
  

 

 در اين مجموعه، اصل– كه الفك خواننده نشريه  ، يكبار ديگر توضيح مي دهيموردن تقاضاي  يآدر مقام بر:انقالب اسالمي
 كه نقل مي شوند، بنا بر اين ، اطالعات و نظراتي. است  » كسي كه گفت( » من قال « است و نه ) نچه گفته شد آ( » ماقال « 

 ترتيب راموعه اي از داده ها و  اطالع ها و نظرها  مج–ج .  و يا شخص گوينده نمي گيرند هاعتبار خود را از نشريه انتشار دهند
 بگذارند و حتي المقدور جهت  خواننده  چنانكه  يكديگر را نقد كنند و اطالع صحيح و يا نزديك به صحيح را در اختيار، دادن

وز در تدارك گاه و مسئول و دلسآشركت جمع  . يابي  برخوردها و تحول ها را صحيح نشان بدهد، كاري بغايت مشكل است 
 گردانده است كه تا اين  ايسان كرده و نشريه انقالب اسالمي را نشريهآداده ها و خبرها  و اطالع ها و نظرها  اين كار مشكل را 

  . زمان، در تشخيص جهت يابي ها دچار اشتباه نگشته است
ا امريكا است ، رژيم مافياها در همان حال از زماني كه از تهديدها به جنگ كاسته شده اند و سخن از گفتگوي مستقيم ب    و 

ن آغير مستقيم با امريكا ،  در خود ياراي محرمانه و وارد گفتگوي مستقيم شود و با وجود گفتگوهاي  با امريكا مي خواهد كه 
   .را نمي يابد 

  3 در صفحه

 
 
 
 
 
 

New  
    

  واهد و نمی تواند؟می خ
 تشديد ستيز در رژيم – چند وظيفه هاي سازمان ترور در حكومت -رابطه با امريكا ◄

   3ص:...    وسعت گرفتن جنبشهاي اعتراضي و-
   بوش و اولمرت در تنگنا، موقعيت مساعدي در اختيار ايران يا تنگنائي◄

   5ص براي رژيم مافياها ؟ 
   6 ص؟ايران يكي در برابر همه : فرانس شرم الشيخ  تشديد برخورد سني و شيعه  و كن◄
  ويز استقرار سيستم ضد موشك در اروپاآ موشكهاي ايران دست ◄

   8ص :ويز تهديد ايرانآدست » وردهاي جديد آدست   « -
    جبهه براي بعد از- تيم ترور در پي انحالل دفتر تحكيم وحدت ◄

   10ص؟ ! مرگ خامنه اي 
  فقر گستري و كاهش صادرات و افزايش واردات  بي كفايتي ، فساد و ◄

   12ص :و بيشتر شدن عطش دالرهاي نفتي

  موزش و پرورش در ايرانآمشكالت كمي و كيفي : وفا ژاله  ◄
   13ص: 14 بخش – 21 در قرن 

  14ص:  انواع روشهاي تجاوز به حقوق انسان در دانشگاهها◄
 

 ابوالحسن بني صدر
  5  –ميزان عدالت در قلمرو اقتصاد 

  

  از بنيادها مالكيت تصميم سلب
  

   در حال حاضر ، در جامعه هاي داراي نظام سرمايه داري ليبرال ، بنا بر 
  از بنياد ديني )دولت ( بنياد سياسي .   عمومي است » الئيسيته « ظاهر

بنياد تعليم و تربيت يا . بنياد اقتصادي خود مختار است . جدا است )  كليسا ( 
بنيادهاي اجتماعي و . است » بي طرف «  و بنا بر تعريف ، دولتي و يا خصوصي

اما در واقعيت ، اين بنيادها ) . جامعه مدني (فرهنگي نيز از دولت مستقل هستند 
قدرتهاي ششگانه هستند و بدون سازگاري با يكديگر ، در محدوده روابط قوا ، 

ر روابط قوا يا در در نظام اجتماعي ، اين بنيادها با يكديگر د. قدرت نمي شوند 
  . ستيز ويا در سازش هستند 

اگر دين (      در برابر اين شش قدرت، انسان اختيار دين يا مرام خود را ندارد 
دار باشد اين بنياد ديني است كه او را به دين داري مي شناسد و اگر مرام دار 

 اختيار انسان) .  است ، بنياد مرام مدار است كه او را  مرام دار مي شناسد 
اختيار . خود را ندارد » نيروي كار « اختيار . ن او است، نداردآواليتي را كه از 

. اختيار موقعيت و منزلت اجتماعي خود را ندارد. تعليم و تربيت خود را ندارد 
يد آزيرا ابتكار و ابداع و كشفي بكار مي . اختيار استعداد خالقه خود را ندارد 

ن ، اعمال مي آ از راه ،بازار هم جائي است كه قدرت . »بازار داشته باشد « كه 
  :شود 

  . در روابط قوا، ضعيف تر مي دهد و قوي تر مي ستاند 
مانع از .  مشكل را حل نكرده است » توزيع قدرت «       واقعيت اينست كه 

( و ابر قدرتهاي اقتصادي ) در حال حاضر امريكا ( پيدايش ابرقدرتهاي سياسي 
كليساي كاتوليك و بنياد ديني در جامعه ( و ابر قدرتهاي ديني ) يها ماوراء مل

ليبراليسم كه خود را ايدئولوژي نمي داند اما ( و مرامي ... ) هاي مسلمان و
مدعي است كه بدان، تاريخ پايان پذيرفته است چرا كه حاصل تجربه جامعه ها 

ء ملي ها، جهان را موزش و پرورش كه حتي بيشتر از ماوراآو ابر قدرت ) است 
ورده آسلطه فر( » فرهنگي « ، نيز، ابرقدرت عقول انسانها را . فراگرفته است 

و ابر قدرت  اجتماعي ، تكرار نظام ) هاي امريكائي بر عقول در همه جا 
فرد  اجتماعي غرب ، با بنيادهايي كه در بردارد و با اصالت فرد كه انزواي 

ابر اين ابر قدرتها ، انسانيت امروز و فردا از در بر.  گشته است، نگرديده است 
  زادي ، حتي از كدام اختيار برخوردار است ؟آكدام 

ضابطه عدالت بشناسيم زاد را الگو بشماريم و اين انسان را آ       اينك اگر انسان 
 انسان با بنيادها، ضابطه عدالت عبارت مي شود از سلب مالكيت ، در رابطه 

  . نها به انسان ها آاز گرداندن تصميم بنيادها و ب
و اختيار واليت اعضاي ) انواع كارها (  اختيار دين و باور و اختيار سعي ●

موزش و پرورش ، اختيار انس و عالقه و آجامعه بر اداره امور خويش ، اختيار 
ن انسان ها باشد و اين اختيارها مي بايد آعشق، و اختيار خلق و ايجاد بايد از 

  . ستانده شوند از بنيادها
زادي باشد آنكه دين يا مرام ، دين يا مرام آمگر .  اين كار امكان پذير نيست ●
چراكه اگر دين يا مرام ، دين يا مرام قدرت باشد، اختيار را از دست انسان . 

همينطور هستند سياست و . بدر مي برد و در يد بنياد ديني قرار مي دهد 
در حقيقت، به ترتيبي . و فعاليت اقتصادي موزش و پرورش و عشق و خالقيت آ

قدرت نمي تواند در انسان استقرار پيدا كند و وسيله كار انسان كه ديديم ، 
لت خود مي آن قرار مي گيرد و انسان را آبه ضرورت ، در بيرون  . بگردد

اگر بندگان قدرت اين واقعيت را در مي يافتند، دنياي ما ، دنياي . گرداند 
زاد  ايجاب مي كند كه هدف آبنا بر اين ، حالت . وزي مي شد زادي و بهرآ

زادتر شدن او آزادي و آهر فعاليت و نيز هدف بنيادهاي جامعه رشد انسان در 
  . به رشد باشد 

زاد انسان و فعاليتهاي بنيادهاي جامعه، تضاد به كنار، تزاحم نيز آ ميان حالت ●
به ترتيبي . د و حتي تزاحم نبايد باشد ميان بنيادهاي جامعه نيز تضا. نبايد باشد 

كه در جاي خود توضيح داده ام ، تنها بر اصل موازنه عدمي و با هدف و روش 
 وتقدم و سلطه بنيادي بر. زادي اين دو تحول بنيادي ميسر مي شوند آشدن 

. تمامي جامعه ها ، در گذشته و امروز است   يكي از مسائل الينحلبنيادديگر، 
 كشور ماتداخل بنيادها در وظائف يكديگر،بحران سختي هم اكنون در

پيش از اين ، بحران با شدت  كمتري،مشخصه تاريخ   . ورده است آراپديد
در غرب، . ايران بوده  است، بخصوص نزاع دائمي بنيادديني با بنياد  سياسي 

به .  ورده است آبنياداقتصادي حاكميت پيدا كرده و بحران جهاني را پديد 
،   اجتماعي اظهار شده اند بي كه ديديم ، در نظرهايي كه پيرامون عدالتترتي

نست كه بر اصل ثنويت ، اين آعلت نيز . اين مشكل غفلت شده است  از حل
بدين قرار، بنيادهاي جامعه بايد از بند تبعيض .  مشكل   راه حل پيدا نمي كند 

اين رهائي ممكن . وند ن بر اين ، رها شآن و آن و سلطه اين برآبسود اين يا 
  :مي شود  به

   الغاي تبعيض ها ،– 1
   تجديد سازمان بنيادها بر اصل موازنه عدمي ،– 2 

 تغيير سازمان هاي  تبعيض تراش و تبعيض بان  به سازمانهائي تبعيض زدا  كه – 3
زادي انسان ها را در فعاليتهاي سازنده خويش بيشتر مي كنند ،آگستره   

.               بنيادها همچون وسيله در اختيار انسان ها  قرار گرفتن – 4   
 شفاف شدن فعاليتهاي بنيادها ، الغاي سانسورهاي چهل و چهارگانه و نيز ●

. ( شفاف شدن فعاليتهاي انسانها كه خود بنياد رهبري كننده در هر جامعه هستند 
  ). ه استحاصل  تحقيق اين جانب بود ،يافتن سانسورهاي برقرار در ايران 

( =      به ترتيبي كه ديديم ، ابهام ها زاده سانسورها و سانسورها ساخته  قدرت 
هر اندازه فعاليتهاي انسان ها و بنيادهاي جامعه شفاف تر، پهناي  . هستند ) زور 

از اين . زادي شتاب گير تر آفراخ تر و رشد انسان ها در  )  ال اكراه ( = زادي آ
نها را يك به يك عدالت آرين ضابطه هائي است كه ما  جا، شفافيت از مهم ت

  .نها را نيز عدالت مي شماريم آمي خوانيم و مجموعه 
  2 در صفحه.

2007  mai   27  -  14   671. Nr 

 1386 خرداد6  ارديبهشت تا24  از671رهشما

   پاكنژاد-ج
 باز گشت محفلي ها

  )امامي( اند اسالميباتحاد محفلي ها و انسجام 
  
تلهاي سياسي كه در ايران بعد از انقالب روش جناحي قرار گرفت كه كسب قدرت را در دستوركار خود قرار داده ق

بود، در سالهاي رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و وزارت فالحيان بر وزارت اطالعات ،ابعاد تازه اي يافت و 
  :نش تشكيل گرديدبدين ترتيب سازمان ترور با شاخه هاي گوناگو.سازماندهي شد

 شاخه مذهبي و ايدئولوژيك كه كار  صدور فتواي قتل  و توجيه مذهبي  آن را به عهده داشت واعضاي آن از -1
  بودند... جمله مصباح يزدي ، دري نجف آبادي ،  تسخيري، محسني اژه اي و حسينيان و

  
 15در صفحه
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زاد، حالت آ همانطور كه در حالت ●
رهائي از حدها ، حالت  فضاي 
اجتماعي باز است ، بنيادهاي جامعه نيز 

  :بدين ترتيب . بايد باز باشند 
 بنياد ديني  يا مرامي بايد به روي – 1

انديشه هاي راهنما باز باشد  و جريان 
.  زاد انديشه ها را بر قرار كند آ

انيت دين يا مرام مجوز سانسور حق
زاد آبعكس مشوق جريان . نيست 

زيرا جهل  با اظهار علم از . باورها است 
ميان مي رود و علم با اظهار شدن ، در 

ن آمهمتر از اين ، . يد آوجود مي 
زادي آزادي است و باور آباوري باور 

زاد انديشه ها و آمي ماند كه جريان 
  . شويق كند باورها را بيشتر تحمل و ت

موزش و پرورش بايد آ  بنياد - 2
زاد دانش ها و فنون  و آجريان 

  . اطالعات را برقرار كند 
  بنياد سياسي بايد فعاليتهاي سياسي - 3
زاد و مشاركت تمامي اعضاي جامعه آ

. را در  اداره امور جامعه تأمين كند 
زادي فعاليتهاي سياسي يك امر است آ

استفاده از اين ، بازيافت حق تصميم و 
حق در اداره امور جامعه خود،  از راه 

مردم ساالري بر اصل ( = شورا 
جامعه . ، امري ديگر است ) مشاركت 

ن از آزاد  جامعه ايست كه اعضاي آ
حق تصميم برخوردار هستند و در 

نچه به اجراي تصميمهاي جمعي آ
مربوط مي شود،  حتي المقدور تصميم 

ن ، به  آگيرندگان، خود در اجراي
نقد و اصالح پذير در ( = روش تجربي 

  . ، شركت كنند ) روند اجرا 
  بنياد اقتصادي مي بايد هم كار در - 4

اختيار اعضاي جامعه بگذارد و هم 
تصميم در باره اداره كارفرمائي را از 

  .ن بشناسد آن كاركنان آ
 بنياد اجتماعي نه ترجمان تضادها – 5

. ها بگردد كه مي بايد بيانگر توحيد 
زاد آچنانكه رابطه ها ترجمان توحيد 

  . بگردند 
 در ،وري است كهآ     در خور ياد

حال حاضر ، تضادها و نيز مصرف  ، 
زادي كه بر آجامعه . محور هستند 

ميزان عدل ، نظام اجتماعي باز و 
 تحول پذير مي يابد، جامعه ايست كه

ن،  توحيد و توليد محور مي آدر 
  . شوند 

وردن آنياد فرهنگي با فراهم  ب– 6
اسباب خالقيت ها، مي بايد به انسانها 
امكان دهد  كه از رهگذر خلق هنر 
مرزهاي ممكن را در نوردند و در 

ن، پندار و آماوراي قلمروئي كه ، در 
گفتار و كردار را ممكن مي شمارند،  

زاد و آفضاهاي جديد به روي عقل 
 از كاستن.  زاد ، بگشايند آعمل انسان 

و ) ورده هاي زور آفر( = ضد فرهنگ 
ورده هاي  فرهنگ، آافزودن بر  فر

زاد آزادي ،  فراخناي جامعه آفرهنگ 
را فراخناني رشد از  راه خلق آنهم  به 

  . مي گرداند ،يمن هنرمندي 
  : تاريخ به ما مي گويد ●

 بخصوص بنياد ديني است كه مي بايد 
 ↔ي مدار  فعاليت انسان را مدار باز ماد

اگر اين بنياد، . معنوي نگاه دارد 
قدرت را ارزش كند ، بنيادهاي ديگر ، 
شتابان ، فضاي فعاليت انسان ها را مي 

نست كه دين و آاين بخاطر . بندند 
باور راهنما، از راه رابطه با هستي 

، خدا، فضاي فعاليت انسان ...هوشمند و
اگر دين ، در . را باز نگاه مي دارد 

ز خود بيگانه شد  و بنياد بيان قدرت ا
ديني، قدرت مدار گشت، فضاي 

. اجتماعي فعاليت انسانها بسته مي شود 

بسياري گمان برده اند خطا از دين 
است و اگر دين نباشد، مشكلي پديد 

اما اگر اينان به خود زحمت . يد آنمي 
بدهند و به تاريح پيدايش ليبراليسم باز 
بپردازند ، پي خواهند برد كه 

  براليسم، مراملي
ليبراليسم  . است » استبداد سرمايه  « 
زادي را قدرت معني مي كند و بدين آ

فريب، قدرت را هدف همه فعاليتهاي 
انسان گردانده و استبداد ويرانگري را 

ورده است كه هرگز درتاريخ  آپديد 
بدين قرار ، .  به خود نديده است 

زاد ، بدون معنويت آفعاليت اقتصادي 
زادي آمرام .  ن، محال است بي كرا

زادي و مرام قدرت با آبا اقتصاد 
  . اقتصاد قدرت خوانائي دارند 

 بارديگر به اين مهم بازگرديم  كه،  به 
خصوص در قرن بيستم، دين ستيزي به 

و علم »  ايدئولوژي  علمي « نام علم يا 
ايدئولوژي علمي « ستيزي بنام دين يا 

 و ورآجهان را در جنگهاي مرگ » 
  :ويرانگر فرو برد 

كوشيدند و بسا هنوز مي كوشند       
كوشش . علم را جانشين دين كنند 

بيهوده اي بود و هست كه به شكست 
. انجاميد و بشكست خواهد انجاميد 

چرا كه علم ، از جمله، در رشد خود، 
نياز به اصل راهنمائي دارد كه حدها را 

چنانكه عقل پژوهشگران، . بردارد
ستجوي علم را ، رها از اين و زادي جآ
ورده آن توقع قدرت ،  بيابد  و فرآ

هاي جستجوها ،دانش و فني در 
.  خدمت مرگ و ويرانگري قرار نگيرند 

در اختيار اين اصل راهنما را دين بايد 
و نيز، علم به .  زاد قرار دهد آعقلهاي 

كاري كه باور راهنماي توانا است، 
كردن و باز در حقيقت، باز. توانا نيست 
 معنوي و ↔ مدار مادي نگاه داشتن

ممكن كردن مسابقه در جستجوي علم 
و فن و در اختيار همگان قرار دادن 

وردها و معرفت بر حقوق آدست 
خويش و ديگران و عمل به حقوق 
خويش و دفاع از حقوق ديگران ، 
مسابقه در دادگري ، در تقوي ، در 
انس و عشق ، در ايثار ، در بكار 

علم به اين ...  اختن استعدادها  واند
باور راهنما  نياز دارد اما خود نمي 

از اين .  ن را در اختيار بگذارد آتواند 
رو است كه اگر دين يا مرام  بيان 
قدرت بگردند ، به ترتيبي كه ديديم، 

ن بنيادي مي شود كه آحاكميت از 
نمودهاي مادي قدرت را ايجاد مي 

تمامي بدين خاطر است كه . كند 
استبدادهاي ديني و ايدئولوژيك ، 

 –سرانجام، به استبدادهاي اقتصادي 
دين و . سياسي بدل شده و مي شوند 

لت فعل قدرت كرده اند و آمرام را 
   . مي كنند

    بدين قرار ، نقش بنياد ديني در رها 
شدن بنيادهاي ديگر از بند قدرت و 

زادي در هريك از آهدف شدن 
گرفتن تزاحم بنيادها با بنيادها و پايان 

يكديگر و تهديد و تحديد يكديگر ، 
  :نقشي تعيين كننده است 

زادي ، اقتصاد آبدون دين يا مرام    
  افزون بر اين ،  . زاد وجود نداردآ
 نبايد پنداشت كه بنياد اقتصادي كه ●

به حد اكثر رساندن سود سرمايه را 
هدف مي كند  و ديگر بنيادها كه 

د ، قدرت محور هستند، چون اين بنيا

راست مي گويند كه دانش و فن بكار 
بنياد اقتصادي مي گويد . مي برند 

كارفرمائيها ، به حكم رقابت سختي كه 
با يكديگر دارند ، جديد ترين دست 

. وردهاي دانش و فن را بكار مي برند آ
اين ادعا كه، در مواردي ،  وقتي بنا بر  

ست،  ئي و بهره وري اآافزودن بر كار
صحيح است، در گزينش ها و سمت 

در . دهي ها به فعاليتها ناصحيح است 
رساندن سود به ( حقيقت،  در هدفي 

كه كارفرما بر مي گزيند و ) حداكثر 
روشهايي كه بكار مي برد ، سرمايه 

در ( ساالر است و از توقعات قدرت 
  .پيروي مي كند ) اين جا سرمايه 

ه راه و  مي دانيم انديشه راهنمائي ك
روش  قدرتمداري را  به كارفرما مي 

موزد، در بخش بزرگ خود ، مجاز آ
براي مثال، كارفرما در تخريب .  است 

منابع طبيعت و محيط زيست ، نه از 
.  دانش و نه از فن پيروي مي كند 

لودن آحتي در بهره برداري از منابع و 
محيط زيست ، از دانش و فني استفاده 

.  را بيشتر كنند مي كند كه سود او
غاز مي آچنانكه هر جنگي با دروغ 

غازگر جنگ در سر آهدفي كه . شود 
دارد، نه از علم كه از مجاز و دروغ 

  . مايه مي گيرد
      اگر نسبت سرمايه اي كه از جريان 
توليد خارج و در بورس ها  بكار مي 

