كند، از سفر منصرف مي 

و چون معلوم مي شود كه . شود 
زم گيتس شركت مي كند، او نيز عا

 . مونيخ مي شود 
ور مي آياد)  فوريه 9(    استراتفور  

شود كه گيت در ايران گيت نقش 
داشته و طرفه معامله پنهاني با ايران 
بوده است و در كميسيون تحت 

 هاميلتون نيز عضو بوده –رياست بيكر 
است و كميسيون توصيه كرد حكومت 

بنا بر اين . بوش با ايران مذاكره كند 
ريجاني با گيت، در حاشيه گفتگوي ال

البته از . كنفرانس مونيخ، بعيد نيست 
  . راه واسطه انجام خواهد شد

  فوريه 11( لمان آ به گزارش راديو ◄
 عالي شوراى دبير الريجانى، على) 

 مذاكرات هيئت رئيس و ملى امنيت
 كنفرانس در امروز  نيز ايران اى هسته
 تنها ايران داشت، اظهار مونيخ امنيت

 انرژى از آميز صلح استفاده خواستار
 نه ايران كه كرد اضافه او. ايست هسته

 اتحاديه نه و كند مى تهديد را اسرائيل
 حمايت هم ها تروريست از و را اروپا

 . آورد نمى عمل به
 هاى موشك كه كرد تأكيد     الريجانى

 اطمينان و هستند تدافعى تنها ايران
 سازمان با دارد آمادگى ايران كه داد
 ما گفت او. كند همكارى متحد ملل
 در و دهيم ادامه مذاكرات به بايد مى
. گذاريم احترام يكديگر به حال عين
 معينى درجه تا اورانيوم سازى غنى
 انتقاد و فشار ايجاد اما است قبول قابل

 مورد در اتمى انرژى آژانس مسئوالن
 مداخله و ايران اى هسته هاى طرح

 قبول قابل ملل انسازم امنيت شوراى
 .نيستند
 ها قدرت از برخى كه داد ادامه     او
 ايران كه شوند مانع خواهند مى فقط
. كند استفاده اى هسته انرژى از

 هيچ اينكه بر تأكيد ضمن الريجانى
 اجراى به را  ديگران نيست مجاز كس

 كه گفت ، كند مجبور خود معيارهاى
 دموكراتيك سيستم يك داراى ما

 . هستيم كشورمان رد هستيم
 الريجانى على كنفرانس اين پايان در
 ماير، اشتاين والتر فرانك با مالقات در

 ابراز آلمان خارجه امور وزير
 آميزى صلح حل راه كه كرد خوشبينى

 در. شود يافت ايران اتمى مناقشه براى
 مسئول سوالنا، خاوير مالقات اين

 نيز اروپا اتحاديه خارجى سياست
            .داشت حضور

 فوريه، الريجاني به اتفاق 11 در ◄
سوالنا به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ 

بنا بر از سر گيري گفتگوها : گفتند 
  7 در صفحه نها از گفتگوهايي آهريك از . است 

  بهمن22 بهمن تا اين22نآاز 
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كه با يكديگر كرده بودند، ابراز 
بنا بر اين، اگر هم . رضايت كردند

الريجاني پيشنهاد تعليق موقت را به 
النا كرده باشد،  در حضور سو

 .ن بميان نياورد آخبرنگاران سخني از 
)  فوريه 11(  به گزارش بي بي سي ◄

 دموكرات سناتور ليبرمن، جوزف
 در الريجاني، علي سخنراني آمريكايي،
 از دور را مونيخ، امنيتي كنفرانس
: است گفته و خوانده موجود واقعيات

 پرزيدنت از متفاوت كشوري او« 
 .كرد مي نمايندگي را نژاد احمدي
 بين آژانس طريق از الملل بين جامعه
 بندي جمعه اين به اتمي انرژي المللي
 ساخت حال در ايران كه است رسيده

 هرگونه ... است اي هسته تسليحات
 آقاي هاي صحبت بين ارتباط

 .»است  تصادفي واقعيات و الريجاني
 
 دليلي بر قصد ايران :البرادعي*

الح اتمي نداريم اما بر توليد س
بخشي از كمكها به ايران را قطع 

اسرائيل هشدار مي . كرده ايم 
دهد اگر ايران به سالح اتمي 
مجهز شود، هلوكاست دومي  را 

ورد و الريجاني آبوجود خواهد 
به البرادعي اطمينان مي دهد 

 :كه 
 
سوشيتدپرس آ فوريه  11 در ◄

گزارش كرده است كه البرادعي ، 
نس بين المللي انرژي اتمي ژاآرئيس 

ژانس دليلي در اختيار آ: گفته است 
ندارد بر اين كه ايران در كار توليد 

 ،با وجود اين. سالح اتمي است 
ژانس  از كمكهاي خود به ايران آ

كاسته است زيرا نسبت به پاره اي 
فعاليتهاي اتمي ايران ايران اعتراض 
دارد و ايران پاسخ در خوري در باره 

. ژانس نمي دهد آونه فعاليتها به اين گ
ژانس كاسته آنيمي از كمكهاي فني 

 .شده است 
:  و الريجاني در پاسخ گفته است ◄

من نامه اي به البرادعي نوشته و اعالم 
 هفته ما 3مادگي كرده ام كه ظرف آ
ژانس را از راه آماده ايم ايرادهاي آ

گفتگو در باره چگونگي كار، برطرف 
 .كنيم 
نجلس تايمز آوريه ، لوس  ف7 در ◄

شرح مفصلي در اين باره انتشار داده 
 كه بسيار -است كه مقامات اسرائيل  

 –كم به هولوكاست اشاره مي كنند 
مي كوشند جهانيان را متقاعد كنند كه 
ايران در كار توليد سالح اتمي است و 
هرگاه جامعه جهاني مانع از اين كار 

ت نشود،  قوم يهود قرباني هولوكاس
 . دومي مي شود 

 
جامعه بين المللي : مركل * 

اجازه مجهز شدن ايران را به 
: سالح اتمي نمي دهند و پوتين 

برنامه اتمي ايران مايه نگراني 
لمان در حال آاست و سوئيس و 

 :تهيه پيشنهاد جديد 
 
 و مركل خانم آلمان صدراعظم ◄
 ليونى خانم اسراييل خارجه وزير

 كنفرانس در خود هاى نطق در هريك
 جامعه كه كردند تاكيد مونيخ امنيتى

 به ايران دستيابى اجازه المللى بين
 .دهد نمى را اتمى سالح
 جمهور رييس پوتين والديمير ◄

 برنامه از خود سخنرانى در  هم روسيه

 اما كرد نگرانى اظهار ايران اتمى
 يا كردن منزوى به نسبت همزمان

 . داد هشدار  ايران عليه گيرى جبهه
 ،)  فوريه 10( رويترز  گزارش به  و◄

 كه اند كرده اعالم ديپلماتيك محافل
 از اروپايى كشورهاى از كوچكى گروه
  تهيه درحال آلمان، و سوييس  جمله

 اتمى مناقشه حل براى جديدى پيشنهاد
 پيشنهاد اين خواهند مي و هستند ايران

 مونيخ امنيتى كنفرانس حاشيه در
 داده الريجانى به ها سوئيسى توسط
 دانستن مجاز جديد طرح جوهر. شود
 سازى غنى ساختارهاى داشتن به ايران

 رويترز به ديپلمات يك. است اورانيوم
 كه معناست اين به ايده اين گفت

 ادامه خود كار به ايران سانتريفوژهاى
 ! اورانيوم بدون اما دهند

 
موضعي كه پوتين در قبال * 

بط امريكا اتخاذ كرده است و ر
ن با نقش روسيه در خاورميانه و آ

 :واسطگي ميان ايران و امريكا 
 
 10(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

 جمهوري ، پوتين، رييس) فوريه 
» محور  تك«  قدرت را روسيه، آمريكا

 كردن دنبال با كه خوانده است  ي
 ويراني باعث طلبانه جنگ هايي سياست

امريكا . شود مي جهان در ناامني و
 تر خطرناك مراتب به، جهاني  را جهان
 يك اقدامات . است كرده تبديل
 حل را مشكلي هيچ قانوني غير و جانبه
 اين گونه اقدامات . است نكرده

 هاي كشمكش كانون به امريكا جهان را 
 يك. كرده است  تبديل تر افزون
 به آمريكا متحده اياالت هم آن كشور

 خود مرزهاي از فراتر را پا طريقي هر
 قوانين .است در همه قلمروهاگذاشته

بين المللي را نقض كرده است به 
ترتيبي كه ديگر احدي امنيت ندارد 
زيرا اتكاي به اين قوانين ديگر امنيت 

وي با اشاره به ايران، . ور نيست آ
اين خودكامگي سبب : خاطر نشان كرد

مسابقه تسليحاتي شده و برخي از 
تمي كشورها مي خواهند به سالح ا

  . مسلح شوند
    يك مركز قدرت، يك مركز تصميم 
. بمثابه يگانه ارباب دنيا عمل مي كند 

يك حاكميت يگانه كه از درون فرو 
اين سلطه گري كمتر . خواهد پاشيد 

 . ربطي با دموكراسي ندارد 
     دليل اين انتقاد شديد پوتين ، بنا بر 

 استقرار رادار در چك و ،قول خود او 
در لهستان و بسط دامنه استقرار موشك 

اسلحه تهاجمي بر ضد روسيه و 
برانگيختن مسابقه تسليحاتي كه قصد 
ايران به مسلح شدن به سالح اتمي ، 

 . نست آنمونه 
 روبرت گيت، وزير دفاع امريكا ، ◄
ن شد كه به روسيه اطمينان بدهد آبر

. يك جنگ سرد ما را بس : وقتي گفت
 جنگ ن نيست كهآهيچكس در پي 

سرد ديگري بر ضد روسيه به راه اندازد 
با وجود اين، او فروش اسلحه توسط . 

تحويل موشكهاي ( روسيه به ايران 
Tor M – 1 و استفاده از )  به ايران

نفت و گاز براي وارد كردن فشار 
او و سناتور .  سياسي  را انتقاد كرد 

مك كين دنيا را چند قطبي خواندند و 
حلي براي تأكيد كردند كه م

 . برخوردهاي بيهوده وجود ندارد 
  بنا بر ارزيابي استراتژها ربط دادن ◄

مسابقه تسليحاتي و برنامه توليد سالح 
اتمي ايران به يكه تازي امريكا  اين 
هدف را تعقيب مي كند كه موضع 

تهاجمي امريكا را در اين باره به موضع 
ماده قبول آتدافعي بدل و امريكا را 

 .وتين كند پيشنهاد پ
 
 

گزارش كوتاه از ايران 
پيرامون عالمتهايي كه 
رژيم به امريكا و اروپا 
در باره اتم و عراق و 
حزب اهللا لبنان مي 

 :دهد
 
 بر گشت به يبرا رژيم نيمسئول ◄

 . عقب به سرعت مشغول كار شده اند 
 خود حفظ قدرت  ي برانيمسئول نيا

  ازبدتر يي حاضرند قراردادهايحت
 . ببندنديتركمن چا قرارداد

 ي خامنه ادي با را  جام زهر، از قرار 
 او لب گور ي پاكي رايز . نوش كند

خود او مدعي شد . قرار گرفته است
بيماري و مرگ او را امريكا شايع كرده 
است تا روحيه مردم ايران را ضعيف 

او كيست كه بيمار  اما اوال  . كند 
شدنش روحيه مردم را ضعيف كند ؟ 

روحيه مردم را  قوي نيز مي كند   ثانيا
زيرا از ديد مردم، بحران و مسئله ساز . 

بعكس ،  ،  ثالثا . اصلي خامنه اي است 
اين ترديد در مردم وجود دارد كه 
خبر بيماري را دستگاه خامنه اي ساخته 
باشد تا اينطور جلوه دهد كه حكومت 

 خودسري كرده و ،احمدي نژاد 
مشغول » قا آ« مشكل ايجاد كرده و 

 !رفع مشكل شده اند 
 
 :عالمتهايي كه رژيم مي دهد *
 
 از يني ما عقب نشنظر  بهنچهآ اما  ◄

  است كهني شود ايمواضع استنباط م
 ژي بود از ورود بازرسان انرقرار رانيا

 قرار رانيا  ودي ممانعت نمايهسته ا
 خود را فعال فوزيبود سه هزار سانتر

 اناتيه در جر بود كقرار رانيا. دينما
 قرار رانيا عراق و لبنان فعال شود و

  پرتابي را برا4بود كه موشك شهاب 
 بود كه قرار رانيا ماده سازد وآ

 كننده قطعنامه را ديي تايكشورها
 بود كه روابط قرار رانيا  كندميتحر

 نظر دي و اروپا را تجدكايخود با امر
 ندهآي بود كه تا سال قرار رانيا كند و

  انبوهدي را به توليته اسوخت هس
 بود قرار رانيا  كند وي و صنعتبرساند

ورد آ فشار وارد ي غربيكه بر كشورها
 را لبنان و با كمك حزب اهللا دولت

 را ليي بود اسراقرار راناي. ديساقط نما
 .دياز صحنه روزگار حذف نما

 سفت واري دبه ژيمر يوقت  شدچه اما   
 كرد  مانند گذشته شروعگري بار دديرس
  ؟ عاقالنه رفتار كرد ديبا گفتن كهبه 
 ي هسته اژي انرني مسئولاز مرغيس ●
هزار  3 تي كه ما فعالدي گويم

 نيا . مي را شروع نكرده افوزيسانتر
 مقابل صحبت در مرغي سيقاآصحبت 
 هزار 3 است كه گفته بود ما يبروجرد

 مي در نطنز شروع كرده ارا فوزيسانتر
 عال يقاآاگر : د بداني انيجهان يعني.

 ونيسيكم سيي ري بروجردنيالد
 را زده ي حرفيني مجلس چنتيامن

 راني خودش بوده و اطرف است از
 كار را انجام نداده است و نياصال ا

 تنها واكنش بوده در حرف نيگفتن ا
 .  قطعنامهبيبرابر تصو

 اگر ما را به كه : دي گوي ميجاني الر●
 از دي را ه ندادند بايكلوپ هسته ا

  شودي از در نمرايز.  ميشو  واردواريد
 ما را ي هسته اي دولتهانكهي ايعني.

 خود را نكهي اي حال براوه اند رفتينپذ
 قي طراز دي بامي كنلينها تحمآبه 
 و خود را بر مي شوباشگاه  وارد واريد

 اما در  . ميكن همانينها مآسر سفره 
 ميستي اينها نمآمقابل 

 ما منظور : است اد گفته ژ ني احمد ●
 نقشه جهان از لييمان از حذف اسرا

 ليي به كشور اسرامي نبود كه بخواهنيا
 ي بود كه انتخاباتني بلكه اميكن حمله
 مردم  وردين كشور انجام گآدر 

 در ي كه چه حكومتبدهندي بتوانند را
 ينيفلسط فينجا بر سر كار بماند و تكلآ

 ! ها مشخص شود
 به ر او، بايدقول اخي مورد نيدر ا   
 ادژني  نكته اشاره كرد كه احمدنيا

 ي هولوكاستي صحبت هايدر ابتدا
 ين مآخود صحبت از دروغ بودن 

 تمام راني به ضرر ادي و بعد كه دكرد
 كي دارد ميشده است گفت كه تصم

ن ي برگزار كند كه در اي علمشيهما
 ن آ صحت و سقم وكند  يمورد بررس

 ندانم ميني بي حاال م. كندمشخص را 
 سازمان ملل به ضرر ما دراو  يكار
 .  شده استمتما
 موضوع در ،ادژن ي احمد باز ، ●

 سيي با ري تماس تلفنكي در ،عراق
رامش در آ يرزوآ كشور نآجمهور 

عراق را نمود و گفت كه ما هرگز قصد 
 و مي نداررا عراق دخالت در كشور

 بر ديعراق است كه باملت  نيا
  .اشد خود حاكم بسرنوشت

 شصت هزار نصب با  قرار بودرانيا ●
 ي صنعتدي خود را به تولژفويسانتر

مي  و حال كه برساند اتمي  سوخت
 نكهي اي سنبه پر زور است برابيند

 تي حداقل زمان ادامه حاكمبتواند
 كارها هيورد كلآخود را به دست 

 كرد و بي گفته شده را تكذيحرفهاو
  ژويفترسانيي  تا164 يتنها بهمان دو سر
 .بسنده  مي كند 

 موشك ساخت با قرار بودايران  ●
 پرتاب ين براآ يماده سازآ و 4شهاب 

 خود را نشان توان موشكي ماهواره 
 :  گفته بود  بروجردي ني عال الد. دهد

 دادن نشان ي بهمن برا22 در رانيا
 را با موشك ي ماهواره ا،قدرت خود

 و كرد  پرتاب خواهدفضا به 4شهاب 
  هم ي اسالمي روزنامه جمهوريحت

 نقل اول خود در صفحه را اين قول 
مد و رفت و آ بهمن هم 22 . كرد

 .خبري از پرتاب ماهواره نشد 
دهن ، در مقام  يجانيالر، يزمان ●

 نهاآ  ما با: گفته بود انيي به اروپايكج
كه   و بعدمي شويوارد مذاكره نم

 روز قبل از يحت وشد بيقطعنامه تصو
 تعهداتمان در بر سر ما  : گفتن آ

و حاال مي . مي استادهيا انييمقابل اروپا
 مذاكره وارد انيي با اروپاگويد بايد

 او به مونيخ رفت و با سوالنا گفتگو  شد
قرار بر از سرگرفتن : كرد و گفت 
قرار است پيشنهاد . گفتگوها است

 .توقف موقت غني سازي را بدهد
با  : سران رژيم مي گفتند يزمان ●
 مگر  مي شوي وارد مذاكره نمكايامر

 حاال واين كه امريكا تغيير رويه بدهد 
توسط طالباني به امريكا پيام مي دهند 
و به سراغ پوتين و ملك عبداهللا مي 
روند تا واسطه شوند و امريكا  را به 

 اطالع بدست . گفتگو راضي كنند 
 بر  پردهمده از گفتگوهاي پشت آ

  ورانيمذاكره ا يبندر برااينست كه 

به  انييكاي امريامهاي و دادن پكايامر
او پيام بوش . مده بود آرژيم  به تهران 

 .را به خامنه اي داده است 
 

عالمتها يي كه ايران به امريكا * 
و عربستان و ديگر كشورهاي 

 :عرب مي دهد 
 است كه ني از اي ها حاكدهيشن  ◄
  به سرعت در حال خارج كردنرانيا

 راي از عراق است زخودنيروهاي 
 به روهاين ني گفته است كه با اكايامر

 يروهاين.  كنديشدت برخورد م
 در عراق و لبنان خود را رانيهوادار ا
   رسانده اندامن يبه جاها

 گفته اند كه رانيا ياسي سنيمسئول ◄
 به دي لبنان دولت لبنان باانيدر جر
 محالف ي گروههاي هاخواسته حداقل

ان را نآاهللا گوش دهد و حزب     يعني
 در ني ا.  گرداند كي شرتيدر حاكم

نها معتقد بودند كه آ است كه يحال
 دولت كي ساقط شود و ديدولت با

شيخ  دولت شود و ني انيگزي جايمل
 با ماه كي ظرف  حسن نصر اهللا
 را ساقط كند حكومتتظاهرات خود 

 بر سر كار حكومتي ن آ يو به جا
 نينان را تام منافع مسلماكهورد ايب

 ي و روابط خود را با كشورهادينما
 نيخرآ در او . دي قطع نمايغرب

 مي مستقطور  خود كه بهيسخنران
 شد گفته ي پخش مماي صدا و سيازسو

 ها پول ي از خارجكه يبود هر گروه
 اي گو. ستي كند از ما نافتيو كمك در

 راني پدر خود از اي بانكي حسابهاازاو 
 او  ني و همچندكنن ي مافتيپول در

 ي لبنان را ما نمحكومت : گفته بود 
 به دي و دولت بامي كنساقط ميخواه

   مخالف هم گوش كنديحرف گروهها
 ي حرفها را حسن نصراهللا زد ولنيا

 مطبوعات وابسته و راني ايمايصدا و س
د كه ترجمه ن گفتنآي به نظام فردا

 نبوده  حسن نصر اهللا درستيحرفها
 به  . فها را نزده است حرني اواست و ا

 مقابل در استي سرانيهر حال در ا
 شده است و رييحسن نصر اهللا دچار تغ

 گذشته خواهان مانند گري درانيا
 و تنها ستي حزب اهللا نيريقدرت گ
 اگر بتواند

 حفظ كند در واقع برنده شده ا رنآ
 است
پادشاه عربستان كه   مهم نامهنكات از◄

ورده آ اي  خامنهيبندر بن سلطان برا
  : نكات هستند ني ا، است

 خود را يروهاي كند نتالش رانيا - 1
از عراق خارج كند و اگر در عراق 

 قطعا ،وردآ به بار ي سنو عهيجنگ ش
  منطقهي عربي كشورهاگريعربستان و د

 خواند كرد و تي ها حماي سناز
  كنندي را سركوب مانيعيش
 در مورد راني اكه ي وحدتنيا - 2

 زند به جز ين دم مآ از مسلمانان
 ببار يزينان چآ انيم بزرگتر دريشكاف

 به  است و بهتر است كه تنهااوردهين
بپردازد و در سياست  كشور خود امور

خارجي از روش تنش زدائي پيروي 
 .كند 

 كرده  تالش راني اكه يزماناز - 3
 تمام پيدا كند،  در منطقه نفوذ است 

  راياسالم يرهاوكش يدستاورد ها
 يبود ساخته است و اوضاع كشورهاان

 . است مسلمان را بدتر از قبل كرده
 

مرگ حسين پور استاد * 
 :دانشگاه مشكوك است 

◄ 
  پور دانشمند ني حسمرگاز قرار 
 8 در صفحه  .  مشكوك بوده استراني ايهسته ا

 

  بهمن22 بهمن تا اين22ن آاز 
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 خبر را تا ني اني كه مسئولي گونه ابه
 دي تا شابودند  هفته اعالم نكردهكي

 بهي انند در مورد مرگ او سر نخبتو
 كردند اعالم تي در نها. ورند آدست 

 .  مرده است ي به خاطر گاز گرفتگاو 
زيرا بعد  : مرگ او مشكوك است    

. قتل او را به موساد نسبت دادند 
توجيه نيز اينست كه عوامل اسرائيلي 

 . در اصفهان قوي هستند 
  اورا كشته اندندي گوي ميبرخ    اما  

 يسازمانهامأموران  را به قتل و 
و بعضي .   كنندي منتسب ميجاسوس

 راني اي دولتيهاوري او را ننديگو يم
 وجود او را خطرناك رايكشته اند ز

 نديگو يم عده اي. تشخيص داده اند 
 در معرض قرار گرفتناو به خاطر 

   . مرده استكتيو آ راديو تشعشات 
  در دانشگاهيمدرس هسته ا    او 
سپاه   اشتر اصفهان كه منتسب بهمالك

 . است بوده است
 

ماده آهاشمي رفسنجاني * 
  :مصاف با احمدي نژاد مي شود

 
رفسنجاني ،  ي مورد جمله هاشمدر ◄

 »  قرار نداردي خوبطي كشور در شرا«
 است ني منظور او اندي گويم ي برخ، 

 طي شرادر است وي بحرانطيكه شرا
 ديور با بر كشي خاصني قوانيبحران

 . حاكم شود
را  رفسنجاني  يهاشم گفته نيا    
 ساقط كردن يماده شدن براآ يبرخ

 ي مي و برخدانندي مي فعلحكومت 
  حرف خود داردني با اي هاشم: نديگو

 برخورد با يي دهد كه تواناي منشان
 و در است  كردهدايگروه حاكم را پ

ماده شدن  آ ي است برايواقع عالمت
.  حركت بزرگ كي ياو برا اراني

كنايه زدن هاشمي برخوردها و 
 ي به احمداو كاني نزدرفسنجاني و 

 گريد راني دهد كه در اياد نشان مژن
احمدي نژاد و  از دني ترسي برامحلي 

 مالي او باقي نمانده –مافياهاي نظامي 
 . است 

در ميزآهاي تحقير  نوع برخورد نيا   
 .  مشهود استي مردم هم به خوبانيم
 چياد هژ نياحمدي برامردم  رايز