افتند، و اگر  بيشتر از دو سوم توليدات  
  و اگر ميزان جهان  تخريبي هستند،

فقر و قهر  در جهان رو به افزايش است 
نستكه انديشه راهنماي آ، بخاطر 

خدمتگزاران سرمايه و ديگر اشكال 
بيان . زادي نيست آقدرت ، بيان 

قدرت است و بخش عمده هر بيان 
.  قدرتي را مجازها تشكيل مي دهند 

نكه ميزان مجازهائي كه راهبر آبراي 
د را اندازه خدمتگزاران قدرت هستن

  :بگيريم، از خود بپرسيم 
زاد دانش و فن بر قرار آ اگر جريان 

بود و انديشه راهنماي انسانها ، بيان 
زادي بود و هر انساني  اين دانش و آ

فن را در رشد خود بكار مي برد ، 
نها و سمت آاقتصاد جهانيان و زندگي 
چگونه مي ... يابي نيروهاي محركه و
ر جهان امروز و شد ؟ ميزان تخريب د

اندازه دوري جامعه جهاني از جامعه 
جهاني كمال مطلوب ، ما را از شدت و 

گاه مي كند كه در آوسعت ستمگري 
 زير سلطه، از راه –روابط سلطه گر 

بكار بردن بيان هاي قدرت، راهنماي 
پندار و كردار خدمتگزاران قدرت، بر 

  . انسان و طبيعت روا مي رود 
انديشه راهنما شدن بيان      بدين قرار، 

زاد دانش ها و فن آزادي و جريان آ
ها و بكار بردنشان در فعاليتها، ميزان 
عدلي است كه بدان مي تواند اندازه 
انحراف هر جامعه را از راست راه رشد 

  .  سنجيد 
 از نمايان ترين ميزان ها، براي تعيين ●

زادي انسان و برقرار شدن آاندازه 
 با بنيادهاي جامعه ، زادآرابطه انسان 

بمثابه ابزار كار انسان، بي وجه شدن 
در . مصلحت خارج از حقيقت است 

حقيقت، در روابط كنوني، حقوق را 
در جامعه هائي كه حقوق ( انسان دارد 

)  انسان بطور صوري پذيرفته شده اند 
اما وظيفه ها و تكليفها را بنيادها معين 

رون مي كنند و اختيار تعيين تكليف بي
اين كار را بنام . نها است آاز حق نيز با 

بديهي است . مي كنند » مصلحت « 
كه چون قدرت مدار است ، مصلحت 
بيرون از حق و ناقض حق ، اعتراضي 

  ! را بر نمي انگيزد 

ورد ميزان تفاوت وقتي آ     براي بر
تكليفها عمل به حقوق و مصلحت ها 

ن حق آبهترين روشهاي عمل به اين و 
 شوند ، كافيست ميزان عدل را مي

عبارت بدانيم از اين كه تكليف عمل به 
حق است و مصلحت بيرون از حق، 

ن را آقدرت فرموده و مفسدت است و 
در سنجش فعاليتها، از جمله فعاليتهاي 
اقتصادي،  ميزان بگردانيم،  در مي 
يابيم كه اگر بنيادها اختيار تشخيص و 

از تعيين مصلحت بيرون از حق را 
دست بدهند، جهت و مسير فعاليتها ، از 

به سازنده ) قدرت خواسته ( ويرانگر 
بدل مي شو ند و عرصه هاي فعاليتها و 
امكانهاي در دسترس انسان را بيشتر مي 

به اين دليل ساده كه عمل به .   كند 
حقوق، خود بيانگر تعقل و تصميم و 

اگر .  زادي است آعزم و اجرا در 
نها آ به حقوق خود، به انسانها با عمل

واقعيت ببخشند، فعاليتهاي ويرانگر كه 
الزمه قدرتمداري است ، موضوع 

  :تصميم و عزم و اجرا نمي شوند 
نبود فعاليتهاي بيرون از حقوق ، نبود  

مصلحت  . زادي استآقدرت و بود 
ن آبمثابه بهترين روش عمل به اين يا 

حق، نوعي جديد از رابطه ميان انسان 
قعيتها و زمان و مكان برقرار مي با وا
  :كند 
 در حال حاضر ، رابطه انسان با زمان ●

. و مكان را ، بنيادها تنظيم مي كنند 
زمان و مكاني كه بنيادها محدوده عمل 

ميزان .  انسان مي كنند، محدود هستند 
محدوديت، زمان به زمان بيشتر شده 

چنانكه انسانها اغلب از كارهايي . است 
د اقتصادي بيشتر و بنيادهاي كه بنيا

ديگر كمتر ايجاد مي كنند،  پيدا نمي 
به انسانيت زمان خود كه .  كنند 

بنگريم ، اكثريت بسيار بزرگي را 
شكار و پنهان مي يابيم آگرفتار بيكاري 

زاد، آاز كارهاي ديگر كه در حالت .  
هر انسان انجام مي دهد  ، هيچ اغراق 

را محروم  درصد انسانها 99نيست اگر 
  .بشماريم 

زاد ، نيازمند آ     ديديم كه حالت 
بنا بر . زمان و مكان بي نهايت است 

اين ، بنيادهاي اجتماعي برضد فطرت 
و طبيعت انسان و در خدمت قدرت 

نكه، آحال . مداري ساخت گرفته اند 
ن رو پديد آغاز ، جامعه ها از آدر 

زاد، آمدند كه انسان ها ، در حالت آ
زادي آ كار و زندگي كنند و در بتوانند

.  زاد تر شوند آرشد كنند و به رشد، 
به سخن ديگر، بنيادها وقتي سالم مي 
شوند كه هر انسان زمان و مكان 
اجتماعي فعاليتهاي خود را بي نهايت 

نجا نيست كه زمان و آوطن .  بيابد 
  دمي بي نهايت مي شود ؟ آمكان 

 نكه بنيادهاي جامعه اينآ     براي 
ن آزمان و مكان را در اختيار اعضاي 

نها و بدانها ، انسانها آقراردهند، بايد در 
براي . زاد قرار بگيرند آدر روابط 

مثال، خانواده يك بنياد اجتماعي است 
در حال حاضر، اين بنياد  از روابط . 

قوا ساخت مي جويد و اين روابط 
ن را آمحدوده زمان و مكان اعضاي 

 اينك فرض كنيم .ورند آبوجود مي 
زن و شوهري به عشق ،خانواده را بنا 

. نها رابطه قوا نيست آكرده اند  و ميان 
در اين خانواده، نه تنها هريك از دو 
همسر قلمرو فعاليت ديگري را گسترده 
تر مي كند، بلكه محيط اجتماعي 

نها ، محيط خالي از زور يا بي آفعاليت 

، در اين محيط. كران الاكراه مي شود 
ن آزمان و مكان فعاليتهاي اعضاي 

. زاد هستند آنامحدود و فعاليتهاي 
حال اگر بنيادهاي جامعه را بر اصل 
موازنه عدمي بازسازي كنيم ، جامعه 

زاد ، با اعضائي آاي پيدا مي كنيم  
همان انسان جامعي تحقق پيدا . جامع 

از « مي كند كه از ديرگاه ، عارفان 
رزوي اين  آو در» ديو و دد ملولند 

انسانند و انديشمندان در پي يافتن 
  .  شرائط و امكانات ظهور او هستند 

ميزان عدالت كه اندازه      بدين قرار، 
سالمت بنيادهاي جامعه را بدان مي 
سنجيم، اندازه فراخي زمان و مكان 
اجتماعي است كه اين بنيادها در 
 . اختيار اعضاي جامعه قرار مي دهند

ان و مكان اجتماعي هر اندازه زم
فراختر ، بنيادها از زور خالي تر و در 

  .زاد ترآنها ، رابطه ها آ
 رابطه با محيط زيست نيز توسط ●

به . بنيادهاي جامعه برقرار مي شود 
نسبتي كه بنيادهاي جامعه در خدمت 
قدرت هستند،  رابطه انسان با محيط 

مي دانيم . زيست بيشتر رابطه قوا است 
ود مي باليد كه تنها او كه غرب به خ

زيرا بر . صاحب فرهنگ رشد است 
مردم قاره . طبيعت مسلط گشته است 

از . هاي ديگر اين فرهنگ را ندارند 
و امروز، !. اين رو، رشد نمي كنند 

حاصل اين سلطه انسان بر طبيعت، برباد 
رفتن منابع طبيعت  در غرب و بقيت 

ور محيط آلودگي مرگ آجهان ، 
  .ست زيست شده ا

ميزان عدالت عبارت مي      بنا بر اين ، 
شود از قطع رابطه قدرت با محيط 
زيست و برقرار شدن رابطه مستقيم 

   .  زاد با محيط زيستآانسان 
     انقالبي كه در بنيادهاي جامعه بايد 

يد تا اين رابطه مستقيم ميان آپديد 
زاد و محيط زيست برقرار شود،  آانسان 

ينده انسان و طبيعت آاز لحاظ حال و 
چرا كه استفاده .  اهميت حياتي دارد 

از محيط زيست را به اندازه رفع نياز ،  
همراه با عمران طبيعت و بهبود محيط 

  . زيست ، ميسر مي كند 
     اين ميزان ايجاب مي كند كه 
بنيادها حق گرفتن تصميم را به انسانها 
بازپس دهند و بنيادها وسيله اجراي 

هائي بگردند  كه انسانها مي تصميم 
بديهي است هر اندازه . گيرند 

مشاركت اعضاي جامعه در اداره امور 
نها با محيط آخويش بيشتر، رابطه 

بطور مشخص، با . زيست مستقيم تر 
برقرار كردن حق هر فرد بر كارمايه و 

ب و غذا ، هم براي زيستن و هم آ
براي كار كردن ، در اندازه اي كه 

ن مي كند، ميزان حاكم بر طبيعت معي
سرمايه و ( جهت يابي نيروهاي محركه 

در تمامي دنيا و نيز در ... ) فن و كار و
بنا بر اين . يد آهركشور ، به دست مي 

ميزان، در همه جا، عمران طبيعت و 
سالم شدن محيط زيست ، اولويت پيدا 

و وقتي بدانيم كه نسلها از .  مي كند 
 مي بايد پي يكديگر در اين طبيعت

زندگي كنند ، با اين امر موافق مي 
زاد بودن و آشويم كه ميزان سنجش  

يا قدرت محور بودن بنيادهاي جامعه ، 
همواره رابطه مستقيم انسان با محيط 

  زيست و فعاليت خودجوش انسان  با 
  

  16در صفحه 

 از بنيادهامالكيت تصميم سلب



                                                                                                                                                                                       

 

 
3 
 

 
 

  1386 خرداد 6  ارديبهشت تا 24  از 671ره شما 2007  مه  27  تا 14   ا ز

 

در فصل اول ، مجموعه اي از خبر ها      
 كرده ايم را مي يابيد كه از ايران دريافت

و  خبرهاي انتشار يافته در ايران و يا 
  .نها افزوده ايم آخارج از ايران را بر

     در فصل دوم، خبرها و اطالعات 
گوياي ضعف حكومتهاي بوش و اولمرت 

يا رژيم مافياها اين  آ. ورده ايم آرا  گرد
مدن از انزواي بين آضعف  را براي بيرون 

اقتصادي  –المللي  و از محاصره نظامي 
مغتنم مي شمارد و از فرصت براي ... و

رشد شتاب گير استفاده مي كند و يا 
فرصت را مي سوزاند و براي امريكا و 

  ويز مي سازد  ؟آاسرائيل دست 
    در فصل سوم ، خبرهاي گوياي 
تشديد برخوردها ميان سني و شيعه در 
عراق و منطقه و كنفرانس شرم الشيخ را 

رابطه ايران و « ن، آوريم  كه، در آمي 
بود اما  هيأت ايران يكي » امريكا  محور 

در برابر همه شد و براي حكومت بوش 
  . ويز ساخت آدست 

    در فصل چهارم،  تحقيقي را در باره 
( موشكهاي ايران و استقرار  سامانه 

ضد موشكي در لهستان و چك ) سيستم 
و تقابل امريكا و روسيه بر سر استقرار 

نه و ناچيز بودن توان موشكي اين ساما
ويز شدنش و نيز دست آايران و دست 

ويز سازي احمدي نژاد در قلمرو اتم و آ
خبرهاي گوياي تقابل غرب و شرق با 

مي » برنامه اتمي ايران « رژيم بر سر 
  .وريم آ

     در فصل پنجم تشكيل تيم ترور در 
نها آحكومت احمدي نژاد و دو طرح اول 

ردن دفتر تحكيم وحدت ، يكي از ميان ب
و ديگري ضربه زدن به جبهه هاشمي 
رفسنجاني و خاتمي و كروبي و نيز دو  
تحليل و گزارش ، يكي از فيگارو و 

  ديگري از گاردين را مي يابيد 
     در فصل ششم ، داده هاي اقتصادي 
گوياي وخامت بارتر شدن وضعيت 

  .ورده ايم آاقتصاد كشور را گرد 
 از تحقيق 14م، بخش      در فصل هفت

ژاله وفا در باره  مشكالت كمي و كيفي 
  .موزش و پرورش را مي خوانيد آ

     و در فصل هشتم ، خبرهاي تجاوزها 
به حقوق انسان را از نظر شما خوانندگان 

   :گرامي مي گذرانيم
  
  

 چند -رابطه با امريكا
وظيفه هاي سازمان 

 –ترور در حكومت 
تشديد ستيز در رژيم 

سعت گرفتن   و-
جنبشهاي اعتراضي 

  :... و
  
  

  :رو و زير رابطه با امريكا * 
  
 گفته مي شود ايران در جريان ◄
رام سازي عراق وارد معامالتي با آ

به همين دليل .  امريكايي ها شده است
برخي دستگيري عبدالهادي عراقي از 
فرماندهان طالبان كه در مرز ايران و 

فراد عراق دستگير شده است را  كارا
.  دواير اطالعاتي ايران  مي دانند 

گزارش اين توقيف  را به امريكاييان 
  .داده اند 

    با توجه به مذاكرات پشت پرده 
سياسيون ايراني و امريكايي و هنچنين 

مالقات معاون زلماي خليل زاد با 
نماينده رژيم در عراق و ديگر 
مذاكراتي كه ايراني ها با امريكاييان و 

ن داشته اند به نظر مي رسد كه اروپاييا
مدن در مسائل آايران در شرف كنار 

هسته اي و همچنين دست كشيدن از 
دخالت در سياست كشورهاي عربي در 

در داخل كشور . قبال اسراييل است
محسوس است كه رژيم  در  سوريه و 

مده آلبنان و عراق تا حد زيادي كوتاه 
  .است 

ش گزار) وريل  آ29( سوشيتدپرس  آ●
 كنفرانس درخاوير سوالنا : كرده است 

 : گفته است امنيتي ساالنه اروپا آمريكا 
دو روزه خود او در جريان ديدارهاي 

با علي الريجاني دبير شوراي عالي 
امنيت ملي ايران در آنكارا نتيجه 
گرفته است كه آيت اهللا خامنه اي 
رهبر جمهوري اسالمي آماده 
مذاكرات مستقيم كشورش با 

فكر مي كنم « : وي گفت  . يكاستآمر
در اين مقطع زماني گشايش يك 
مجراي ارتباطي با ايران از سوي 

» . آمريكا ارزش فكر كردن داشته باشد
اين مجراي ارتباطي بايد « : وي افزود 

براي بحث در مورد مسائل مورد 
  .» اختالف دو كشور باشد 

ور مي شود كه آياد: انقالب اسالمي 
ش از پايان رياست خامنه اي ، پي

جمهوري خاتمي ، مانع گفتگو شد 
زيرا مي خواست  دولت را يكدست 

نگاه به حساب خود با امريكا آكند و 
وارد گفتگو شود و عادي كردن رابطه 

اما . را به حساب شخص خود بنويسد
حاال كه  دولت را يكدست كرده 
است، گفتگوي مستقيم با امريكا را 

  .بسيار مشكل مي يابد 
، باهنر ) وريل  آ29(  ارديبهشت 9در  ●
ما : مجلس گفته است » نايب رئيس « ، 
ماده گفتگو با امريكا، در مورد اتم و آ

  .موارد ديگر هستيم 
وريل، نيويورك تايمز  آ29 در ●

حكومت احمدي : گزارش كرده است 
نژاد پذيرفته است در كنفرانس شارم 

رايس ، وزير .  الشيخ شركت كند 
امكان گفتگو : يكا گفته است خارجه امر

با متكي ، وزير خارجه ايران را منتفي 
  . نمي داند 

 مصطفوي، مهدي ارديبهشت ، 11  در 
گفته وزارت امور خارجه، » قائم مقام « 

وگو  فعال شرايط الزم براي گفت: است 
ولي  .و مذاكره با آمريكا وجود ندارد 

 آمريكا اثبات كند در مقام دشمني اگر
ها مباحثه  البته با آمريكايي . نيستبا ما 
  .توانيم داشته باشيم مي

     بديهي است او توضيح نداده است 
فرق گفتگو با مباحثه چيست و اين 
مباحثه را چگونه انجام خواهند داد ؟ 

  دو به دو، در كنفرانس شارم الشيخ ؟ 
انتخاب به نقل از  ارديبهشت ، 12 در ●

را اين رور روزنامه آبز خبر ران،يعصر ا
ديپلمات هاي : سان انتشار داده است 

انگليسي در حال بررسي گزارشات 
كه نشان مي دهد، محرمانه اي هستند 

عناصري در داخل ايران با سرويس 
هاي اطالعاتي آمريكا همكاري كرده 

 از "عبدالهادي العراقي"اند تا 
 .فرماندهان نظامي القاعده دستگير شود

 از  مه 1ر د آمريكايي مقامات    
 در اواخر سال "العراقي"دستگيري 

 و انتقال وي به زندان گوانتانامو 2006
  .خبر داده بودند

عبدالهادي العراقي، عضو سابق     
ارتش عراق، يك رابط كليدي بين 
رهبران القاعده در جنوب پاكستان و 

وي . شورشيان عراقي محسوب مي شد
هدايت چند عمليات در داخل 

 بر عهده داشته و طراح افغانستان را
جمهور  ترور ناكام پرويز مشرف، رييس 

 مه گفته است 1در  .پاكستان بوده است
 همزمان با تالش براي ورود ،العراقي: 

هاي  به عراق به منظور مديريت عمليات
گروه القاعده در اين كشور و طراحي 
حمالت احتمالي عليه اهداف غربي در 

  .تخارج از عراق، دستگير شده اس
  

سرشاخه ها و چند وظيفه * 
ايهاي سازمان ترور در حكومت 
احمدي نژاد مقامهاي اول را 

  :يافته اند
  
 با مشاور شدن سردار وفايي گروه ◄

مشاوران احمدي نژاد روز به روز كامل 
تر مي شود چند روز پيش روح اهللا 

ما : كسي كه خود گفت ( حسينيان 
خود يك پا قاتليم و كسي كه از 

نيز به ) ان سعيد امامي بود همدست
سمت مشاور سياسي و امنيتي ايشان 
برگزيده شد و با ورود اين شخص به 
حكومت كه در اعدامها و ترورها 
شركت داشته است ،  شبكه  ترور و 
جنايت در حكومت ، روز به روز 

احمدي نژاد و : تكميل تر مي شود 
 كشور، ذوالقدر ، »وزير  «پورمحمدي 

يتي وزارت كشور،  اژه امن» معاون « 
» وزير « ، متكي » وزير واواك « اي 

» وزير « امور خارجه  و صفار هرندي ، 
ارشادي كه متصل مي شود به حسين 

و )  مدير مسئول كيهان ( شريعتمداري 
» دادستان كل « بادي آدري نجف 
« و سعيد مرتضوي ، . ديوان كشور

  . تهران » دادستان 
اخه ها و چند سر ش:      پرسش اينست 

وظيفه ايهاي سازمان ترور چرا در 
مده و مقامهاي كليدي آحكومت جمع 

را در اختيار گرفته اند ؟  پاسخي كه 
در تهران براي اين پرسش يافته شده ، 

« اينست كه  با توجه به متالشي شدن 
در چندين گروه و » اصول گرايان 

كوششهائي كه براي تشكيل جبهه از 
يند،  آيم بعمل مي گرايشهاي درون رژ

 مالي حامي حكومت –مافياهاي نظامي 
احمدي نژاد در موضع تدافعي قرار 

و غير اجراي طرح انحالل گرفته است 
وردن آدفتر تحكيم وحدت و بدست 

 احتمال داده مهار كامل دانشگاهها ،
مثل ترور ( مي شود اين بار قربانيان 

ترور از فعاالن گرايشهاي ) حجاريان 
  : باشند درون رژيم

  
طرح حذف دفتر تحكيم * 

وردن آوحدت و به مهار در 
دانشگاهها  را سرشاخه ها و چند 
وظيفه هاي سازمان ترور به اجرا 