  و مرتب او را به بادستندي نلياق يارزش
 به و در همه جا، رندي گي ماستهزا

  . كننديم  از او انتقادي، صورت علن

 
طالباني با افشاي پيام 
متكي از طريق او به 

هنگ جنگ آخليل زاد، 
امريكا با ايران را كند 
كرد و حكومت عربستان 
در دو نقش منزوي 

ده ايران و واسطه كنن
 !:ايران با امريكا 

 
به خليل زاد : متكي به طالباني * 

بگوئيد ما از همكاري چه 
فروگذاركرده ايم؟ و گفتگوهاي 

 :ايران وامريكا از طريق طالباني 
 
جالل )  فوريه 3(  بهمن 14 در ◄

 ،جمهوري عراق طالباني، رئيس

وگو با شبكه تلويزيوني عراقي  گفت
به دوستت،  «:است گفته » الحرية«

زاد بگو ما در همه اين  زلماي خليل
مسائل، دقيقاً همان مواضعي را اتخاذ 
كرديم كه آمريكا در عراق اتخاذ كرد؛ 
پس آنها چه چيزي بيشتر از اين از ما 

  »؟خواهند مي
زاد  هنگامي كه اين پيغام را به خليل     

 آنها .درست است«: ، او گفترساندم 
ادند، اما از آنها در كنار ما ايست

خواهيم كه در مورد استقرار امنيت  مي
 ».و ثبات در عراق هم در كنار ما باشند

 يكاظم ) فوريه 7(  بهمن 18 در ◄
عراق به خبرنگار  تهران در ريسف،  يقم

 گري او و د من :نيوزويك گفته است 
 در عراق با مقامات يراني ايپلماتهايد

 . يم نداري ارتباطچي هييكايآمر
 مقامات دولت قي از طرها ييكايآمر

مي فرستند و مي  را شانيها اميعراق پ
. خواهند ي ميي رازهايچه چگويند 

 شفاف و توسط جالل ي كار به شكلنيا
 زي جمهور و عبدالعزسيي ريطالبان
 انيعي شي مجلس اعالسي رئميحك

  .مي گيردعراق صورت 
 

سعوديها  در عراق و فلسطين و * 
ضي در پيش لبنان سياست تعر

گرفته اند اما بر سر ايران در 
 :اختالف هستند 

 
از )  فوريه 6(  فرستاده  فيگارو ◄

عربستان گزارش مي كند كه در اين 
كشور، روزنامه ها ، مقامات رسمي ، 

ن از همه و هيچ چيز آمجلس كه در 
صحبت مي شود، ايران موضوع اصلي 

حمايت مالي ايران از : گفتگو ها است 
 حزب  دادنش به و اسلحه لحماس، پو

اهللا لبنان و سازمانهاي شيعه عراق و نيز 
برنامه اتميش ، موضوع دلمشغولي 

سعوديها  بدين خاطر .  سعوديها هستند 
مي » خادم حرمين « كه خويشتن را 

دانند، پرچمدار طبيعي دنياي سني مي 
 .شمارند 

   عبدالمحسن الحكاس، وزير امور ●
گرچه : گويد اجتماعي عربستان ، مي 

ايران مثل دوران خميني انقالب صادر 
ن شيعه گري را آنمي كند اما به جاي 

براي ما صدور شيعه . صادر مي كند 
 . گري نيز قابل قبول نيست 

     ملك عبداهللا نيز در مصاحبه با يك 
روزنامه كويتي،  رويه گرواندن سني 
ها به مذهب شيعه را مورد اعتراض 

 . قرار داد 
ن بيم دارند كه اقليت آعوديها از     س

 درصد جمعيت را 10شيعه عربستان كه 
تشكيل مي دهد مطالبه حقوق بيشتر را 

شيعه : يك ناظر غربي مي گويد. بكنند 
هاي عربستان احساس توانائي مي كنند 

 . 
همه :     وزير امور اجتماعي مي گويد 

نند كه ايران نمي آاين عالئم حاكي از 
يگان خود در صلح خواهد با همسا

 . زندگي كند 
     پرنس بندر، مرتب با همتاي ايراني 
. خود الريجاني مرتب در گفتگو است 

 نوبت به 6مقامي كه ظرف يك سال، 
ايران رفته است ، پاسخ ايران به  

نيست كه بايد ، اين دلمشغولي عربستان
ن را حل كرد، آديد مسئله چيست و 

يستي بلكه پاسخ صيونيستي و امپريال
البته تهران قول مي دهد  .  است 

حزب اهللا لبنان را به ميانه روي بخواند 
و سازمانهاي مسلح شيعه عراق را مهار 

در ديدار با ملك عبداهللا، . كند 

الريجاني نيمي از وقت را صرف 
توضيح نگراني  ايران بخاطر بازتابهاي 
خصومت روز افزون شيعه و سني بر 

يد كه صادق ايران كرد و بنظر مي رس
اما دولت سعودي حرف مي .  است 

 . شوند اما عمل نمي بيند
 : مبارزه ميان عربها و ايراني ها ●

   پيشاروي اين دو زباني مقامات ايراني 
، شكيبائي سعوديها به پايان رسيده است 

همه مسئوالن اتفاق نظر دارند كه . 
ايران به زبان قول مي دهند و به عمل 

اما بر سر چگونگي . ن مي زنند آزير 
. رفتار با ايران اختالف نظر دارند 

بايد به گفتگو با : برخي مي گويند 
: ايران ادامه داد و بعضي مي گويند 
. مي بايد  به مقابله با ايران برخاست 

ملك عبداهللا، خود ، بر اين نظر است 
كه مي بايد به گفتگو با ايران ادامه داد 

هم اكنون او نمي خواهد اين فكر كه . 
اتحادي از كشورهاي عرب براي 
حمايت از مداخله نظامي امريكا در 

. ايران شكل گرفته است، اعتبار بجويد 
پشت سر بندر، يك چند از شاهزادگان 
جانبدار سياست تعرضي در قبال ايران 

نها مي آيكي از نمايندگان . هستند 
ما  با مسئله شيعه و سني روبرو : گويد

 برابر همان نزاع نيستيم ، بلكه در
 . قديمي عربها يا ايراني ها هستيم 

     گرچه اين اختالف نظر سبب شده 
است سعوديها  بتوانند با ايران گفتگو را 
ادامه بدهند، اما يكي از عوامل اصلي 
استعفاي شاهزاده تركي الفيصل شد كه 

يك مقام .  نزديك به شاه است 
چند روز « : سعودي توضيح مي دهد 

  بندر وارد دفتر ديگ ،ن آز پيش ا
چني، معاون رئيس جمهوري امريكا ، 
شد و با او از ضرورت حمله نظامي به 

بندر كه بمدت .  »ايران صحبت كرد 
 سال سفير عربستان در امريكا بود، 23

توانائي ايفاي نقش يك البي قوي را 
فعاليتهاي او . در حكومت بوش دارد

      .تركي را ناگزير از استعفاء كرد 
    اما يك مقام نزديك به بندر اطمينان 
مي دهد تنها يك سياست خارجي 
وجود دارد و همان است كه پادشاه 

ايران : او افزود. تصويب كرده است 
. هرگز رهبر دنياي اسالم نمي شود 

ن مي ماند كه شيلي آادعاي ايران به 
ادعا كند شرابي كه توليد مي كند بهتر 

نسه توليد مي از شرابي است كه فرا
 .كند 

بنا بر طبيعتي كه : انقالب اسالمي 
رژيم سعودي دارد و چندان متفاوت 

 –با طبيعت رژيم مافياهاي نظامي 
، دو روش را با هم بكار مالي نيست

گفتگو با ايران و كوشش : مي برد 
براي منزوي كردن ايران و ايجاد 
اتحاد براي حمايت از حمله نظامي 

  :امريكا به ايران
 

شيعه عراق و يمن موضوع دو * 
رويه رژيمهاي سعودي و 

 : مالي–مافياهاي نظامي 
 
 فوريه ،  خبر گريختن مقتدا 14در  ◄

بنا بر خبر . صدر از عراق انتشار يافت
ديگري، مالكي نخست وزير عراق،  به 
او اطالع داده است امريكائيها  درصدد 
كشتن او هستند و بهتر است به ايران 

دو هفته ايست در ايران برود و او 
 .است
ور مي آياد)  فوريه 12(  لوموند ◄

امريكائيها خود عامل بازسازي : شود 
( » جماعت « بنيادهاي عراق بر اساس 

اما  . هستند ) شيعه ، سني ، كرد، تركمن 

اين بنيادها به ايران نقشي مهم در عراق 
، ايرانيها افزون بر اين.  بخشيده اند 

هدف اتمي خود چشم حاضر نيستند از 
 .بپوشند 

 در طول ،    عربستان سعودي كه
تاريخ،  همواره از داشتن يك نيروي 
نظامي واقعي محروم بوده است ، 
متكي به حمايت نظامي امريكا است و 
اين حمايت، محور روابط رياض با 

عربستان نمي تواند از . واشنگتن است
نيز بر ضد » خادم حرمين « عنوان 

از اين رو، سعوديها . ه كند شيعه استفاد
بيشتر مايل به اتخاذ سياستي هستند كه 

ملك عبداهللا . مهار ايران را ميسر كند 
و سعود الفيصل وزير خارجه و سلطان 
كه وارث تاج وتخت در صورت مرگ 
شاه است و حتي بندر موافق اين 

 . سياست هستند 
نكه منافع عربستان در خاورميانه آ     با 

فع امريكا  ناسازگار است، با گاه با منا
وجود اين ، عربستان مي كوشد سوريه 
را منزوي كند و اين كار امريكا را 

 . خشنود مي كند 
    در مورد حزب اهللا لبنان، سياستهاي 

اما در . امريكا و سعوديها همسو هستند 
سياست امريكا  مغاير منافع . عراق، نه 

متحدان اصلي خود در خاورميانه است 
 . 

     در مورد حمله پيشگيرانه به تأسيسات 
اتمي ايران ، پاسخ به نگرانيهائي است 
كه مقامات سعودي  بطور رسمي اظهار 

اما  دولت عربستان و .  كرده اند 
اعضاي ديگر شوراي همكاري خليج 

مدهاي چنين حمله آفارس نگران پي 
ترعه هرمز ،  بسته شدن : اي هستند 

ان، واكنش پاتك انتقام جويانه اير
 ... اقليتهاي شيعه در كشورهاي عرب و

 فوريه، ميدل ايست نيوز  10 در ◄
گفته مي شود : اطالع مي دهد 

شورشيان شيعه يمن  از ايران پول و 
 . اسلحه دريافت كرده اند 

     مقامات يمني مي گويند جنبش 
جوان كه در شمال يمن دست به 
شورش زده است، از ايران اسلحه 

گين نظير موشك ضد تانك سبك و سن
. و خمپاره انداز دريافت كرده است 

سخنگويي شوراي مشورتي يمن، 
 فوريه گفته 5عبدالعزيز عبدالغني ، در 

تروريستها مقادير بزرگ اسلحه : است 
سبك و سنگين خريده اند و اين اسلحه 
را از پولي خريده اند كه از خارج از 

ان او نام از اير. يمن دريافت كرده اند 
نبرد اما شركت كنندگان در اجتماع 

مقصود او از خارجي كه به : گفتند 
شورشيان شيعه پول و اسلحه مي 

 .رساند، ايران بوده است 
 

ديپلماسي باز سعوديها و * 
حضورش در همه جبهه هاي 

فراخواندن رئيس  و نبرد
جمهوري و نخست وزير فلسطين 

 :به مكه و توافق نامه مكه 
 
عي كه رهبران فتح و در باره اجتما◄

حماس ، به دعوت ملك عبداهللا ، در 
مكه تشكيل دادند و توافقي كه با امضاء 

 ) 2007 فوريه 7( رساندند،  فيگارو 
 :اينطور نوشته است 

 سعوديها ، با دعوت دو طرف ●
نكه بر سر آفلسطيني به مكه براي 

تشكيل دولت وحدت ملي توافق كنند، 
رميانه اي اين دولت را مركز ثقل خاو

قرار مي دهد كه در بحبوحه تحول و 
سعوديها كه بزرگ ترين . جهش است 

صادر كننده نفت جهان هستند، خود را 
در خط اول جبهه نبردي قرار مي 
دهند كه در حال تجديد شكل 

پيشارو ايراني . بخشيدن به منطقه است 
است كه بيش از پيش كارگرداني مي 

رون شود كه تفوق سني را  كه طي ق
.  مستقر بوده است، بر نمي تابد 

سعوديها با داشتن يك اقليت شيعه 
بزرگ كه ساكن منطقه نفت خيز اين 
كشور است، نمي توانند خطري را 

ن مي آنبينندكه براي اولين بار بيم 
نها بشكل آرود در سرزمين خود 

 . تهديدي جدي واقعيت بجويد 
     اين تهديد توضيح مي دهد چرا  

 رويه ديپلماتيك پيش بين را سعوديها 
كه سربسته و رازدارانه بود، رها و 
ديپلماسي باز را رويه كرده و بيمي از 
مداخله روباز در تمامي جبهه ها به 

 . خود راه نمي دهند 
در سپتامبر گذشته، ديدار بي سابقه  ●

اي ميان اسرائيليها و سعودي ها انجام 
بديهي است ديدار سري بود اما . شد 
ام گرفت و دو طرف گذاشتند انج

بعد سعوديها اجازه دادند  .  دانسته شود
نها در اين باره كه هرگاه قواي آقول 

امريكا از عراق بيرون روند ، عربستان 
سني هاي عراق را مسلح خواهد كرد و 
تحت حمايت خود قرار خواهد داد ، 

بعد نوبت مالقات با . انتشار پيدا كند 
 امنيت ملي الريجاني ، دبير شوراي

ن فرو نشاندن آقصد از . ايران شد 
  .بحران لبنان بود

 در عراق و در لبنان و در فلسطين ، ●
سعوديها نگران قورت گرفتن متحدان 

در عراق، سازمانهاي : ايران هستند 
شيعه، در لبنان حزب اهللا و در فلسطين 

 .، حماس 
زمائي، آ     در هر سه جبهه زور

مالي و ديپلماتيك، عربستان از دو راه ، 
اين كار . مي كوشد ايران را مهار كند 

را نيز بايد به ترتيبي انجام دهد كه 
متهم نشود در خدمت هدفهاي امريكا 

هرچند با پايان پذيرفتن بحران . است 
 سپتامبر، رژيم سعودي 11ترورهاي 

بهترين روابط را با حكومت بوش پيدا 
 .كرده است

 و فتح   با فراخواندن سران حماس●
به مكه، سعوديها  جائي را اشغال مي 

اگر .  ن مصريها بود آكنند كه از 
ميز بگردد، عالمت آديدار مكه موفقيت 

است كه مركز ثقل خاورميانه از مصر به 
كشورهاي سلطنتي نفت خيز حوزه 

 . خليج فارس انتقال پيدا مي كند 
در باره  )  10فوريه (   و لوموند ◄

ن فتح و حماس اين توافق نامه مكه ميا
 :اطالعات را به دست مي دهد 

 فوريه 8ورد نتايج توافق آ براي بر●
 هنوز زود ،ميان حماس و فتح، در مكه

هيچ تضميني وجود ندارد كه . است 
اين توافق بتواند كينه و نفرتي را از 
ميان ببرد كه ميان افراد دو سازمان، در 

و نيز هيچ . مده است آنوار غزه، پديد 
معلوم امريكا از اين توافق حمايت نه 

كند چرا كه تا اين زمان، بگونه اي 
شكار،  برخورد فتح و حماس آسخت 

در  . نها ترجيح داده استآرا بر سازش 
عوض، اين توافق پيروزي ديلماسي 

 .سعوديها است 
 راست بخواهي، پرونده فلسطين ●

يكي از پرونده هاي مهم است كه 
در حقيقت،  . نها مشغولندآسعوديها به 

سعوديها در چهار نزاع عمده خاورميانه 
بحران فلسطين و : وارد شده اند 

بحران لبنان و عراق و پرونده اتمي 
  اين حضور نمايان دولت .ايران 

سعودي در چهار جبهه ،  با تشكيل 
 9 در صفحه اجتماع ساالنه سران اتحاديه عرب در
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  پايان ماه مارس ، در رياض،  به دولت 
 . عودي موقعيت ويژه اي مي بخشد س
اين بحرانها و نزاعها كه در كشورهاي ●

منطقه خانه كرده اند، موقعيت متفوق 
. عربستان سعودي را توضيح مي دهند 

هرچند نگراني بابت تفوق طلبي ايران 
همگاني است و دولتهاي معروف به 

ن شريك آميانه رو و متحد امريكا در 
است كه  اما  اين عربستان ،هستند

بلحاظ قدرت اقتصادي  و قد و اندازه 
. اش مي تواند در برابر ايران بايستد 

عربستان و ايران مجراي گفتگو با 
نكه مصريها اين آيكديگر را دارند حال 

روابط . مجرا را با ايران ندارند 
سعوديها با ايران دو پهلو و پيچيده 

زيرا جمهوري اسالمي ايران نيز . است 
 و يا از راه سازمانهاي بطور مستقيم

 نظامي در كشورهاي منطقه، –سياسي 
 :درگير اين چهار نزاد است 

      بنا بر گزارش اخير مجلس عوام 
، به يمن دالرهاي انگلستان، تهران

 توانسته است از انعطاف ناپذيري نفتي،
امريكا و اروپا در قبال حماس، استفاده 
كند و خود را وارد  بحران فلسطين و 

در لبنان .  اع فلسطين با اسرائيل كند نز
، حزب اهللا را دارد كه پيش قراول 
مقاومت در برابر اسرائيل است و امروز، 
محور مخالفت با حكومت فئواد 

سينيورا، بازوي راست .  سينيورا است 
رفيق حريري و مورد حمايت سعوديها 

 . است 
 

اطالعاتي كه از توقيف 
شدگان در اربيل بدست 

 -يها افتاده اند ؟ امريكائ
» ديپلمات « ربودن يك 

 مدارك تحويل -
اسلحه از سوي ايران به 
سازمانهاي مسلح عراقي 

 :... و
 
اطالع از داخل و اطالع *

 نفري 5منتشره در خارج در باره 
كه امريكائيها در اربيل توقيف 

نها و آكردند و اطالعاتي كه از 
وردند و قصد آاز محل بدست 

 :نها آف امريكا از توقي
 
 :بنا بر گزارش از ايران  ◄

 نفري  كه در اربيل دستگير 5    يكي از 
شدند،  سردار سپاه قدس به نام بقايي 

عمليات امريكا بسيار دقيق بوده . است 
است و با اطالعات كامل به همين دليل 

  ، يعني وقتي 5زمان حمله صبح ساعت 
 نفر ساكن بنا در خواب 6بوده كه  هر  

زماني كه ارتش امريكا با .  ند بوده ا
هليكوپتر بر سقف ساختمان نيرو پياده 

. نها  در خواب بودند آمي كرده، 
وقتي از خواب مي پرند و  مات مي 
نگرند كه نظاميان امريكائي را باالي سر 

به همين دليل نتوانسته .  خود مي بينند
 .اند سند و مدركي را از بين ببرند 

ات به دست    گفته مي شود اطالع
مده از اين نيروها بوده كه موجب آ

شده است امريكا و نيروهاي عراق دو 
حمله شديد افراد  مسلح  به نجف را 

از قرار،  افراد دستگير  .خنثي كنند 

شده در دو زد و خورد، از نيروهاي 
 . مقتدي صدر بوده اند

عالوه بر اين دستگير شدگان در   ● 
فر از افراد  ن15اربيل،  تا به حال حدود 

ايراني را دستگير كرده است كه در 
نها،  چند تن از افراد سپاه هستند آميان 

شرفي  كه دستگير شده  نيز از . 
مأموران اطالعاتي است و با گروههاي 

از قرار،  .  مسلح عراق كار مي كند
دستگيري شرفي بنا بر اطالعاتي بوده 

ورده آاست كه از گروه اربيل به دست 
 ،گر روند كنوني ادامه پيدا كند ا.  اند 

بايد منتظر دستگير شدن برخي از 
مقامات عراق كه در رابطه با ايران و 

 .سازمانهاي مسلح هستند، نيز، بود  
 روز به روز بيشتر معلوم مي شود كه ●

. امريكا قصد برخورد با ايران  را دارد 
موساد نيز براي دستگير ، افراد در عراق

.  ماده اندآ قدس كردن افراد  سپاه
يكي از سرداران سپاه پاسداران را 

دو تن ديگر .  افراد موساد  ربوده اند 
از افراد سپاه قدس،  توسط نيروهاي 
امريكايي و يا عراقي هاي نزديك به 

 .امريكا ربوده شده اند 
    با توجه به نوع برخورد امريكا با 
افراد سپاه قدس مستقر در عراق و 

صدر  مي كند، بايد نيروهاي مقتدي 
گفت  كار بر افراد سپاه قدس در عراق 

 . سخت مي شود 
 11(  بنا بر گزارش بي بي سي ◄

 تن از مقامات ايران 5، توقيف ) فوريه 
در اربيل ، گوياي سياست جديد 
. تهاجمي امريكا در قبال ايران است 

در حقيقت، حواس پرزيدنت ژرژ بوش 
ر جمع عراق و برقرار كردن امنيت د

، از راه اجراي استراتژي جديد بغداد 
يكي از ابعاد اين استراتژي . است 

ترك رويه مماشات و سازش با ايران و 
.  اتخاذ رويه قاطع در قبال ايران است 

غازي آبدين قرار، اين دستگيري ، 
براي وارد كردن فشارهاي جديد به 

 . ايران است 
ايران به گروههاي :      بوش مي گويد 

 كه امريكائيان را مي كشند، عراقي
و باز او گفته است .  اسلحه مي دهد 

مأموران ايران را در عراق دستگير 
 نفر 5بنا بر اين، توقيف اين . كنند 

توقيف هاي ديگري را به دنبال مي 
سياست حكومت بوش روشن . ورد آ

پايان بخشيدن به نفوذ ايران در : است 
منطقه و متوقف كردن فعاليت اتمي 

 .  ران اي
گزارش )  فوريه 9(  نيويورك تايمز ◄

 نفر ، در تحقيقات، 5مي كنند كه اين 
حمل پول و اسلحه از ايران : گفته اند 

. به عراق شب ها  انجام مي گيرد 
حزب اهللا لبنان نيز در تعليم دادن و 
مجهز كردن شيعه هاي عراق نقش 

  . مهمي دارند
 فوريه ، مسئوالن نظامي 14 در ◄

دليل قطعي در دست : ا گفتندامريك
نيست كه ايران اسلحه به شورشيان 

 .عراق مي دهد 
    با وجود اين، حكومت بوش با 
پرداخت بهاي زياد، توسط فرستنده 
هاي تلويزيوني تبليغ مي كند كه 
ايران تروريست پرور است و صدها 
ارتشي امريكائي با اسلحه اي كه ايران 

كشته در اختيار شورشيان مي گذارد، 
احمدي نژاد هولوكاست را . شده اند 

دروغ مي خواند و چنين رژيمي در 
كار توليد اسلحه اتمي است و هرگاه 
به سالح اتمي مجهز شود، 
هولوكاستهاست كه بوجود خواهد 

  .وردآ
 

 :ربودن ديپلمات ايراني *
 

 فوريه، مقامات عراقي گفتند 6    در 
 فوريه افراد مسلحي 4روز يك شنبه 

نيوفورم نظاميان عراقي را در كه ا
برداشته اند، يك مقام سفارت ايران در 

نام او جالل شرفي . بغداد را ربوده اند 
و مقام او دبير دومي سفارت ايران در 

 .بغداد بوده است 
    بنا بر شهادت شهود، افراد مسلح 
لباسهاي افراد گردان كماندو، نخبه 
هاي ارتش عراق ، را داشته اند كه 