انقالب « ن را آگذاشته اند و 
  :مي خوانند » فرهنگي دوم 

  
ن را تيم ترور آ  تيمي كه بايد ◄

خواند ، در حكومت احمدي نژاد، كار 
ويان و زنان سركوبهاي معلمان و دانشج

اعضاي . و كارگران را برعهده دارد 
اين تيم همه در ترورها و ديگر جنايتها 

با توجه به انزواي . سابقه دار هستند 
 كشور به ايران 6خارجي ايران و فشار 

،  موقع را مناسب ايجاد بحران شديد و 
ن براي تعطيل دفتر تحكيم آاستفاده از 

وحدت و منصرف كردن مردم از 
  .  اتمي، مناسب  يافته است بحران

    گناه  جديد دانشجويان  همكاريشان 
با معلمان و زنان و كارگران در 

  . نها است آجنبشهاي 
موزش عالي  » آوزير «      زاهدي 

باتفاق بسيجي ها منشور تهيه شده 
. توسط تيم ترور را ، انتشار داده است 

بنا بر اين منشور،  تشكيل هر انجمن 
ي بايد طبق اين منشور انجام اسالمي  م

در برابر، دفتر  تحكيم  نيز .  شود 
  .مشغول تهيه منشوري است

گزارش تفصيلي را : انقالب اسالمي 
  .دورتر ، خواهيد يافت 

  
فاطمه رجبي از حسينيان مي * 

خواهد هويت قاتالن سعيد 
اصالح « امامي كه بزعم او از 

هستند را معلوم كند اما » طلبان 
عتمدار نسبت به حسين شري

  : هويت او مشكوك است 
  
فاطمه رجبي،  ارديبهشت ، 12 در ◄

وزير « غالمحسين الهام،  همسر
 و سخنگوي دولت، در  »دادگستري

  اهللا حسينيان  از روح، سايت خود 
ي  عامالن قتل سعيد امامخواسته است

  .را شناسائي و مورد تعقيب قرار دهد
 كشته شدن سعيد :    او نوشته است

 عامالن دوم خردادي ماجراي امامي 
اي را از مهلكه نجات  هاي زنجيره قتل
هاي   فضاحت بايد حسينيان . داد

  را واواك در  دوران يونسي و خاتمي
  .موضوع تعقيب قرار دهد
ماهيت قاتالن    و نيز او خواسته است 

و .  را بدقت معين كند شهيد الجوردي
پيش از تحقيق، مدعي شده است 

طلبان  ز دسته رجوي و اصالحن اقاتال
همواره در حاكميت  تشكيل شده و

 شهيد : و باز نوشته است . دخيل بودند
طلبان  اصالح صياد شيرازي مورد كينه

   .بود
    اما حسين شريعتمداري نسبت به 

  :هويت سعيد امامي مشكوك است 
ارديبهشت (  بنا بر سايت همبستگي ◄
حسين )  ، به نقل از ايسنا 86
در ريعتمداري، در دانشگاه اصفهان، ش

هاى   قتلدر باره والى ئپاسخ به س
قبل از همه :  گفته استزنجيره اى 

هاى  مطرح كرده بودم ريشه قتل
به داليل آن . زنجيره اى موساد است

 ،نيز پرداختم، اما در مورد سعيد امامي
قبل از اين ماجراها، چهار سند مكتوب 

 ترديد دارم كه نسبت به هويت امامى
ها را   و به صورت مكتوب نيز آنردهك

كسانى كه موضوع . ام اعالم كرده
پيچانند،  هاى زنجيره اى را مى قتل
شان را رو  كه دست ترسند از اين مى

  . كنم كنم، اما اين كار را نمى
  

توقيف موسويان يعني دو * 
ماده درگيريهاي شديد آطرف 

  :مي شوند 
  
ع هاشمي  به دنبال انتشار خبر اجتما◄

رفسنجاني با خواص خود و تصميم بر 
تشديد مبارزه با احمدي نژاد توسط 
انقالب اسالمي  و گزارش گاردين از 

ن را در همين آنكات اصلي ( تهران 
)  وريم آمجموعه ، در جاي خود، مي 

حاكي از جبهه سازي به رهبري 
هاشمي رفسنجاني و خاتمي و كروبي 

زي تأكيد بر اين كه در صورت پيرو
اين جبهه در انتخابات و بركناري 

احمدي نژاد، جبهه مشكل اتمي را از 
راه گفتگو با غرب حل خواهد كرد  و 
نيز جلسه خاتمي با اصالح طلبان ، 

 مالي حامي احمدي –مافياهاي نظامي 
ماده مقابله شده آنژاد و حكومت او نيز 

شهردار تهران و  بحران اتمي و .  اند 
( بحران اجتماعي رابطه با امريكا و 

معلمان و دانشجويان و زنان و 
چهار موضوعي هستند كه ) كارگران 

بر سرشان ، در روزها و هفته هاي 
ينده ، ستيزهاي سخت روي خواهند آ

  .داد 
دستگيري سيد حسين : انقالب اسالمي 

عضو ( موسوي توسط سعيد مرتضوي 
تهران ، » دادستان « ) سازمان ترور 

نگوي حكومت شكايت  الهام،  سخ
احمدي نژاد ، از باند هاشمي رفسنجاني 

   :را مي توان شروع اين ستيز خواند...   و
 ارديبهشت ، سيد حسين 12 در ◄

او از نزديكان . موسوي ، دستگير شد 
در حكومت .  هاشمي رفسنجاني است

لمان شد و بنا بر آاو سفير ايران در 
شهادت مصباحي، در جنايت ميكونوس 

  در حكومت خاتمي ، .شركت داشت 
جزء تيم مذاكره كننده بر سر پرونده 

و اينك معاون  . اتمي ايران شد 
پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك 
 وابسته به مجمع تشخيص مصلحت 

  .است 
     او متهم است در ارتباط با يك مقام 
خارجي بوده و با او مبادله اطالعات 

افزون بر جاسوسي به . مي كرده است 
  .  مالي نيز متهم است فساد

     اما بنا بر اطالع از ايران ، علت 
دستگيري او ، قطع كردن رابطه 
هاشمي رفسنجاني با طرفهاي غربي 

موسوي يكي از رابط . خويش است 
ژانس آهاي او با امريكائيها و اروپائيها و 

  .بين المللي انرژي اتمي بوده است 
، نآخبر زير كه بنا بر : انقالب اسالمي 

احمدي نژاد پيش از دستگيري 
خيانت در « موسويان گفته است 

بسي » پرونده اتمي را كشف كرديم 
   :گويا است

 سايت عدالتخانه،  ارديبهشت 13 در ◄
احمدي چندي پيش : خبرداده است 

اي خصوصي خطاب به   در جلسهنژاد
در  :  گفته است گان دكنن شركت

اي به اطالعات  خصوص پرونده هسته
 دست يافته ايم كه غير قابل جديدي
  .باور است

خيانت برخي از مسئوالن  از    او 
 اي و ارتباطشان با بيگانگان پرونده هسته

در حال : ه و افزوده است خبر داد
حاضر پرونده اين افراد در دست 
بررسي است و بعد از تكميل اطالعات 
اقدامات مقتضي به عمل خواهد آمد و 

ان مسائل قرار ملت عزيز ايران در جري
   .خواهند گرفت

 اين باره، منشا اطالعات دريافتي در   
 نيروهاي امنيتي . استخارج از كشور 

هاي جديد   و اطالعاتي كشور به سرنخ
 مي دست يافته و موضوع را دنبال 

 .كنند 
 ارديبهشت ، روزنامه خراسان 12 در ◄

 در حكومت راالهام سخنگوي سخنان 
 نقل مشهد همايش سروش عدالت در 

  : كرده است
 دانشگاه آزاد با سرقفلي نظام  ●

جمهوري اسالمي تاسيس شد اما پس از 
مدتي در انحصار جريان خاصي قرار 

 اين جريان با فشارهايي كه بر . گرفت
هاي  دولت كنوني وارد آورد برنامه

نژاد را در تكميل اهدافي كه  احمدي
در دانشگاه آزاد داشت ناتمام و كامال 

  .ف كردمتوق
  4در صفحه 

 مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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مبارزه جدي دولت با مفاسد  ●
هاي برخي   مخالفتبااقتصادي 

 بسترهاي فساد . روبرو است ها  جريان
هاي اجرايي تا حد زيادي  دردستگاه

مسدود و سيستم خانوادگي كه در اين 
دستگاه چمبره زده و ماندگار شده بود، 

يكي از مراكز فساد ... متالشي شد
ر زمينه عملكرد د. سيستم بانكي است

دولت در مبارزه با گراني و افزايش 
 دولت با محدوديت و ،ها قيمت

دولت . هايي مواجه است چارچوب
گذاري كاال، كنترل ميزان  حق قيمت

صادرات و دخالت در تعزيرات 
صادر كردن موارد . حكومتي را ندارد

مورد نياز مردم به خارج از كشور و 
اف واگذاري تعزيرات حكومتي به اصن

  .باعث گراني كاالها شده است
 علت  پرسش در بارهدر پاسخ به او، ●

 از فعاليت ، ها و گراني مسكن گراني
حداقل سه باند مخوف در حوزه مسكن 
خبر داد كه با همكاري برخي 

هاي عمومي باعث گراني مسكن  بخش
هايي صورت گرفته تا   تالش. شدند

 . دولت در حوزه مسكن به زمين بخورد
 ميليارد تومان ارنك خصوصي هزيك با

در . به بازار مسكن تهران وارد كرد
رغم وجود  زمينه تحقق عدالت علي

 عدالت به ،ها در جامعه برخي گراني
ارزان شدن گوجه فرنگي و مسكن 

اين ادعا كه دولت در يك . نيست
جاده صاف و هموار با همراهي همه 

هاي نظام در حال حركت  دستگاه
 شوراي س مجل. استاست نادرست 

اسامي و سازمان بازرسي كشور اقتدار 
وال ئدولت را در برخي موارد زير س

اقتدار قانوني دولت حتي در . اند برده
موارد كامال اجرايي مثل ساعت كار 

ها و تغيير ساعت رسمي كشور از  بانك
مصوبه مجلس  .دولت گرفته شده است

در مورد تجميع انتخابات رياست 
اير با قانون جمهوري و مجلس مغ

 اگر دولت از تجميع .استاساسي 
انتخابات پشيمان باشد، چه كسي را بايد 

  .ببيند
سه باند مافيائي را :  انقالب اسالمي 

تنها از يك بانك . معرفي نمي كند 
ورد كه آخصوصي  سخن بميان مي 

 ميليارد تومان وارد بازار مسكن 1000
در عوض، در مورد دانشگاه . كرده است 

رئيس هيأت ( ،  هاشمي رفسنجاني زادآ
و باند او را  بدون )  زاد آامناء دانشگاه 

در مبارزه با . نام بردن معرفي مي كند 
» سيستم خانوادگي « فساد هم كه از  
ورد، باز هم روي سخن آسخن بميان مي 

او، با  خانواده هاشمي رفسنجاني و 
خانواده هاي ديگري است كه در 

 احمدي نژاد مافياهاي حامي حكومت
. نيستند و  با اين مافياها در نزاع هستند 

انتخابات رياست » تجميع « و چون به 
شكار مي آجمهوري و مجلس مي رسد،  

كند كه در مجلس مافياها نيز ، اكثريت 
اصول گراها نيز با اين حكومت مخالف 

   .شده اند
  

پاتك جبهه ضد حكومت * 
زاد  و آموسويان : احمدي نژاد 

  :ف شهردار تهران شدند قاليبا
  
 ارديبهشت، سيد حسين 19 در ◄

 ميليون تومان 200موسويان ، با سپردن 
با وجود اتهام .  زاد شد آوثيقه ، 

جاسوسي و ادعاي وزير واواك كه 
چند تن ديگر نيز در رابطه با اتهام او 

زادي موسويان را آدستگير شده اند،  
ضربه سختي به حكومت احمدي نژاد 

  . كرده اند ارزيابي
 ضربه سخت دوم ، انتخاب قاليباف ◄

 رأي از  12به مقام شهرداري تهران با 
 رأي اعضاي شوراي شهر تهران بود 15

تنها سه تن طرفداران احمدي نژاد . 
ظرف يك ماه ، .  رأي ممتنع داده اند 

 مالي  –ن بخش از مافياهاي نظامي آ
كه حامي حكومت احمدي نژاد است، 

 را براي جلوگيري از بيشترين تقال
روزي . شهردار شدن قاليباف بكار برد 

پيش از شهردار شدن او ، كار قاليباف 
و او شهردار شد . را ساخته مي دانستند 

يا اين بدان معني است كه مافياهاي آ.  
 مالي حامي حكومت احمدي –نظامي 

 نژاد در رژيم منزوي شده است ؟  
  

سردار وفائي مأمور سپاه در * 
ضاي قراردادهاي  بسيار ام

  :پرسود با حكومت 
  
 سردار وفايي معاون قرارگاه خاتم ◄

همان كسي است كه قراردادهاي 
ميليارد دالري نفتي را از سوي سپاه با 
وزارت نفت به امضا رساند  و  حدود 

 قرارداد اقتصادي را  بسته است، 1500
ازجمله، به زودي ساخت سه بندر را 

او .   داد مي رساند نيز با دولت به قرار
به   اين سئوال  كه  با وجود اينكه 
قانون  طرف  قراردادهاي اقتصادي 
شدن نيروهاي مسلح را ممنوع كرده 
است،   شما چرا اين كار را انجام مي 

كار تكليف است و : دهيد ؟  گفته است 
  !ما بايد انجام دهيم 

     از زماني كه احمدي نژاد بر روي 
تي در زمانيكه در مده است حآكار 

شهرداري بود اين قرارداد ها را  با 
سپاه  به قصد قدرتمند كردنش  مي 

  .بست 
  

جنبشهاي اجتماعي معلمان و * 
كارگران و دانشجويان و زنان 

كارگران در روز اول ماه مه :
راه پيمائي كردند و حكومت 
احمدي نژاد را بي كفايت 

  :خواندند 
  
كارگران  در روز كارگر ،  قرار بود ◄

ايراني هم مانند ديگر كارگران جشني 
در سالن خاور در خيابان كارگر برگزار 

با وجود اينكه اين جشن به .  كنند 
تاييد معاون فرمانداري تهران رسيده 
بود اما توسط نيروي انتظامي از 

  .مد آن ممانعت به وجود آبرگزاري 
 11(       در اين روز اول ماه مه 

ان كارگر بسوي هزار)  ارديبهشت 
. ورزشگاه امجديه راه پيمائي كردند 

شعارهاشان  حقوقشان بعنوان كارگر 
بي »  وزير « خواستار استعفاي . بود 

خواستار تشكيل . كفايت كار بودند 
به . سنديكاي مستقل كارگري بودند 

.  فقر سياه خود  اعتراض مي كردند 
سابق ، ما كارگران دفترچه : مي گفتند 
نداز داشتيم و حاال دفترچه هاي پس ا

مي .  هاي قسط ها كه بايد بپردازيم 
پرداخت مزدهاشان ماهها به : گفتند 

اين : مي گفتند . عقب مي افتد 
حكومت توانائي اجراي قانون كار 

:  مي گفتند . موجود را هم ندارد 
) در ماه (  هزار توماني 182دستمز 

جوابگوي نيازهاي ابتدائي كارگران 
  ... مي گفتند . ت نيز نيس

      در ورزشگاه، هنوز جمعيت راه 
« ن نشده،  آپيمايان به تمامي وارد 

خانه كارگر كه دست نشانده » مسئوالن 
رژيم هستند ، سخنراني را در ميان 
اعتراضهاي شديد كارگران شروع 

و هنوز ، سخنراني سخنران . كردند 
دوم به پايان نرسيده ، ختم مراسم را 

اما  كارگران كه . ند اعالم كرد
نها پيوسته آدانشجويان و معلمان نيز به 

بودند، همچنان وارد ورزشگاه مي 
.  شدند و كارگران شعار مي دادند  

اين بار نوبت به قواي سركوب رسيد 
نها را آكه به جان كارگران بيفتند و 

  .  متفرق كنند 
« بادي ، آ بنا به گفته دري نجف ◄

 كه بد حجابي كشور هر زني» دادستان
كند و در تهران دستگير شود، اگر جرم 

 سال تبعيد از 5او ثابت شود او را به 
اين .  تهران محكوم خواهند كرد

تهديد عدالت پرورانه و عدالت 
بادي از آمحورانه از سوي دري نجف 

( مسئولين و مفتبان جنايتهاي سياسي 
فروهرها و نويسندگان ، مختاري و 

توي ...  )  لزاده وپوينده و شريف و زا
»  رييس « دهن هاشمي شاهرودي ، 

قوه قضاييه  زدن است كه با مبارزه با 
بدحجابي رئيس نيروهاي انتظامي 

  .مخالفت كرده است  
 در روياروئي با جنبش  دانشجوي ◄

رو به گسترش ،  واواك و شاخه 
شريعتمداري و ( تبليغاتي سازمان ترور 

نيوز كيهان و خبرگزاري فارس و رجا 
دست به كثيف ترين روشها در ... و

پرونده سازي بر ضد دانشجويان زده 
در همان حال، چماقداران و . اند 

چاقوكشان رژيم در دانشگاه هاي 
مختلف كشور وارد دانشگاهها مي شوند 
و دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار 

  :مي دهند 
اين پرونده )   ارديبهشت 10( كيهان  ●

را در همكاري با سازي بس كثيف 
 ( » ز -بابك«« : واواك ساخته است 

 يك عضو طيف ) بابك زمانيان 
غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت كه 
اوايل هفته جاري به جرم تالش براي 
ايجاد تشنج در ميان كارگران تجمع 
كننده مقابل قوه قضائيه با شكايت 
كارگران توسط نيروي انتظامي دستگير 

ر اعترافات شده بود، روز گذشته د
 از نقشه شوم يك سازمان اروپايي خود

وابسته به دولت آمريكا كه توسط فرزند 
ديك چني اداره مي شود، پرده 

  . برداشت
وي در اعترافات خود در بازداشتگاه     

نيروي انتظامي اعالم كرده كه با 
عوامل سازمان منافقين در ارتباط بوده 

 همچنين از ماموريت خود و و. است
ي طيف عالمه تحكيم وحدت اعضا

براي انجام يك عمليات انتحاري در 
كشور و سپس انداختن مسئوليت آن به 
گردن نيروهاي حزب اللهي خبر داده 
و اعالم كرده است كه اين نقشه 

با هدف ايجاد » سسه هيفوس هلندؤم«
تشنج و برهم زدن فضاي دانشگاه هاي 

 .  شودميايران اجرا 
ر اعترافات فرد بازداشت شده د     

خود عنوان كرده كه مطالبي توهين 
آميز نسبت به كليه مقدسات اسالم و 
نظام جمهوري اسالمي توسط برخي 
نويسندگان متواري روزنامه هاي 
زنجيره اي براي افراد خاص در داخل 
ارسال مي شود و آنها موظفند اين 

 ريقمطالب را در سطح وسيع از ط
شر نشريات دانشجويي دانشگاه ها منت

 . كنند
دليل انتخاب اين »  ز -بابك «      

زمان براي اجراي اين نقشه را تالقي 
با روز كارگر و تالش همزمان براي به 
تشنج كشيدن تجمع هاي كارگري در 

 » . كشور عنوان كرده است
 ارديبهشت ،  در همان حال 10  در ●

كه دانشجويان دانشگاه امير كبير در 

واواكيها   ،هر  ظجنبش بودند،   حدود 
، با عنوان ها و در قطع هاي نشريه 

 ياعضاهاي دانشجوئي كه از سوي 
انتشار مي  اني دانشجويانجمن اسالم

« يابند، نشريه هائي را جعل و توسط 
، در دانشگاه پخش كردند » بسيجي ها 

 چاپ خامنه اي كاتوري در آن كار.  
سخت از او بعمل  يشده و انتقادها

دنبال پخش نشريه هاي به . مده است آ
ي ها، طبق جي و بسمجعول، واواكيها 

 دانشگاه »رئيس « به دفتر برنامه ، 
 ي اعضاهي و خواستار اخراج كلختهير

 ي اهيانيانجمن از دانشگاه شده و در ب
 انجمن يخواستار بازداشت همه اعضا

  .شدند
 انجمن كه تازه از موضوع ي اعضا    

 به   ازيري جلوگي براافتندياطالع 
 به دفتر واواك توطئه نتيجه رسيدن 

واواكيها و بسيجي  دانشگاه رفتند، سيير
 لهيچوب و چماق و م(  با سالح سردها 
 از ياريبه آنها حمله كردند و بس) 

 انجمن مجروح شدند و سر و ياعضا
 شدت . شدخون  در صورت آنها 
 بحدي بود كه بعضي از ضرب و شتم 