دو .  تيپ عمليات ويژه هستند عضو
خود رو راه را بر خود رو شرفي مي 

چون . بندند و او را  با خود مي برند 
عمل ربودن نزديك مقر پليس انجام 
مي گيرد و پليس مظنون مي شود، به 
طرف خود روها تير اندازي مي كند و 
يكي از  خودرو ها را متوقف و 

اما روز . سرنشينانش را توقيف مي كند 
بعد، كساني مراجعه و حكم مقام عراقي 
مافوق را نشان مي دهند و توقيف 

 . شدگان را با خود مي برند 
     ايران امريكا را عامل ربودن شرفي 

نست كه ربودن او آو بر.  مي خواند 
توسط وزارت دفاع انجام گرفته است 

ارتش . كه تحت اداره وزير سني است 
 امريكا مداخله خود را در ربودن

 .ديپلمات ايراني تكذيب مي كند
، با توجه )  فوريه 6(     بنطر استفراتفور 

به تاكتيك بكار رفته و نيز وضعيت 
ژئوپليتيك عراق، دو احتمال وجود 

 :دارند 
 يكي اين كه ربودن شرفي كار ●

نها هم وسيله و آ. شورشيان سني باشد 
 . هم انگيزه اين كار را دارند 

يزه الزم براي  اما امريكا نيز انگ●
بايد دانست :  ربودن شرفي را دارد 

كه مقام شرفي در سفارت، پوشش 
پس اگر . مأموريت اطالعاتي او است 

او عضو واواك ايران بوده و اطالعات 
درخوري داشته باشد، امريكا با ربودن 
و تخليه اطالعاتي او مي تواند به 
اطالعاتي دسترسي پيداكند كه به 

برقرار كردن ارتش اين كشور در 
 .امنيت در عراق، كمك مي كنند

    افزون بر اين، امريكا گفته است كه 
رويه تهاجمي در قبال ايران در پيش 

ربودن دبير دوم مي توان . مي گيرد
بخشي از يك رشته عمليات باشد كه 
امريكا براي تدارك جنگ با ايران و 
 . يا حتي گفتگو با ايران، انجام مي دهد

 ايراني در 5م و دستگيري     اين اقدا
: اربيل  اخطار به ايران نيز هست 

ما مي توانيم موقعيت ! مراقب باشيد 
خاطر .  شما را در عراق ضعيف كنيم 

 ژانويه، افراد 20نشان كنيم كه در 
مسلح شيعه، در جنوب كربال، با مركز 

 عراقي  –همĤهنگي قواي امريكائي 
   امريكائي را ربوده و5حمله بردند و 

 .بعدها ژنها را كشتند 
حمله كنندگان به اين مركز و 

 نظامي امريكائي به 5ربايندگان 
انگليسي صحبت مي كرده و اونيفورم 

 . ارتشيان امريكائي را مي داشته اند 
     ربايندگان هر كس باشند، عمل 
ربودن موجب تشديد تنش ميان ايران 
و امريكا و برانگيختن ايران به نشان 

ش نسبت به فشار رو به دادن واكن
 . افزايش امريكا مي شود 

 بنا بر اين فرض كه ربودن شرفي ●
كار امريكا باشد، بدين كار، امريكا اين 
: عالمتها را بسوي ايران مي فرستد 

سيب پذير است و اگر آايران بداند كه 
مخالف منافع امريكا عمل كند، زير 

. ضربه هاي امريكا قرار خواهد گرفت 

ه از مقامات دولت ايران كه ن دستآو 
امريكا را ضعيف تصور مي كنند، 
دريابند كه تضعيف امريكا در عراق، 
اين قدرت را بسيار خطرناك تر مي 
كند و بنا بر اين سه عالمت، ايران مي 

 .بايد رفتار خود را  تعديل كند 
 صرف –) استراتفور (  فرضيه ما ●

 اينست كه  ربودن ديپلمات -فرضيه 
توسط امريكا و به دستياري ايران  

وزارت دفاع عراق، بخصوص گردان 
كماندو انجام گرفته است كه همكاري 
. بسيار نزديك با قشون امريكا دارد 

هدف ربودن ديپلمات نيز همان است 
 . كه تشريح شد 

    بنظر مي رسد ايرانيان در قول خود 
كه ربودن شرفي كار امريكا است، 

رود كه اين احتمال مي . صادق هستند 
عمل جانبداران ايران در عراق را به 
حمله بيشتر به قواي امريكا و سني ها 

، به نچه مسلم است اين عملآ. برانگيزد 
  مأمور ايراني در اربيل،5دنبال توقيف 

موجب خشونت بيشتر در عراق مي 
 با وجود اين،. شود
 در روز ربودن شرفي، سازمان ●

 به القاعده در عراق و متحدانش كه
نام نهاده » دولت اسالمي عراق « خود 

اند،  بيانيه اي صادر كردند و عمل 
نظامي بر ضد ايران را بسود مجاهدان 

احتمال مي .  مسلمان توصيف كردند 
رود ربودن شرفي بدان قصد انجام 
شده باشد  ايران را تحريك كند تا 

ميز بر ضد آدست به اقدامات خشونت 
  .قواي امريكا در عراق بزند

 
پس از اين كه كنگره از * 

حكومت بوش خواست مدارك 
دال بر تحويل اسلحه توسط 
ايران به سازمانهاي عراقي را 
تسليم كنگره كند، اين حكومت 

 :مداركي را ارائه كرد
 
 فوريه، نماينده لوموند از 8 در ◄

واشنگتن گزارشي را در اين روزنامه 
ن، كنگره از آانتشار داد كه بنا بر 

بوش پرسيده است كجاست حكومت 
مدارك دال بر تحويل اسلحه از سوي 

 7ايران به سازمانهاي مسلح عراق ؟ در 
فوريه، كميسيون امور خارجه مجلس 
: نمايندگان از كندولزا رايس پرسيد

د به قول حكومت مبني چرا  امريكا باي
تهديد ايران روز افزون « بر اين كه 

مي بايد اعتماد كنند ؟  او همان » است 
ايرانيها از افراطي : استداللها را كرد 

ترين گروههاي مسلح و اسكادرانهاي 
نظاميان . مرگ حمايت مي كنند 

امريكائي، همچون نظاميان انگليسي 
سالحي را كشف كرده اند كه داراي 

 انفجار زياد است كه عالمت قدرت
ما كاري جز . ساخت ايران را دارند 

پاسخ دادن  به اعمال ايرانيان كه 
امنيت ما را به خطر مي اندازند، نمي 

 .كنيم 
     در پايان ژانويه ، حكومت بوش 
قول داد مدارك مداخله هاي ايران 
در عراق، از جمله مسلح كردن گروه 

ينك و ا. هاي عراقي را منتشر كند
چرا اين : كنگره از او مي پرسد 
 مدارك را منتشر نمي كنيد ؟

 فوريه، نيويورك تايمز 10 در ◄
گزارش كرد كه اين سالح، 
سيلندرهائي هستند پر از مواد منفجره 
كه در كنار راه ها كار گذاشته مي 
شوند و خودروها و حتي تانگها  را نيز 

گروه زيادي از افراد . از ميان مي برد 
 امريكا در عراق توسط اين سالح قشون

 . كشته شده اند 
     وزير دفاع امريكا مي گويد شماره 
سري اين سالح و عالئم مشخص كننده 

ن معلوم مي كنند كه ساخت ايران آ
 . هستند 

خبر مي )  فوريه 11(  بي بي سي ◄
دهد كه با توجه به دروغ از كار 

مدن اطالعاتي كه مقامات ارشد آدر
 در باره اسلحه كشتار حكومت بوش

جمعي ارائه دادند  تا جنگ را موجه 
ن مقامها نيستند آكنند، اين بار، ديگر 

كه مدارك مداخله ايران را به 
بلكه سه . خبرنگاران ارائه مي كنند 

امريكائي ناشناخته، يكي تحليل گر 
نظامي و ديگري متخصص مواد منفجره 
و سومي يك مقام وزارت دفاع امريكا، 

داد، مدارك را به خبرنگاران   در بغ
نكه نام خود را آنشان مي دهند  بي 

بعنوان مدرك قطعات اسلحه، .  بگويند 
 81 و 60خمپاره و خمپاره انداز 

ميليمتري ، سليندر، راكت ، ارائه 
 . كردند و گفتند ساخت ايران هستند 

 2004از ماه مه : نها به ما گفتند     آ
 قواي  تن از افراد170بدين سو،  

ائتالف توسط سيلندرهاي پر از مواد 
منفجر كشته شدند كه در جاده ها كار 

 ، بكار 2006در سال . گذاشته شده اند 
بردن اين سيلندرها  نزديك به دو برابر 

 . شده است 
تحليل گران ارشد وزارت دفاع مي    

دستور تحويل اين سالحها را : گويند
. اند باالترين مقامهاي رژيم ايران داده 

اين اطالع را ايرانياني داده اند كه در 
بنا بر قول اين  .  عراق توقيف شده اند

مقامات، كساني كه در اربيل توقيف 
شدند، درحالي توقيف شدند كه مي 
خواستند مدارك را در مستراح 

 . اندازند 
     يكي از اين مدارك مانده هاي 
مواد منفجره و ديگري گزارش فرمانده 

حد برگزيده سپاه قدس به عمليات وا
ية اهللا علي آرهبري عالي دولت، 

 . خامنه اي بود 
     در حمله بعدي، قواي امريكائي  
فهرست اسلحه و تجهيزاتي اي كه از 

يد به دست آايران به عراق مي 
 . وردند آ

     مقامات نظامي امريكا در عراق 
اميدوارند با ارائه اين مدارك، ادعاي 

ر شود و به حكومت عراق نها معتبر باوآ
كه پيوندهاي استوار با ايران دارد،  

يكي از مقامات . يد آفشار الزم وارد 
ما نياز داريم كه : امريكا به ما گفت 

حكومت عراق به ايران اخطار كند كه 
مداخله از خارجي را بهيچ رو بر نمي 

 . تابد 
 

بستن مرزهاي عراق با ايران و * 
در سوريه و انفجار اتوبوس 

زاهدان و كشته شدن امام جمعه 
 :ميانه

 
 13، در »مدارك«   به دنبال ارائه ◄

، حكومت عراق و ارتش امريكا، فوريه 
مرزهاي عراق  با ايران و سوريه را 

 . بستند 
 در همان روز، در زاهدان، ◄

اتوبوسي متعلق به سپاه و حامل افراد 
نيروي زميني سپاه را منفجر كردند و بر 

  31 تن كشته و 11ست كم ن، دآاثر 
رژيم . تن كشته و زخمي شدند 

 . محرك اين انفجار را  امريكا دانست 
، به رهبري عبدالملك » جند اهللا «     

 10 در صفحه مسئوليت انفجار را بر عهده ريگي ، 
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به نقل از خبرگزاري ( فيگارو . گرفت 
اطالع مي دهد كه )  فوريه 14فرانسه 

ن افغانستان وابسته اين گروه به طالبا
 . است 
 در ميانه نيز، امام جمعه را به ضرب ◄

 .وردند آچاقو از پا در 
    با بستن مرزها، بسا زد و خوردهاي 
مرزي نيز بر اينگونه عمليات تروريستي 

 .افزوده شوند
 

دموكراتها مي گويند حكومت * 
بوش سابقه ايجاد مي كند براي 

 :  جنگ با ايران 
 
)  فوريه 12( وموند  به گزارش ل◄

دموكراتها شك دارند كه ايران از 
 .شورشيان عراق حمايت مي كند 

     رويترز و خبرگزاري فرانسه همان 
تاريخ نيز گزارش مي كنند كه سناتور 

 نسبت به Doddدموكرات كريس دود 
صحت اين مدارك و انتسابشان به 

 . ايران ترديد دارد 
      مدارك ارائه شده سناتورهاي

نها آ. دموكرات را متقاعد نكرد 
حكومت بوش را به شيوه كردن 

كريس دود مي . احتياط فرا خواندند 
من ترديد ندارم كه ايران تا : گويد 

نچه در عراق مي گذرد آحدودي در 
دخيل است  و اين امري است كه بايد 

نم كه آاما نگران . ن پرداخت آبه 
حكومت بوش دارد زمينه و سابقه 

و .  كند براي حمله به ايران ايجاد مي
 .  چنين كاري اشتباهي بزرگ است 

نكه حكومت بوش آبا : انقالب اسالمي 
مي گويد نقشه اي براي حمله به 
ايران تهيه نكرده است، نيوزويك 
خبر مي دهد كه اين حكومت مصمم 

  :به حمله به ايران است
 
 

ديگ چني كار : پاول
 اثر -شكني كرد ؟ 

رژيم افزايش فشار بر 
ايران و بر رابطه 
حكومت بوش با 

 تدارك -كنگره ؟ 
 :... جنگ با ايران و

 
 
 كه 2003در : پاول *  

مادگي كرد آايران ابراز 
حاضر به گفتگو بر سر همه 
مسائل است، كارشكني 
ديگ چني مانع از  

 :پذيرفتن پيشنهاد ايران شد 
 

خوانندگان ما  خبر : انقالب اسالمي 
مي را به امريكا ، پيشنهاد حكومت خات

. در همان ايام، در اين نشريه خوانده اند 
پس از گذشته سه سال ، نخست در 

ن آامريكا و سپس در اروپا و ايران، 
پيشنهاد و پذيرفته نشدنش از سوي 

به . حكومت بوش موضوع گفتگو است 
گزارش روو استوري ، كلين پاول ، وزير 

ديگ چني : امورخارجه وقت ، مي گويد 
 . شكني كردكار

 Raw بنا بر گزارش روو استوري ◄
Story ايران 2003 ، در اكتبر ،

پذيرفت تأسيسات اتميش تحت بازرسي 
 انرژي اتمي قرار ژانس بين الملليآ

الري فرانكلين به مأمور . بگيرد 
بنظر : گفت آ اسرائيلي كه رابط او بود

مي رسد كار روي سياست امريكا در 
 با وجود . ايران، متوقف شده است 

 فشار براي 2004اين ، در پائيز 
. روياروئي با ايران افزايش يافته بود 

امريكا : بوش به فوكس نيوز گفت
هرگز به ايران اجازه مجهز شدن به 

در ژوئن  . سالح اتمي را نخواهد داد 
،  وزارت دفاع مأمور شد نقشه 2005

كاملي براي مداخله نظامي در ايران 
 . تهيه كند 

تصويب بودجه ( دامات كنگره      اق
زادي و مردم آبراي حمايت از 

در ماههاي ژانويه و ) ساالري در ايران 
 و فعاليتها محافظه كاران 2005فوريه 

جديد، عوامل افزايش فشار به ايران و 
قرار دادن حكومت امريكا در موضع 

 . روياروئي با ايران بودند 
 ، عمل حكومت 2006     در مارس 

وزارت خارجه : ر تر شد شكاآبوش 
را ايجاد كرد و » دفتر ايران « امريكا  
ن، وزارت دفاع دفتر عمليات آپيش از 

بنا بر قول . ورده بود آويژه را بوجود 
سيمور هرش، عمليات مخفي امريكا در 
ايران بقصد ايجاد زمينه  حمله نظامي 
امريكا به ايران، در همان زمان شروع 

 . شده بود 
، نظر بوش و حكومت او      در جمع

اين شد كه ايران مقصر است مگر اين 
. كه بي گناهي خود را ثابت كند 

گوئي خليج فارس نه به ايران كه به 
چرا كه دائم بر . امريكا تعلق دارد 

قواي خود در اين خليج افزود و قواي 
ماده حمله به ايران نگاه آخود را 

 . داشت 
 فوروارد     بنا بر مقاله اي كه در نشريه

انتشار يافته است ، ائتالفي  ) 2003مه ( 
از محافظه كاران جديد و سازمانهاي 
يهودي و سلطنت طلبان ايراني  به كاخ 
سفيد فشار وارد مي كردند براي تغيير 
رژيم در ايران دست به مداخله نظامي 

 . بزند 
     اما بنظر پاول ، وزير خارجه وقت 
امريكا، اين ديگ چني بود كه 

ن شد كه آكارشكني كرد و مانع از 
حكومت بوش به نامه ايران پاسخ 

 .موافق بدهد 
 

حكومت بوش مي كوشد * 
در فشار خود به ايران 

 :تخفيف قائل شود
 
از )  فوريه 12(  گزارشگر لوموند ◄

واشنگتن گزارش مي كند كه  بوش و 
حكومت او مي كوشند از پله هاي 

 باال نردبان تهديد ايران به جنگ را كه
علت نيز . ، پائين بيايند رفته بودند 

اينست كه اثر فشارهاي اين حكومت 
اگرچه در ايران سبب تضعيف احمدي 
نژاد شده اما در امريكا و نزد متحدان 
. امريكا ، نگراني بر انگيخته است 

نند آدموكراتها و متحدان امريكا نگران 
كه حكومت بوش دست به جنگ بر 

 .ضد ايران بزند 
مدن از نردبان بسا آ  اين پائين    

ن، اطمينان دادن آموقتي و مقصود از 
 .به متحدان امريكا است 

    در همان زمان كه امريكا سخنان 
مسئوالن نظامي ايران در باره 

موشكهاي ضد ناوهاي جنگي كه ايران 
مي گويد در اختيار دارد را تهديدي 
متوجه امريكا نمي داند، ناوهواپيما بر 

ستنيس و ناوگان همراهش جون ا
دارند وارد خليج فارس مي شوند تا به 

يزنهاور و ناوگان آناو هواپيما بر 
اين نيروي دريائي . همراهش بپيوندد 

به امريكا امكان مي دهد بمباران و 
 . موشك باران ايران را  انجام دهد 

     افزون بر اين، شمار زيادي خلبان 
يند مي گو. به منطقه گسيل شده است 

نند كه مرزهاي آاين خلبانها  براي 
. ايران و عراق بطور كامل مهار شوند 

بديهي است به اين كنترل وقتي نياز 
 .است كه جنگي در بگيرد

      با توجه به خطر بروز جنگ، 
دموكراتها در صدد تسليم طرحي به 

ن، اختياري آكنگره هستند كه بنا بر 
 كه پيش از جنگ با عراق به بوش داده

شده است، منحصر مربوط به عراق 
ن، بوش نمي آبوده است و به استناد 

 .تواند وارد جنگ با ايران شود 
     در اين ميان، توقيف دو عضو 
القاعده كه از طريق ايران به عراق مي 

ن آرفته اند، حكومت بوش را بر 
داشته است كه در متهم كردن ايران 
به حمايت از تروريسم بين المللي، 

 .يف قائل شود تخف
 
 19 تا 12( نيوزويك  *

امريكا در تدارك ) : فوريه 
 :جنگ با ايران است 

 
 گزارش بلند  مجله نيوزويك، واجد ◄

 :اين نكات است 
 مشاوران بوش او را به حمله به ايران ●

تحريص مي كنند و به دنبال بهانه اي 
هستند كه اقدام نظامي را ناگزير 

عيت سخت با توجه به وض.  بگرداند 
شفته عراق و منطقه،  احتمال وقوع آ

حادثه اي كه بهانه الزم براي حمله به 
 . ايران بگردد، بسيار زياد است 

     مجله تاريخ روابط حكومت بوش از 
 : سپتامبر ببعد را پي مي گيرد 11
 گرم ترين روابط ايران و امريكا  با ●

 سپتامبر شروع مي شود و 11ترورهاي 
 با افغانستان ادامه مي تا پايان جنگ

 سپتامبر، 11بعد از ترورهاي . يابد 
ن اندازه گرم شد كه از آروابط به 

. زمان شاه بدين سو، بي سابقه بود 
تاريخ روابط پنهاني حكومت بوش با 
ايران ، بيانگر غرور و نخوت و عدم 

با وجود اين، . اعتماد و ناكامي است 
ورده آتاريخي است كه اميد نيز پديد 

  .است
:      محمد حسين عادلي مي گويد

 سپتامبر روي دادند، 11وقتي ترورهاي 
بالدرنگ به مقامات اول رژيم پيشنهاد 
كردم موضع قاطعي اتخاذ كنند و با 

يك . مردم امريكا همدردي كنند
ية اهللا خامنه اي كه آمشاور رهبر نظام، 

او از : نبايد نامش برده شود، مي گويد
بيگناه متأثر شد و كشته شدن اينهمه 
دو هفته نيز .  مد آپيشنهاد به عمل در

شعار مرگ بر امريكا در نماز جمعه ها 
 .داده نشد 

ي اعالن آ سپتامبر كه اف بي 20 در ●
كرد ترورها را القاعده سازمان داده 

و به . بود، ترس ايرانيان فرو ريخت 
قول يك مقام حكومت كه در گفتگوها 

امريكا عزم شركت داشته است،  چون 
حمله به افغانستان را كرد، ديدارها 
ميان فرستاده هاي دو طرف، در ژنو، 

 كه امريكا به 2001 اكتبر 7پيش از 
 . افغانستان حمله كرد، متعدد شدند 

 تا اين كه در گزارش وضعيت ●
 20امريكا به كنگره و مردم امريكا، در 

، بوش ايران و كره شمالي 2002ژانويه 
كار او .  ور شر خواند و عراق را مح

سبب شد اصالح طلبان از موضع قوت 
به موضع ضعف باز پس روند و 

با وجود اين، .  راديكالها قوت بگيرند 
 .تماسها در سطح پائين ادامه يافتند 

، از نو ، دو طرف را  جنگ با عراق ●
در اين . وارد  يك دوره همكاري كرد 

دوره، محمد جواد ظريف، نماينده 
ر سازمان ملل، به حكومت ايران د

در ازاي تحويل : بوش پيشنهاد كرد 
سران سازمان مجاهدين خلق ، ايران 
نيز اعضاي القاعده را كه دستگير كرده 

 . است، تحويل بدهد 
     بوش و مشاورانش در اتاق دربسته 

برخي از مشاوران او با . به شور نشستند 
پيشنهاد مخالفت كردند و حتي قرار 

دين خلق را در ليست دادن مجاه
سازمانهاي تروريست عملي خطا 

زيرا زماني مي توانند . توصيف كردند 
از اين سازمان بر ضد ايران استفاده 

پاول ، وزير خارجه با اين نظر . كرد 
 .مخالفت كرد 

 تا اين كه ايران پيشنهادي كتبي ، از ●
طريق سفارت سوئيس به امريكا داد و 

همه زمينه مادگي كرد كه در آاعالم 
شفاف . ها وارد گفتگو با امريكا شود 

سازي فعاليت اتمي، حزب اهللا لبنان، 
در عوض، . صلح خاورميانه ، تروريسم 

، امريكا تنبيه هاي اقتصادي را لغو كند
در  سازمان مجاهدين خلق را بساط

عراق، برچيند  و دوران خصومت ميان 
اين پيشنهاد به . دو كشور پايان بپذيرد 

 . خامنه اي مي رسد تصويب
رميتاژ نخست باور آ     پاول و معاون او 

نمي كنند اين پيشنهاد از ايران باشد و 
اما . فكر مي كنند ابتكار سوئيس است 

نها اطمينان مي دهد آسفير سوئيس به 
نامه را حكومت ايران به سفير سوئيس 
در تهران داده اند تا تسليم حكومت 

 . امريكا شود 
مات ايراني به نيوزويك مي     يك ديپل

« مقامات رژيم مي گفتند ما : گويد 
. را نمي خواهيم » ايران گيت دومي 

يعني اين بار بنا بر اين بود كه گفتگوها 
متن نهائي كه . رسميت داشته باشند 

تهيه شد به نظر خامنه اي رسيد و او نيز 
 .ن موافقت كردآبا 
اما چند روز بعد از تسليم نامه،  ●

اري در عربستان سعودي روي داد انفج
  7 تن، از جمله 29ن، آو بر اثر 

گفتند عامل . امريكائي كشته شدند 
انفجار عضو برجسته القاعده، سيف 
العدل ، بوده و اين شخص در ايران 
زنداني و از  زندان عمليات را رهبري 

نتيجه اين شد كه .  كرده است 
تندروها بوش را  متقاعد كردند گفتگو 

  . ايران را نپذيردبا 
    پاول، علت از دست رفتن اين 
فرصت را مخالفت تند روهاي حكومت 
و امتناع از مذاكره مي داند كه در 

 . مده بود آشخص بوش بوجود 
 برغم ارتباطها و -ن زمان ،آ از ●

  روابط روي به وخامت -گفتگوها 
با شروع دور دوم رياست . نهاد

هوري جمهوري امريكا و به رياست جم
رسيدن احمدي نژاد،  روابط گرفتار 

 كه 2006از تابستان .  وخامت شدند 

حمله اسرائيل به لبنان انجام گرفت و 
موضع ايران بهتر شد ، وخامت بيشتر 

موضعگيري هاي احمدي نژاد و . شد 
ناكاميهاي امريكا در عراق و شكست 
جمهوريخواه ها در انتخابات رياست 

تا . افزود جمهوري، بر وخامت وضعيت 
اين كه در گزارش وضعيت امريكا به 

 ژانويه 23كنگره و مردم امريكا در 
،  بوش ايران را مسئول وضعيت 2006

قواي امريكا و قرار گرفتن كشور در 
 .پرتگاه جنگ داخلي خواند 

 
نظر سنجي در باره * 

احتمال وقوع جنگ ميان 
 :امريكا و ايران 

 
ي  فوريه ، نتايج يك نظر سنج7 در ◄

بنا بر . در امريكا، انتشار پيدا كرده است 
اين نظر سنجي، اكثريت مردم امريكا 
بر اين باورند كه امريكا به ايران حمله 

 :خواهد كرد 
 به اين سئوال كه احتمال حمله ●

 23امريكا به ايران چه اندازه است ،  
 درصد 34درصد گفته اند بسيار زياد و 
 . ستگفته اند تا اندازه اي محتمل ا

 درصد گفته اند چندان محتمل 26     
 درصد گفته اند، بهيچرو 6نيست و 

 .محتمل نيست 
 به اين پرسش كه چه اندازه احتمال ●

  42 ،دارد ايران بمب اتمي بسازد ؟ 
درصد گفته اند احتمال زياد دارد و 

 درصد گفته اند تا حدودي محتمل 33
 درصد گفته اند چندان 11است و 

  درصد گفته اند اصال 2و محتمل نيست 
 .احتمال ندارد 

 
 سازمان 16گزارش * 

اطالعاتي امريكا در باره 
وضعيت در عراق و رابطه 

 5ليبراسيون ( با ايران 
 ) :فوريه 

 
 16 صفحه اي اين 90 گزارش ◄

سازمان بر اينست كه امريكا نمي تواند 
قدم به عقب بگذارد و ناگزير در جنگ 

 :عراق فرو تر مي رود  
 جنگ در عراق ديگر براي پيروز ●

. نست آشدن نيست بلكه بخاطر نباختن 
وضعيت روز به روز وخيم تر مي شود و 

احتمال .  از مهار امريكا بدر مي رود 
. بدتر شدن وضعيت بسيار قوي است 

ساقط كردن هلي كوپترهاي امريكا 
توسط موشك امريكا را با دو مشكل 

مجهز شدن : روبرو كرده است 
شيان به موشك ضد هوائي و شور

ئي نيروي هوائي، آكاسته شدن از كار
 . بيشتر هلي كوپتر ها 

 ماه تا دو 18 بنا بر گزارش، ظرف ●
ينده، ناامني در عراق بيشتر مي آسال 
حتي اگر امنيت بيشتر شود، . شود 

ن توانائي را ندارند كه آرهبران عراق 
ميان جامعه هاي مذهبي و قومي عراق 

افسوس كه . ورند  آشتي پديدآ
رهبران قوي توانا به پايان دادن به 

امتناع سني .  خصومتها وجود ندارند 
ها از قبول منزلت اقليت و اصرار 
كردها بر  تقويت منزلت خود مختار 
خود، ايجاد تفاهم ملي را بسيار مشكل 

همين نزاع مذهبي و . كرده است 
ئي و وفاداري آقومي، انسجام و كار

 . ا بسيار كم كرده است قواي مسلح ر
ما :  در برابر، ديگ چني مي گويد●

 11 در صفحه موافقيتهاي بزرگي در عراق به دست 
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اگر بخواهيم عراق را . ورده ايم آ
ترك كنيم ،  به استراتژي تروريستها 

: نها مي گويندآ.  اعتبار بخشيده ايم 
امريكائيها جربزه ماندن و جنگيدن را 

اينست كه اكيپ احساس من . ندارند 
رئيس جمهوري مصمم به ماندن و 

 .جنگيدن و پيروز شدن است 
 و اگر موفقيت حاصل نشد ، به قول ●

بنظر برپنسكي ، مشاور امنيتي كارتر ، 
بعضي از مسئوالن، مي بايد جنگ را به 

 و هيالري كلينتون،  .  ايران كشاند
نامزد رياست جمهوري از حزب 

نگره هرگاه ك: دموكرات، مي گويد
  به جنگ در 2009نتواند  تا ژانويه 

عراق پايان بدهد،  من اين كار را 
 . خواهم كرد 

 كه 2008 بودجه نظامي سال ●
ن را  تقاضا آحكومت بوش تصويب 

 ميليارد 622كرده است، رقم نجومي 
اين بودجه عظيم، يك .  دالر است 

بودجه جنگي است و حاكي از وجود 
  .احتمال حمله به ايران است

نقش مردم ايران در :  انقالب اسالمي 
جلوگيري از وقوع جنگ تعيين كننده 

نها در آعدم شركت وسيع . است 
تظاهراتي كه رژيم مافياها بر پا كرده بود، 
مي تواند اثري تعيين كننده بر تغيير 

 :رفتار مافياهاي بحران ساز داشته باشد 
 
 

مردم ايران نه گفتند 
 27 وضعيت سنجي –

 -روپائيكشور ا
احضار احمدي نژاد 

 امضاي -به مجلس
 :كره شماليباقرارداد 

 
 
گزارش از ايران  پيرامون *

 در 85 بهمن 22راهپيمايي 
 تهران 

 
 با وزش ،    هواي آفتابي و تميز امروز

بهاري شرايطي كامال مطلوب را ايجاد 
اين هوا دستفروشاني  را . كرده بود

 كه اجازه يافته بودند يك سوم فضاي
عبوري خيابانهاي دوطرفه رفت و آمد 
و خيابانهاي كناري مسير آزادي را 
بگيرند ، را اميد وار كرده بود كه با 
پهن كردن بساط خود ، فروش خوبي 

 .خواهند كرد 
 70جمعيت از زن و مرد كه حدود     
 درصد آنها يكدست بودند و به 75تا 

نظر مي آمد كه همگي از يك بافت 
ي هستند و بصورت فرهنگي و اجتماع

طرفداران رژيم معموال نمايان مي 
شوند و به شكل كارمندان ادارات 
، دولتي در شهرستانها به نظر مي آيند

زادي آدر راه پيمائي و اجتماع ميدان 
 ،بعضي از  آنها .  شركت كرده بودند
 آشنايان خود را ، در طول راهپيمايي

مي ديدند و به حال و احوال 
ها  با همه اعضاي اين. ميپرداختند

. خانواده خود شركت كرده بودند 
تراكم جمعيت نسبت به سال پيش 
بصورت مشخص و واضحي كمتر بود 
بطوري كه در طول خيابان آزادي كه 

مسير اصلي راهپيمايان بود آنها با  
 متر حركت مي 3 تا 2فاصله هاي  

اين امر گوياي حضور كمتر . د كردن

 .  ستجمعيت نسبت به سال گذشته ا
سعي فراوان شده بود كه در طول اين 
خيابان تراكم جمعيت بيشتر شود به 
همين دليل جاي جاي خيابان 
گزارشگران راديو و تلويزيون بودند 
كه هسته هاي جمعيتي ايجاد مي 
كردند و نزديك آنها كه مي رسيدي ، 

 و به 25حدود . جمعيت فشرده مي شد 
 درصد جمعيت بودند كه 30سختي 

ورده شده بودند، آان با آنها كه بافتش
به نظر مي آمد كه با .  متفاوت بود 

حضور . تصميم خود آمده بودند 
 تا در بين 2 تا 2موتور سوارهايي كه 

جمعيت با چهره هاي كامال مشخص 
شايد براي .  بودند به چشم مي خورد 

كنترل شعارها و احيانا حركتهاي 
تركيب . نامطلوب آورده شده بودند 

يت از زن و مرد بطور مساوي جمع
وخانمها كمي  بيشتر بودند و تقريبا همه 
. آنها چادر مشكي به سر داشتند 

برعكس پارسال كه خانمها بيشتر با 
. روسري و مانتو ديده مي شدند 

شركت كنندگان پارسال  با بافت 
عمومي مردم سازگار بودند ولي 

همينطور . شركت كنندگان امسال نه 
هايي كه تيپ آنها گوياي جوانها و مرد

ميزان . يكدستي شركت كنندگان بود 
 هزار نفر 200 تا 150جمعيت را بين 

ميتوان در مجموع تخمين زد كه 
نسبت به جمعيت ثابت ساكن تهران كه 

 ميليون و 8بنا بر آمار رسمي حدود 
 هزار نفر 500 ميليون و 8 هزار تا 300

و نيم 2 تا 2برآورد شده است ، حدود 
با همه .  را شامل مي شوددرصد

زحمتي كه كشيده بودند بيشتر از اين 
 . نتوانسته بودند جمعيت بياورند  

    از مدتها پيش تبليغ مي كردند كه 
 بهمن 22راه پيمائي ها و اجتماعات 

حمايت از برنامه اتمي و سياست اتمي 
 بهمن هم ، 22پيش از . رژيم است 

خامنه اي مردم را دعوت كرد كه با 
شركت وسيع خود در اين راه پيمائي 

يك . ها ،  به دشمنان حرص بدهند 
علت عدم شركت مردم در اين راه 
پيمائي و اجتماع همين بود كه نمي 
خواستند حامي سياستي بشوند كه هم 

ن ندارند و هم آكمتر اطالعي از 
كشورشان را در خطر قطعي قرار داده 

 .است 
 

سخنان هاشمي رفسنجاني * 
 احمدي نژاد به و احضار

 :مجلس 
 
 هاشمي رفسنجاني با تلويزيون رژيم ◄

ورده است كه سه آمصاحبه اي بعمل 
چكيده : نوبت پخش شده است 

 :سخنان او اينست 
 او و خامنه اي كوشيده اند خميني ●

را  با نامزد شدن بهشتي براي رسيدن به 
مقام نخستين رئيس جمهوري موافق 

ال داده احتم. كنند، موفق نشده اند 
اند بعلت تبليغات سوئي بوده است كه 

 .بر ضد بهشتي انجام مي گرفت 
دم صالحي آ نه اين كه بني صدر را ●

نمي دانسته است ، براي رياست 
. جمهوري صالح نمي دانسته است 

به . وگرنه با او همرزم بوده است
خميني گفته است شما در ايران نبوده 
 .ايد و وضعيت را خوب نمي شناسيد 

خميني به او گفته است مي دانيد به 
چه كسي داريد اين حرف را مي زنيد 

 ...و او زده است زير گريه  و

 بعد هم  خميني را  با عزل بني صدر ●
 . موافق كرده است 

با توجه به زمان اين : انقالب اسالمي 
 بهمن ، سال 5خاطره گوئي كه نه 

روز انتخاب نخستين رئيس جمهوري 
 خرداد، سال روز 30 نه تاريخ ايران و

كودتا بر ضد نخستين منتخب تاريخ 
ايران و مردم ساالري بوده است، 
هدف هاشمي رفسنجاني زمينه 
سازي براي بركناري احمدي نژاد مي 

ن زمان، او معروف آاما . تواند باشد 
او را مي . به مليجك خميني بود

خنداند، همانطور كه او مي گويد، اگر 
گريه مي زد تا الزم مي ديد، زير 

نچه را مي خواهد به خميني آ
ن زمان، او در برابر مردم آ. بقبوالند 

قرار داشت و مي خواست خميني را 
اما اين زمان . بر ضد بني صدر كند 

مي خواهد برگ مردم را بازي كند، از 
اين رو، بي توجه به نقش زمان، به 

دم بدي هم آمد كه بني صدر آيادش 
 بوده اما نه نبوده است ، صالح هم

يعني !  براي رياست جمهوري 
احمدي نژاد هم صالح براي رياست 

 .جمهوري نيست و بايد عزل شود
اما او غافل است كه كار زمان اينست 
كه دروغگو را وادار مي كند عكس 

ورد و خود آدروغش را بر زبان 
با اين . خويشتن را تكذيب كند 

 27مصاحبه ، هاشمي رفسنجاني 
تهمت و افترا كه در باره سال دروغ و 

بني صدر ساخت و گفت را تكذيب 
 . مي كند 

      براي اين كه شهادت زمان خوب 
در ذهن خوانندگان بماند، سه نمونه 

دمها را خاطر آ، از سه تيپ ديگر 
 :نشان مي كنيم 

 خميني كه در نوفل لوشاتو، واليت ●
 25ن جمهور مردم دانست، در آرا از 

 ميليون بگويند 35:  گفت60خرداد 
بله من ميگويم نه و در پي 

لود شكست در آسركشيدن جام زهر 
جنگ و صدور حكم اعدام سلمان 

 .رشدي، دم از واليت فقيه زد
 يكي از نمونه هاي نوعي ●

روشنفكرتاريا، در روزهاي پيش از 
كودتا، مقاله اي را نوشت و انتشار 

مگر از روي جنازه : داد و اخطار كرد
ويد كه دست شما به هاي ما رد ش

اما به محض وقوع . بني صدر برسد 
كودتا، با ارگان ادبي حزب كونيست 

از . بر ضد بني صدر مصاحبه كرد 
مقام واليت مطلقه نيز حاضر نيست 

يك روز از روشنفكران . پائين بيايد
... واليت مطلقه مي ستاند، يك روز از

 .و يك روز از تاريخ 
 رجوي ميثاق شامل سه اصل ●
زادي و عدم هژموني را آستقالل و ا

نكه بني صدر به او آبا . امضاء كرد 
هشدار داده بود با هم وارد يك ابتال 
شده ايم، با نقض هر سه اصل، بر 

 . كارنامه خود، مهر مردود شد، زد
     و زمان شهادت مي دهد كه 
ايستادگي بر صراط مستقيم  كه خط 

نها را آعدل و حق است،  مح تجربه 
  . رو مي كند كه غش دارند سيه
 گزارش آفتاب  بهمن، سايت 25در 

كنندگان  يكي از امضا: كرده است
طرح احضار رييس جمهور به مجلس 

وگويي با خبرنگار سياسي  در گفت
 نماينده 58 تا كنون : آفتاب گفت 

نژاد را امضا  طرح سوال از احمدي
 امضا براي احضار و 14اند و تنها  كرده

اين . باقي مانده استسوال از وي 
نماينده مجلس كه نخواست نامش فاش 
شود، در خصوص اخباري مبني بر اين 
كه اين طرح مسكوت مانده است 

وال از رييس جمهور به ئطرح س: گفت
دليل محذورات نمايندگان روند 
كندي دارد اما حركت خويش را به 

دهد و مسكوت  آرامي ادامه مي
  .نخواهد ماند

اكبر اعلمي، طراح اين گفتني است     
وال، تاكنون اسامي امضاكنندگان را ئس

اعالم نكرده و معتقد است كه با فاش 
 افرادي در مجلس به  نمودن اسامي،

سراغ امضاكنندگان خواهند رفت تا 
آنان را متقاعد به بازپس گيري امضاها 

  .كنند
هايي كه در  گراني و تورم، وعده

ده سفرهايي كه در سفرهاي استاني دا
شده و عملي نگشته، صدور قطعنامه 
تحريم عليه ايران، عدم توجه به 
سواالت نمايندگان، تصميمات 

زده در مورد سازمان مديريت و  شتاب
ضعف برخي مديران و وزارتخانه، از 
جمله مواردي است كه نمايندگان به 
خاطر آن قصد سوال از رييس جمهور 

 [.را دارند
 اين منبع موثق همچنين از    

فشارهايي بر طراحان سوال خبر داد و 
گفت كه از چندي پيش و به موازات 

 فشارهاي بسياري بر  افزايش امضاها،
طراحان سوال و نمايندگاني كه به 

آوري امضاها هستند، از  دنبال جمع
سوي هيأت رييسه و نمايندگان حامي 

  . وارد شده است دولت،
 

 كشور اروپائي  از 27ارزيابي * 
ا براي كشاندن ايران به كار اروپ

پاي ميز مذاكره و اثر مجازاتهاي 
اقتصادي بر جلوگيري از مجهز 

 :شدن ايران به سالح اتمي 
 
 فوريه 13(  فايننشال تايمز و لوموند ◄
 كشور را انتشار 27چكيده ارزيابي ) 

 :داده اند 
وردن حكومت ايران آ كوششها براي ●

 به پاي ميز مذاكره ، تا به حال ، سود
ايران مجموعه . نبخشيده است 

پيشنهادهاي اروپا و امريكا و روسيه و 
چين را رد كرد و مشكل مي توان باور 
كرد كه در كوتاه مدت، حكومت 
ايران حاضر بشود شرائط از سر گيري 

 . ورد آمذاكرات را فراهم 
( نكه به دنبال توافق پاريس آ با ●

، ايران فعاليتهاي هسته ) 2004نوامبر 
ورد، آساس را به حال تعليق دراي ح

اما بعد، ايرانيها  اجراي برنامه اتمي 
نچه سبب كند آ. خود را پي گرفتند

شدن و يا توقف اجراي برنامه شده 
است و مي شود  مشكالت فني و نه 
قطعنامه هاي شوراي امنيت بوده است 

 . و هست 
 كشور اروپائي 27 شوراي وزيران ●

راي تصويب مي كند كه قطعنامه شو
امنيت در باره ايران را به اجرا بگذارد 

 . 
 هرچند سند به اين ارزيابي نمي ●

رسد كه جلوگيري از مجهز شدن 
ايران به بمب اتمي غير ممكن است اما 
ترديد مي كند مجازاتها بتوانند ايران 
را از پي گيري برنامه اتمي خود 

 . منصرف كنند 
  1737     با وجود اين، قطعنامه 

راء آامنيت را كه به اتفاق شوراي 
تصويب شده است، مؤثر ارزيابي مي 

علت اثر گذاري قطعنامه اينست . كند 
، يعني كه  اقتصاد ايران در وضعيت بد

 .است ركود و تورم گرفتار 

قطعنامه شوراي )  اروپا ( نكه ما آ با ●
امنيت را اجرا مي كند ، اما درب 

ماده آهروقت . بروي ايران باز است
ره شود، اروپا بر سر ميز مذاكره مذاك

 .مي نشيند
 والتر – ديدار سوالنا و فرانك ●

لمان با آاشتنماير، وزير خارجه 
الريجاني سبب انعطاف دولت ايران در 

 .موضع نگشته است
 نتيجه اي كه – 1: انقالب اسالمي 

ن رسيده است، يكي از دو آاروپا به 
جنگ : معني را بيشتر نمي دهد 

ري از مجهز شدن ايران بقصد جلوگي
 رها كردن ايران – 2به سالح اتمي و 

به سرنوشت خود و اجازه ساختن 
امضاي .  بمب اتمي به ايران دادن 

توافق با كره شمالي و زمينه سازيها 
كه در فصل پيش به اطالع 
خوانندگان رسيدند، مي گويد كه 

 .جنگ راه حل مي شود
   امتيازهايي كه به كره شمالي داده 

ند، رژيم ايران را تنها كرده و ميان ا
گرفتن امتياز و يا جنگ و تحريم 

  :اقتصادي سرگردان كرده است
 

 فوريه توافق نامه با كره 13در * 
كردن قف متوشمالي بر سر 

تأسيسات توليد بمب اتمي امضاء 
 :شد 

 
 بنابر توافقنامه اي كه كشورهاي ◄

امريكا و چين و روسيه ( مذاكره كننده 
با )  ن و دو كره شمالي و جنوبي و ژاپ

كره شمالي امضاء كرده اند، در ازاي 
تعطيل تأسيسات توليد بمب اتمي و 

ژانس بين المللي آاجازه بازرسي به 
انرژي اتمي دادن، كره شمالي اين 

 : ورد آامتيازها را بدست مي 
 با رعايت توافق، يك ميليون تن ●

 .ن آنفت  و يا معادل 
رد كه تدابير اوليه را  دو ماه مهلت دا●

 500در اين مدت، . به اجرا بگذارد 
و . هزار تن نفت دريافت مي كند 

وقتي تدابير بعدي را بقصد غير فعال 
كردن دستگاههاي اتمي به اجرا مي 

 هزار تن ديگر نفت 950گذارد، 
 . دريافت مي كند 

 امريكا ظرف دو ماه، كره شمالي را ●
ور از فهرست كشورهاي تروريست پر

و دو كشور گفتگوها . خارج مي كند 
براي از سرگرفتن روابط ديپلماتيك را 

 . غاز مي كنند آ
 مجازاتهاي اقتصادي كه يك سال ●

است اعمال مي شوند، لغو خواهند شد 
هرچند روشن نيست تكليف تضييقهاي . 

 اقتصادي چه مي شود ؟
بايد محتاط :     امريكائيها مي گويند 

نكه كره آفي براي اين توافق كا. بود
شمالي خود را خلع سالح اتمي بكند، 

 .ما در اول راه هستيم . كافي نيست 
 
از )  فوريه 12(ارزيابي لوموند *

نقش قرباني بازي كردن 
 :الريجاني در كنفرانس مونيخ 

 
 فوريه ، در كنفرانس 11 يك شنبه ◄

مونيخ، الريجاني نقش يك قرباني را 
كننده ارشد او كه مذاكره .  بازي كرد 

ايران در باره بحران اتمي است ، 
اينطور وانمود كرد كه گويا ايران 
خواهان گفتگو است اما اين غرب 

.  است كه تن به گفتگو نمي دهد 
 بديهي است هدف او اين بود كه

  12 در صفحه تدارك جنگ بقصد نابود كردن 
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اتمي ايران را  كاري نا بجا جلوه دهد 
ند كه تمايل به  او مي داتأسيسات .