 . شدند هوشي بانيدانشجو
كه از پيش با  دانشگاه يفرهنگريمد     

 واواك و بسيج همĤهنگ شده بود، 
 اجراي  ساعت از شروع ميپس از ن

اي، همه  هياني بطرح واواك، با صدور 
 كرد و في دانشگاه را توقنشريه هاي

يه  نشرنيخبر از برخورد با مسووالن ا
  . دادها  را 

 ارديبهشت، سخنگوي قوه 12      و در 
 نفر  داد 5 تا 4 از توقيف قضائيه خبر

كه متهمند به تهيه و انتشار اين نشريه 
چون از او پرسيدند اين عده . ها

كساني : دانشجو هستند ؟ او پاسخ داد 
هستند كه اين نشريه ها را انتشار داده 

  ؟!اند 
    مشاهده مي شود كه واواك واليت 
مطلقه فقيه ، در مقام پرونده سازي، از 

ع ( و علي ) ص (  پيامبر ناسزا به خدا و
و ولي فقيه مطلقه ،  كمتر واهمه اي ) 

اين رژيم ، رژيم ويرانگري همه . ندارد 
  .جانبه و همگاني است 

» روز معلم «  ارديبهشت ، 12 در ◄
معلمان سراسر كشور اعتصاب و 

بدين قرار ، .  اجتماعاتي ترتيب دادند 
نكه حكومت آجنبش معلمان بخاطر 

ته را اجرا كند و قانون خود ساخ
معلمان حداقل زندگي را پيدا كنند، 
دو ماه است كه بطور متوالي ادامه 

و اين برغم دستگيريها و ديگر . دارد 
اشكال سركوب  كه همگاني ترين 

. ن چسباندن به امريكا است آشكل 
رژيمي كه تا اين اندازه امريكا را ، در 
سياست داخلي محور كرده است، 

بطرف عادي شدن چگونه مي تواند 
  رابطه با امريكا برود؟ 

  
فاطمه رجبي هم كودتا كشف * 

مي كند و هم كشف مي كند 
كه كارگران و دانشجويان و 
زنان از بودجه امريكا استفاده 

  :! مي كنند 
  
دست نويس نامه فاطمه كماندو به ◄

نوشته فاطمه رجبي، همسر  . مد آدست 
دادگستري و سخنگوي »  وزير « الهام 
افشاي طرح « دي نژاد ،  حاوي احم

كودتاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي و 
در اين .  به دست افتاد »  كروبي 

اين « دست نويس، او مدعي است كه 
براي كوتاه كردن دوران » سه مفسد  

حكومت احمدي نژاد و سرنگون 
تالش گستردهاي را در « ن ، آكردن 

  . » دست اقدام دارند 
  :ازگي، نوشته است      باز ،  او ،  به ت

دانشجويان و كارگران و زنان از 
بودجه امريكا استفاده مي كنند تا در 

  . داخل كشور مشكل ايجاد نمايند 
  -     اما هيچ كدام از اين زن و شوهر  

نها در جاده آكه قيمت خانه مسكوني 
 ،كمتر از 80مخصوص كرج،  در سال 

 نمي گويند -بيست ميليون تومان بود 
نه در عرض اين مدت كوتاه چگو

توانسته اند خانه اي به مبلغ دو ميليارد 
البته شايد .  تومان خريداري كنند

برادر خانم رجبي،  رايزن فرهنگي 
لمان كه بابت گزارشات آايران در 

اطالعاتي به مال و منالي رسيده است، 
وگرنه به . نها كمك  كرده باشد آبه 

 و جز از راه  سركوب و قتل و جنايت
دم فروشي و رانت خواري ، اين پول آ

  .يد آبه دست نمي 
  

در بحبوحه سركوب * 
دانشجويان و دانشگاهيان ، پور 

تررويست » وزير« محمدي ، 
براي فرار مغزها راه حل يافته 

  ! :است ؟
  
   وزير كشور حكومت نااليقان، پور ◄ 

محمدي، مأمور و مسئول اعدامهاي بي 
براي مشكل شمار و ترورها پر شمار،  

فرار مغزها از ايران نيز راه حلي يافته 
  :است 

ماري از فرار مغها آ     در ايران ديگر 
وجود ندارد زيرا شرايطي را به وجود 

راه . ورده ايم كه كسي فرار نكند آ
حل او اينست كه باتفاق واواك تحت 
امر اژه اي  و اطالعات سپاه و نيروهاي 

ا در انتظامي  ، استعدادهاي نخبه ر
و با  .   دانشگاه ها شناسائي مي كنند 

ايجاد بسيج حفاظت از نخبگان همه 
نان را كنترل مي كنند  تا آحركات 

اگر  نخبه اي خواست  از مرزها بيرون 
  !برود، مانع از خروج او مي شوند 

      اين تروريست  مي پندارد با اين 
راه حل مي تواند مانع از خروج مغزها 

ي نيز ايجاد كرده است او ستاد. شود 
كه كارش دادن وعده ها به مغزها به 

  .نها  كشور است آقصد نگاه داشتن 
      اما  جلوگيري از فرار مغزها چه 

كشور دارد ؟  مغزها  » وزير « ربط به 
وسائل الزم براي تحقيق و تحصيل و 
كارهاي درخور استعداد خود و، 
مهمتر از اين ها، منزلت و حقوق انسان 

نه زنداني . زاد مي خواهند آمحيط و 
شدن در حصار مأموران واواك و 

  ...بسيج و
  

از هزينه ها كه  خشك سري و * 
لجاجت  احمدي نژاد ببار مي 

  :ورد آ
  
 بالخره  خشك سري و لجاجت ◄

احمدي نژاد  كار خود را كرد و  در 
 ميليارد 10مصلي تهران،  با حدود 

تومان خسارت به كشور، نمايشگاه  
احمدي نژاد كه در .  رگزار شد ب

خشك سري و لجاجت تالي تلو رجائي 
است ،  از زماني كه خاتمي رييس 

براي كم « جمهوري بود و او شهردار،  
تقال مي كرد  »  كردن روي بعضي ها 

. در محل  مصلي،  نمايشگاه برپا كند 
امسال با توجه به اينكه خود را همه 

فار كاره مي پندارد، در گفتگو با ص
  هرندي ،  از او مي خواهد  نمايشگاه را 

  5در صفحه 

 تواند مذاكره كند ؟مي خواهد و نمي
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ن هرچه آهزينه . در مصلي برپا كند 
وزارت ارشاد ، با .  مي خواهد بشود 

عقد قراردادي با شركتي وابسته به 
 ميليارد تومان ، ترتيب 6سپاه، به مبلغ 

برپائي نمايشگاه را در  بيابانهاي مصلي 
ي به مبلغ بنا بر قرارداد ديگر.  را داد 

 ميليارد تومان، همان شركت 5/1
  .وري مي كند آپارتيشن ها را جمع 

  
شيوه جديد براي جلوگيري * 

  :از شهردار شدن قاليباف 
  
 گروه احمدي نزاد كه هر كار مي ◄

كند دليلي ديگر مي شود بر بي 
كفايتيش،  براي جلوگيري از شهردار 
شدن قاليباف ، فكر بكر جديدي كرده 

براي استفاده :   گذاشته است و به اجرا
از محبوبيت بازيكنان فوتبال ،  با دادن 
باج به برخي از نمايندگان عضو 

نها را وارد هيات آشوراي شهر تهران،  
مديره هاي دو تيم استقالل و 
پرسپوليس مي كنند تا با استفاده از اين 
نمايندگان شوراي شهر،  اكثريتي 

انتخاب تشكيل دهند كه  هم از مانع از  
مجدد قاليباف به شهرداري تهران  شود  
و هم شهردار دلخواه احمدي نژاد را 

  .انتخاب كند 
      اين گروه باج گير و باج خور كه 

ينده نقشه  » آانتخابات « از حاال براي 
مي كشند،  در تالش هستند با فشار بر 
بازيكنان تيم هاي محبوب تهران  از 

اما . نمايند نها به نفع خود  استفاده آ
شيوه اي را  كه بكار  برده اند،  تيم 
هاي تهران را در شرايط بسيار بدي 

  .قرار داده است 
 نمونه ديگر از مديريت نادانان بي ◄

كفايت،  مديريت استاندار خراسان 
  او دستور داده است :جنوبي است 

 متر از 10بخاطر  فرودگاه بيرجند ،  
كوتاه ارتفاع كوه اطراف فرودگاه را 

يا او فكر كرده است  اگر قرار آ.  كنند 
شد فردا هواپيماهاي بزرگتري در اين 
فرودگاه فرود بيايند چند متر ديگر از 

  كوه را بايد كوتاه كرد ؟
     البته كوتاه كردن ارتفاع كوه ها 

او و همدستانش براي اينكه . بهانه است 
بتوانند بودجه ساخت فرودگاه را خرج 

نند تصميم گرفته است  گروه خود  ك
  !كوه ها را كوتاه كنند 

اينك براي اين كه : انقالب اسالمي 
موضوعهاي مورد نزاع دو طرف رژيم  را 
روشن ببينيم و درك كنيم كه  انتظار 

ن گونه آهريك از دو طرف را از اين يا 
رابطه و برخورد با  قدرت امريكا كه در 
سياست داخلي محور كرده اند،  چيست؟ 

سراغ سنجش وضعيت دولتهاي امريكا به 
و اسرائيل و ابزاري كه در رابطه با ايران 

   :بكار مي برند، مي رويم
  

بوش و اولمرت در 
تنگنا، موقعيت 

مساعدي در اختيار 
ايران يا تنگنائي براي 

  رژيم مافياها ؟
  
  

در قسمت اول ، :  انقالب اسالمي 
نند و آموقعيتي را كه بوش و المرت در 

را كه در رابطه با ايران بكار مي ابزاري 
برند و در قسمت دوم،  پاسخ سئوال را 

   :مي جوئيم

  
اولمرت تحت فشار است 
براي استعفاء و بوش 
تحت فشار است بخاطر 
شكست در عراق و 

  :افغانستان 
  
اولمرت ، نخست وزير اسرائيل * 

براي دادن استعفاء تحت فشار  
مخالفان و برخي از اعضاي 

شي از مردم حكومت و بخ
  :اسرائيل است 

  
 كميسيوني كه حكومت اولمرت ◄

براي رسيدگي به علل ناكامي قشون 
كشي به لبنان تشكيل شده بود و 

ن با  قاضي اسرائيلي، الياهو آرياست 
وينوگراد بود،  تحقيق خود را به پايان 
رساند و گزارش خود را در چند صد 

بنا بر اين گزارش ،  . صفحه  تهيه كرد 
مرت در شكست  عمليات جنگي اول

اسرائيل در لبنان ، مسئوليت مستقيم 
او كوركورانه، با دنباله روي از .  دارد 

نظاميان ، كشور را وارد جنگ كرده 
و نيز، او هدفهائي را معين .  است 

كرده است بدون اينكه بررسي كند و 
. مطمئن شود كه قابل حصول هستند 

رباز زاد كردن دو سآاز اين جمله اند 
اسرائيلي كه حزب اهللا اسير گرفته 

  .است 
      با وجود اين تقصيرها گزارش 

  . استعفاء كردن او راتوصيه نكرده است 
 مسئول سياسي و 70     كميسيون  از 

. نظامي سئوال و بازجوئي كرده است 
 روز اول جنگ 6ن آمحور توجه  

چرا كه مهمترين تصميم .  بوده است 
و نيز . گرفته شده اند  روز 6ها در اين 

 سالي كه قواي اسرائيل لبنان را 6
تخليه كرده اند، موضوع تحقيق قرار 

  . داده است 
      غير از اولمرت، وزير دفاع او، امير 
پرتز و رئيس سابق ستاد ارتش ، دان 

وزير .  هالوتز  نيز سخت انتقاد شده اند 
دفاع يك سنديكاليست سابق و بدون 

نظامي بوده و اطالع از امور 
كوركورانه از ستاد ارتش پيروي كرده 

 ژانويه 17و دومي كه در . است 
استعفاء كرد،  به توان حزب اهللا و اثر  

  موشك كاتويشا كه حزب اهللا به 4000
شمال اسرائيل شليك كرد ، كم بها 

  . داده است 
: مي نويسد ) وريل آ30(     لوموند 

را مطبوعات اسرائيل گزارش وينوگراد 
توصيف »  طوفان عظيم سياسي « 

كرده اند كه اولمرت را گرفتار خود 
  . كرده است 

 امير پرتز ، وزير دفاع اولمرت گفت ●
استعفاء مي كند اما بهتر مي بيند صبر 

  . كند تا پايان ماه  
 مه، وزير خارجه اسرائيل از 2 در ●

اولمرت خواست استعفاء كند و خود را 
  .نامزد جانشيني او كرد 

 مه،  مخالفان حكومت اولمرت، 3 در ●
 200در تل اويب، اجتماعي با حضور 

هزار تن از مردم اسرائيل ، برپا كردند 
و اين جمعيت خواستار استعفاي 

  .اولمرت شد 

. استعفاء نمي كند :      اولمرت گفت 
باوجود اين ، حكومت او به غايت 

  .  ضعيف گشته است
  

ر ژرژ تنت، رئيس سابق سيا، د* 
كتابي كه انتشار داده ، چگونگي 
جعل اطالع براي حمله به عراق 

و يك . را توضيح داده  است
نماينده كنگره، بوش را قابل 

اما بوش مي . محاكمه مي داند
امريكا بگويد بله من مي : گويد 

  ! :گويم نه 
  
 ژرژ تن كه بهنگام حمله امريكا به ◄

نكه هيأت آعراق ، رئيس سيا بود و پس 
 به اين نتيجه رسيد كه در عراق  تحقيق

اسلحه كشتار جمعي وجود ندارد، 
كاسه كوزه ها را بر سر او شكستن و او 
استعفاء كرد، اينك سكوت خود را 
شكسته و در كتابي ، شرح داده است 

در گزارش ) بوش  ( چگونه مافوق او 
سيا دست برده و جعل اطالع كرده و 

ن را مجوز حمله اي به عراق كرده آ
ن، بدان تصميم آست كه پيش از ا

  :گرفته بود 
تنت مافوقهاي خود را متهم مي كند  ●

كه ديواري كوتاه تر از او نيافته و او را 
كسي گرداندند كه گويا در باره اسلحه 
كشتار جمعي در اختيار صدام حسين، 
اطالع غلط به رئيس جمهوري داده و 
رئيس جمهوري به استناد اين اطالع ، 

ه به عراق را صادر كرده دستور حمل
  .  است 

.  استعفاء كرد 2004      تنت در ژوئن 
از .  ماه بعد، بوش به او نشان داد 6

پيش از استعفاء تا اين زمان ، كه در 
 ميليون 4ازاي نوشتن كتابش، از ناشر 

. دالر گرفته است، سكوت گزيده بود 
وريل انتشار يافته  آ30كتاب او در 

  .  است 
، در حضور 2002 دسامبر 21 او در ●

 را بكار slam dunkبوش، اصطالح 
دو سال بعد،  ديده است . برده است 

بوب »  نقشه حمله « در كتاب  
وودوارد ، همان اصطالح از زبان بوش 

در : تنت مي نويسد . نقل شده است 
كاخ سفيد، ضمن گفتگو، من اين 
اصطالح را بكار بردم اما  نه بهنگامي كه 

كشتار جمعي صحبت مي از اسلحه 
سان بودن تشكيل  آكردم بلكه وقتي كه 

  . پرونده بر ضد صدام سخن مي گفتم 
     او تأكيد مي كند كه نقشه جنگ با 

عراق تهيه شده و كار تهيه تداركات  
اين امر كه او را . بسي پيش رفته بود 

مقصر گردانده اند، نه عادالنه و نه 
ز كه ديگ چني ني.  شرافتمندانه است 

 11در پنجمين سال روز ترورهاي 
سپتامبر، از اصطالح را بكار برد،  عملي 

زيرا  او . غير شرافتمندانه انجام داد 
مدن اين جمله از زبان آمنتظر بيرون 

  . من نبود تا به عراق حمله كند 
     بدين قرار، او اطالعي نادرستي كه 
مستند حمله به عراق باشد، در اختيار 

در . ي نگذاشته است رئيس جمهور
اطالعي «گزارش سيا دستكاري شده و 

ساخته شده است كه بكار توجيه »  
  .يد آحمله به عراق 

(  به گزارش روزنامه داگنز ني هنر ◄
 ، يكي از 2007وريل  آ29، روز ) مه 1

قويترين نمايندهاي دمكرات در 
 John  جان مورتا ،مجلس

Murtha   در يك مصاحبه

امكان  بردن  :   است تلويزيوني  گفته
او رئيس .  بوش  به دادگاه وجود دارد 

كميسيون دفاع مجلس نمايندگان 
  . است

نكه بوش قانون مصوب آ    پيش از 
  در باره زمان بندي خروج ،كنگره 

قواي امريكا از عراق را  وتو كند، 
سه يا چهار راه : مورتا  گفته است 

نكه بتوان  جلو آموجود است براي 
اول  :  جمهوري را  گرفت  رئيس 

افكار عمومي، دوم رأي كنگره  ، سوم  
بردن بوش به دادگاه  و چهارم  

  .نگشودن دركيسه پول
    ازاو سئوال شد كه آيا دمكراتها كه 
اكثريت را در مجلس دارند  بطور 
جدي خواهان كشاندن بوش به 

:  در پاسخ گفت ،دادگاه هستند؟  او 
رند براي من مي گويم چهار راه دا

نكه بتوان جلوي رئيس جمهوري  را آ
گرفت و به دادگاه بردن  كردن يكي 

  . از آنها است
بدين خاطر  مي توان بوش را به    

دادگاه برد كه او در  اطالعاتي كه در 
اختيارش گذاشته شده، برخالف قانون،  
دستكاري كرده و به استناد اطالعات 
خود ساخته  مدعي شده است  در 

اسلحه كشتار دسته جمعي موجود عراق 
است و بدين دست آويز به عراق حمله 

   . كرد ه است
)   مه 2(   به گزارش خبرگزاري مهر ◄

، در گفتگو با گاردين ، جف هون ، 
  در زمان حملهسي دفاع انگلريوز

: ، گفته است  به عراق امريكا و انگليس
 پس از حمله به كاياشتباهات مهلك آمر

 كه عراق را به ورطه چنان بودعراق 
 گريكه د اند تا جائي  كشاندهينابود

 او  .ستي كشور نني ايسازز به بايديام
در آن زمان من و : توضيح داده است 

 كه در دولت بلر و بوش يراني وزريسا
 كيد" نقش ميوجود داشت

را در كنترل ) معاون بوش("يچن
 راي زم،ي گرفته بوددهيمسائل عراق ناد

 را درعراق ينجام كار كه قصد ايزمان
 من ابتدا نظر خود را به اطالع ميداشت

 امور خارجه وقت ري وز"جك استراو"
 رساندم و بعد ي م" بلريتون" و سيانگل
 اقدام به نقطه ني ما درباره انكهياز ا

 بلر آن را به م،يدي رسي مينظر مشترك
 رساند سپس ي م"جرج بوش"اطالع 
 " پاولنيكال" موضوع را با نيبوش ا

 امور خارجه و رانيوز( "رامسفلد"و 
 گذاشت و ي مانيدر م) دفاع سابق 

 اما دند، كري با نظرما موافقت مزيآنها ن
 كه به مي كردي مشاهده متيدر نها
 شود؛ ي درعراق اقدام ميگريگونه د

ما در «  :  پرسميحال من از شما م
 من  »م؟ي كار اشتباه كرده بوديكجا

ما  دهم ، يوال را مئ سنيخود جواب ا
 نهي زمني را در اي چنكينقش د

 مي بگودي و بامي گرفته بوددهيناد
 درباره عراق ي اصلرندهي گميتصم

  . استي چنكي دشخص
 ارديبهشت، ايسنا به نقل 9 در ◄

روزنامه الدستور، اين قول بوش را نقل 
من اهميتي به آن چه « : كرده است 

ام خواهد نوشت، به  كه تاريخ درباره
ي من  ها درباره  كه نظرسنجيآن چه

ها و  گويند، به آن چه كه در مقاله مي
نويسند و  ي من مي ها درباره كتاب

ي آمريكا  باالخره به راي و نظر كنگره
دهم؛ من فقط  ِ عملكردم  نمي ي درباره

 واقعيتترسم زيرا كه  از مرگ مي
 اينها سخنان "!وحشتناك و تلخي است

ريكايي اخير بوش در يك دبيرستان آم
به راستي كه اين كلمات به . است

همان اندازه كه در آغاز دليرانه و زيبا 
رسند، پس از كمي  و شاعرانه به نظر مي

تامل بسيار احمقانه، به دور از مسووليت 
  و به دور از هر گونه حس بشردوستانه

  ».كنند  مييدانماد پ
 مه، مجله نيوزويك نتايج 5در  ◄

زان محبوبيت سنجش افكار در باره مي
ن، آبنا بر . بوش را انتشار داده است 
  درصد 28ميزان محبوبيت بوش به 

  . كاهش يافته است 
قول بوش با دو قول : انقالب اسالمي 

 ميليون 35اگر(   خرداد  25خميني در 
و  قول ! ) هم بگويند بله، من مي گويم نه

امضاي حكم عزل بني صدر « او بهنگام 
عزل كنم ولو فرياد من بايد او را ( » 