جنگ در امريكا و اسرائيل در حال 
اما صورت حق به .  قوت گرفتن است 

جانبي كه به خود مي گرفت با هيچ 
پيشنهاد مشخصي براي بيرون رفتن از 
بن بست مذاكرات ميان ايران و جامعه 

 . بين المللي همراه نبود 
 امروز،  اعالم ،    او تأكيد مي كرد كه

سياسي ايران اينست مي كنيم كه اراده 
كه از راه گفتگوي سازنده به توافق 

زيرا ما نمي خواهيم وضعيت . برسيم 
لحن او . در منطقه ما، وخيم بگردد 

سازنده بود و در پايان گفتگو، او و 
 سوالنا نيز گفتند گفتگوهاشان مفيد 

 .بوده اند 
   اما  زمان وهم گفتگو را طوالني 

جاني كردن، كاري است باب طبع الري
براي ايران ، .  و سوالنا و البرادعي 

ظاهر گفتگو مفيد است زيرا مي تواند 
چرا كه . سبب انزواي امريكا شود 

امريكا در قياس با اروپا، جانبدار 
 .سياست قاطعانه تري است 

ايران حاضر است :     الريجاني گفت 
تمامي فعاليتهاي اتمي خود را  در يد  

.  قرار دهد يك كنسرسيوم بين المللي 
و نيز  او گفت به سه سئوال پاسخ نمي 

برنامه غني سازي اورانيوم ، : دهد 
با اين . موضوع هولوكاست و اسرائيل 

اين : حال، در باره هولوكاست گفت 
يك موضوع تاريخي است و موضوع 

زادي آكار تاريخ شناسان است و بحكم 
زاد است آن، آبيان، اظهار نظر در باره 

مي ما هيچ خطري براي برنامه ات. 
 . امريكا ندارد 

 بهمن، احمدي نژاد توليد 22 در ●
صنعتي اورانيوم غني شده را اعالم 

ميز بر زبان آنكرد و سخنان تحريك 
گفت غني سازي را ادامه مي . نياورد

.  ماده گفتگو نيز هستيم آدهيم اما 
روشن است كه در رژيم، بر سر رفتار 

نتيجه با غرب، بحث جريان دارد و 
فعليش اينست كه نبايد غرب را 

 .تحريك كرد 
 
ايران : واليتي مي گويد *

پيشنهاد البرادعي را مي 
 :پذيرد 

 
    علي اكبر واليتي در مصاحبه با 

ليبراسيون ( روزنامه ايتاليائي رپوليكا 
) ن را نقل كرده  است آ فوريه 14

 :گفته است 
     ايران پيشنهاد البرادعي را مبني بر 

ين كه ايران غني سازي را و شوراي ا
امنيت غني سازي را به حال تعليق 

 . ورند، مي پذيرد آدر
او سمتي ندارد مگر : انقالب اسالمي 

موافقت خامنه . » رهبر« بعنوان مشاور 
اي را بازگو مي كند، تا اين تاريخ، 
واپسين اظهار نظر از او است و اين اظهار 

رادعي نظر موافقت است با پيشنهاد الب
 .ن حمايت مي كند آكه روسيه نيز از 

حكومت احمدي : اما وضعيت اقتصادي     
نژاد به تخريب اقتصاد همچنان ادامه مي 

به لحاظ نبودن جا، بررسي . دهد 
تفصيلي وضعيت اقتصادي را به شماره 

  .ينده مي گذاريمآ
 
 
 
 

 ژاله وفا 
 

 و كمي مشكالت
 و آموزش كيفي

 در ايران پرورش
 10 بخش -21 قرن

 
 در شماره قبل اشاره كرديم كه از  

آنجا كه دانش آموزان مصاديق اصلي 
و موضوع  سيستم آموزش و  آموزش

 و  و عيوب باشند پرورش كشور مي
 اين سيستم بطور همچنين محاسن 

بالفصل و مستقيم بر روي روحيه و 
انگيزه و اذهان آنها  اثر ميگذارد،  هيچ 

ن پرسش تحقيقي در اين زمينه بدو
مستقيم از دانش آموزان و جوياي 
نظراتشان  در باره نكات قوت و ضعف 
سيستم آموزش و پرورش شدن ، كامل 

لذا هم در شماره قبل  . و جامع نميباشد
و هم در  اين شماره و نيز شماره آينده  

 دانش آموز 3 نظرات اين تحقيق ، 
 كه در مورد سيستم داخل كشور را 

در يك ن آموزش و پرورش ايرا
 ، نقل مصاحبه كتبي  جويا شدم

 اين  هر سه  ياد آور ميشوم كه.مينمايم
 در سال سوم دبيرستان دانش آموزان 

يكي با نام مستعار پيمان در .هستند
منطقه اي ضعيف  از نقطه نظر امكانت 
شهري در اطراف تهران  ،  ديگري با 
نام  مستعار پويا  در يكي از بهترين 

ان ، و ديگري دختر دبيرستانهاي تهر
خانمي  از يكي از مناطق متوسط 

 با نام مستعار پروانه 8تهران يعني منطقه
پرسش از 9 در شماره قبل پاسخشان به .

 پرسش را  نقل كردم و اينك دنباله 21
 :پرسشها و پاسخها

 به چه درسهايي عالقه داريد و –10 
چرا؟ نقش خودتان و نيز  معلم در اين 

  است؟عالقه  تا چه حد
رياضيات : به درسهايي چون:پيمان

، فيزيك، شيمي، بسيار عالقه )حسابان(
ولي چون بعضي مسائل پيرامون . مندم

من با معيار و خواسته هاي دروني من 
تطابق ندارد، هميشه تا كنون نمرات 
پاييني را از اين دروس كسب نموده 

مطلقا خودم نقش اساسي را در اين ! ام
زيرا عالقه مندي ها مورد ايفا مي كنم، 

و يا نا عالقه مندي هاي من موجب 
چنين تغييراتي در من شده، ولي اگر 
اصلي ترين ريشه آن را جويا باشيم، 
بايد به سراغ مدرسه و طرز برخورد 
دانش آموزان و سيستم آموزشي و 
معلمان و طرز آموزش و يا هدف 
آموزش برويم، زيرا اين ها هستند كه 

ما براي يادگيري و يا مي توانند انگيزه 
ما به مدرسه مي . به مدرسه رفتن باشند

رويم كه سطح علمي خود را ارتقا 
دهيم و از آن در زندگي كردن 
استفاده كنيم و ديدگاه كلي و نگرش 
كلي خودمان را نسبت به دنياي بيرون 
و جهان هستي تغيير دهيم و به آن با 
چشماني كه به قدرت بينايي نزديك به 

ا ديدن مسلح است نگاه كنيم حقيقت ر
و جايگاه خودمان را در گوشه و كنار 

پس چرا بايد . زندگي و دنيا پيدا كنيم
در مدارس ما همواره شاهد وانمود 
اين عمل باشيم؟ زيرا نخواسته اند ما در 
ابتدا و انتها در يابيم چرا درس مي 
خوانيم، پس آيا مي توان جهتي خالف 

ن به اين حركت كرد؟ آيا مي توا

جهتي ديگر از حقيقت حركت كرد، 
چرا حقيقت را بايد انكار كرد؟ ما براي 
اين زنده ايم و براي اين زندگي مي 

يعني ! اگر چيزي جزء اين است! كنيم
پس ما هم در . حقيقت پوچ است

مدرسه و آموزش و پرورش به طرف 
پوچي در حركتيم، چون چيزي جزء 
! حقيقت را در پيش گرفته ايم، درسته

نمي توان اين نا هنجاريها را به صفر 
رساند، چون اين جزئي از طبيعت 
است، ولي ما بايد راه و روش خودمان 

در ! را به طرف حقيقت كج كنيم
مدرسه درس داده مي شود، دانش 
آموز آن درس را حفظ مي كند و آن 
را به خاطر مي سپارد، دانش آموز آن 
حفظيات را پس از مدتي امتحان مي 

بعد از آن، آنها را از ياد مي برد دهد و 
البته در صورتي كه بعدا به آنها نيازي ( 

نداشته باشد كه متاسفانه از نظر دانش 
آموز به آن نيازمند است، چون بعد ها 

به ). بايد از آنها در كنكور استفاده كنند
دليل به نتيجه نرسيدن در پايان، از 
زياد از حد ادامه دادن آن معذوريم، 

 !وقت طالستزيرا 
بيشترين عالقه من به درس  :پويا

چون حس مي كنم بيش . فيزيك است
از هر درس ديگري مرا به طبيعت 

اين . نزديكتر و به آن آشنا مي كند
شناخت براي من بيش از حد خوشايند 

البته استعداد فهم مفاهيم و . است
مسائل فيزيك اشتياق من را زياد مي 

ن اما شناخت طبيعت براي م. كند
من مي خواهم از طبيعت . كافي نيست

براي پيشرفت كمك بگيرم و خلق 
فيزيك درسي است كه بيش از . كنم

همه دروس من را به شناخت طبيعت و 
. خالقيت كاربردي ، نزديك مي كند
( بعد از آن دروس شيمي و رياضيات 

كه شيمي بعدي ديگر از فيزيك است و 
ات ، ادبي) رياضيات تواناترين وسيله آن 

كه مرا در شناخت مسائل و ( فارسي 
مفاهيم اخالقي و انساني ياري مي كند 

چون من هم مثل ( تربيت بدني ) 
و ) بسياري ديگر به فوتبال عالقه مندم 

چون هندسه همانند ( هندسه و جبر 
رياضي از تواناترين وسايل شناخت 

طبيعت است و خالقيت است و جبر  
ابل عالوه به مورد ذكر شده منطق ق

را مي . ) لمس فوق العاده شيريني دارد
در تمامي موارد شخص . توانم نام ببرم

خودم موجب اين عالقه مندي ها 
جز درس جبر كه معلمم بسيار . است 

مؤثر عمل كرده و توانسته است مرا به 
 .درسش بسيار راغب كند

به خود درس عالقه دارم هرچه : پروانه
ته علوم البته من بايد ميرفتم رش. باشد 

انساني  و نه علوم تجربي مي خواندم 
عالقه و استعدادم در آن بيشتره ولي .

 .اين رشته در كشور ما كه آينده ندارد
 به چه درسهايي عالقه نداريد و -11

چرا؟نقش خودتان و معلم در اين زمينه 
 تا چه حد است؟

به تمامي اين دروس در زندگي : پيمان
 ايم به نيازمنديم، ولي چون در مدرسه

عربي و ديني اصال عالقه ندارم، چون 
همان طور كه از نام رشته ي تحصيلي 

ما در آينده مطابق با زمينه ي ! پيداست
اين رشته به عربي و يا ديني و يا تاريخ  

چون رشته، رشته . نيازمند نخواهيم بود
ي تخصصي است و تمامي انشعاب هاي 
آن نيز تخصصي هستند و نيازي به 

 .ين دروس نيستخواندن ا
 درس دستور زبان فارسي ، عربي :پويا 

زبان ( و زبان انگبلسي را دوست ندارم 
فارسي چون كامالً احساس مي كنم 

حفظي است ، در ثاني آن را % 100
عربي . خيلي كاربردي لمس نمي كنم

چون اجباراً بايد آن را بخوانم و عالقه 
زيادي هم به آن ندارم ، زبان انگليسي 

حساس مي كنم كاربردي نيست چون ا
و سطح آن پايين تر از حد دلخواه من 

 )است 
به تدريس بد درس عالقه ندارم  :پروانه

اما ! و اين شامل همه درسهام ميشه! 
راستش را بخواهيد به درس زندگي 
بيشتر از همه عالقه دارم چون تجربه 
اش مستقيم توسط خودم صورت 

 كسي ديگري نرفته دنبالش كه.ميگيره
حاصل تجربه كس ديگري باشه و من 

زندگ عمر من ي . فقط از حفظ كنم
 .من  حاصل است

 آيا زبان انگليسي و عربي در -12
مدرسه خوب تدريس ميشوند؟ آيا 
ميتوانيد به اين دو زبان مكالمه روان 

 بكنيد؟
 هيچ كدام از اين زبان -خير:پيمان

هاي خارجي در مدرسه به خوبي 
ربي نمي توانم به ع. تدريس نمي شوند

مكالمه روان بكنم، ولي به انگليسي مي 
توانم، دليل آن هم آموزشگاه زبان 

اين . انگليسي در خارج از مدرسه است
دو گونه از زبان در مدرسه فقط به 
هدف يك امتحان روي يك برگه 
تدريس مي شوند و اصال نيازي به 

 .يادگيري و يا حرف زدن آن نيست
 را طبق معيار  اگر بخواهم تدريس:پويا

كنكور بررسي كنم ، بله بسيار خوب 
تدريس مي شوند و كار دانش آموزان 
براي قبولي در كنكور راحتتر شده 

اما از نظر  بكارگيري اين دو . است
زيرا در مورد عربي بسيار . زبان خير

بسيار بعيد است كسي بتواند به عربي 
اما ( تكلم كند ، حتي در سطح مبتدي 

 مي توان از آن در تا حد متوسطي
. ترجمه شخصي قرآن استفاده كرد

يعني مي شود با اين آموخته ها قرآن 
را خواند و تا حد متوسطي آن را 
فهميد و شايد هدف از آموزش عربي 
. همين فهم قرآن باشد به زبان اصلي 

در هر صورت من از هدف اصلي 
در . ) آموزش عربي اطالعي ندارم 
ضع نسبتاً مورد درس زبان انگليسي و

بهتر است اما هنوز نمي توان گفت 
دانش آموزان مي توانند با اتكا به 
كتاب آموزش و پرورش زبان انگليسي 
، به اين زبان تكلم و از آن استفاده 

بنا بر اين اگر از اين ديد به .  كنند
تدريس اين دو درس بنگريم ، وضعيت 

 .مطلوبي ندارند
  معلومه" زبان"از خود كلمه:پروانه

كه كسي كه آن را فرا ميگيرد بايستي  
ولي هر دو .بتواند با آن مكالمه كند

زبان انگليسي وعربي  در مدارس براي 
باال بردن  مهارت  شاگردان در مكالمه 

عربي را كه به . به آنها تدريس نميشود
از رو . هيچ وجه نميتوانيم صحبت كنيم

خواندن قرآن را تا حدي  در مدرسه 
ولي از تو خواندن . ياد گرفته ايم

انگليسي !قرآن را تو خونه ياد ميگيريم
را نيز نه به قصد مكالمه به ما تدريس 

هدف اينه كه تو كنكور نمره . ميكنند
يك اتفاقي را براتون تعريف .بياريم

ميكنم تا ميزان سواد ما را شما بهتر 
من يك دختر خاله دارم كه در .بفهميد

 از سوئد زندگي ميكنه  يك كالس  هم
من پايين تره آمده بود تعطيالت 

 سال هم بيشتر نيست 4.تابستان ايران 
مثل بلبل انگليسي حرف .رفته سوئد

و .ميزد و ميگفت تومدرسه ياد گرفته
يك انشا يي به زبان انگليسي نوشته بود 
راجع به اثرات سوراخ اوزون در 
افزايش گرماي زمين و خرابي 

من كه يك سال ! جنگهاي سوئد 
. ترم داشتم از خجالت آب ميشدمبزرگ

كلمات كتاب انگليسي پارسالم يادم 
 سالم بود و همكالس او 15اومد كه 

 :بودم
Did you watch the children,s 
program? Yes 1 enjoyed the  

cartoons very mach. 
 "محيط زيست"در مغزم  دنبال كلمه 

 عبور غير قابل " و" سوراخ اوزون"و
 "بنفش خورشيدي كنترل تابش فرا 

ميگشتم ولي جز برنامه كارتون 
. كودكان چيزي به ذهنم نميرسيد

راستش اونجا بود كه از عمق وجودم 
فهميدم تدريس تا تدريس چقدر 

 12ميتونه فرق كنه وچرا يك عده بعد 
سال تحصيل هنوز لنگند در زندگي و 
يك عده به مدارج باالي علمي 

حتما . كه نوش جانشان باشه.ميرسند
براي بهتر كردن سيستم آموزش و 
پرورش كشورشان همه احساس 

 .كه نتيجه هم داده.مسئوليت كرده اند
 كالس ورزش شما چند ساعت -13

است و معموال چگونه ميگذرد؟ شرح 
چه ورزشهايي را ميتوانيد . دهيد لطفا

انجام دهيد و مدرسه شما آيا به وسائل 
ورزشي مجهز است؟ آيا معلم ورزش 

رنامه خاصي پيش ميرود؟ شما روي ب
چقدر در زمينه رشته هاي ورزشي 
تئوري به شما ياد داده اند و چقدر 

 عملي؟
كالس ورزش ما در هفته :پيمان 

ساعت و نيم است و معموال اگر معلم 1
نتواند حضور مستقيم را بر ورزش 
كردن دانش آموزان داشته باشد، 
دانش آموزان با استفاده از قوانين و 

 يافته هاي قبلي خود با مهارت ها و
ديگران بازي مي كنند، ولي اگر معلم 
حضور مستقيمي را در بين دانش 
آموزان داشته باشد هميشه همراه با 
يادگيري ها و ترفند ها و مطالب 
جديد در بازي كردن هستيم، البته بايد 
اين را هم حائز اهميت  دانست كه 
فقط اين مورد در مورد بازي واليبال 

ه ما صدق مي كند و معلم در مدرس
هميشه با دانش آموزان در اين ربطه 
تمرين مي كنند و بقيه دانش آموزان 
به تنهايي و با استفاده از دستورات 
قبلي معلم بازي مي كنند، مانند 

وسائل ورزشي مدرسه در حد . فوتبال
متوسط نيست، ولي مي توان با استفاده 
از آن وسايل اندك هم وقت خود را 

معلم مدرسه ما در مورد . دگذران
ورزش هميشه تعادل بين تئوري و 
عملي را حفظ كرده و هميشه تئوري را 

 .با عملي همراه كرده است
 3مدرسه ما  با وجود شهريه  :پويا

ميليوني در سال كه از والدين من 
ميگيرند،  بعلت كوچك بودن حياط 

ولي .مدرسه سالن و زمين ورزش ندارد
 ساعت 1 در هفته اجازه دارد هر كالس

 دقيقه   از سالني ورزشي در 20و 
دانش .نزديكي مدرسه استفاده كند

آموزان هر ورزشي كه امكاناتش باشد 
. و بخواهند انجام دهند انجام ميدهند

بعد .همواره امكان براي فوتبال هست
وسائل ضروري .از آن براي بسكتبال

براي اين دو ورزش يعني سبد و  
ولي .  مهيا هستنددروازه  و توپ ورزش

در ساير رشته هاي ورزشي دانش 
آموزان بسيار در مضيقه اند چون 

و برنامه . امكانات ورزشي حد اقل است
. خاصي براي زنگ ورزش وجود ندارد

آموزش ورزش تقريبا در مدرسه در 
مگر براي تيم .زنگ ورزش وجود ندارد

فوتبال يا بسكتبال مدرسه كه آن ديگر 
 . جزو زنگ ورزش نيست

تو درس ورزش ما شانس :پروانه
خانم معلم ما عاشق ورزش . آورديم 

 13 در صفحه ولي از لحاظ تجهيزات ورزشي . است

 بهمن22 بهمن تا اين22ن آاز 
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پس به مقداري .بد شانسي آورديم.
. ورجه ورجه و نرمش  بايد بسنده كنيم

و معلم ما هم  از قواعد بازي واليبال 
شنا هم هر كس .آگاهمان كرده است

ي بپردازه  بخوات بايد خودش خصوص
 هزار 20 تا 12يك ونيم ساعت از.

پس از .تومان و ما  هم وسعمان نميرسه 
 .خير اين هم ميگذرييم

 آيا از اينكه تمام معلمهاي شما -14
صرفا از جنسيت خود شما هستند راضي 
ميباشيد؟ موافق و يا مخالف داشتن 
معلم از جنس مخالف  هستيد؟ آيا 
موافق و يا مخالف تدريس رسمي 

موزش جنسي  در مدارسي ميباشيد؟ آ
 در هر دوصورت داليل شما چيست؟

در اين مورد نمي توان گفت :پيمان 
كه راضي نيستم و يا هستم، بلكه اين را 
بايد گفت كه در كدام شرايط و در 
كدام زمينه كدام يك از اين دو جنس 

مخالف . مي توانند معلم خوبي باشند
اين امر اما بايد . داشتن معلم زن نيستم 

همراه با فرهنگ و آمادگي هاي قبلي 
باشد ، زيرا در حال حاضر در تمامي 
مدارس دبيرستاني و سوم راهنمايي در 
محيط حاضر كالس معلم از رفتارهاي 
خاصي استفاده مي كند كه در بعضي 
موارد بايد گفت كه باعث سرافكندگي 
است و در بعضي موارد بايد متاسف 

 معلمان شيوه زيرا در حال حاضر. بود
هاي بد و نادرستي را براي فهماندن 
مسائل جنسي در پيش گرفته اند، زيرا 
آن ها وقتي در كالس حاضر در مي 
يابند كه دانش آموزان در مورد 
صحبت كردن و يا گزافه گويي در 
اين موارد خوشحال مي شوند آنها 
دانش آموزان را با مسخره كردن و يا 

 سر به سر بهتر است با بيان شوخي  و
گذاشتن با دانش آموزان با استفاده 
ازگفتگو در مورد مسائل جنسي  ،سر 
گرم مي كنند و هيچ گاه از واقعيت و 
باطن قضيه با دانش آموزان  به بحث و 
گفتگو نمي پردازند، آنها يا در اين 
موارد يا آگاه نيستند و يا فكر مي كنند 
كه با استفاده از اين شيوه اين نياز در 

ن دانش آموزان عادي مي شود و بي
اين اجازه را به آنها مي دهد كه 
بتوانند در اين موراد اطالعات كسب 

نه با استفاده از لطيفه و يا (كنند، 
بعد نام اين را هم مي ) . جوك

آموزش رسمي جنسي !  گذارند جنبه
در مدارس در حد متناسب با درك و 
فهم دانش آموز مي تواند تاثير مثبتي 

 .انش آموزان بگذاردروي د
انسان ، . ناراضي هستم . خير " :پويا

موجودي اجتماعي است و طبيعتي 
اجتماع انساني ، از دو . اجتماعي دارد 

در اين . جنس متفاوت تشكيل مي شود
وضعيت هر چه يك شخص بيشتر از 
يكي از دو جنس دور شود، ديد 
اجتماعي ، و روند طبيعي زندگي او 

با وضعيت . دچار مشكل مي شود
آموزش و پرورش ايران ، انسانها از 
آغاز زندگي جدي خود، حتي مي 
توان گفت از قبل از آن، از طبيعت 
اجتماعي خود  دور ،در ابعاد بسياري 
كم كم يك بعدي و در بسياري از 
موارد زندگي دچار مشكالت اساسي 

انساني كه از : مثالي مي زنم . مي شوند 
ورد ابتدا ديدگاه يك جنس را م

بررسي قرار دهد و از بررسي ديدگاه 
جنس ديگر كه تفاوت هاي اساسي با 
ديدگاه او دارد محروم شود،آيا مي 

اگر ! تواند كامالً همه جانبه فكر كند ؟
او به اين شرايط فائق نيايد و به آن 
توجه نكند ، بعيد نيست همانند مغزي 
شود كه دو بخش دارد ، اما همواره 

آيا اين ! كند ؟يك بخش آن كار مي 
،توانايي اوبراي زندگي و رشد را تا 
حد زيادي تقليل نمي دهد ؟ از آن جا 
كه سؤاالت ديگري هم مطرح هستند 
قصد به بيشتر پرداختن به اين موضوع 

اين روش از آنجا كه بر خالف . ندارم
طبيعت انساني حركت مي كند ، 
تأثيرات مخرب بسياري در طبيعت 

تقاد من اكثر به اع. شخص مي گذارد
دانش آموزان ايراني ، از طبيعت 

در . اجتماعي خود فاصله گرفته اند
حالي كه اگر بحث جدايي جنسي 

دانش آموزان در مدارس ما جاري 
نبود ، اين فاصله تا اين حد زياد نمي 

اين توضيحات هم در مورد دانش .  شد
آموزان داده شد ، هم در مورد معلمان 

بايد به توانايي به نظر من از ابتدا . 
 اهميت "تعليم و پرورش استعداد"

نه به . داده شود ، در اولين مرحله
آموزش جنسي همانند . جنسيت آن ها

آموزش زيست شناسي ، همانند دانستن 
تعداد مهره هاي كمر ، همانند دانستن 

حتي خيلي از . تاريخ ، اهميت دارد
اوقات اهميت آن بيشتر هم مي شود 

 تا چندي ديگر، با چون اكثر جوانان
. مسائل جنسي ، شخصاً سرو كار دارند

پس دانايي موجب اشتباه كمتر آنان 
در ثاني عدم بيان مسائل . مي شود

جنسي ، موجب ناشناخته شدن آن مي 
از اين رو بسياري از جوانان كه . شود 

هم غريزه ، هم ميل به دانستن مسائل 
در آن ها خيلي وقت ها ! ممنوعه 

ند ، ممكن است آنان را با بيداد مي ك
بنا بر . خطرات بزرگتري روبه رو كند

اين بيان مسائل جنسي در مدارس 
 ".ضروري است

گمان نكنم  معلمان مردو زن ":پروانه 
در نحوه تدريس فرقي داشته 

ولي خوب آشنايي با رفتار معلم .باشند
مرد كه مسلما با احترام بيشتري بايستي 

ند مي به شاگردان دخترش رفتار ك
تواند در فرا گيري  چگونگي رفتار  

كه تنها به پدر و برادر ( الگوي  مردانه 
. به دختران كمك كند) محدود نشه 

در مدرسه كه تماس بين معلم مرد با 
شاگردها ي دختر از نشستن تو تاكسي  

پس ! كنار هم كه ديگرنزديك تر نيست
من نميدانم چرا اينهمه  ظاهر گرايي 

جدايي را چه كساني  ميكنند و اين 
خواهان است؟آموزش مسائل جنسي 

اگر دختران و .نيز كامال ضروري است
پسران از آن آگاه باشند احتمال دچار 
فساد شدن كه اغلب از عدم آگاهي 

در ثاني اين . است بسيار كم ميشود
حق انسان است كه به همه اعضاي 

مگر  برمعلم  . بدنش شناخت داشته باشد
ممنوع كرده اند زيست شناسي ما 

راجع به كبد و معده ما حرف بزند كه 
آموزش جنسي را كسي ازش حرفي 
نميزند؟آموزش جنسي هنوزدر كشور 
ما بخصوص به دختران از طريق 
دوستان دختر كه تجربه آميزش جنسي 
را دارند و اغلب همراه با اطالعات 
غلط داده ميشود و حتي مادران نيز از 

ايد معلمي چرا نب.آن سر باز ميزنند
داراي تخصص به سواالت شاگردان 

 "پاسخ صحيح دهد؟
 به نظر شما يك مدرسه ايده ال -15

ازنظر ساختمان و تجهيزات و نيز 
كيفيت درسي چه مشخصاتي بايد 

 داشته باشد؟
يك مدرسه ايده آل بايد " :پيمان

مكاني بسيار بزرگ و عريض باشد، به 
طوري كه بتوان هر گونه امكان را در 

مدرسه در ابتدا بايد . سه جاي دادمدر
داراي يك سالن غذا خوري بزرگ و 
تميز باشد و كاركنان آن بال استثنا از 
نظافت كافي برخوردار باشند، داراي 
رنگ بندي مناسبي جهت روحيه 
بخشيدن به دانش آموزان و داراي 

تمامي .دكوراسيون كامال علمي باشد
ميز ها و صندلي هاي كالس ها از 

ارد كافي و ايمني خاص استاند
برخوردار باشند، هر كالس ايمن از 
صداهاي خارج ازكالس باشد، هر 
دانش آموز داراي يك كمد شخصي 
جهت نگهداري وسايل ضروري و 
شخصي باشد، داراي يك كتابخانه 
بزرگ با سيستم باز باشد و در آن از 
كامپيوتر بتوان جهت جستجو و 

ي خواندن مقاالت استفاده كرد، دارا
سالن ورزشي بزرگ با حداكثر 
امكانات، آزمايشگاه هاي شيمي، 

رويايي بيش (فيزيك، رياضي و 
 ...).نيست

 فضاي مدرسه بايد وسيع و دلباز ":پويا
باشد و جو حاكم بر دانش آموزان و 
مسئوالن بايد دوستانه و پر از مهر و 

مسائل مربوط به محيط . محبت باشد 
شادي مدرسه مثل رنگ ديوارها بايد 

اين كه . ( بخش و شوق آور باشد
چگونه چنين فضايي را بايد ساخت را 
مي توان از معماران و روانشناسان 

اجبار بايد به اختيار بدل شود . )پرسيد
و فضاي نيروي انساني بايد پر از انگيزه 
باشد تا حركت دانش آموزان براي 
تحصيل و حركت معلمان براي تدريس 

بايد . اشدآن خودجوش و پر توان ب
لوازم آموزشي و كمك آموزشي براي 
. معلمان و دانش آموزان فراهم شود

در مورد ماهيت درس ها ، بايد تئوري 
ها تا حد ممكن به آزمايش و تجربه 
منجر شود و محتواي آنها بايد به روز و 
دقيق و در مورد هر درس همه جانبه 

بايد به دانش . باشد و كافي باشد
وهايي انساني و آموزان به ديد نير

) نه در حرف ، بلكه در عمل ( ارزشمند 
. نگاه شود و آنان جدي گرفته شوند
. تفكراتشان جدي گرفته شود

 ".فعاليتهايشان جدي گرفته شود
مدرسه بايد خانه دوم انسان ": پروانه 

آدم درش احساس راحتي كنه نه . باشه
در اين كه كيفيت . ترس و سانسور

ك تر باشه درس هرچه به علم نزدي
بهتره كسي گمان نكنم شكي داشته 

به نظر من . اما از لحاظ تجهيزات. باشه
انسان به هيچ هدفي بدون وسيله  

تجهيزات الزم نيست بهترين . نميرسه
نه مثل اتاق . باشه ولي بايد بكاربرده بشه

كامپيوتر ما كه نمايشي است و خاك 
پدرم ميگه همه چيز تو .مي خورد

حتي قران . مايشهمملكت ما براي ن
بجاي خوانده شدن تو مراسم عيد و 
. عروسي و سفر به نمايش گذاشته ميشه
. در مورد مدرسه ما نيز عين همينه

وسائلي هم كه موجوده مثل آزمايشگاه 
يا كامپيوتر معلمان يادشان ميره اينها 

 "!براي بكار بردنه 
 

پرسش 7در شماره آينده عالوه بر نقل 
ررسي تجربيات و  به ب و پاسخ آخر ،

نظرگاهاي اين دانش آموزان پرداخته 
و متعاقب آن در شماره هاي آينده  
نحوه تدريس ورزش و نيز آموزش 
جنسي در مدارس ايران  را مورد 

 .بررسي قرار خواهم داد
  

رژيم همچنان به و : انقالب اسالمي 
تخريب كه زيان بارترينش تجاوز به 

  :حقوق انسان است، ادامه مي دهد
 

فرياد يك : فريادها
محكوم به اعدام ، 
فرياد دانشجويان، 

فرياد روزنامه نگاران 
 :از بيداد رژيم

 
شيرين عبادي در  ، 85بهمن   13 در ◄

ي جنسيتي  رابطه با طرح سهميه
اين طرح كه : دانشجويان اظهار داشت

اخيرا از سوي تعدادي از نمايندگان 
تقديم مجلس شده، كامال مغاير با 

 عدالت ،ن است و عالوه بر آنحقوق ز
  .را در تحصيل در نظر نگرفته است

وقتي مالك و معيار براي ورود به 
دانشگاه، ميزان قبولي در كنكور و نمره 
باشد، در نظر گرفتن سهميه، كاري 
است كه هم به دانش عمومي صدمه 

  .استزند و هم برخالف حقوق زن  مي

ا،  دان  فريبرز رييس  ، 85بهمن  13 در ◄
اي   از مضروب شدن خود توسط عده

ناشناس خبر داد و گفت كه هويت 
 وي  . .ضاربان براي وي نامشخص است

اي در خيابان   شنبه عده  روز پنج: گفت
جلوي بنده را گرفتند و به بهانه 
پرسيدن يك آدرس، مرا متوقف 
كردند و سپس شروع به مضروب 
كردن بنده كردند و مقداري وجه نقد 

 .ه بنده بود را نيز با خود بردندكه همرا
جلسه بازپرسي  ، 85بهمن  13 در ◄ 

مديرمسوول نشريه  زاده   علي قلي
دانشگاه » فرهنگ مبارزه«دانشجويي 

شاهرود در شعبه چهارم دادسراي 
عمومي شاهرود برگزار و براي وي 

 وي اتهام  .قرار تامين صادر شد
توهين به نيروي مقاومت بسيج در «

 است» شجويي فرهنگ مبارزهنشريه دان
و شاكي ناحيه مقاومت منطقه سمنان به 
 .وسيله رابط حقوقي سپاه شاهرود است

ى  سومين كنگره بهمن، 15 تا 13 از ◄
 ،جهانى عليه مجازات اعدام، در پاريس

 كشور جهان حكم 70هنوز . تشكيل بود
  .آورند اعدام را به اجرا در مى

ين شهريارى بزرگ توسكانا، نخست    
 1786دولتي در جهان بود كه در سال 

 سال بعد 160. مجازات اعدام را برچيد
و پس از پايان جنگ جهانى دوم، 

 كشور ديگر مجازات اعدام را 9نخست 
يكى از . از قوانين خود حذف كردند

 كشور جمهورى فدرال آلمان 9اين 
 .بود

امروزه تعداد اين كشورها به مراتب 
 كه در  كشورى200از . بيشتر است

جهان وجود دارد، بيش از نيمى از 
ها مجازات اعدام را يا بطور كامل  آن

. اند از طريق قوانين و يا عمال لغو كرده
الملل از  به همين دليل سازمان عفو بين

گرايشى به سوى لغو مجازات اعدام 
اين گرايش . گويد سخن مى

تعداد كشورهايى . پذير است نا برگشت
پوشى  ام چشمكه از اجراى حكم اعد

. يابد كنند، همه ساله افزايش مى مى
 40 تا كنون، 1990براى نمونه از سال 

كشور در قلمرو خود مجازات اعدام را 
كم  يا كامال لغو نموده، يا اينكه دست

از . اند آن را براى زمان صلح برچيده
توان از  ى اين كشورها مى جمله

آفريقاى جنوبى، كانادا، مكزيك، 
 .تانيا و تركيه نام بردآلبانى، بري

 كشور جهان مجازات 70اما هنوز 
فقط در . آورند اعدام را به اجرا در مى

 انسان اعدام 2100كم   دست2005سال 
ها در  تقريبا تمامى اين اعدام. اند شده

چهار كشور چين، ايران، عربستان 
ى آمريكا  سعودى و اياالت متحده

به اين ترتيب، . ندصورت گرفته ا
 جزو آخرين كشورهاى آمريكا

دمكراتيك است كه هنوز در آن 
 .آيد مجازات اعدام به اجرا در مى

كشورهايى هم وجود دارد كه در 
ها مجازات اعدام فقط در مورد  آن

بار صورت  هاى خشونت تبهكارى
هاى ديگر  گيرد، بلكه حتا در حوزه نمى

براى . مانند حقوق زناشويى و خانواده
تان سعودى نمونه در ايران و عربس

تواند به دليل همجسنگرايى  انسانى مى
اعدام شود، در كوبا به دليل فساد مالى، 
در امارات متحده عربى براى آلودگى 

هايى از چين  محيط زيست و در بخش
به . برى زنى و جيب  به خاطر كيفيحت

الملل، در  همين دليل سازمان عفو بين
برخى از كشورها گرايش معكوسى را 

كند، يعنى گرايش بسوى  مشاهده مى
 .مجازات اعدام بيشتر

      همĤهنگ كننده سازمانهاي حقوق 
بشر در اروپا و امريكا و كانادا، حسين 
ماهوتيها  در اين كنگره شركت داشت 

او گزارشي از اعدام در ايران ارائه . 
كرد و خاطر نشان كرد كه هم اكنون،  

 دختر و پسر جوان زير 23 ، در ايران
  . در انتظار اعدام هستند سال18
كميته انضباطي  ، 85بهمن  14 در ◄

 تن 4 سهند تبريز براي  دانشگاه صنعتي

از اعضاي انجمن هاي علمي 
دانشجويي اين دانشگاه عطف به 
اعتراضات دانشجويي ارديبهشت و 
خرداد ماه سال گذشته اين دانشگاه 

  .احكامي را صادر كرد
 عضو 4احكام كميته انضباطي عالوه بر 

 6انجمن هاي علمي دانشجويي براي 
نفر از ديگر دانشجويان نيز صادر شده 

خسارت  “نها وارد كردن آاتهام . است
عنوان شده ” به اموال عمومي دانشگاه

  .است
روزنامه سياست  ، 85  بهمن14 در ◄ 

)  به طيف اصولگرايان متعلق(روز 
 به اتهام درج مطالب  .توقيف شد

 .موهن 
وحيد عابديني   ، 85ن بهم 14در ◄

دانشجوي دانشكده حقوق و علوم 
سياسي دانشگاه تهران و عضو سابق 
انجمن اسالمي دانشگاه تهران و علوم 
پزشكي به كميته انضباطي دانشگاه 

  .تهران احضار شد
ميالد اسدي،   ،85بهمن   14 در ◄

عضو شوراي مركزي انجمن اسالمي 
دانشگاه خواجه نصير و مدير مسئول 

ريه دانشجويي فرهنگ مبارزه، به نش
فاحشه «علت درج مقاله اي با عنوان 

در شماره ششم اين » تو تنها نيستي
نشريه به كميته ناظر بر نشريات 

 .دانشجويي اين دانشگاه احضار شد
عاطفه يوسفي،   ، 85بهمن  14 در ◄

دبير سابق انجمن اسالمي دانشگاه 
 ممنوع ،صنعتي شريف، به دانشگاه

  .شدالورود 
امين خسروي عضو  ، 85بهمن در ◄

سابق انجمن اسالمي دانشجويان 
:  گفت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

ياسر محمودي و بهادر فكرآزاد از «
اعضاي سابق شوراي صنفي و مصطفي 

فرد عضو سابق شوراي مركزي  رييسيان
و من امروز با حضور در معاونت 

، احكام  دانشجويي اين دانشگاه 
.  خود را دريافت كرديم محكوميت

اتهام وارد شده به ما اقدام غيرقانوني 
به تحصن، مسدود كردن درب دانشگاه، 

ها، ممانعت از  اختالل در تشكيل كالس
ها و برداشتن سوئيچ بوده  تردد اتوبوس

است و تمامي اين احكام انضباطي 
صادر شده براي تحصن مهرماه در 
ه جريان مشكل خوابگاه دانشجويان شبان

   .بوده است
اميرحسن چهلتن   ، 85بهمن  16در ◄

 ،  »دم ايراني  رمان سپيده«كه اثر او،  
شده نامزد دريافت جايزه كتاب سال 

 در روزهاي اخير : بود، نوشت 
اند كه  هاي بسياري گزارش داده رسانه

دم ايراني از جانب آن  رمان من سپيده
دبيرخانه نامزد دريافت جايزه كتاب 

شما احتماال . م شده استسال اعال
دانيد رفتار باني اين مسابقه يعني  مي

 دهه اخير همواره 3وزارت ارشاد در 
مورد اعتراضم بوده است چون مغاير 
اصولي است كه بر اساس آن تربيت 

باعث تاسف . شده و به آن اعتقاد دارم
العاده من است كه اعالم كنم تا  فوق

زماني كه حتي يك كتاب براي 
مجوز معطل يا از حق انتشار دريافت 

محروم مانده باشد، خود را اخالقا مجاز 
دانم و لذا  به شركت در اين رقابت نمي

از سر لطف مرا از اين نامزدي معاف 
  .بداريد

عبدالرسول  ، 85 بهمن  16در ◄
آينده «ي  وصال، مديرمسوول روزنامه

ي ششم بازپرسي دادسراي  در شعبه» نو
م نشر اكاذيب به اتهاكاركنان دولت 

  .حاضر شد
 6نيويورك، (، 85 بهمن 16 در ◄

سازمان ديده بان ) 2007فوريه سال 
حقوق بشر اعالم كرد كه هفت نويسنده 

 كشور 22 نويسنده از 54ايراني از بين 
-دنيا جايزه ارزشمند و معتبر هلمن

اين جايزه به . همت را دريافت كردند
نويسندگاني در سطح جهان اعطاء مي 

كه قرباني اذيت و آزار سياسي شود 
 .شوند

دريافت كنندگان ايراني  جايزه امسال 
 :همت عبارتند از-هلمن

 ساله، 65علي اشرف درويشيان ، 
  20نويسنده برجسته و مولف بيش از 

 14 در صفحه

  بهمن22 بهمن تا اين22ن آاز



                                                                                                                                                                                       

 

 

14 
 

 
 

   1385  اسفند 13  بهمن تا 30    665 شما ره  2007 مارس  4 فوريه  تا 19   ا ز

 

 

تا اين   بهمن22ن آاز 
  بهمن22

 
 جلد كتاب كه طي چهار سال گذشته آ
 ثارش با سانسور و منع چاپ از سوي
  .دستگاه دولتي ايران مواجه شده است

 ساله، روزنامه 34شهرام رفيع زاده ، 
نگار، شاعر و وبالگ نويس كه رشته 
مقاله هايي را در زمينه قتل هاي 

وي . زنجيره اي به رشته تحرير درآورد
 بازداشت شد و مدت 1383در تابستان 

 روز را در زندان انفرادي سپري 83
  . كرد

 ساله، دبير 27يمي ، روزبه مير ابراه
سرويس و خبرنگار شماري از روزنامه 
هاي اصالح طلب كه در حيطه نقض 
 حقوق بشر و به طور خاص، مرگ زهرا 

 كانادايي به –كاظمي خبرنگار ايراني 
وي در تابستان . تحقيق پرداخته است

  روز را 60 بازداشت شد و مدت 1383
  . در زندان انفرادي سپري كرد

 ساله، روزنامه نگار 28 ، آرش سيگارچي
 به 1383و وبالگ نويس كه در زمستان 

دنبال نگارش مطالبي در خصوص 
وي . حقوق بشر در وبالگش دستگير شد

 سال زندان و سپس با 14ابتدا به 
تخفيف در حكم به سه سال زندان 

  . محكوم شد
 ساله، تحليلگر سياسي 33علي افشاري ، 

 1379و مدافع حقوق بشر در سال 
 روز را به 328دستگير شد و مدت 

خاطر نقشش در جنبش دانشجويي در 
پس از خروجش از . انفرادي گذراند

 سال 6ايران، دستگاه قضايي وي را به 
  . زندان محكوم كرد

 ساله، روزنامه 41انصافعلي هدايت ، 
نگار كه نقض حقوق بشر در استان 
آذربايجان را به شكل گسترده اي 

 1382 در سال پوشش خبري مي داد،
 روز را در انفرادي و 74دستگير شد، 

  .  ماه را در زندان گذراند18
 ساله، 29حسن زارع زاده اردشير ، 

روزنامه نگار در حوزه تحوالت سياسي 
وي تاكنون چند بار . و حقوق بشر

 ماه را در سال 8دستگير شده و مدت 
  .  در زندان اوين گذراند1382
نه خرقاني، فرزا ، 85بهمن  16 در ◄

شده   روزنامه توقيف مديرمسوول
به شعبه پنجم دادسراي » روزگار«

  .احضار شد  كاركنان دولت 
حميد رضاپور   ،85بهمن  18در ◄

دبير انجمن اسالمي دانشجويان مستقل 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

ي  ي كميته نامه برخالف آيين«:  گفت
عيت ها مبني بر ممنو انضباطي دانشگاه

احضار دانشجويان به اين كميته و 
صدور حكم براي آنها در ايام 
امتحانات، تعدادي از دانشجويان اين 

  ».دانشگاه به اين كميته احضار شدند
صبح روز گذشته  ، 85بهمن  18در ◄

جلسه رسيدگي به اتهامات مديرمسئول 
نشريه نواي وقت چاپ كرمانشاه در 

، به  دادگاه كيفري كرمانشاه 11شعبه 
رياست قاضي دامغاني و با حضورهيأت 

اتهام  . منصفه مطبوعات برگزار شد
عنوان شده عليه هفته نامه نواي وقت ، 
نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان 

 و شاكيان اين پرونده ، استعمومي 
معاونت اطالعات سپاه كرمانشاه ، 
دانشگاه پيام نور، اللهياري و كرمي 

  باشندنمايندگان پيشين مجلس مي
كميته دانشجويي  ، 85بهمن  18در ◄  

 اطالع داده دفاع از زندانيان سياسي
 كيانوش سنجري، وبالگ است كه 

نويس و فعال مستقل حقوق بشر براي 
روز چهارشنبه به دادياري دوم دادگاه 

اين .ويژه روحانيت احضار شده است
احضار به صورت تلفني صورت گرفته 

 .است
 30يك شهروند  ، 85بهمن  18 در ◄

ساله سنندجي به نام جهاندار محمدي 
به اتهام فعاليت سياسي و ارتباط با 
احزاب كرد مخالف دولت از سوي 

 سال 15دادگاه انقالب اسالمي به 
 . حبس محكوم شد

ي انضباطي  كميته، 85بهمن  19 در ◄
سابقه،   در اقدامي كم دانشگاه مازندران

 را  نفر از فعالين دانشگاه مازندران8
اي توضيحات و بازجويي به  براي پاره

ضياءالدين  .اين كميته احضار كرد
نبوي، صادق خوشحال، سعيد 

نژاد و بيژن صباغ امروز  يعقوبي
جهت دفاع حضوري از ) چهارشنبه(

. اتهامات ابالغ شده حاضر شدند
همچنين گيتا آذري، آرش پاكزاد، 
نيكي موالنا و يكي از دانشجويان 

رزي طي يك نوبت ي كشاو دانشكده
ي آينده  ي هفته ديگر در روز دوشنبه

 .از اتهامات خود دفاع خواهند كرد
نشر عقايد اتهاماتشان عبارتند از 

پراكني،  ماركسيستي و كمونيستي، شايعه
هاي تريبون آزاد  برگزاري كالس

فلسفي بدون مجوز رسمي، شركت در 
مراسم روز دانشجو، پخش نشريات با 

 دانشجويان و محتواي چپ در بين
 . توهين به حراست و بسيج دانشجويي

نسرين  ، 85بهمن  22 در ◄
بيگي  فعال دانشجويي دانشگاه  سلطان

 دادگاه 15عالمه طباطبايي به شعبه 
  .انقالب احضار شد

پاكسازي «  معلمان ، 85بهمن  22در ◄
بر اساس :  اطالع داده اند» شده 

 معلم و دبير 1510اطالعات موجود 
 و دبيرستانهاي كردستان شامل مدارس

 نفر در مريوان، 281 نفر درسنندج، 334
 116 نفر در سقز، 244 نفر در بانه، 230

 نفر در ديواندره، 119نفر در كامياران، 
 نفر در بيجار 10 نفر در قروه و 176

صرفا به داليل عقيدتي و مذهبي مورد 
پاكسازي دستگاههاي گزينشي و امنيتي 

مي قرار گرفته و دولت جمهوري اسال
 . از كاز بركنار شده اند

احمد نورحسيني،  ، 85بهمن 23 در ◄
 حسن سهيلي فرد، سعيد قربانيان و 

  تن از دانشجويان 4كاظم حسين زاده 
دانشگاه تربيت معلم سبزوار در پي 
اعتراضات دانشجويي به قتل توحيد 
غفارزاده در سبزوار به دادسراي 

حضار عمومي و انقالب اين شهر ا
 . شدند
وكيل مدافع   ، 85 بهمن 23   در◄

 از برگزاري "ميهن هم"ي  روزنامه
ي رسيدگي به اتهامات  جلسه

غالمحسين كرباسچي مديرمسوول 
 "ميهن هم"ي  شده ي توقيف روزنامه

 1083ي  ماه در شعبه  بهمن28در 
 . دادگاه عمومي تهران خبر داد

يونس زارعيون  ، 85 بهمن 23   در◄
» آرمان دانشجو«بق تشكل دبير سا

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز به 
 . ي انضباطي احضار شد كميته
مسعود هاشمي   ، 85 بهمن 23  در◄

تخته « دانشجويي  مديرمسوول نشريه
اين «: دانشگاه زنجان خبر داد» سياه

ي ناظر بر نشريات  نشريه به كميته
دانشجويي براي پاسخ به برخي 

 » .سواالت احضار شد
 بهمن، 22در :  فرياد يك زنداني ◄

بادي  نوشته آعلي رضا كرمي خير 
 : است 

 زندان 5من در، بند سياسي فرعي    
رجائي شهر كرج هستم واز نارسائي 
قلب، سرسام، بزرگي پروستات، داغان 
شدن سيستم تنفسي دراثرارسال 
گازبداخل سلول، ضعف دست وپا 
د وزبان دراثر سكته مغزي تحميلي، در

كمر، آرتروز زانوان، تورم درشبكيه 
چشم چپ ونا بينائي نسبي، معيوب 
شدن گوش راست دراثرسيلي هاي 
متعدد توسط باز جويان دربازجوئي 