يكسان ) مرگ بر خميني مردم را بشنوم 
اين يكساني قولهاي دوكس كه . است 

يكي خود را  ولي امر مسلمين خدا 
برگزيده مي خواند و ديگري مدعي است 

نچه مي گويد خدا در دهان او مي آ
نچه مي كند خدا به او مي آگذارد و 

با توجه به قول وزير دفاع سابق ( گويد 
تان معلوم مي شود  خداي او ديگ انگلس

، ناشي از يكساني اصل ) چني است 
اصل راهنماي هردو ثنويت : راهنما است 

روش هردو استفاده . تك محوري است 
بديهي است هر دو يك .  از زور است 

خميني در پي : سرانجام پيدا كرده اند 
 ساله ، جام زهر سر 8شكست در جنگ 

 در كشيد و  بوش ، پيشاروي شكست
عراق و افغانستان ، نمي داند چه بايدش 

  . كرد
     ضعيف شدن بوش ، بمنزله رئيس 
جمهوري امريكا و ضعيف شدن اولمرت ، 
بعنوان نخست وزير اسرائيل ، فرصت 

يا بناي آارزنده ايست براي ايران  اما 
رژيم سوزاندن يا استفاده كردن از اين 

   ؟فرصت است
  

ر ابزاري كه بوش و اولمرت د* 
 –رابطه با رژيم مافياهاي نظامي 

» ايران «: مالي  بكار مي برند 
ايران « حامي تروريسم،  تهديد 

وردن آبه موشك ، به انزوا در »  
« ايران، محاصره اقتصادي ، 

  :ديپلماسي « عمليات پوشيده 
  
 وزارت خارجه امريكا، در گزارش ◄

خود، ايران را در رأس كشورهائي 
ريسم بين المللي قرار داد كه از ترو

ماري آاين گزارش . حمايت مي كنند 
از قربانيان ترور را در بردارد گوياي 
شكست مبارزه بوش با تروريسم بين 

  :المللي 
 تعداد كشته ، زخمي و ربوده شده 
گان  در عراق و افغانستان در طي سال 

 2005 دو برابر تعدادي  سال 2006
  . است 

ني كه به     در سراسر دنيا  تعداد كسا
نحوي گرفتار ترور شده اند در سالهاي 

 در سال : يكسان است 2006 و 2005
 2006 نفر و در سال 74217 اين 2005

  .   نفر بوده اند 74543
   اما تعداد كساني كه در اثر ترور كشته 

از :  شده اند بسيار زياد شده است 
 20498 به 2005 نفر در سال 14618

  . يافته است افزايش 2006نقردر سال 
     ترورها بطور مساوي بين آسياي 
شرقي ، اروپا و محدوده هايي كه قبال 

  .تحت  نفوذ روسيه بوده  پخش هستند 
    در خاور ميانه،  بجز عراق ، تعداد 

اما  در . ترورها پائين آمده است 
  .آفريقا باال رفته است

 نفر 20685   در عراق، تعداد ترورها از 
  نفر در سال  38813ه  ب2005در سال 

  . افزايش يافته است2006
 نفر 1540   در افغانستان اين تعداد از 

   نفر در سال 2943 به 2005در سال 
  6در صفحه 

مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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  .   افزايش يافته است2006
   اين گزارش نمي گويد  چه تعداد از 
مردم عراق و افغانستان  بر اثر حمالت 

  .آمريكا كشته شده اند
زايش ترورها در عراق و      در ازاي اف

افغانستان ، در نپال ترورها  كاهش 
زيرا  دولت و گروه مائوئيست . يافته اند

  .توانسته اند با هم كنار بيايند
قسمتي از مذاكره ها  :  مذاكره ها ◄

در علن، امريكا از رژيم . پنهاني هستند 
دعوت كرد در كنفرانس شرم الشيخ 

و  ماده گفتگآرايس گفت . شركت كند 
اما  متكي . با متكي بر سر عراق است 

در سر ميز نهار،  به سالم و عليك و رد و 
بدل كردن يكي دو جمله در باره 
بستني ، اكتفا كرد و در سر ميز شام نيز، 
به بهانه لباس خانم ويالونيست ، حاضر 

عملكرد )  ارديبهشت 15( بازتاب . نشد 
هيأت ايران را ضعيف و رفتار متكي را 

گرداندن امريكا توصيف كرده محق 
امريكا مي خواست ثابت كند : است 

جمهوري اسالمي ايران حاضر به 
  .مذاكره نيست و موفق شد 

      با وجود اين، مالكي نخست وزير 
در )  ارديبهشت 16فتاب آ( عراق،  

مصاحبه با روزنامه  ژاپني احتمال داده  
ينده ، ميان آظرف چند هفته : است 

يران گفتگوئي در سطح امريكا و ا
  .وزيران خارجه دو كشور انجام شود 

تازه ترين .  انزواي ايران در جهان ◄
اظهار نظر در اين باره از مير دامادي 

: او گفته است ) .  ارديبهشت 14( است 
كساني كه اجماع جهاني را عليه ايران 

. ورده اند ، بايد پاسخگو باشند آبوجود 
كاران او اين كسان احمد نژاد و هم

  .هستند 
عالوه بر :  محاصره اقتصادي ايران ◄

مجازاتهاي شوراي امنيت ، برانگيختن 
مؤسسات مالي و بانكي و دولتها به قطع 

  .معامله با ايران 
  

: » عمليات پوشيده «  * 
تأسيسات نفت و تأسيسات اتمي و  

  ...:برانگيختن گروهاي مسلح و
  
  ( The Raw Story   راو استوري◄

تالنتيك ، خبر آبه نقل از  ) 2007ه   م5
حكومت سعودي و امريكا با : مي دهد 

كشورهاي ديگر خاورميانه همكاري مي 
عمليات « كنند در طرح نقشه اي براي 

  . ن آدر ايران و اجراي » پوشيده 
ن شده اند آ    رايس و همكاران او  بر

كه  راه كار جديد ولو خطرناك را به 
راه كار با همكاري اين . اجرا بگذارند 

دواير اطالعاتي عربستان و مصر و اردن 
و اسرائيل و امارات متحده عربي  به 

هزينه  اين . اجرا گذاشته مي شود 
عمليات را كه شامل ايجاد گروههاي 
شبه نظامي در ايران و عراق و فلسطين 

 ميليون دالر 300و لبنان نيز هست ، 
  . است كه عربستان مي پردازد 

ليات شامل  اين موارد مي شود   اين عم
:  

 خرابكاري در تأسيسات نفت ايران ◄
و نيز جلوگيري از سرمايه گذاري در 

  .نفت ايران 
 اگر حمله به تأسيسات اتمي ايران ◄

مشكل و مشكل ساز باشد، خرابكاري در 
  . سان است آنها آ

 كمك مالي و تسليحاتي به ◄
گروههاي مزدور براي ايجاد زد و 

سلحانه در شرق و غرب خوردهاي م
  .كشور 

تازه ترين .  تهديد به حمله نظامي ◄
:  مورد، تهديد اولمرت است 

هزارموشك بر ايران فرو خواهيم باريد 
افشار به » سردار «  ارديبهشت ، 9و در . 

 موشك 1000جواب : او پاسخ داد 
و به دنبال او، در .  هزار موشك است 

 پرزيدنت:  مه، كندولزا رايس گفت8
بوش گزينه نظامي را براي خاتمه 
دادن به فعاليتهاي اتمي ايران كنار 

  .نمي گذارد 
  :دم ربائي ها آ دستگيريها و ◄
از  ) 2007وريل  آ26(  فايننشال تايمز ●

تهران گزارش مي كنند  كه دوستان 
علي رضا عسگري، معاون سابق وزارت 

او . دفاع ايران،  ربوده نشده است 
دوستان او . است خود پناهنده شده 

 تا 2003توضيح داده اند كه در فاصله 
 ،  به جرم جاسوسي و فساد 2005

هرچند از اتهامها . زنداني شده است 
تبرئه شده اما روحيه اش تغيير كرده و 
از اين كه رژيم با خدمتگزار خود اين 

  .معامله را كرده ، خشمناك بوده است 
ناپديد شدن :       روزنامه مي نويسد 

روبرت لوينسون ، عضو بازنشسته اف بي 
ي ، با ناپديد شدن علي رضا عسگري آ

در واقع، رژيم ايران مي . ربط دارد 
با . خواهد او را با عسگري مبادله كند 

  وجود اين، 
 ارديبهشت ، بازتاب مدعي شد 12 در ●

كه لوينسون بدون سر و صدا به امريكا 
اما هم حكومت امريكا  . بازگشته است 

 گويد از ورود چنين كسي به مي
امريكا خبر ندارد و هم رژيم مافياهاي 

 مالي مي گويد اطالعي از –نظامي 
  !سرنوشت لوينسون ندارد 

يا رژيم توانائي آاما : انقالب اسالمي 
سود جستن از ضعف حكومتهاي 
بوش و اولمرت و بلر را دارد  يا  با 

ويز سازي را آوجود اين ضعف، دست 
 تا مگر حكومت بوش بيشتر مي كند

ورد آدر مورد ايران پيروزي بدست 
كه جبران شكستش را در عراق و 

   ؟افغانستان بكند
  

فرصتهاي در اختيار  و 
سوزاندن فرصتها و 

ويز ساختن ها آدست 
  :براي امريكا و اسرائيل 

  
 سه نوبت ، هر بار بعد از مصوبه ◄

شوراي امنيت ، به رژيم فرصت داده 
وبت،  در قبال مهلت در هر سه ن.  شد 

هاي تعيين شده ، كارپذيري رويه كرد 
در برابر، خامنه . مدند آتا مهلت ها سر 

 اگر رويه غير : "اي اظهار داشت 
قانوني در پيش بگيريد، ما نيز غير 

 و احمدي "قانوني  عمل مي كنيم 
نژاد درتازه ترين سخن خود گفته 

وردهاي جديد خود را آ دست ":است
 مه  2  نتيجه اخطار روز " .رو مي كنيم 

 كشور در لندن  6نيزاجتماع نمايندگان 
  . شد

  
گفتگوي مستقيم با امريكا در * 

اگر . شرم الشيخ انجام نشد 
سوريه همكاري با امريكا را بر سر 
عراق بپذيرد، ايران در منطقه نيز 

  :منزوي مي شود
  
اين .  گفتگوي مستقيم با امريكا◄

اين زمان،  توضيح بموقع است كه تا 
تنها موفقيت امريكا در خاورميانه به 

در شرم . وردن ايران است آانزوا در 
الشيخ، رايس با وزير خارجه  سوريه 

گفتگو كرد و اين گفتگو را بارور 
توصيف كرد اما  رژيم كه مي توانست 
از  ضعف حكومت بوش و وزير خارجه 

اغلب همكارانش استعفاء كرده اند ( او 
ند،  نه تنها فرصت را از استفاده ك)  

دست داد بلكه به قول بازتاب، به 
امريكا امكان داد به اروپا و كشورهاي 
خاورميانه بفهماند كه اصرارشان نا بجا 

  .ايران حاضر به گفتگو نيست . است 
در باره  )   2007 مه 4(      رويتر 

گفتگوي امريكا و ايران در شرم الشيخ 
  :است اين گزارش را انتشار داده 

 طي هفته ها، كندولزا رايس تكرار ●
ماده گفتگو با وزير خارجه آكرد كه 

اما  وقتي . ايران بر سر عراق است 
كنفرانس تشكيل شد و پايان يافت، 
مذاكره اين دو، در چند كلمه در باره 

  .بستني ، ناچيز شد 
     طي دو روز، دييپلماتها كوشيدند بي 

، روز سرانجام. نكه به جائي برسند آ
فرصت گفتگو با : جمعه، رايس گفت 

متكي وزير خارجه ايران، هيچگاه 
رايس گفت او نمي .  دست نداد 

توانست كسي را مجبور به گفتگو با 
  . خود كند 

   مه،3      تنها فرصتي كه دست داد، در 
اين فرصت را نيز .  بر سر ميز نهار بود 

اما  اين .  ورد آميزبان مصري بوجود 
رف گفتگو در باره دسر شد و فرصت ص

سخني از عراق و برنامه اتمي ايران 
  . بميان نيامد 

     چند ساعت بعد ،  نوبت به شام 
بر سر ميز شام نيز، متكي  .  رسيد 

او .  روبروي رايس قرار مي گرفت 
نكه  مهمانان وارد آمحل را ، پيش از 
بهانه اش اين شد . شوند، ترك كرد 

لونيست مناسب كه پيراهن خانم ويو
سن مك كومارك، . نبوده است 

معلوم نشد از : سخنگوي رايس گفت 
كدام يك از دو زن، متكي وحشت 
كرد از ويولونيست يا خانم رايس، وزير 

  ؟   !خارجه امريكا
 با وجود اين ، اصرار به گفتگو با ●

 سال كوشش در 6ايران،  با وجود 
منزوي كردن ايران و  فشار به ايران و 

نكه اين دو رژيم در آه بقصد سوري
عراق عامل تشديد خشونت نشوند، يك 

  .تغيير سياست بشمار مي رود 
 چندين مقام امريكائي گفتند اين ●

. ايران بود كه از گفتگو طفره رفت 
 ايراني كه 5زاد نشدن آايرانيها از 

نها را در اربيل دستگير آقواي امريكا 
  . كرده بودند، عصباني بودند 

ياري كارشناسان و از جمله      بس
 هاميلتون به بوش فشار –كميسيون بيكر 

وردند كه با ايران و سوريه ، بر آمي 
  . سر عراق، وارد گفتگو شود 

     در همان حال كه ديدار رايس با 
متكي انجام نگرفت، سفير امريكا در 
بغداد، رايان كروكر  با عباس عراقچي، 

كرد معاون وزارت خارجه ايران ديدار 
هوشيار زيباري، وزير خارجه عراق . 

» عالمت مثبتي « اين ديدار را  
اما كروكر گفت اين . ارزيابي كرد 

 دقيقه بيشتر بطول 3ديدار همه جهت 
  .نيانجاميد 

ايران از :  تحليل گران مي گويند ●
نزديك مراقب گفتگوهاي رايس و 

زيرا مي . وزير خارجه سوريه است 
كاري با امريكا  داند هرگاه سوريه هم

را  بر سر عراق بپذيرد، ايران در منطقه 
   . نيز منزوي مي شود

)  مه 4(  به گزارش بي بي سي ◄
 وزيرخارجه عراق در ،يهوشيار زيبار

 به  شرم الشيخ، حاشيه نشست
كارشناسان  :  است خبرنگاران گفته

 شركت كننده در ي و آمريكاييايران
ر و اجالس شرم الشيخ با همديگر ديدا

 داند كه در يگفتگو كرده اند اما او نم
 ميان طرفين ياين ديدار چه گفتگوهاي

 .رد و بدل شده است
  

  : ن آسپاه قدس و نقش * 
  
 در عراق و افغانستان ، در صورتي ◄

كه قواي امريكا  اين دو كشور را ترك 
.  كنند، از بازنده ها، يكي ايران است 

زيرا  در شرق و غرب خود با وضعيتي 
در .  غير قابل كنترل روبرو مي شود 

  4( باره  سپاه قدس در عراق، فيگارو 
  :اينطور گزارش كرده است  ) 2007مه 
 سپاه قدس يكي از بهترين نيروي ●

با وجود اين . هاي ويژه جهان است 
كه امريكائيها مي گويند اين سپاه 
گروههاي شيعه عراق را مسلح مي كند، 

سپاه .  ست اما اين امر ثابت نشده ا
قدس براي كارشناسان ابهامي است 

ن را روشن آكه هنوز نتوانسته اند 
در عوض، مي دانند كه اين . كنند 

سپاه از لحاظ نظامي و اطالعاتي و 
مد است آتعليم نظامي دادن سخت كار

و مي تواند  شبكه هاي وسيعي را در 
  . خارج از ايران فعال كند 

 تعليم   حزب اهللا لبنان را سپاه قدس●
سپاه قدس در سودان و .  داده است 

در افغانستان و در بوسني ،  در عمليات 
  . نظامي شركت كرده است 

 ، سپاه 1990  و 1980     در سالهاي 
قدس، با عمليات مسلحانه كردها در 
شمال عراق و  شيعه ها در جنوب عراق 
، بقصد سرنگون كردن رژيم صدام 

ش لذا، افراد.  شركت كرده است 
 1991از .  خود عراق را مي شناسند 

كه كردها خودمختاري خود را به 
نتنهاي آورده اند ، سپاه قدس آدست 

نيمه رسمي خود را در اين منطقه  
  . دارد 

 اما امريكا كمترين ترديدي ندارد ●
كه سپاه قدس از بعضي از گروههاي 
مسلح شيعه عراق، حمايت تسليحاتي و 

دي هم كه افرا. لوجيستيكي مي كند 
در اربيل توسط امريكا توقيف شده اند، 

  . متهمند كه عضو سپاه قدس هستند 
     اما كارشناسان و ديپلماتهاي اروپائي  
ترديد دارند كه اتهامهاي امريكا وارد 

نند كه امريكا به دنبال آنگران . باشند 
ويزي براي حمله نظامي به آدست 

  . ايران است 
در تهران مي      يك كارشناس نظامي 

عكس مواد منفجره كه امريكا : گويد
ارائه مي كند، ثابت نمي كند كه اين 
سالح در ايران ساخته شده و به دستور 
مقامات اول رژيم به عراق فرستاده 

بسياري از متخصصان از .  شده است 
يا ايرانيها خود سر آ: خود مي پرسند 

اين مواد را به عراق نمي فرستند ؟ در 
اين پرسش، كارشناس نظامي پاسخ به 

   . چرا اين كار را مي كنند: مي گويد 
امريكائيها :  ماهان عابدين مي گويد ●

. در باره سپاه قدس اشتباده مي كنند 

فرماندهان اين سپاه به اندازه كافي 
هوشمند هستند و به قواي امريكا بطور 

زيرا مي دانند . مستقيم حمله نمي كنند 
 و مؤتلفانش در حمله به قواي امريكا

. عراق، به زيان منافع ملي ايران است 
در عوض، ايين نفوذ سياسي و اقتصادي 
و مذهبي ايران است كه بسيار مهمتر 

در طول سالها، ايران با .  است 
گروههاي شيعه و كرد عراق پيوندهاي 

اين گروهها امروز . استوار  تنيده است 
، در بغداد، نيروهاي عمده اي را 

ي دهند كه دولت را در تشكيل م
عالوه براين ، جمهوري .  اختيار دارند 

ورده آاسالمي ايران يك شبكه  بوجود 
است كه در صورت حمله به ايران و به 

   . ن را فعال كندآرژيم ، 
امروز،   « :  ماهان عابدين مي گويد ●

هدف ايران اينست كه از متحدان 
.  طبيعي خود در عراق حمايت كند 

درت خويش را براي دراز نكه قآتا 
چنانكه وقتي قواي . مدت مستقر سازد 

امريكا عراق را ترك گفتند ، قدرت 
و اگر قدس  نقشي . ايران مستقر باشد 

را ايفا مي كند، تعليم دادن برخي از 
گروههاي عراقي به قصد ايجاد شبكه 
اطالعاتي و نيز نظامي براي مقابله با 
گروههاي مسلح سني است كه عمده 

رين دشمنان تهران را تشكيل مي ت
  .دهند 

تداركات رژيم در عراق : انقالب اسالمي 
، هرگاه فرض كنيم بكار مقابله با امريكا 

  در صورت ترك -يد آ كه نمي –بيايد 
زود هنگام قواي امريكا ، رژيم  در عراق  

يا ايران وارد يك آچه خواهد كرد ؟   
جنگ عمومي با سني ها مي شود ؟ هم 

عراق و هم در افغانستان ؟  تخليه در  
قواي امريكا از عراق ، با توجه به اتهامي 
كه متوجه رژيم مافياها است،  ايران را 
.  دشمن اصلي دنياي عرب مي گرداند 

ارزيابي عواقبي كه مردم ايران بايد تحمل 
نها  را از بزرگي زياني آكنند،  مي تواند  

گاه كند كه اينگونه فرصت سوزي ها آ
  . ورند آراي مردم ايران ببار مي ب

     خبرها و نظرهايي در باره كنفرانس 
شرم الشيخ و وضعيت عراق ، وضعيت 
خطيري را دقيق تر در نظر ها مجسم 

  .نند آمي كند كه عراق و منطقه در 
  
  

تشديد برخورد سني 
و شيعه  و كنفرانس 

ايران : شرم الشيخ 
  يكي در برابر همه ؟

  
  

در قسمت اول  :انقالب اسالمي 
اطالعات گوياي شدت گرفتن 
برخوردها ميان شيعه و سني و معامله 
اي كه بزعم استراتفور   ايران و 
عربستان بايد با يكديگر بكنند و در 
قسمت دوم ، حاصل كنفرانس شرم 
الشيخ را از لحاظ كمتر يا بيشتر 

   :شدن انزواي ايران، مطالعه مي كنيم
  7در صفحه 

  
  
  

 مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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 و سني روياروئي شيعه
  -قطعي تر مي شود ؟ 

يا معامله ايران و آ
عربستان بر سر عراق 
شدني است و راه حل 

  :است ؟ 
  

 معامله رژيم مافياها با سعوديها بر 
سر عراق و شدني يا ناشدني 

ن و اثرش بر وضعيت آبودن 
  :عراق 

  
 –گزارش  ) 2007 مه 1(  استراتفور ◄

. تحليل مفصلي را انتشار داده است
  : اين نكات  داراي 

 گفتگوهاي محرمانه ميان ايران و ●
امريكا  پيش از حمله امريكا به عراق 

دو .  غاز شده و همچنان ادامه دارند آ
ورده بودند آكشور توافقي نيز بعمل 

كه، بعد از سقوط رژيم صدام، در 
صورت شورش سنيان عراق چگونه مي 

  .  بايد وضعيت در عراق را تثبيت كرد 
پشت پرده ايران و امريكا  گفتگوهاي ●

. هيچگاه بر سر تقسيم عراق نبوده اند 
بعكس، دو دولت نگران وضعيت عراق 
بعد از پايان سلطه حزب بعث بر اين 

مذاكرات پشت .  كشور بوده است 
پرده كه به تشكيل چند كنفرانس چند 
جانبه انجاميدند ، ادامه مي يابند تا مگر 

له از رهگذر اين كنفرانسها يك معام
  . جدي و قطعي انجام بگيرد 

 طي سالها گفتگوهاي پشت پرده ، دو ●
طرف  نتوانسته اند به تفاهمي برسند و 
از اشتغال خاطر خود درگذرند و به 

ايران خواهان : ينده عراق بپردازند آ
 .عراقي با پيوند نزديك با امريكا نيست 

ن را مغاير منافع ملي و مقاصد آزيرا  
در برابر، .  داند خود را منطقه مي 

امريكا نيز خواستار  عراقي زير سلطه 
چرا كه به ايران امكان .  ايران نيست

مي دهد كشورهاي عرب حوزه خليج 
فارس و منافع امريكا در اين منطقه را 

بخصوص كه كشورهاي .  تهديد كند 
عرب خود را تحت تهديد ايران ، براثر  
جنبش شيعه  در كشورهاي خود،  مي 

. و دست بكار پيشگيري شده اند بينند 
اين امر معامله امريكا با ايران را مشكل 

عربستان سعودي كه .  ساخته است 
ورده است آبمثابه رهبر دنيا عرب سر بر

ن شده است كه ايران را آ،  در پي 
  . مهار كند 

 پيچيدگي ها بكنار، دولت سعودي ●
خود را وارد معادله اي كرده است  

مكان مهار ايران را كه به واشنگتن ا
در حقيقت، بدانخاطر حكومت . بدهد 

بوش  ورق سني هاي عراق را  در 
برابر شيعه هاي عراق ، بكار برده است  

واشنگتن به شيعه ها گفته است مي ( 
خواهد با سني ها، بخصوص بعثي ها 

كه  همكاري با دولتهاي )   معامله كند 
سني را براي مهار كردن ايران پذيرفته 

در همان حال كه واشنگتن به .  ت اس
همكاري ايران براي تثبيت وضعيت در 
عراق نياز دارد ، ايرانيها نيز به امريكا 

ن شود كه آنكه مانع از آبراي  
كشورهاي سني حامي سني هاي عراق  

  .منافع ملي ايران  را تهديد كنند 
 از اين رو، تشكيل كنفرانس شرم ●

 در الشيخ براي  همه شركت كنندگان
از لحاظ منطقه، .  ن، بسيار  مهم است آ

ايران و : كنفرانس دو طرف دارد 

هر دو .  عربستان و كشورهاي حاميش 
كشور ايران و عربستان نياز دارند 
گروههاي مسلح شيعه و سني عراق مهار 

در .  شوند تا مگر امنيتشان حفظ شود 
هفته هاي اخير ، نشان دادند كه مي 

تحت رهبري توانند جيش المهدي 
از طرف .  مقتدي صدر را مهار كنند 

ديگر، اعالن دستگيري جهاد گرايان و  
توقيف مبالغ عظيم پول و اسلحه ، پيام 
متقابل عربستان به ايران بود كه ما نيز 
مي توانيم جهادگراياني را مهار كنيم 

  . كه شيعه ها را تهديد مي كنند 
 برداشت عمومي اينست كه معامله ●

 امريكا و عربستان و ايران مي اي ميان
.  تواند وضعيت عراق را تثبيت كند 

فرض اينست كه ايران و عربستان مي 
توانند  گروهاي مسلح تابع خود را در 

البته دو كشور براي .  عراق  مهار كنند 
: اين كار بهائي را مطالبه مي كنند 

عربستان مي خواهد مطمئن شود كه 
يعه ها ن شآگرچه تسلط بر دولت از 

سهم نيز سني هاي عراق مي شود اما 
كافي در دولت اين كشور پيدا مي 

 و نيز، ايران عراق را پايگاه .كنند 
   . نظامي برضد عربستان نمي گرداند 

     در برابر، ايرانيها  تضمين مطالبه مي 
كنند كه سني هاي عراق  ديگر 
هيچگاه تهديدي براي امنيت ملي 

فزون بر اين، ا.  ايران نخواهند شد 
ايران خواستار داشتن نفوذ در عراق از 
رهگذر تسلط شيعه عراق بر دولت اين 

  . كشور است 
ن وضعيت بغرنجي است  كه  آ  اين  ●

ن روبرو آامريكا  و كشورهاي سني با 
نها هم مي خواهند ايران آ.  هستند 

نفوذ خود را براي تثبيت وضعيت در 
يران عراق بكار برد و هم مي خواهند ا

را مهار كنند به ترتيبي كه عراق از اين 
 20سني هاي عراق .  نفوذ حفظ شود 

درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي 
امريكا و كشورهاي عرب مي . دهند 

خواهند سهمي از قدرت دولتي را به 
سني بدهند  كه مانع از دولت تحت 
تسلط شيعه و بنوبه خود تحت نفوذ 

ن به اين براي رسيد.  ايران بگردد 
مقصود،  امريكا و دولت سعوديها  امتياز 

مي پذيرند كه :  مهمي را مي دهند  
در دولت عراق، شيعه سهم اول و 

يكي از داليل كليدي .  بزرگ را دارد 
است كه توضيح مي دهند چرا مهار 
گروههاي مسلح شيعه شرط مهار 

  . گروهاي مسلح سني  است 
ه سراغ  با توجه به اين واقعيتها  كه ب●

كنفرانس شرم الشيخ برويم ،  مي بينيم  
مده آايران به اين كنفرانس با اين اميد 

است كه امريكا و متحدان عربش منافع 
ايران را در عراق برسميت مي شناسند 
تا در عوض، ايران  گروههاي مسلح 

ماده اند به آعربها .  شيعه را مهار كند 
. نچه را مي خواهد بدهند آايران  

 در موضع ضعف هستند و اطمينان زيرا
ندارند كه ثبات نسبي در عراق را 
ايران براي بسط نفوذ خود در خليج 

  . فارس بكار نخواهد برد 
 از سوي ديگر، عربها از كشماكشهاي ●

حكومت بوش و كنگره نگران و 
مطمئن نيستند امريكا  در عراق ، تا 
تثبيت وضعيت در اين كشور ، خواهد 

 بر اين گذاشته اند كه بنا را.  ماند 
امريكا  در ترك عراق شتاب خواهد 

از اين رو، در دراز مدت، نمي .  كرد 
توانند اعتماد كنند كه  امريكا توافق با 
ايران را  به ترتيب باال انجام مي دهد و 

اين كشورها نگران  .  تضمين مي كند 
نند كه سندي را امضاء كنند و اين آ

انجام سند دست ايران را  براي 
  . دلخواهش باز بگذارد 

 اما مسئله باز هم مهمتر اين كه هم ●
سني ها و همه شيعه هاي عراق  در 
گروههاي متعدد منشعب هستند و نه 
ايران و نه عربستان نمي توانند همه 

براي مثال، .  اين گروهها را مهار كنند 
چنددستگي، در بصره ، منطقه نفت خيز 

 ايران جنوب عراق ،  مشكلي است كه
  . ن روبرو است آبا 

     اما عربستان نيز با اين مشكل روبرو 
است كه هم بهترين سالحش در برابر 
ايران جهاد گرايان سني ، بخصوص 
طرفداران القاعده هستند و هم  اين 
جهادگرايان بيشترين خطر را براي 

  . امنيت عربستان تشكيل مي دهند 
نه چگو:       بنا بر اين مسئله اينست 

عربستان و ايران  مي توانند با امريكا 
كه بازيگر اصلي در صحنه عراق است ، 

.  معامله سه جانبه اي را انجام دهند 
نها  بابت منافع آظاهر اينست كه ترس 

خود  اين سه را ناگزير مي كند با 
  . يكديگر معامله كنند 

  
روياروئي شيعه و سني در * 

  :عراق قطعي تر مي شود 
   

 3( نجلس تايمز آارش لوس  به گز◄
،  در كنفراس شرم الشيخ،  ) 2007مه 

 درصد از طلب 80عربستان حاضر شد  
 ميليارد دالري خود را به عراق 17

در عين حال ، روابط شيعه و .  ببخشد 
از . سني باز هم وخيم تر گشته است 

ن ، يكي اين كه ملك آجمله عالمتهاي 
عبداهللا حاضر به مالقات با مالكي 

  . نخست وزير عراق نشد 
   عربستان سعودي كه متحد  امريكا  
است و بمثابه قدرت منطقه اي نقشي 
كليدي دارد،  از راه سرمايه گذاريهاي 
وسيع در سوريه ، در كار تغيير دادن 

  . رويه رژيم اين كشور است 
     حكومت بوش نخست زير بار گفتگو 
با سوريه نمي رفت و اين كشور را به 

دن كمك به شورشيان عراق متهم رسان
همين ماه پيش بود كه بوش . مي كرد 

، نانسي پلوزي، رئيس مجلس 
نمايندگان اين كشور را بخاطر رفتن به 
سوريه و ديدار با بشار اسد ، مورد انتقاد 

چه زمينه اي ايجاد .  شديد قرار داد 
شده است تا كه امريكا با سوريه به 

  گفتگوي .گفتگو بنشيند، معلوم نيست 
انجام شده نيز، بنا بر قول  مقامهاي 
امريكا و سوريه ، محدود به مرزهاي 

ن بروي افراد آسوريه و عراق و بستن 
  . شورشي و اسلحه  بوده است 

  
روابط ايران و امريكا 
مسئله محوري  كنفرانس 

 حاصل -شرم الشيخ  
  :كنفرانس شرم الشيخ 

  
روابط ايران و امريكا مسئله *

فرانس شرم و الشيخ محوري كن
  :! بود و گفتگو انجام نشد 

  
از شرم الشيخ   ) 2007 مه 5(  فيگارو ◄

 مون، دبير كل –مي كند كه بان كي 
سازمان ملل متحد  در كنفرانس شرم 

ما وارد مرحله تعيين : الشيخ گفت 
.  كننده تثبيت وضعيت عراق مي شويم 

سخنراني ها در باره اصول ، از جمله 
ملي در عراق ،  قطعنامه شتي آاصل 

نهائي  تشكيل سه گروه كار را مقرر 
يك گروه براي مشكل توزيع در : كرد 

مد نفت كه  سني هاي عراق خود را آ
ن محروم احساس مي كنند و يك آاز 

گروه براي اتخاذ تدابير براي حمايت 
از پناهندگان عراقي كه روز به روز بر 

نها افزوده مي شود و يك گروه آشمار 
براي  يافتن راه حل براي مسائل 

  .امنيت و  حراست از مرزهاي عراق 
   يكي از شركت كنندگان در ●

كنفرانس گفت  فكر راهنما اين بود كه 
كشورهاي همسايه عراق را در برابر 

در حالي كه .  مسئوليتهاشان قرار دهيم 
امريكا ايران و سوريه را متهم مي كند  

داخل اسلحه و افراد شورشي را به 
تش خشونت آعراق نفوذ مي دهند و 

را تيز مي كنند،  وزير خارجه ايران ، 
منوچهر متكي بازشناخت كه استقرار 
صلح در عراق نيازمند اقدامات قاطع از 

اما او  رويه .  سوي همه كشورها است 
يك بام دو هوا كردن امريكا  يا تقسيم 
تروريستها به  تروريستهاي خوب و بد را 

  .  اد قرار داد مورد انتق
 روابط ميان امريكا و ايران ، مسئله ●

هرچند . محوري كنفرانس بود 
كندولزا رايس و متكي نتوانستند گفتگو 

با وجود اين ، اجتماعي ميان .  كنند 
و . كارشناسان دو طرف تشكيل شد 

رايس درب را بروي تغيير سياست 
  . امريكا در ايران نبست 

گارت بكت،      در عوض، متكي با مار
.  وزير خارجه انگلستان گفتگو كرد 

نها  آگفتگوها سخت رازدارنه بود و از 
تنها مارگارت بكت . چيزي درز نكرد 

تمامي داليل جمع هستند « : گفت 
براي اين كه رابطه سازنده اي با ايران 

       ». برقرار شود 
نجا كه يكي از سه آاز : انقالب اسالمي 

مد آزيع در گروه كار به مسئله تو
نفت ميان عراقيها مي پردازد، بموقع 
است كه اين خبر را در باره نفت 

   :عراق  بياوريم
  

نقشه امريكا براي بردن و * 
خوردن نفت عراق واقعيتي كه 
غرق شدن عراق در خون را 

  :توضيح مي دهد 
  
خبر داده  ) 2007 مه 3(  فوكوس ◄

  :است 
   اين را بشنويد كه معاون رئيس 

در سال  ديك چيني ي فعليجمهور
 كه هنوز رئيس شركت بزرگ 1999

 بود چه Halliburtonهاليبرتون 
  بعد از :او در آن موقع گفت . گفت

...  شركت هاليبرتون ،اشغال عراق
قراردادهاي زيادي خواهد برد بدون 

  .مناقصه هاي طوالني
 ميليون بشكه 50 ما 2010    در سال 

 نفت را اين. بيشتر نفت احتياج داريم
بايد از  خاور ميانه كه دو سوم نفت دنيا 

را دارا است و  توليد نفت كمترين  
  . هزينه را دارد، بدست بياوريم 

 Paulولفو ويتز ،  2003   در مارس 
Wolfowitz  ،معاون وزير قبلي دفاع ، 

  كه هم اكنون رئيس جنجال برانگيز -
 در مجلس امريكا -بانك جهاني است 

عراق خود مي بايد «  :  اظهار داشت 
مخارج بازسازي خود را بپردازد و 

نخست »  . بزودي  چنين خواهد كرد 
 هم در ماه ، توني بلر، وزير انگليس 

اشخاص  به  «  : گفت 2003مارس 

اشتباه فكر مي كنند كه پول نفت 
دست ما مي آيد، پولها در يك حساب 
كه زير نظر سازمان ملل است گذاشته 

  .مي شود
 امروز صنعت نفت عراق خيالي بيش    

 از سوئي و …فساد، قاچاق و . نيست
منفجر شدن لوله هاي نفت  از سوي 
ديگر، توليد را چنان بي نظم كرده 
است كه در سال گذشته دولت عراق 

 ميليون خسارت به 100مجبور شد 
شركتهاي كشتي راني بابت انتظار در 

بخش عمده كادر . بنادر بپردازد
ت نفت از كشور فرار متخصص صنع

  .كرده اند
اما بنا است قانون نفتي جديدي به      

تصويب برسد كه بر طبق آن دست 
شركتهاي نفتي خارجي باز مي شود و 
قدرت بي سابقه اي بر نفت عراق پيدا 

  .مي كنند
    منتقد تايمز آسيا به نام پالو اسكوبار 

اين قانون غارت رسمي  «  :مي گويد 
( »  وت نفتي عراق است و تجاوز به ثر
قانون به ). 28-1-2007آسيا تايمز 

دستور كاخ سفيد بدون اينكه افكار 
عمومي خبر دار بشوند توسط شركت 

  تهيه Bearing Pointبرينگ پونت  
از جمله  كساني كه در . شده است 

نوشتن اين قانون دخيل بوده اند 
گروه كوچكي در سفارت آمريكا در 

 بين المللي، پاول عراق ، سازمان ارز
و وزير Paul Wolfowit   وولفيفز   

  .انرژي آمريكا هستند
    زباني اصلي كه اين قانون به آن 
نوشته شده است زبان انگليسي است نه 

وقتي اين قانون نزد حكومت . عربي
عراق عنوان شد ، اينطور وانمود شد 

بر . كه  بسيار قانون پيشرفته اي است
بطور مساوي بين طبق آن، درآمد نفت 

. مناطق مختلف عراق توزيع مي شود
بنا بر صورت قانون،  دولت عراق 
قدرت بر بخش  نفت را حفظ خواهد 

اما ، بنا بر واقع، تمامي تصميمهاي . كرد
اصلي بر عهده  شوراي نفت و گاز  
است كه از كارشناسان عراقي و 

اين شورا . خارجي تشكيل  مي شوند 
ا كه از انگليسيها و نه فقط از آمريكاني ه

چينيها و شايد روس ها  و نماينده 
 كه وزارتخانه اي -وزارت نفت عراق 
  . تشكيل مي شود-سخت  فاسد است  

   در عمل صنعت نفت در جهان در 
اما در عراق با . دست دولتها قرار دارد

  .اين قانون اينطور نمي شود
     اين قانون به شركتهاي خارجي 

 سر خود اجازه مي دهد كه
قراردادهاي ببندند كه نفت عراق را 

در تبصره اي .  سال ببرند30تا بيش از  
در اين قانون آماده است شركتها 
هيچگونه محدويتي براي خارج كردن 

و وقتي . پولهاي خود نبايد داشته باشند
كه اينكار را مي كنند نمي بايد پشيزي 

  . ماليات بدهند
ن، با     بديهي است در تهيه اين قانو

سنديكاي كارگري صنعت نفت كه 
چند صد هزار كارگر دارد،  هيچگونه 
تبادل نظري نشده است و اين امر  

.  باعث نارضايتي كارگران شده است 
بخصوص در بصره كه دو سوم كل 

نفت در آنجا  است و اين ادعا را  
قبول ندارند كه بخشي از درآمد نفت 
بين مناطق مختلف بطور مساوي توزيع 

  .خواهد شد
    حدس زده مي شود مخارج توليد 
هر بشكه نفت حدود يك دالر بشود و 
همين نفت در بازار جهاني نفت بالغ بر 

زياد مشكل .  دالر هر بشكه است65
نيست كه شادي شركتهاي نفتي را 

  منبع   كل نفت 80  منبع از 65. بفهميم
به اين ترتيب دست شركتهاي خارجي 

  .مي افتد
  8در صفحه 

  

 ي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟م
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   بعضي از متخصصان بر اين باور 
هستند كه عراق از عربستان هم جلو 

تمامي صحراهاي غرب . خواهد زد
بدين قرار، در .  عراق كاوش نشده اند 

 ، ديگ چني مي دانسته 2003مارس 
  .است چه مي گويد 

  
  :حاصل كنفرانس شرم الشيخ * 
  
 60تا  50ن بلندپايه حدود  مسووال ◄

) ن گزارش آ يا بنا بر اين( كشور 
اي و  هاي منطقه جهان و سازمان

المللي از جمله سازمان ملل متحد و  بين
مي، سند موسوم  سازمان كنفرانس اسال

 را در  » المللي با عراق پيمان بين« به 
 ارديبهشت امضا 13نشست پنجشنبه 

 در نشست فراگير همسايگان .كردند
 ارديبهشت 14عراق نيز كه روز جمعه 

 بر حمايت از اقدامات ،دبرگزار ش
 .المالكي تاكيد شد دولت نوري

  :    بنا بر قطعنامه كنفرانس 
حفظ حاكميت عراق، وحدت  - 1

  . عراق يي و استقالل سياسي  منطقه
تحكيم وحدت، بازگرداندن ثبات  - 2

داخلي و تحكيم مذاكرات سياسي 
فراگير جهت تحقق صلح ملي و 

  حمايت ازحاكميت و استقالل عراق
عدم  كشورهاي همسايه  به تعهد – 3

دخالت در امور داخلي عراق و رابطه 
با اين كشور بر اساس حسن همجواري 
اعالم كرده و تعيين نظام سياسي و 

   . ساخت آينده اين كشور
 هاي مناسب  حل راه جستجوي – 4

هاي  از بين بردن درگيريبراي 
 موجود در عراق و تاييد اقدامات 

عراق جهت  مردم منتخب حكومت 
تحقق هر چه سريعتر اهداف مردم اين 

 عراقي آزاد، مستقل، يعني ايجادكشور 
  .متحد و فدرالي 

مشاركت مسالمت آميز اقشار  - 5
مختلف مردم عراق در روند سياسي 

  .اين كشور حق مسلم آنها است
كشورهاي همجوار عراق تمامي  - 6

 بر اقدامات تروريستي در اين كشور 
ها و موسسات  ان، سازمان غير نظاميضد 

 مي دولتي و اماكن مقدسه را محكوم 
 و پايان هر چه سريعتر اين كنند 

اقدامات جنايتكارانه را جهت كاهش 
مشكالت مردم، حفظ جان مردم بيگناه 

  .خواستارند و احترام به حقوق بشر 
  در كنفرانس شركت كنندگان  - 7

پايبندي خود را به تعهداتشان در قبال 
المللي به ويژه حقوق بشر و  ن بينقواني

هاي صادره از سوي  تمامي قطعنامه
شوراي امنيت در ارتباط با مبارزه با 
تروريسم اعالم و بر حمايت خود از 
مردم عراق جهت مبارزه با تروريسم 