 شكستگي عينك طبي،  هاي متعدد،
نبودن اپتومتريست  وعينك سازدر 
زندان امنيتي ومخوف رجائي شهرونيز 
فشارهاي روحي ناشي ازترور برادرم 

چنين زيرماشين گرفته وپسرم وهم
شدن دخترم، ازدواج دختر بزرگم 

 عدم ترخيص،  "بدون حضور من وايضا
ولو موقت، اينجانب براي موارد فوق 
الذكر علي الخصوص براي شركت 
درمراسم تدفين پسرم اميد وحتي 

مراسم سالگرد شهادت او، ولو براي 
چند ساعت كه بعلت مخالفت وزارت 

از .ميبرم اطالعات صورت گرفته، رنج 
سوي ديگرچون پسرم پس ازبزندان 

    تنها نان آور خانواده بود، افتادن من،
 يكي ازدخترانم  لذا بعد ازتروراو،

الجرم ترك تحصيل كرد وبا چندرغاز 
حقوق خود، دراين جهنم سراي 

اينها . آخوندي بكارمشغول شده است 
گوشه اي ازدردهاي من است كه 
 مورد بغض وكينه آخوندهاي ضد

 پس  عالوه برآن،.ايراني قرارگرفته ام 
ازآنكه دربيمارستان زندان، توسط 

مورد معاينه )) زرين دفتر(( دكتر
قرارگرفتم، پس ازانجام اقداماتي چون 
سونوگرافي، راديو لوژي وآزمايشات 

 ايشان تشخيص  متعدد خون وغيره،
 موردعمل "دادند كه ميبايستي فورا

شكي جراحي قراربگيرم، كميسيون پز
بيمارستان زندان، نظردادند كه قلب 
من براي بيهوشي، داراي ريسك باالئي 
است وچون بيمارستان زندان به 
امكانات الزم مجهز نيست، براي هرنوع 

 ميبايستي من  را به يك  جراحي،
بيمارستان مجهزدرخارج اززندان 
منتقل كنند كه بازهم با مخالفت 
 وزارت اطالعات روبرو گرديد وبناچار

موضوع را درسايتهاي اينترنتي منتشر 
 . كرديم 

دراين رابطه وزارت اطالعات، 
را تحت فشار )) زرين دفتر((دكتر

گذاشت وايشان كه به استناد جواب 
آزمايشات وعكسبرداريهاي مختلف، به 
اين نتيجه رسيده بودند كه من 
ميبايستي بيدرنگ مورد عمل جراحي 
ن قراربگيرم، الجرم مرا به بيمارستا

احضاركرده وپس ازاشاره با گوشه 
چشم، به من گفتند كه شما به عمل 
جراحي نياز نداريد وفقط با قرص 
معالجه ميشويد، لذا چند حب قرص، 
آنهم فقط براي يكباربه من دادند ومرا 

 . بحال خودم رها كردند 
آيا بنظرشما هموطنان، آيا بنظر شما 
انسانها يك پزشك بايد وجدان پزشكي 

وگند پزشكي وتعهدي را كه وحتي س
درمقابل بيماران دارد را زيرپا بگذارد 
وبخواست وزارت اطالعات، ناگهان 

 درجه چرخيده وازدرمان يك 180
انسان دربند وزير حكم اعدام كه 
سالمتي تا لحظه زنده بودن حق مسلم 

 اوست خودداري نمايد؟
من فقط ميتوانم براي هموطنانم 

دان در وديگرانسانهايي كه نهاد وج
وجودشان هنوز بيدار است، اين كلمه 

كمك ، كمك ، (( را فرياد و فرياد بزنم 
 ))  كمك ،

 ، بازتاب  سايت ، 85 بهمن  24 در ◄
اي منسوب به وزارت  پيرو اطالعيه

 كه فعاليتش رافرهنگ و ارشاد اسالمي، 
گفته  ه است ، غيرقانوني اعالم كرد

از وزارت فرهنگ و ارشاد : است 
 به ديوان عدالت اداري اسالمي

 .شكايت خواهد كرد
 قاتل سحرگاه 4  ، 85 بهمن 24  در ◄

امروز در محوطه زندان اوين به دار  
 .  آويخته شدند

اسماعيل سلمانپور،  ، 85 بهمن 24 در◄
سروش برزو، بيژن پوريوسفي و آرمان 
صداقتي دانشجوياني هستند كه به اتهام 
ه شركت در حوادث خرداد ماه دانشگا

اميركبير و درگيري در روز ورود 
الورود به دانشگاه   دانشجويان ممنوع

اميركبير در ترم گذشته، به كميته 
اين  .اند  انضباطي احضارشده

دانشجويان همگي عضو انجمن اسالمي 
 .دانشجويان دانشگاه اميركبير هستند

 

اصغر  پارسا از رهبران 
نهضت ملي ايران در 

 گذشت
 

زنده يادان آقايان اصغر پارسا همراه 
دكترعلي شايكان و حسن صدردر 

 از  بنام هيئتي1330اوائل  تير ماه 
 ارائه جواب ي برا جانب دولت ايران
اين هيئت  « .  بودهبه دادگاه الهه رفت

مأموريت داشت  كه بدون شركت  در 
) 1330 تير ماه 8( جلسه عمومي  ديوان

، دالئل  ايران را بر  عدم صالحيت 
( لي دادگستري بين المللي ديوان عا

 پرونده ي بررسي برا) دادگاه الهه 
 يامر.  به استحضار قضات برساند بود، 

ن صحه آكه بعداً خود دادگاه الهه بر 
 مطرح شدن نام اصغر با« .گذاشت

 از ايشان يخومردم پارسا در اخبار، 
 يخواستند كه خود را نامزد نمايندگ

  كند وي خو شهر  ازيمجلس شورايمل
سرسپرده  "يجمال امام"به رقابت با 

   "دربار" و منصوب از جانب انگليس 
سردسته ي مخالفان حكومت ملي 

   شوراي ملي  16مصدق در مجلس 
  .بپردازد

 دوره ي به نمايندگو ترتيب ابدين    
 انتخاب و در ي مجلس شورايمل17

 فراكسيون نهضت يمجلس سخنگو
 ».شت گيمل

امل تهديد مهمترين عو«    يكي از 
كننده اي كه درسر راه  مصدق قرار 

  مجلس شوراي ملي   17داشت، دوره 
 به 1332بود كه از اوايل  خرداد 

صورت پايگاه تحريكات و توطئه هاي 
دشمنان داخلي و خارجي در آمده 

 .بود
. پي. در برنامه مقدماتي عمليات تي     

به اين »   ارتباط با مجلس«  آژاكس در
روشن اشاره شده است نكته  بطور 

اين امر، جهت اقدام شبه قانوني «  :كه
به اين منظور، . ، داراي  اهميت است

بايد به نمايندگان مجلس  رشوه 
« در گزارش  سازمان.    پرداخت شود

پس از نشستهاي  ماه  «: آمده است» سيا
 در نيكوزيا گستره اين 1953مه سال 

فعاليتهاي ضد مصدقي به شدت افزايش  
مجموعه اي از اين فعاليتها . فتيا

تالشي بود كه با تخصيص دوازده  
هزار دالر در هفته در بيستم ماه مه از 

اعضاي  » خريدن«سوي تيم سيا براي 
مجلس در آن . مجلس صورت گرفت

زمان فقط  هفتاد و نه عضو داشت و  
بنابراين اين مبلغ براي انجام دادن 

 چنين كاري بسيار زياد بود
 رأي 41هدف اساسي، كسب   - الف 

عليه مصدق و نيز تضمين حد نصاب  
رأي جهت اقدام شبه قانوني مزبور،  از 

 نماينده درمجلس 53طريق اتكا به 
از نظر سرويس اطالعاتي  ( است 

 نماينده اي  كه 20بريتانيا بايد به 
اكنون در كنترل ما نيستند، رشوه 

 ) پرداخت شود
از طريق تماس  با نمايندگان بايد . ب 

عوامل محلي  سرويس  اطالعاتي  
سيا   هنگام نياز  و . بريتانيا انجام گيرد

از راه فشار بر نمايندگان مجلس ، 
پشتيباني را صورت مي دهد و  بخشي 

 » . از وجه را فراهم خواهد كرد

مصدق از طرفداران خود در مجلس 
 ي استعفابا. خواست كه استعفاء دهند

 هرچند ،طرفداران مصدق از مجلس
 بسياري از نمايندگان  استعفاء دادند، 

مصدق سپس در . مجلس تعطيل نشد
سيزدهم مرداد / چهارم اوت

رفراندومي را طراحي كرد كه پارسا 
استعفا  بعنوان نماينده پس از  

 نظارت ياالختيار دكتر مصدق برا تام
  .بر رفراندم به آذربايجان اعزام شد
ل مردم با اكثريتي قاطع به انحال

 .مجلس رأي دادند
-يانگليس" ننگين يكودتاپس از 

كه با   1332  مرداد 28  "يآمريكائ
رهبري دو روحاني بهبهاني و كاشاني و 
با همكاري در بار پهلوي و قرار دادن 
اراذل و اوباش پيشاپيش قواي نظامي 

بر ضد حكومت ملي دكتر مصدق  
 يخو شهر در صورت گرفت،     او را  

 كمتر از ،يبعد از مدت . دستگير كردند
 و در شد از زندان آزاد او يكسال، 

ياران و  كه ينهضت مقاومت مل
وجود آورده بطرفداران مصدق 

راه " فعاالنه شركت و در انتشار ،بودند
اين نهضت .   داشت شركت "مصدق

 رژيم كودتا   از طرف ينيز پس از مدت
 .شدسركوب 

 30( دوم ي تشكيل جبهه مل    پارسا در 
كرد و از اعضاء   شركت ) 1339تير 

 در كنگره .  مؤسس جبهه دوم بود
 ي با آرا) 1341 ديماه 4(ي جبهه مل

 يبه عضويت شورا)  رأي138( ي باالئ
و در شت  انتخاب گي جبهه مليمركز

 .كرد شركت يتدوين منشور جبهه مل
 در ، جريان تحصن در مجلس سنادر   «

 ي در اعتراض به عدم آزاد1339سال 
 در بازداشت يانتخابات، چند ماه

درمجلس سنا قرار داشت و بار ديگر در 
 نزديك به يكسال به زندان 1342سال 
 .افتاد

 و فعاليت 57 از انقالب بهمن پس   
 به عنوان عضو وا  يجبهه ملمجدد 
 جبهه ي رهبرئتي و هي مركزيشورا

پيام جبهه " و نيز مسئول راني ايمل
غول شد و تا  به فعاليت مش" ايرانيمل

قريب به يكسال چندين شماره از 
 در اواخر . »  را منتشر كرد"پيام"

  بخاطر "پيام" نشريه 60خرداد 
 همانند برسراليحه قصاصموضعگيري 

ديگر روزنامه ها و جريده ها نظير 
تعطيل شد .... انقالب اسالمي ، ميزان و 

 بر ضد 1360و پس از كودتاي خرداد 
ب مردم ايران اولين رئيس جمهورمنتخ

و  سركوب آزاديها ،  زنده ياد اصغر 
 1362 در سال  و د شيمخفپارسا  

دستگير و به مدت سه سال و سه ماه در 
  از ويرانگريهاي استبداد ، .زندان بود

يكي سانسور » مذهبي « از سلطنتي و 
شديد شخصيتهاي مبارز و خدمتگزار 

تا مگر نسل امروز و . ايران است 
ا، نمادهاي مبارزه در راه نسلهاي فرداه

. زادي را به ياد نيز نياورند آاستقالل و 
اما استبداديان نادانند و نمي دانند كه 
خدمت و يا خيانت اشخاص به مردم و 
كشور ، از وجدان تاريخي نازدودني 

 . است 
         روانش شاد باد 
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  آقاي خميني در پاريس در -  1
مومي ي  خبري و ع مصاحبه با رسانه ها

جهان  از حكومت روحانيون يا  نظام 
واليت فقيه  سخني نگفت  و به همين 
 جهت در مقام توصيف دولت اسالمى،

خود او در داخل دولت : گفت 
وي اين سخن  .فعاليتى نخواهد داشت

... امام و: ( را چند نوبت تكرار كرد
مصاحبه با ژورنال منطقه دون آلپ 

 )124 پاريس ص - 1357 آذر 7فرانسه 
 مردم هستند كه بايد افراد "اوال* 

كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب 
كنند و مسئوليت امور را بدست آنان 

توانم   نمى"بسپارند وليكن من شخصا
مسئوليت خاصى را "در اين تشكيالت 

بپذيرم و در عين حال هميشه دركنار 
مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه 

 ."دهم ارشادى خود را انجام مى
مصاحبه با تلويزيون ... امام و ( و 

 ص 78 نوامبر 15آلمانى زبان سوئيس 
190( 
بايد اختيارات دست مردم باشد و " * 

هر آدم عاقلى اين را قبول دارد كه 
مقدرات هر كس بايد در دست 

مصاحبه با ...  امام و-« . خودش باشد
 78 هفتم نوامبر - 57 آبانماه 16اشپيگل 

 » .2ص 
   آقاى خمينى براى خود نقشى    * 

گيرد و علماء نيز حكومت  در نظر نمى
مصاحبه با ... امام و(نخواهند كرد  

 آبان 20سى آمريكا . بى. خبرنگاران ان
 )201 ص 57ماه 
من براى خودم نقشى، جز هدايت *   

... امام و(گيرم   ملت و حكومت، بر نمى
 آبانماه 4 مصاحبه با رويتر 203ص 

  )س پاري1357
. علما خود حكومت نخواهند كرد*     

آنان ناظر و هادى مجريان امور 
باشند اين حكومت در همه مراتب  مى

خود متكى به آراء مردم و تحت 
نظارت و ارزيابى و انتقاد عمومى 

 ».خواهد بود
 
 -  آقاي خميني راجع به آزادي ها- 2

ملت ايران اليق « :اظهار داشت 
امام خمينى  (آزادى و استقالل است  

 پاريس ص 1357 آبان 2سخنان ... و
160( 

گويد كه اين مردم اليق   شاه مى   
آزادى نيستند، بايد توى حبس باشند، 
. اليق اينكه به آنها آزادى بدهيم نيستند

زنند و  چرا؟ براى اينكه دارند داد مى
زنند كه آقا آزادى بدهيد،  فرياد مى

 همه !!اينان اليق نيستند. آزادى بدهيد
زنند كه ما  مردم دارند فرياد مى

خواهيم، استقالل  آزادى مى
پس اگر داشتند مردم چه . خواهيم مى
ها  شود منطق خواستند؟ معلوم مى مى

منطق شاه اينست كه در . فرق دارد
مملكت من آزادى هست يعنى همه 

اين منطق ! شان تحت شكنجه هستند
يك كسى اسم آزادى را بگذارد ! است

. گوئيد ى كه شما شكنجه مىبه آنچيز
استقالل هم در منطق شاه چيز 

 »..... ديگريست
آزادى راديو و تلويزيون و  در باره * 

سخنان ..  امام و( : گفت مطبوعات 
 1357بهمن 14خمينى صبح شنبه  آقاى
 و مصاحبه با پائزه سرا ايتاليايى 154ص 
 )168 ص 57 آبان 11

بنظر من راديو و تلويزيون و " 
عات بايد در خدمت ملت باشد و مطبو
ملت را . ها حق نظارت ندارند دولت
تحميق ملت از . شود تحميق كرد نمى

را "اسم "شود كه همين  كجا صادر مى
دولت حق . بايد به خود او گذاشت

نظارت ندارد و شما بايد آزادانه كار 
 "كنيد و حق خود را بگيريد

و مطبوعات در نشر همه حقايق و  *  
 .آزادندواقعيات 

... امام و( :  گفتآزادى بياندر باره  - 
 ) 41 ص 1357 آبان ماه 11در پاريس 

بشر در اظهار نظر خويش آزاد   «  
 ». است

 آزادى براى همه در بيان و حق - 
به نقل ... امام و( :، او گفت همه بر آن 
 ص 1358 فروردين ماه 12از كيهان 

40( 
ر در اسالم اختناق نيست، د     *   

اسالم آزادى است براى همه طبقات، 
براى زن، براى مرد، براى سفيد، براى 

 .سياه، براى همه
امام : ( گفت آزادى شغل  و در باره  * 
 مصاحبه با سازمان عفو بين 40ص ... و

  )1978 نوامبر 10المللى 
در اسالم آزادى انتخاب شغل براى    

هر فردى بر حسب ضوابط قانونى 
  محفوظ است

آزادى در بيان و آزادى در تعيين * 
...  امام و( حق مردم استسرنوشت 
 ) 168 در پاريس ص57 آبان5سخنرانى

 
 وي در مورد استقالل  آينده كشور  -3 

استقالل، نوسازى كشور است  «  :گفت
 ص 1357 بهمن 25كيهان ...  امام و(

125(  
 ما وارث يك مملكت آشفته، يك    

لكت اجنبى مملكت زلزله زده، يك مم
زده و يك مملكت دشمن زده هستيم 
كه براى نوسازى آن ملت ايران بايد 

 .قيام كند
 و استقالل عبارتست از رها يى از - 

...   امام خمينى و (ها  وابستگى
 78 نوامبر 20 - 57 آبان 29سخنرانى 

  )194در پاريس ص 
 استقالل مملكت عبارتست از    

و استقالل تمام دستگاههاى دولت 
 .ارتش كه وابسته است

 و استقالل از بين بردن نفوذهاى - 
سياسى و اقتصادى و نظامى و فرهنگى 

...  امام و(قدرت خارجى است  
   )145 ص 1357 اسفند 15آيندگان 

 ما اگر بخواهيم استقالل حقيقى    
بدست آوريم، بايد سعى كنيم تمامى 
اشكال نفوذ امريكا چه اقتصادى و چه 

نظامى و فرهنگى را از بين سياسى، چه 
ببريم و من اميدوارم ملت ايران به اين 

 مهم هر چه زودتر برسد
 اما استقالل و رشد اقتصادى محل - 

 :خاصى در حركت استقالل دارد
 ( :او گفت  درباره مخازن كشور - 

 7مصاحبه با اشپيگل ... امام خمينى و
 )161 ص 78نوامبر 

ت  ما در مقابل نسل آينده مسئولي
 .نگهدارى از مخازن نفت را داريم

هاى بين المللى   در رابطه با شركت- 
سخنرانى ...  امام خمينى و( :او گفت 

 )196 و 195در پاريس ص 
 اقتصاد كشور از سلطه بيگانه آزاد 

هاى اقتصادى،  گردد و ديگر برنامه مى
برنامه هايى نخواهند بود كه هدفهاى 

ه اجرا شركت بين المللى را در ايران ب
 .بگذارد

 و ملت ايران اليق آزادى و استقالل - 
 آبان 2سخنان ...   امام خمينى و(است  
 )160 پاريس ص 1357

 
   پاسخهاى آقاى خمينى در باره  - 4

 :زنان  روشن بودند
نابرابرى ميان زن و مرد نيست و  *  

آزادى در رأى دادن و انتخاب شدن 
شورا سخنرانى ظهر عا...  امام و(دارند 

 1978 دسامبر 11 - 1357 آذر ماه 20
در پاريس خطاب به دانشجويان 

سازمان انرژى اتمى ايران در آلمان 
  )203ص 
و زنان در انتخاب شغل و سرنوشت *  

پيام به ملت ... امام و«. و پوشش آزادند
 شب پيش از 1358 فروردين ماه 11

 » 203روز رفراندم ص 
و زنان در انتخاب فعاليت   *    

سرنوشت و همچنين پوشش خود با 
پيام ... امام و( . رعايت موازين آزادند

 شب پيش 1358 فروردين 11به ملت 
  )203از روز رفراندوم ص 

 در خور توجه  اينكه  از انقالب بهمن 
   تا آغاز مجلس  خبرگان  براي 57

تدوين قانون اساسي از  نظام واليت 
 يدر واقع كودتا. فقيه  خبري نبود 

 خواسته ها و شعارهاي ضداول بر 
انجام انقالب  در همان مجلس خبرگان 

 .گرفت
اكنون در بيست و هشتمين سالگرد     

  حكومت روحانيت در  ،انقالب ايران
  اوضاع ،شكل رژيم  واليت  مطلقه فقيه

اقتصادي ، سياسي  ، اجتماعي و  
فرهنگي ايران  و سرنوشت حال و 

 ،رصت سوزيها  ف را از راه آينده كشور 
 بدون  شك روند   . وخيم  كرده است 

»  اسالم ناب محمدي« نظري و عملي  
آقاي  خميني  و  پيروان و وارثين او  
كه اراده معطوف به قدرت  سياسي  

عامل اصلي  و دارند، ند ه اداشت
 زيرا  .وضعيت كنوني كشور است

  سركوب آزاديهاي سياسي ، - 1
و  و كتب مطبوعاتسانسور و مميزي «

گران و  فشار بر خبرنگاران و تحليل
اهل قلم تداوم و شدت يافته، بلكه 

 متأثر از –نوعي خودسانسوري 
فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم و 

 –هاي گوناگون  تهديدها و محدوديت
 . بر مطبوعات كشور القا شده است

هاي فراواني در كوتاه   كه هزينهامري
 ببار "ايران"و دراز مدت براي 

  به كارگيري گسترده . وردآخواهد 
خشونت در جواب انسانهاي معترض و 
نقض حقوق ذاتي  انسان ، فقر، نابرابري 
و نداشتن امنيت شغلي و اجتماعي، 

،  ...  وجود قوانين تبعيض آميز و 
ها به تجاوزديگرآزارهاي جنسي و 

  فروش زنان و دختران(  منزلت زن
است  كه   فساد  گسترده اي بيانگر ... )و

 .رژيم  روحانيت  مسئول  آن است
  وابستگي  شديد و روزافزون  - 2 

بودجه كشور به در آمدهاي نفتي و 
افزايش هزينه هاي جاري  بر خالف 

بيني شده  برنامه  چهارم  رژيم كه  پيش
بر  و  درصد كاهش يابد 20ساالنه بايد 

  درصد اين 30 تا 20عكس  سالي 
و بد ها افزايش مي ياهزينه 

هاي بانكي در  سوءاستفاده از وام
 . .. وهاي گذشته دولت

 گسترش  بازار داللي  و سوداگري  و -
 در سال «چنانكه   انواع بورس بازي ها

هاى اخير سهم توليدات داخلى در 
بازارهاى كاال و خدمات تقليل و سهم 
كاالهاى خارجى به شدت افزايش 

به بيان ديگر به سياست . يافته است
 انبساطى دولت در افزايش هاى

تقاضاى كل از طريق افزايش واردات 
و نه افزايش توليد داخلى پاسخ داده 

ارزش واردات كشور از . شده است
 به 1380 ميليارد دالر در سال 1/18

 1384 ميليارد دالر در سال 39بيش از 
 » .رسيده است

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، (
 كه  و اين در حالي است) 1384

  در 85 آذر  5بگزارش ايسنا  در
ترين گزارش واحد اطالعات  تازه

 Country"اقتصادي اكونوميست كه 
Risk Service October 2006" نام 

دارد ميزان واردات كشور در سال 
 ميليون دالر 969 ميليارد و 40گذشته 

بيني شده است كه اين  برآورد و پيش

 5/4ش ميزان در سال جاري افزاي
 ميليارد و 45ارد دالري داشته و به ميلي

اين حجم !  ميليون دالر برسد476
عظيم واردات فقط در سايه افزايش 

در . درآمدهاى نفتى ممكن شده است
اين صورت زمانى كه با محدوديت 
درآمدهاى ارزى روبه رو شويم، با 
محدود شدن اجبارى واردات، تورم 

 درصدى همراه با شوك هاى 50-40
دى دور از انتظار سنگين اقتصا

واردات گسترده با ارز فراوان .نيست
حاصل از افزايش درآمد هاى نفتى به 
كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت 
هاى توليدى يا تعطيلى كارخانجات 
داخلى خواهد انجاميد كه نتيجه اى 
جز افزايش بيكارى كارگران 