  . مي كنند تاكيد 
يي، خلع سالح  حل مشكل طايفه - 8

هاي مسلح غير  شبه نظاميان و گروه
  .  بتمام دارد  ضرورتقانوني 

ضرورت محاكمه آن دسته از  - 9
اعضاي نظام سابق عراق كه در جريان 

 كويت و ايران مرتكب بر ضد جنگ 
اند،  جنايات ضد بشري و جنگي شده

   . تاكيد شده است
ها و  افزايش دخالت ضرورت - 10

 عراق  در هاي سازمان ملل  ميانجيگري
الشيخ   كنفرانس شرمموضوع مصوبات 

، كنفرانس 2004مبر سال در نوا
 و نشست اخير 2005بروكسل در ژوين 

    .  2007بغداد در ماه مارس 
  «در باره:  تشكيل سه گروه كار – 11

  وامنيت« و » مد نفت آتوزيع در

« و » حمايت از مرزهاي مشترك 
كمك به آوارگان عراقي در داخل و 

 . د.  » خارج از اين كشور
لندپايه تشكيل يك گروه كاري ب - 12

جهت تحقق پيشرفت در اجراي نتايج 
   . اين نشست با همكاري دولت عراق

با وجود وعده عربستان : انقالب اسالمي 
. ، مشكل قرضه خارجي عراق برجا ماند 

ورد كنفرانس آاگر ناظران سياسي دست 
شرم الشيخ را ناچيز خوانده اند، بدين 

غير از مواد قطعنامه كه اگر . خاطر است 
ر اجرايشان بود، امريكا به عراق بنا ب

ن، عراق آتجاوز نمي كرد و بعد از 
وضعيتي را كه يافته است، نمي يافت،  
قطعنامه حاكي از اتخاذ تصميم مشخص 
و ملموسي جز تشكيل سه گروه كار،  

تازه اين سه گروه كار نيز  هيچ . نيست
  . ورند آمعلوم نيست كه حاصلي ببار 

 - 1نفرانس ،      در حقيقت، در اين ك
نقش مردم عراق ناديده گرفته شده است 

نها كه گرفتار جهنم خشونت شده اند، آ. 
ميز آچگونه بايد بتوانند راه زندگي صلح 

  منافع - 2با يكديگر را بيابند ؟  و 
امريكا و عربستان و ايران و وسوريه و نه 
حقوق ملي مردم عراق، ضابطه هاي 

تعيين اصلي هستند و سرنوشت عراق را 
بديهي است اگر قرار بود .  مي كنند 

حقوق ملي مردم عراق ضابطه بگردند،  
وضعيت عراق جز اين بود كه اينك 

 .  هست
     نقش ضعيف هيأتي كه رژيم به شرم 

ويزي كه آالشيخ فرستاده بود و دست 
اين هيأت در اختيار امريكا نهاد،  توأم 

ويزهاي ديگري كه احمدي آبود با دست 
. و امثال افشاربراي امريكا ساختند نژاد 

 موشك 1000از جمله، شعار جواب 
 موشك است، وقتي  همه مي 1000

ويز آنها را ندارد،  دست آدانند كه ايران 
. سازي براي امريكا و اسرائيل است 

گزارش مستند زير در باره قدرت موشكي 
ن، بسي آويز شدن آايران و دليل دست 

  :  يدآي بكار خوانندگان ايراني م
  
  

موشكهاي ايران 
ويز استقرار آدست 

سيستم ضد موشك در 
دست   « -اروپا

» وردهاي جديد آ
ويز تهديد آدست 

  :ايران
  
  

در قسمت اول اين :  انقالب اسالمي 
 ي صداويرادفصل گزارش مستندي را از 

جمعه  در تاريخ ) ال افيد(كلن /آلمان 
 18:40 ساعت 2007وريل  آ 27

در قسمت . رده است  پخش كبعدازظهر 
دوم،  خبرهاي مربوط به بحران اتمي و 
تهديد ايران به مجازاتهاي سخت را مي 

   :خوانيد

 دي جدي هايسالحها
 ي هاديدهدر مقابله با ت

 موشكهاي - د؟يجد
ايران  گرچه ناچيز و 
فاقد خطر اما دست 

ويز امريكا و اسرائيل آ
  :هستند 

  
 دفاع ستمي ساستقرار     پيرامون

 ولفگانگ از ،  در اروپاكاي آمريموشك
   البون

  
امريكا در پي ايجاد سيستم * 

دفاع موشكي در برابر حمله 
 :موشكي دشمن مي شود 

   
رونالد ،  1983 مارس 23 خي تاردر  
«  ،كاي آمري وقت  جمهورسي رئگانير

،   »تي بشريبراي نگراناز رهگذر تنها 
 :كرداعالم 

امشب .  منيكائي آمرهموطنان
 خي اتخاذ شد كه روند تاريميتصم
.  كندريي دستخوش تغتواندي را متيبشر
م با خطرات، أ توراه ني امودنيپ
 است تا نهي زمان و صرف هزازمندين

 گام را نيما ا. ندي بدست آي خوبجينتا
 شما يباني دعا و پشتازمندي و نميداريبرم
 .ميهست
 يآ-يد- اس، لحظهنآ از    
"Strategic Defense Initiative" 

SDIنيدر جهان اول.  متولد شدكاي آمر 
 راه از يبرنامه جامع دفاع ضد موشك

براي   ها كمك ماهوارها و هوا بنيزم
 دشمن و از ي با حمله موشكروياروئي 

 دني قبل از رسموشكهايش  بردن نيب
، زمان  در آن. مدآ، به اجرا دربه هدف

ي ماي قاره پهدف مقابله با موشكهاي
  .شوروي بود 

جنگ «  طرح موسوم به ني ايبرا    
 Star Wars    29 ""ستاره گان 

.  شدنيي بودجه تعارددالريليم
 Strategic" طرح يشهايآزما

Defense Initiative" بمناسبت دور  
 يادي تا حدود زيقي حقيايبودن از دن

 ده سال بعد كهي ناموفق بودند بصورت
 از نتوني كلي جمهوراستيدر زمان ر

 طرح نيا شد و ليد  تعSDIطرح 
 Ballistic Missile" با نام  ديجد

Defense" BMDجنگ ني جانش 
 زي اواخر نام آن ننيدر ا. ستارگان شد 

 "National Missile Defense"به  
NMDستميدر طرح س. يافت  ريي  تغ 
از كنترل  ي، د-ام-ي بدي جديدفاع
 دفاع ضد بقصد) ماهواره( فضا قيطر

 سال از.  حذف شده استيموشك
توسعه   طرح و برنامه  مركز ثقل،1999

 دفاع وموشك - ضد موشكيستمهايس
 ماي قاره پي موشكهابرابرمحدود در 

   .است
 در حال ي موشكهاتواني مقتاي حقايآ    

 به ني زمي موشكهاقيپرواز را از طر
 برد نيهوا مورد اصابت قرار داد و از ب

 بدست آمده از بكار جي نتاتوانيم؟  
 تي پاترضد موشكهايبردن 

PATRIOT  ،فارس، جيدر جنگ خل  
 ي هاموشكهايهنگام كه عراق  آن

 سوي را بي اسكاد روسافتهيتوسعه 
:    نمودي، بررسمي كرد كيل شلياسرائ

 تي پاترهايضد موشك از  بار 17

PATRIOT  ي با موشكهابراي مقابله 
 بنا . در حال پرواز اسكاد استفاده شدند

  ي هاستمي سكاي آمر اظهارات ارتشرب
 تيموفق% 40 تنها PATRIOT تيپاتر

 است كه ي در صورتنيا. داشته اند 
 % 40 اذعانيا آسئوال كه اين همچنان 
ميز بودن استفاده از پاتريوت آموفقيت 

 بردن ني از بشامل موفقيت در ها،  
 اسكاد ي موشكهاي انفجارهايكالهك

  ؟ نهاي شودي منيز 
 يائي دريروي نوريل،  آ26   در   

 كي زي آمتي موفقشي از آزماكايآمر
 جسم در حال كي بر ضد  موشك 

 ،اي و كنترل از درتي با حما، پرواز
 از طرح ي بخشاين مورد. خبرداد 

 دفاع ضد ي هاستمي سندهي آيها
  ! استكاي آمريموشك

  
موشكهاي ايران كم شمار و * 

غير خطرناك هستند با وجود 
ويز آنها را دست آاين، امريكا 

ايجاد پايگاه هاي دفاع ضد 
 : موشكي كرده است 

   
 در ني صدام حسمي زمان سقوط رژاز  

 جزو گريكشور عراق د،  2003سال 
 يكشورها. ستي محور شر نيكشور ها

 در حال توسعه ي و كره شمالرانيا
 برد خود اني مي موشكي هاستميس

  هايستميهستند و از توقف توسعه س
نظر خبرگان و  خود كه بنا به يموشك

 ي رابطه با برنامه كالهكهايمتخصصان ب
 ي موشكيستمهاي سني اي براياتم
قرار چشم انداز . كنندي امتناع مست،ين

 برد مجهز به اني مي موشكهاگرفتن 
 كه ي هائمي در دست رژيكالهك اتم

آنها ات كار و محاسبشيوه  به ينانياطم
 داردي بوش را بر آن محكومت ، ستين

 كاي آمري دفاع ضد موشكيل مستميتا س
 ي موشكياحتمالرا در مقابله با حمالت 

 جادي با اراني ااي و ي كره شمالياز سو
  و اسكان تي حفاظ- ي چتر دفاعكي

الزم در ساحل ضد موشكهاي دادن 
 . و اروپا توسعه دهدكاي آمريغرب

   در سه فاز، تشخيص حمله موشكي 
  : ممكن است

در . مايپ قاره يهنگام حمله موشكها ●
 اول، استارت موتور قهيطول چهار دق

 ستمي و شتاب دادن به سموشك
 موتور موشك حامل يسوزاننده حرارت

 موشك بالفاصله ،  فازنيدر ا. كالهك 
 مادون قرمز حساس يتوسط سنسورها

  شودي ميبه حرارت ماهواره ها شناسائ
 موشك در ني بردن اني امكان از بو 

 كه يئماهاي توسط هواپكيحال شل
 توانمند يزري ليمجهز به سالح ها

  .  وچود داردباشند
 ي اقهي دق20 پرواز ني در ح، فاز دوم●

 اناي و احيموشك، كالهك جنگ
 كاذب ي انفجاري كالهك هايتعداد

موشك ناقل، موشك (از موشك مادر
 و شونديدر حال ذوب جدا م) حمال

 ي در مدارلومتري هزار ك25با سرعت 
. رنديگي قرار مني مدار كره زمكينزد
-X كسي رادار اي هاستمي فاز سنيدر ا

Band-Radarsystemsقادر يستي با 
 از ي انفجاري كالهك هاصيبه تشخ

 كه اكنون ياز همان نوع(كاذب باشند
، رديگيدر انگلستان مورد استفاده قرار م

-X-Band كسي رادار استمي سكي
Radarsystemsدر خواهندي م 

 نصب ظور نيز بهمين من چكيجمهور
 ي هاستمي سنكهي اني در ح)كنند

مداوما  از قبل اخطار دهنده يرادارها
و ي  جنگي مدار پرواز كالهك هاريگيپ

 يستي فاز باني در ا ، هستند آنهابيتعق
 اي و ني زمقي از طرموشك كيبا شل
به "Kill Vehicles" از نوع  ايدر

 يمقابله برخاست و كالهك جنگ
ده . ت در فضا نابود ساخادشمن ر

 نوع ني از اي دفاع ضد موشكستميس
  .  در لهستان نصب شوندديبا
 فاز، مرحله كوتاه سوم، نيدر آخر ●

 نيسرعت موشك در ح  فازنيدر ا
 3000 به نيعبوراز جو كره زم

 كرده و بسمت داي كاهش پلومتريك
 پرواز ني كره زمي در روشهدف

 فرصت قهي دقكياكنون فقط . كنديم
 را قبل از ينفجارست تا كالهك ايباق

 ستمي بعنوان مثال با سشاصابت به هدف
 تيو پاتريدفاع ضد موشك

PATRIOT-Raketen منهدم 
 ي براي دفاع ضد موشكستميس. ساخت

 يفاز سوم در مقابله با كالهك جنگ
دشمن قبل از اصابت به هدف 

 از پروژه   يبخش) قهي دقنيدرآخر(
"Terminal High Altitude Area 

Defense" THAAD است كه لهستان 
 خواستار نصب آن در كشورش زين

  .     است
 بخش سي رئ، ترن ارتوريبنظر اول    

 در ي ملتيامنپيرامون  قاتيگروه تحق
  كاي آمر، آلماناستيس سسه علم وؤم

 - ياسي به هدف سمي خواهد 
 چتر كي جادياخود از راه  كياستراتژ

تجهيزات نصب   باي،دفاع ضد موشك
  چك و لهستانيرهادر كشوالزم 
 دو كشور چك و لهستان از .    برسد

 ي همكارخود را براي  يدگاآم،  لقب
 تجهيزات الزم  نصب در  ،كايبا آمر

 ي دفاع ضد موشكستمي سبراي استقرار
 .  اعالم كرده بودند، در كشورشان 

 عالوه بر نها اينست كه ،آمادگي آدليل 
 را با ي اژهي رابطه و، در ناتوتيعضو
 تي حماپيدا مي كنند و از  كايرآم
 . نيز برخوردار خواهند بود كاي آمرژهيو

از سوي  ي استراتژو دليل گزينش اين
خواهد توانست خطر  كهست ني اكايرآم

 دور ي موشك هاتهديد  از هاي ناشي
  ديگركشورهاي  اي و رانيبرد ا
 توسط  ( را، ندهي در آ، انهيخاورم

ه رادارها و سيستم دفاع موشكي ك
 مستقر مي  چك و لهستانيكشورهادر

  . كند يشناسائ بموقع )كند
 اگر بسمت سواحل ،رانيا     موشكهاي 

 اناي اح، شده باشندكي شلكاي آمريغرب
 چك و لهستان ي كشورهاياز فضا

 بنا بر اين احتمال،  . كردپرواز خواهند 
 نصب رادار و ،كياز لحاظ استراتژ

 ي در كشورهاي دفاع ضد موشكستميس
    .رسديچك و لهستان معقول بنظر م

 كاي اروپا و آمر، در حال حاضراما    
 و كره راني اي موشكديده از تقتايحق

 رانيالبته ا.  فاصله دارنداري بسيشمال
 برد متوسط ي از موشكهايچند ده تائ

موشكها  ني ا .  را دارد3از نوع شهاب 
  شدهلي بخش تشككيساده و تنها از 

برد .  كنندي كار معيما و با سوخت اند
نوع . لومتر استي ك1300 تنها 3شهاب 

آ است 3 تر آن شهاب شرفتهي و پديجد
   زده ني تخملومتري ك1500كه برد آن 

  9در صفحه 
  

 مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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  از ايران كهشودي حدس زده م.شوديم

 در شتري بيآ چندتائ3 شهاب موشكهاي
  . اختيار ندارد

موشكهائي را بخواهند ايرانيها  اگر   
مورد  را اي كه برد آنها اروزند بسا

 به صنعت دي باري ناگز، قرار دهدتهديد
 ي چند قسمتي موشكهايو فن آور

 ي فن آوراز هنوز رانيا. دن آوريرو
 برخوردار ي چند قسمتيموشكها

 سئوال كه تا چه نيدر پاسخ به ا. ستين
 ساخت ي فن آوراز راني ايزمان

 ي برد چند قسمتاني ميموشكها
: بايد گفت  ؟ واهد شد  خبرخوردار

 دارد با مي رابطه مستقزمان الزم 
 و ي فني خارج و كمكهاتيحما

خارج ممكن  از راني كه ايمهندس
 مجهول كي نيا.  بدست آورداست 

 خاطر نانياما با اطم. بزرگ است
 و راني اي كشورهاگفت كه  توانيم

 و تالش خود را در ي سعتيكره نها
بكار  رشتي با برد بموشكهائيساختن 

 .خواهند برد 
 اناي احتواندي خود مموشكهاي با رانيا   

 را هدف قرار دهد كه با دفاع لياسرائ
رو  ها يلي اسرائتيو پاتريضد موشك

  .برو خواهد شد
 ي كره شمالمقايسه با ايران،  اما در      

 و دانش الزم برخوردار هاياز توانمند
 ساختن يو مسلط به فن آوربوده 
   يموشكها

 دونگ - پو-ي تايد قسمتچن
TAEPODONGدنتواني است كه م 

 4000 ازشتري بدر فاصله اي  را يهدف
 خود ي مورد اصابت كالهكها، لومتريك

 راكتها هنوز از مرحله نيا. دنقرار ده
در .  خارج نشده اندي خودشيآزما
جريان  در ،  سال گذشتهژوئيه
 - پو-ي تاي از موشكهايكي ،شيآزما

   "TAEPODONG-2„، 2-دونگ 
 پس هي ثان40 تنها رام، آاقيانوس بر فراز 

در حال حاضر .  منفجر شدپرتاب، از 
 ي سعتي و كره نهارانيهر دو كشور ا
 يستمهاي بهتر ساختن سيخود را برا

 و جهيدر نت. بكار مي برند خود يموشك
 بخش سي ترن ارت رئوريبنظر اول
 در  ي ملتي امنپيرامون  قاتيگروه تحق

 جادي فكر ا، آلماناستيم وسسسه علؤم
 عاقالنه است  ي دفاع ضد موشكستميس
 . 