   بانك  مركزي .» دربرنخواهد داشت
ري نرخ  در گزارش ديماه  سال جا

 درصد اعالم كرده است 5/12تورم را 
هاي آتي رقمي بيش از اين  در ماه« و  

 چرا كه در .را به ثبت خواهد رساند
پايان هر سال بازار كاالها افزايش 

كند كه  قيمتي سنتي را تجربه مي
شود اين افزايش هر ساله،  بيني مي پيش

هاي دولت  امسال با توجه به سياست
 سنتي به يك  تنهم اين رشد قيم

شكني تاريخي تبديل خواهد  ركورد
و باالخره اينكه بانكهاي كشور به »  .شد

جاي اينكه در خدمت مردم و توليد 
باشند محل اصلي رانت خواري شده 
 اند و به فساد اقتصادي شدت مي

 .بخشند
نشگاهها  به ا  نامه اساتيد كشاورزي د- 3

احمدي نژاد  وضعيت كشاورزي ايران 
در بخشي از . وبي نشان  ميدهدرا  بخ

متاسفانه «آن نامه   آمده است 
هاي دولت در بخش كشاورزي  سياست

مدت است در حال حاضر  غالباً كوتاه
هاي  خصوص آب فشار بر منابع آبي به

كه  طوري زيرزميني به شدت باال رفته به
بر حسب اعالم وزارت نيرو بيش از 
هفت ميليارد مترمكعب بيالن منفي در 

هاي زيرزميني وجود دارد كه  فرهس
نتيجهء سياست افزايش توليد برخي 
محصوالت به هر قيمتي و بدون توجه 
به منابع پايه بوده كه حتي در حال 
حاضر امنيت غذايي و امنيت ملي 

كند و ادامهء اين  كشور را تهديد مي
وضعيت نه تنها امنيت سياسي و 
اجتماعي را به خطر خواهد انداخت 

ان و آباداني و اقتصاد كشور و بلكه عمر
هاي آتي را در معرض  حقوق نسل

تهديدات جدي قرار داده و در نهايت 
باعث گسترش كويرهاي جديد در 

هايي چون فارس، خراسان،  استان
كرمان، آذربايجان، همدان، مركزي، 
قزوين، زنجان، قم، سمنان و تهران 
خواهد شد و يقيناً براي اصالح 

فردا دير خواهد هاي اجرايي  سياست
بود و آيندگان بحق نسل فعلي را 

 تن 54نامه انتقادي ( .دانند مسوول مي
از اساتيد كشاورزي  دانشگاهاي ايران 

  )3/10/1385:  روزنا-به احمدي نژاد 
 پيش خور  كردن ثروت هاي ملي – 4

كشور و   كوتاه كردن عمر  ذخائر 
. نفتي از برنامه هاي نظام مافيائي است 

 نوذري مدير عامل غالمحسينآقاي 
« : شركت ملي نفت  اذعان مي كند 

 ميليارد 630ايران با داشتن بيش از 
 سال آينده نفت 70بشكه نفت درجا ، تا 

به بيان )   1385/11/18 -مهر ( ».دارد
«   .  ديگر نفت را به حراج گذاشته اند

روژه استرن ، اقتصاد و جغرافي داني 
نس تدريس كه در دانشگاه جون هابكي

با ناتوان شدن «: مي كند، مي گويد
صنعت نفت از صدور نفت، اقتصاد 

.  سيب پذير مي شود آايران بي ثبات و 
 ميليارد دالر از فروش 50ايران ساالنه 

.  ورد آمد بدست مي آنفت خود، در
 درصد از 12 تا 10بنا بر ارزيابي ، ساالنه 

 5از حاال تا . ن كاسته خواهد شد آ
ه ، صدور نفت سال به سال يندآسال 

ن پس، ميزان آاز . كمتر مي شود

كاهش بيشتر مي شود و در سال 
 ».،  از ميان مي رود 2015

     هرچند استرن بر اين باور است 
كه حق با دولتهاي غربي است وقتي 
مي گويند ايران بطور مخفي مشغول 
توليد بمب اتمي است، اما واقعيت 

يزنيازپيدا اينست كه به انرژي اتمي ن
 .مي كند 

     ايران در داخل، به قيمت ارزان 
از سرمايه گذاري . نفت عرضه مي كند 

در . الزم در نفت نيز غفلت مي كند 
نتيجه، ديگر نخواهد توانست نفت 

 .صادر كند 
 7/3     در حال حاضر، ايران حدود 

ميليون بشكه نفت در روز توليد مي 
 اي  هزار بشكه از سهميه300كند كه 

مدي كه از آدر. كه دارد كمتر است 
 5/5اين بابت از دست مي دهد، ساالنه 

 . ميليارد دالر است 
    هرگاه امريكا شكيبا باشد، تا چند 

شتي آسال ديگر، ايراني با رفتاري 
نها دارند آنچه آ.  جويانه خواهد يافت 

با خود مي كنند بسيار بدتر از هر 
نها آكاري است كه ما مي توانيم با 

 ». بكنيم 
 

آقاي خميني در پاريس  در  انتقاد     
به سياستهاي اقتصادي  رژيم شاه  اظهار 

استقالل كشور را بكلي  از « : داشت كه
تمام بنيادهاي  . ميان برده است

اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و 
فرهنگي  كه اين ملت طي قرون براي 
زندگاني  مستقل خويش  فراهم آورده 

يله اين رژيم از ميان برده بود، بوس
بيشتر از اين، برنامه هاي . شده است

اقتصادي  كه امريكائيان بدست  اين 
رژيم، توأم با فساد بسيار اجرا كرده اند، 
دستگاه اقتصادي  را از ميان برده و 
امروز  مردم كشور  به صدور  نفت 

اما  . وورود كاال گذران مي كنند
اقتصاد همين گذران، به قيمت انهدام 

كشور در سالهاي  آينده تمام مي شود 
كه نفت رو به اتمام مي گذارد و در 

مصاحبه ( » .آمد آن كاهش مي پذيرد
 16 – "اشپيگل"با مجله آلماني ... امام

 )78 نوامبر 7 برابر با 57آبان 
 

 !مردم ايران 
 

سران  رژيم  واليت  مطلقه فقيه با  
ها ضد و نقيض  خود   گيري موضع
ا سياست خارجي ايران را  در آشكار

تنش و بحران هاي  شديد  دچار كرده 
اند و  اين نشان دهنده ي عدم 
مسئوليت آنها در قبال حقوق ملي 

و . ايران و  استقالل  كشور  است
افزون بر آن سخنراني هاي بلند 
نامعقول احمدي نژاد با  شعارهاي  
تنش زا،  تحريكات  و تهديدات  خود 

 كشورها كه از حمايت بعضي ازضد بر 
شخص خامنه اي بر خوردار  مي باشد ،  
ايران را در  سطح جهان   در انزوا  

امريكا به بهانه  بي . قرار داده است
ثباتي و  تهديد  امنيت  منطقه از طرف  
ايران  ،حضور ناو هواپيمابر همراه با 

هاي مورد پشتيباني خود را  كشتي
ترش توجيه ميكند و اين افزايش و گس

نيروها در يك منطقه ،آنهم در خليج 
فارس ،از ديدگاه و نظرگاه بسياري از 
ناظران سياسي و ايرانيان احتمال يك 

 تجاوز يتخاصم نظامي از طرف امريكا
 كشور را هرچه بيشتر افزايش ضدگر بر 

 .داده است
 كه  هزينه و عواقب اينست  فاجعه     

ان را  بايد   مردم اير جبران ناپذير  آن
اصوالً  روش عملي رژيم .   بپردازند 

 بحران و "واليت فقيه   با  سيا ست 
  امريكا  و باالخص "تهديد و تحديد

نومحافظه كاران آمريكا  همخواني 
زيرا نو محافظه كاران  روش . دارد 

سلطه طلبي و نظامي گري خود را در  
قالب يك تئوري در سند بسيار مهمي 

  2002بر توسط كاخ سفيد در سپتام
 16 در صفحه منتشر»   جنگ پيشگيرانه«تحت مفهوم 
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براي نجات وطن 
 برخيزيم

 
جاي دين را بگيرد،  همين است كه 

يد و بايد بكار آدين نبايد بكار قدرت 
زادي و استقالل آبرخورداري انسان از 

و اگر دين . يد آو ديگر حقوق خويش 
بخواهد بدين كار بيايد، مي بايد بيان 

 بياني شفاف و سر راست باشد زادي ،آ
ن را تجربه كند و آتا هر انساني بتواند 

ن در برخورداري از آئي آاز كار
حقوق و رشد خويش اطمينان حاصل 

  .كند
    بدين قرار،  محلي براي فقهي كه 
بيان قدرت باشد و فقيهان را صاحب 

ديني . اختيار مردم كند، باقي نمي ماند
.  شود با اين فقه، ضد دين حق مي

هرگاه  نياز به كساني باشد كه علم دين 
تحصيل كنند و از رهگذر اجتهاد ، بر 
وفق اصول راهنماي دين بمثابه بيان 

زادي، براي پرسشهاي روز ، پاسخ آ
نها حقوق آبجويند، قلمرو علم و اجتهاد 

نها  و آذاتي انسانها و حقوق جمعي 
زندگي بر صراط مستقيم عدل مي شود 

كه » نظري« ، ساخته هاي از اين رو.  
واليت فقيه را توجيه مي كنند، ضد 

ن بيان قدرتي آدين و مأخوذ از  
هستند كه بر اصل ثنويت تك محوري، 
حاكميت مطلق يك تن بر يك جامعه 

شكست اصلي . را تجويز مي كند 
مالتاريا شكست در انديشه راهنما ، يا 
بيان قدرتي است كه از ارسطو اخذ 

اريخ، خواه در شكل شده و در طول ت
دوران سياه ( واليت مطلقه كليسا 

،  خواه در شكل فاشيسم ) تفتيش عقايد 
( و نازيسم  و بسا در شكل استالينيسم 

برغم اين كه در ظاهر منطق او ، 
مد و آ، بعمل در) ديالكتيك تضاد بود 

اين  . همواره به شكست انجاميده است
بيان قدرت هم در مقايسه با بيان هاي 

مد تر بود و هم  آدرت جديد ، نا كارق
ايران را از بهترين فرصتها و از نعمتها 

 . محروم و به نكبتها گرفتار كرد 
  رژيمي خالي از انديشه راهنما - 2/13

، و در حقيقت، ورشكسته به تقصير، 
نيز » اسالم فيضيه « ديگر نمي تواند از 

با  گسترش فقر و .  مشروعيت بستاند 
 كردن نقض حقوق خشونت و رويه

انسان و حقوق ملي و تشديد ناامني ها، 
فاقد مشروعيت سومي شده است كه 

 . ورده خدمتگزاري به مردم است آفر
و بخاطر بحرانهاي داخلي و      

خارجي كه بر هم مي افزايد و 
زادي را آفرصتهاي رشد در استقالل و 

كه به فرصتهاي مداخله امريكا و اروپا و 
هاي عرب و روسيه و اسرائيل و كشور

چين در سرنوشت ايران بدل مي كند، 
نه تنها مشروعيت دفاع از استقالل 
ايران را ندارد كه خويشتن را عامل 
خارجي تر كردن دولت و تحكيم 
مباني سلطه انيران بر اقتصاد و سياست 

امتياز . و فرهنگ ايران كرده است 

نفت و گاز دادن به روس و چين و 
قاي خامنه آتوسط ( فراخواندن روسيه 

به مداخله بيشتر در امور منطقه و )  اي 
ايجاد تعادل از راه باج دادن ها ، باز 
گرداندن ايران به سيه روز ترين 
روزهاي تاريخ، روزهاي امتياز فروشي 
به روسيه و انگلستان در دوره قاجار 

 .است 
     بدين سان، اين رژيم از هر 
مشروعيتي خالي و تجسم عدم 

 :عيت و دشمني با  ايران است مشرو
 

شما ايرانياني كه در دستگاههاي 
كشوري و لشگري حقوق بگيريد، 

 بدانيد 
  بحرانهاي داخلي و خارجي كه - 14

ساخته مي شوند، دانسته و از روي قصد 
ورده آهستند و مجموعه اي را بوجود 

اگر تأمل را بيشتر و دقت را .  اند 
 بحران فزونتر كنيد، در ميابيد كه از

گروگانگيري و جنگ تا بحران هسته 
برهم . اي، هيچيك حل نشده اند 

افزوده شده اند و امروز كالف بزرگ 
ورده اند كه  آو سردرگمي را بوجود 

ن آنها مطلقا در توان اين يا آحل 
گرايش رژيم و اتفاق مجموع 

رژيمي كه . گرايشهاي رژيم نيست 
حياتش در گرو بحران سازي است 

حتي نمي . د بحران حل كند نمي توان
چرا ؟ . تواند بحران بر بحران نيفزايد 

 زيرا 
  هرگاه دولتي نماينده واليت - 1/14

جمهور مردم نبود، بميزاني كه اين 
نمايندگي را از دست مي دهد و 
قدرتي مي شود در كار جستن واليت 
بر مردم ايران،  تكيه گاه اصلي را از 

اين اما رژيمي كه .  دست مي دهد 
تكيه گاه را از دست مي دهد،  در 

زيرا رژيم . موقعيت رژيم شاه نيست 
 :شاه بر چهار  پايه ايستاده بود 

 سلطنت تاريخي كه ترجمان ساختهاي 
جامعه بود و روحانيت مروج دين 
بمثابه بيان قدرت و نظام ارباب و 
رعيتي در روستاها و ساخت بازار در 
شهرها و باالخره ، حمايت قدرت 

در حال حاضر ، در .  نيراني مسلط ا
ساختهاي ( درون، دو پايه از چهار پايه 

 اقتصادي در شهر ها و –اجتماعي 
از ميان رفته ) روستاها و نظام سلطنتي 

نكه به آروحانيت  نيز بلحاظ . است 
مده است، ديگر در آخدمت دولت در 

بيرون دولت و ميان مردم نيست كه 
ه يكي از بتواند نقش پيشين را بمثاب

 .چهارپايه ، ايفا كند 
     اما پايه اي كه  حمايت سلطه گران 
بود نيز  با ساخت كنوني دولت در 

. ايران، سازگاري نمي  تواند بجويد 
به سخن ديگر، اين رژيم نه مي تواند 
از حمايتي برخوردار شود كه رژيم 
شاه برخوردار بود و نه مي تواند از 

ژيم حمايتي برخوردار شود كه ر
تازه . عربستان سعودي برخوردار است 

قاي بوش مردم ساالري را آ، وقتي 
ويز جنگ پيشگيرانه كرده آدست 

است، ديگر حتي رژيم عربستان نيز 
نمي تواند از همان حمايتي برخوردار 
باشد كه پيش از انقالب ايران و در 

 ساله برخوردار مي بود 8دوران جنگ 
رژيم بخاطر چنين وضعيتي است كه .  

جز از راه بحران سازي نمي تواند  به 
 .حيات خود ادامه دهد 

  دولتي كه تمامي عوامل - 2/14
حياتيش در بيرون از مرزها قرار دارند 

مد نفت و فروش امتيازها و آدر( 
اعتبارهاي بانكي و اسلحه و دانش و فن 
و مرام و ساخت روابط در منطقه و 

چگونه بتواند عامل سلطه )  جهان 
يران بر سرنوشت ايران نشود ؟  اما ان

بخصوص بخاطر ساخت روابطي كه 
رژيم، از گرونگيري بدين سو ، با ورود 

( در سازش پنهاني بر سر گروگانها 
  60و كودتاي خرداد ) اكتبر سورپرايز 

و ادامه جنگ به دلخواه امريكا و 
انگلستان و اسرائيل،  در ساختي  منطقه 

ت كه تنها اي و جهاني قرار گرفته اس
از راه بحران سازي است كه مي تواند 
عمل كند و به حيات خويش ادامه 

از جمله،  در سطح منطقه، با . دهد 
گرايشهاي افراطي پيوند جسته و ايران 

بخصوص  .  ورده است آرا به انزوا در 
نقشي كه اين رژيم از سوئي در دولت 
مدار شدن راستها و راستهاي افراطي 

د، در قوت گرفتن در اسرائيل دار
تمايلهاي راست افراطي در اروپا دارد 

مدن بوش در امريكا و آ، در  بر سر كار 
جهت يابي سياست او بازي كرده است 

ن آ، در عضويتي كه مافياهاي حاكم بر 
در اختاپوس جهاني فساد دارند،  يافته 
است و  از سوئي ديگر نقشي كه رژيم با 

قرار گرفتن در ساخت ديگري با  
( سازمانهاي مسلح در سطح منطقه 

حماس و حزب اهللا و سازمانهاي مسلح 
و ... )  عراقي و افغاني و سوماليائي و

داشتن سازمان ترور و نقشي كه به سپاه 
قدس بخشيده است،  يافته است، جز 
مسئله سازي و بحران تراشي چه كار 

  ؟ ديگري مي تواند بكند
حل مجموعه !       نبايد فريب خورد 

بزرگ و بس بغرنجي كه مسئله ها و 
بحران ها شده اند، نياز به تغيير رابطه 

استقرار ، از رهگذر دولت با ملت
، تغيير ساخت واليت جمهور مردم 

منطقه اي و جهاني كه رژيم و مافياها 
نند ، تغيير ساخت اقتصاد كشور، آدر 

تغيير ساخت بودجه دولت ، تغيير 
يجه ، ساخت نظام بانكي كشور،  در نت

تغيير ساخت دولت از راه جانشين 
ستون پايه هاي قدرت كردن،به ستون 

استقالل و : پايه هاي حقوق دارد 
زادي از جمله  بدين تغييرها  تحقق آ

 .پيدا مي كنند 

 
 !زنان و مردان ايران

     
   اين تغييرها در گرو تغيير بزرگ در 

چرا كه تا تغيير نكنيد تغيير . شما است 
تغييري كه مي بايد بكنيد  . نمي دهيد

همان تغييري است كه به شما امكان 
داد در جنبشي بس زيبا ، گل را بر 

جنبشي كه  شما را ،  . گلوله پيروز كنيد 
همه ايثار ، بخشندگي ، مهرباني ، اميد ، 
شادي ، اعتماد به نفس و اعتماد به 
يكديگر و وفاي به عهد با استقالل ايران 

ابه انسانهاي حقوق زادي خويش بمثآو 
 .مند و سرفراز گرداند

زاده، آ     تغيير دوران انقالب  ملتي 
اينك كه وطن در خطر است، مي بايد 
با تغيير ديگري همراه شود و شما ، زنان 
و مردان ايران را انسانهائي بگرداند كه 

 . متحد براي نجات وطن بر مي خيزند 
ور مي شوم كه  در آ     به شما ياد

«  و كشورهاي ديگر، هم رهنمود ايران
دوست داشتن وطن به جاي خود اما 
نمي توان به ذلت زيست كه من در 

و هم  وارونه اين »  ايران زاده ام 
از وطن نپرسيد چه مي « رهنمود، 

تواند براي شما بكند از خود بپرسيد 
، »چه مي توانيد براي وطن بكنيد 

تجربه شده اند و حاصل تجربه ، 
ين دو شعار را مسلم كرده نادرستي ا

در حقيقت، اين دو رهنمود . است 
. ترجمان ثنويت تك محوري هستند 

دمها محور فعاليم و وطن آدر اولي، ما 
ورد و در آمي بايد توقعات ما را بر

دومي، وطن محور فعال است و ما بايد 
نكه وطن آحال .  وريم آتوقعاتش را بر

زادي و استقالل و هويت جوئي در آ
ان رشد و برخورداري از كرامت و جري

منزلت و حقوق فردي و حقوق ملي ، 
ن، انسان از آدر سرزميني  است كه در 

زاد و به خلق فرهنگ آمحدود كننده 
ن آ. زادي و استقالل توانا مي شود آ

وطن كه اينك به جد در خطر است، 
بخاطر اين وطن است . اين وطن است 

 و كه عقلها را مي بايد از زور باوري
القاي ترسهائي كه توان حركت را از 

محور قدرت را . ما گرفته اند، رها كنيم
كه عقلهايمان را به  دستگاههاي سود و 

زاد كنيم آزيان سنجي  بدل كرده اند 
، تا معجزه برخاستن و ايران را وطن 

.  زادي و استقالل كردن  ميسر شود آ
با اين اطمينان برخيزيم كه به يمن 

 گير، مثلث زورپرست در مبارزه اي پي
حال انحالل و ايران در موقعيتي است 

 –كه مي تواند بيرون از روابط مسلط 
زاد و مستقل ، راه رشد در آزير سلطه، 
 .پيش گيرد 
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ته  كردند و در آن سند  به اين نك

ما بايد مفهوم «: اشاره نمودند كه 
تهديد قريب الوقوع را با تواناييها و 
اهداف دشمنان كنوني مان منطبق 

دولتهاي تبهكار و تروريستها . سازيم
براي حمله به ما قصد استفاده از 

) …. (روشهاي كالسيك را ندارند
اياالت متحده، از مدت زماني پيش، 

اي موافق عكس العمل پيشگيرانه بر
پاسخ به تهديدات مشخص عليه امنيت 

هر چه تهديد جدي . ملي خود است
تر باشد، خطر عدم فعاليت بيشتر است 
و در نتيجه انجام اقدامات پيشگيرانه 
براي تضمين دفاع از خود مهمتر به 

حتي اگر ترديدهايي در . نظر مي رسد
مورد زمان و محل حمله دشمن وجود 

ا براي جلوگيري ي. داشته باشد
پيشگيري از وقوع چنين اعمالي، 
اياالت متحده، در صورت لزوم، حق 
اقدام پيشگيرانه را براي خود محفوظ 

و  هر چند   حكومت   » ...مي دارد
بوش  و نومحافظه كاران از شكستشان 
در عراق عليرغم تجربه آمريكا از  
جنگ   ويتنام  درس عبرت نگرفته  

ول، بنا به گفتة ويليام كريست« است و 
« نظريه پرداز نو محافظه كار و مبتكر 

طرحي براي يك قرن جديد 
هر وقت كه ملٌت « ، » آمريكايي

را بايد  آمريكا آمادة جنگ است، آن
علي رغم نقض .  »به فال نيك گرفت 

قوانين بين المللي  مي خواهند در 
 » . منطقه حضور داشته باشند

با تصويب قطعنامه در شوراي امنيت    
 ملل، جنگ اقتصادي عليه سازمان

استراتژي  .  ايران علنا آغاز گرفته است 
سياست  خارجي نظام مافيائي واليت 

مطلقه فقيه   بر ضد  حقوق  ملي ايران   
 يو به نفع  اسرائيل تجاوزگر و امريكا

با اين سياست كه . سلطه طلب است 
حيات ملي ايران را به خطر انداخته 

رده ي است  بهانه براي حضور گست
 شده است  و  ايجادنظامي  امريكا 

باعث  پيدايش  اتحاد  بعضي از كشور 
هاي  منطقه با  امريكا  و اجماع جهاني 

 ايران  در قبال برنامه ي هسته ضدبر
 . استشته اي گ

 
 هموطنان عزيز

با توجه به واقعيتهاي باال و شرايط 
 شما ملت  و جنبش كنوني تنها حركت

ن فرصت تاريخي  كه از ايايران است 
استفاده كنيد و با مقاومت  منفي و فعال 
خود در جهت در دست گرفتن 

سرنوشت خود  و مقدرات كشورتا  
استقرار آزادي ، استقالل و 

زيرا . مردمساالري در ايران بكوشيد
نظام واليت فقيه در تماميت خود 

 و ناتوان و فلج است و همين ناتواني 
بوش نيز  امريكاي آقاي بحران دامنگير

و بهترين فرصت براي حركت . هست
 57 اهداف انقالب خيزش بخاطر تحقق

. ست ايعني استقرار جمهوريت مهيا
بپاّخيزيم و وطن خود را از شر استبداد 

 . و وابستگي رها كنيم
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