 دفاع ضد بارهبحث امروز در      
 از يشماري با تعداد بي، در مقابله موشك

ربط  دور برد و انهدام آنها موشكهاي 
 تنها در رابطه با دفاع  ني ا. ندارد

كشور  (ي و كره شمالراني ايكشورها
. مي كند مورد پيدا ) محور شرهاي 

  بهلهيوس نيبه ازيرا قصد اينست كه 
 آن  ، شوددهيمحور شرفهمانكشور هاي 

 آنها در   كهي محدودي فنيتوانمند
، به  برد دارنداني مساخت موشكهاي 

زيرا اين موشكها . اندازه كافي نيست 
 لهي بوسپيش از رسيدن به هدف، 

نابود  ي دفاع ضد موشكيستمهايس
  .خواهند شد 

  
دارها و استقرار ضد نصب را* 

موشكها در چك و لهستان، از 
نظر نظامي براي روسيه تهديد 

ن از آروسيه با . ميز نيست آ
لحاظ سياسي و توسعه ناتو تا 

 :مرزهاي روسيه مخالف است 

 ي تا كنون برا1983 از سال كايآمر   
 خود ي دفاع ضد موشك هايستميس

يا آ.  كرده استنهي دالر هزارديلي م110
ااين سيستم ها را ايجاد نموده آمريك

است؟ داليلي گويا در به نتيجه رسيدن 
 كوششها آمريكا با صرف اينهمه هزينه

 اري تنها در موارد بس!ندستيدر دست ن
 ستمي سيقي حقري غطيمحدود و شرا

 توانسته كاي آمري، دفاع ضد موشكهاي
 در حال پرواز را  هاياست كالهك

سيستمهاي دفاع ضد مورد اصابت 
  . دهدقرارخود وشكي م

 دفاع ضد ستمي از سي با نصب بخش    
 چك ي هاي در جمهوركاي آمريموشك

 جمهور سيو لهستان كاسه صبر رئ
 شده است زي لبرني پوتريمي والدهيروس

دلخور از توسعه ناتو بسمت شرق، او . 
 كي ي ناتو به سمت و سورشكلييتغ
 ي المللنيقوه فعال بال متحد و بيروين

  كوزووبارهنظر غرب در مخالف و 
 در پوتين ،  2007 هي فور10 در . است

ضمن ابراز ، خي مونتيكنفرانس امن
به  نكهيقبل ازايهايش از غرب، دلخور

در  ي دفاع ضد موشكستمي ساستقرار 
 آور شد ادي لهستان و چك بپردازد، 

 چي اروپا هتي امني برارانيكه ا
 !ستي نيديدهت

 شاهد مروزا   پوتين ادامه داد كه ما 
 از ي نامحدودباي تقرياستفاده و كاربر

 نياستفاده از ا . مي هستيوسائل نظام
 جهان را به سقوط در ي،زور نظام

 و در  كشاندي مياعماق اختالفات نظام
 كي نمودن داي پي براي تواناينصورت

  . وجود ندارديراه حل جمع
 هي فور19 در ، پس از آن، روزچند   

 كي استراتژيهاروي فرمانده ن ،2007
 يكوالي ژنرال ن، هي روسيموشك

 ي داد كه برنامه هاحيسولوزوف توض
 بدون كاي آمري دفاع ضد موشكستميس
 قوا را ي توازن استراتژترديدي، چيه

 يشورو. د داده خوار قراريتحت تاث
 مقابله به طي شراجاديخود را مجبور به ا

 .دانديمثل م
از  كاي كه آمري توجه به مقاصدبا

 خود ي دفاع ضد موشكستميسذر رهگ
 هي انتقاد روسدني فهم، كنديدنبال م

  كهالبته. ستي قابل درك نيبراحت
 رادار با دقت باال و ي هاستمينصب س
 و بهتر از آنچه تا شتري بي هايتوانمند

 يكنون وجود داشته است، در جمهور
 از خاك يمي عظيبخشها، چك 
 كنترلو  پوشش ري را زيشورو

 نصب د ونده مي قرار  خود راداري
 و دي جدي هاستمي سيچند ده تائ

 Kill" ضد موشك  موشكهايمدرن 
Vehicles"ي دفاع ضد موشكستمي   س 

چند تائي از  ي برا، در لهستانكايآمر
 ي ناقل و حمال كالهك هاموشكهاي

 دهي اما بعق. شوند مي  خطر ناك يروس
 به برنامه هي ترن ارت انتقاد روسورياول
 كاي آمري دفاع ضد موشكستمي سيها

روسيه  چراكه . است مورديدر اروپا ب
 سالح  همچنان مانند سابق از انبوه

 ناقل و موشكهاي (كي استراتژيها
 .برخوردار است)  هاحمال كالهك

 طي دانست كه در شرادي بانيهمچن   
 قي از طراناي احي روسي موشكهاي،جد

 لهستان پرواز ريقطب شمال و نه از مس
از  كه ي بصورت. نمودخواهند 

 ي اتميكالهك هابيشمار يتوانمند

 و نقش آنها يه روسيموشكسيستم هاي 
براي ديگران  ترس و وحشت جاديدر ا

و استفاده نكردن ديگر كشورها از توان 
 با موشكي خود براي حمله به روسيه، 

 ي دفاع ضد موشكستميسچند نصب 
او . ، نخواهد كاست در اروپا كايآمر

 هي كه روسكنمي من فكر م: مي گويد
 شن در ي مقدارختني با رخواهديم

 در كار ي ناتو اندكيچرخ دنده ها
 ي اروپائيكشورهاكار در يناتو و اندك

 نيدامن زدن به اختالف در ب(
 كند جادي الاختال) ي اروپائيكشورها

 چك و يهاي به جمهوريو از طرف
  السابقيلهستان نشان دهد كه كما ف

 ياسي سامورر  دخواهدي مشوروي
 در  وكشورشان صاحب نفوذ باشد

 هي فراموش كرد كه روسدي نباتينها
 و تالش خود را خواهد عي سيتمام

 استراتژك يخانه سالح هازرادنمود تا 
 ني اي كند برازهي خود را مدرنيو اتم

دن كه در هر صورت در نمو زهيدرنم
 لي بهانه و دلين بهتر!شرف انجام است

  آن جلوه دادني بحق و قانونيبرا
 دفاع ضد ستمي سيبرنامه هابهانه همانا 
 . در اروپااستكاي آمريموشك
 خانم 2007 مارس 19 خي در تارقبال

 به مي مستقريمركل صدر اعظم آلمان غ
ما :  اخطار نمود و گفتكاي آمريتكرو

 كه در مي كني مي زندگيدر زمانه ا
 اذعان تواني من مدهي زمانه بعقنيا

 از ي به تنهائتواندينم چكسينمود كه ه
 .ديپس حل مشكالت برآ

 انيكائي آمر،  اواخرني در ارو،  بهر     
آشكارا در صدد بهبود روابط خود با 

 ي و محدود كردن خسارات ناشهيروس
 ني بهم.  بر آمدند  ري اخياستهاياز س

 يعي وسيپلماسي دي هاتيمناسبت فعال
 ري وزروزي دنيهم.  نمودند را آغاز 
 و سي رازاي كندولكايرجه آمرامور خا

 كي در  تي روبرتز گكاي آمراع دفريوز
 با روزنامه زود يگفت و شنود جمع

 Süddeutsche" تونگي زاچهيدو
Zeitung" در باره شرايط تهديد، 

 ي ناتو و هم براي كه هم برايعموم
.  صحبت كردند ،  وجود داردهيروس

 در ، كهنمودند مطلب اشاره نيآنها به ا
 هر دو طرف در ، خاص طيشرا

 مشترك ي بهمكارخاصي  يبخشها
. همكارند با يكديگر  آورده و يرو

 ي زمانتواندي مميز ترين زمان ، آتهديد 
 با استفاده از ، خطرناكيباشد كه دولت

 دور برد مجهز به كالهك يموشك ها
 ي مواد كشتار جمعگري داي و ي اتميها
 ما را به گروگان يكشورها  مردم، 
.  به آنها برساندي بدتريانهاي زايو رديبگ

 ي جد ساز خطرعواملد ياشتباه نكن
 و يقيحقعوامل  نيهستند با وجود ا

 است كه ما آشكارا در حال يجد
 دفاع ستمي سكي و نصب ليتوسعه، تكم
  . مي هست در اروپادي جديضد موشك

 كي جادي نه تنها انكاريهدف ما از ا
 يروهاي و نكاي آمري براي حفاظستميس

 دوست ي كشورهايمسلح آن بلكه برا
 ستمي سني اجاديا. ناتو استعضو 

.  استيمحدود قابل انجام و منطق
 ي منطقدي بازي روش ما نني انيمنقد

 ستمي سني اجادي چرا كه ا . فكر كنند
محدود آشكارا در مقابله با انبوه 

 دور برد با ي از موشكهايميعظ
 ،  موشكهاگري و دي اتميكالهكها

 در مقابله با سيستم هاي ن مثالبعنوا
در .  نداردي كارائچي هه،ي روسموشكي 

 مسابقه كيحال حاضر ورود به 
بدور  واقع بيني  از هي با روسيحاتيسلت

انتقادها به روابط و تعهدات چند . است
 را با  چك و لهستانيجانبه با كشورها
 و كمك به يهمكارتوجه به اصل 

 يابي ارز، مي بايد  در ناتونيمتحد
 . نمود

 نكاري قادر به انجام اي به تنهائكايآمر   
 تي امنمي بتواننكهي ايبرا. ستين
 دفاع دي بام،ي كنني را تضممانيمعج

 و ي جدتيقبل از آن باشد كه موقع
. دي بوجود آاي و شي پديدهخطرناك ت

ي  ادهي اداشتن  با ، سبب مانيبهم
 از يبه جمع، )برنامه اي، طرحي(

 تا كرديمناتو مراجعه  در نمانيمتحد
 دفاعي،  محدودتميسي سكي ميبتوان

 ي دفاع ضد موشكي با توانمندحفاظي
 دفاع ضد ستمي س10 . ميرا نصب كن

 ي سركي در لهستان و يموشك
 . چكي رادار در جمهورزاتيتجه

مي  ديكأ تكاي آمرحكومت ي سواز   
 در روسيه كه ما از سالها قبل با شود 
 يد موشك دفاع ضستمي سكي باره

مذاكرات اينك  . ميصحبت كرده ا
 ريهمانطور كه وز. اند  شده قتريعم

 در ، تيگ  روبرتكايدفاع آمر
 ني اه،يمراجعت از سفر لهستان و روس

كا بر ي آمر،  دادحي توضنيهفته در برل
تفاهم  بسمت اري نظر است كه ما بسنيا

 .مي رفته اشي پبا روسيه 
 دوستانه راي بسشنهادي پكي هي به روسما   
ما از آنها . مه اي دادي همكاريبرا

 دفاع ضد ستمي تا از سمه ايدعوت كرد
 Greely آالسكا يلي ما در گريموشك

in Alaskaما از آنها .  كننددني د
 ستمي تا از سمي دعوت كردنيهمچن

.  كننددني دايفرني ما در كاليرادارها
م تا در ي نمودشنهادي به آنها پيما حت

است، به نصب رادار  ازين كه يمكان هائ
 رادار ي دستگاه ها مي توانندزيآنها ن

خود را نصب كنند و اطالعات جمع 
 دو  بين راداري شده دستگاه هايآور

 يما به آنها چند تائ. طرف مبادله شوند
  ديگر هملي و طوضي عريشنهادهايپ

 ترديد چگونهي و ما بدون همينموده ا
  اين باره،  در كه در  مسكوميمطمئن
با  و . د شدن خواهختهي برانگيبحثهائ

  ي عكس العملهائاناي اح،طيتوجه به شرا
 .      دنمود ن خواهبروز 

 ،نيكه پوتدانستيم  وريل ،   آ26     در 
 ي از سخنراني روسيه،  جمهورسيرئ

  ، در برابر  هي روستي وضعباره خود در 
 معلق ساختن ي برا كشورش،مجلسدو 
 ناتو ني كه بKSEا -اس- كاددرقرا

 باره در 1990و ورشوسابق در سال 
 مسلح يروهايكاهش و محدود كردن ن

 .نمود در اروپا منعقد شده بود، استفاده 
 ي كشور هانيب،  1990  سال در    

 در ي ورشو و ناتو قراردادمانيعضو پ
 مسلح در يروهاين نكرد محدود باره 

 ورشو مانياگر هنوز پ. اروپا امضا شد
 مورد معنا ني اداشت،ي ماتيدامه و حا

در غرب هنوز هم . كردي مدايو مفهوم پ
 ديكشورها آن قرارداد را مورد تائهمه 

 هم اكنون و قرار نداده اند بيو تصو
 در ير دفاع ضد موشكپ سكي يستيبايم

 خاطر نيبهم.  شودايجادچك و لهستان 
 كه قبل از لغو دانميمن عاقالنه م

 ي از سونبهكجايقرارداد بصورت 
 بنا بر يا آ دهند، حي توضشاني اه،يروس

 .هست يا نه عمل به آن قرارداد 
 گري كه واشنگتن هم درسدي مبنظر    
 تيكپلماي بر كوتاه آمدن ديلي دلچيه

 ري وز چراكهنديبي  را نممورد نيدرا
 ،سي رازاي كاندول،كايامور خارجه آمر

 امور خارجه راني وزيدر گردهمĤئ
 امور ري وز،در آن، كه ، و ناتو در اسل
 دعوت زي الورف ني سرگهيخارجه روس

 كاي  آمرشنهاديپنكه آپس از  ،شده بود
 با در رابطهد، كر دي را تجدهيبه روس

با لحن  را  ي مواضعنيسخنان پوت
 : اظهار نمود يگريد
 كه يزاني هر مم،ي مطلقا آماده هستما   

را  هي تا روسميالزم باشد، زمان بگذار
خود متقاعد عمل  به درستي نسبت

. مي واقعگرا باشدياما بگذار. كنيم 
 رادار ستمي و چند سموشك  ده استقرار
را، با توجه به  هي روسي شرقيدر اروپا

يش، هيچگاه تهديد نمي حاتيتسلتوان 
ميز آتهديد  . كند و ترسناك نيست 

ساده لوحانه است و خواندن اين كار 
اران  هزهيروس. دانندي همه مرا نيا

 با نكهيتصور ا.  دارديكالهك جنگ
 تواني مي دفاع ضد موشكستميچند س

 را از كار انداخت هيزرادخانه روس
 .ستيعاقالنه ن

 جنگ سرد كي خطر بروز امكان   
 اي .  و ناتو استروسيه  ني بيحاتيتسل
 در هر ؟يحاتي مسابقه تسلكي يحت

 تي موقعكيصورت ناتو خود را در 
 چرا كه ناتو  . نديبي  نامناسب ماريبس
 دفاع ضد ستمي سكي جادي در فكر ازين

 سبب در مالقات ني بهم .  استيموشك
 طرح 2002سال  سران ناتو در پراگ

 امكان انجام ي براپزوهش و قيتحق
 در  .  شدبي تصوي طرحنيچنيك

 حاصله مطرح جيتابستان امسال نتا
  .  خواهند شد

 ستي نخودي ترن ارت بوريبنظر اول   
 امكان ي و پزوهش براقيطرح تحقكه 

 ي موشكد دفاع ضستمي سكيانجام 
 :كشدي ناتو پنج سال طول ميبرا
  وجودي و مركزي مشكل اساسدو   

 ي طرح هاعتاي از آنها طبيكي:  دندار
 ناتو در اروپااست كه ي دفاعستميس

 آن  ي هانهي درمخارج و هزدياروپا با
 تيبا توچه به وضع.  باشد مي سه جدا 

 نها آهاي بودجه دولتها و  ي كنونيمال
سان نيست آشركت در تأمين هزينه ها 

بعنوان . ديگر نيز هستند مشكالت . 
 ن كه ارتش آلمان با آي مشكالت، مثال

روبروست از جمله شركت در 
 خارج و از عهده آنها يتهايمامور
 در  اين مشكلها،  با وجود .  ن برآمد
ف   پول را صري،  سخت كنونطيشرا
 دفاع ضد ستمي سكي جادي اي هانهيهز

  . ساني نيست آنمودن ، كار يموشك
 نيز وجود دارند دوم     مشكالت سري 

تك و از جمله اين مشكالت اين كه .  
 ژهيبو ي،  اروپائيتوك كشورها

 يخواستار ناتوئو قاطعانه  حتما ،فرانسه
كه به او كمك كنند تا او از اروپا دفاع 

اگر  مي گويند كه  بل . ستندي ن،كند
، است دفاع از اروپامسئله  مسئله تنها 

دفاع اروپا مي بايد در دست اتحاديه 
  ! اروپا باشد

 هي اتحاداستي كه آلمان راكنون   
 ي صنعتي كشورها8-اروپا و گروه گ

 بجااست كه ، را بر عهده داردشرو،يپ
   ناتو  ني بيگريانجي قدم منيحداقل اول

  10در صفحه 
  

  مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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را در راه كاهش و محدود  هيو روس
 نيدر هم. كردن سالح ها بردارد

 صدر اعظم ي معاون سخنگو،رابطه
 از نظر : وريل گفت  آ27در آلمان 

دانسته شود  مهم است اريصدر اعظم بس
 كي آلمان و اروپا به اتحاد استراتژكه 

ما به .  عالقمندند هي اروپا و روسنيب
 و  ما عالئق . ميازمندي متقابال نگريكدي

 ني و بر امي داري اپيوستهروابطه بهم 
 جو اعتماد و كي در يستياساس با

  فرهنگ ارتباط متقابل به اتفاق مذاكره 
 و مي ما معتقد به صحبت هست. كنيم

 ديده كه تميهمزمان سرسختانه معتقد
 زمينه ني در اشرفتي به پي كمكچيه

  . كرد نخواهد 
 18:40 ساعت 2007 يل آپر27 جمعه

 ) ال افيد (وآلمانياز رادبعدازظهر 
بدين سان،  گزافه : انقالب اسالمي 

 مالي  جز –گوئيهاي مافياهاي نظامي 
ويز براي  آاين نمي كنند كه  دست 

امريكا  بسازند تا  در همان حال كه ايران 
ورد، سلطه آرا به محاصره نظامي در مي 

خويش را ، با استقرار قواي نظامي او در 
. ن تحكيم كند نقاط استراتژيك جها

برخي براين نظر هستند كه برغم 
تظاهرات ضد امريكا، سران رژيم عامالن 

اما اگر نخواهيم . سلطه امريكا هستند 
واقعيت را در صورت فروكاهيم، مي بايد 

چرا دست : به اين پرسش پاسخ دهيم 
نشانده امريكا شده اند ؟  اين پرسش ، ما 
را ناگزير مي كند جريان خارجي شدن  
دولت استبدادي زير سلطه و وابستگي 
كاملش را به اقتصاد مسلط، پي جوئيم و 
چون چنين كنيم، در مي يابيم  كه در 
موقعيت زير سلطه، يك رژيم استبدادي، 
بدون جيره و مواجب، حتي با انتقال 
ثروتهاي كشور به اقتصاد مسلط، همان 

در . مي كند كه سلطه گر مي خواهد 
 مافياها همين رويه را باره اتم نيز ، رژيم

   .دارند
بدين سان،  گزافه : انقالب اسالمي 

 مالي  جز –مافيهاي نظامي گوئيهاي 
ويز براي  آاين نمي كنند كه  دست 

امريكا  بسازند تا  در همان حال كه ايران 
ورد، سلطه آرا به محاصره نظامي در مي 

خويش را ، با استقرار قواي نظامي او در 
.  جهان تحكيم كند نقاط استراتژيك

برخي براين نظر هستند كه برغم 
تظاهرات ضد امريكا، سران رژيم عامالن 

اما اگر نخواهيم . سلطه امريكا هستند 
واقعيت را در صورت فروكاهيم، مي بايد 

چرا دست : به اين پرسش پاسخ دهيم 
نشانده امريكا شده اند ؟  اين پرسش ، ما 

دن  را ناگزير مي كند جريان خارجي ش
دولت استبدادي زير سلطه و وابستگي 
كاملش را به اقتصاد مسلط، پي جوئيم و 
چون چنين كنيم، در مي يابيم  كه در 
موقعيت زير سلطه، يك رژيم استبدادي، 
بدون جيره و مواجب، حتي با انتقال 
ثروتهاي كشور به اقتصاد مسلط، همان 

در . مي كند كه سلطه گر مي خواهد 
رژيم مافياها همين رويه را باره اتم نيز ، 

     :دارند
احمدي نژاد دست 

مي سازد » اتمي « ويز آ
« : وقتي تهديد مي كند

وردهاي جديد آدست 
و  » خود را رو مي كنيم 

 كشور ايران را به 6
مجازاتهاي سخت تر 

 :تهديد مي كنند 
  

احمدي نژاد شوراي امنيت را *
وردهاي آبه رو كردن دست 
  :جديد تهديد مي كند 

  
به نقل از اعتماد (  سنايبه گزارش ا ◄
  در  احمدي نژاد ، ).28/1/86 ، يمل

جمع مردم كازرون خطاب به قدرت 
شما در برابر : است  زورگو گفته يها
   ما مانع ي هسته ازي صلح آميتهايفعال
 اما .دي و قطع نامه صادر كرديتراش

 توانست به چرخه راني كه اديديد
د و  كنداي دست پيسوخت هسته ا

 راني و اديدوباره قطعنامه صادر كرد
 حله وارد مرنهي زمنيتوانست در ا

 دياگر دوباره صادر كن.  شوديصنعت
 خود دي جدي دستاورهارانيملت ا"

 . " كنديرا رو م
 ، در 86 ارديبهشت 14 و باز،  در ◄

  :رفسنجان گفته است 
ي سواالت و  ما فقط درباره   

صلح و ها و تالش براي برپايي  همكاري
امنيت در جهان و تفاهم در جهان 

كس حق  هيچ. كنيم وگو مي گفت
ندارد پشت ميزي بنشيند كه در روي 

يي ايران  آن موضوع حق مسلم هسته
 . مورد مذاكره باشد

وردهاي جديد آدست « : انقالب اسالمي 
ميز آ كه براي شوراي امنيت تهديد  »

باشند، جز ساخت سالح اتمي چه مي 
؟  بدين سان، احمدي نژاد تواند باشد 

 عضو 5تصديق مي كند حق به جانب 
امريكا و انگلستان ( دائمي شوراي امنيت 

لمان ، آو ) و چين و روسيه و فرانسه 
تهيه كنندگان قطعنامه ها و شوراي 

نها حق آ.  امنيت بوده است و هست 
دارند خواستار متوقف شدن غني سازي 

ل احمدي زيرا  بنا بر قو. اورانيوم باشند 
نژاد،  قصد رژيم تنها تهيه سوخت اتمي 

« براي نيروگاههاي اتمي نيست بلكه 
   !نيز هستند» وردهاي جديد  آدست

  
 كشور در 6اجتماع نمايندگان * 

به » ايران « لندن و تهديد 
 :مجازاتهاي سخت تر 

  
وريل  خبر داد كه  آ30 رويتر در  ◄
 كشور در لندن 6 مه ، نمايندگان 2در 
اع مي كنند تا  بررسي كنند اجتم

گفتگوهاي سوالنا با الريجاني و اندازه 
مادگي ايران براي اجراي قطعنامه را آ
در اين گزارش خبري، قول سوالنا را . 

امريكا بايد با : نيز نقل كرده است 
. ايران وارد گفتگوي مستقيم شود 

مادگي آتهران براي چنين گفتگوئي 
   .  دارد 

والنا گفته بود از ن، سآ     پيش از 
گفتگوهايش با الريجاني به اين نتيجه 
رسيده است كه  رهبر عالي دولت 

ية اهللا علي خامنه اي با آايران، 
گفتگوهاي مستقيم ايران و امربكا 

  .موافق است 
:      بوش در پاسخ سوالنا گفته است 

امريكا منعي در گفتگوي مستقيم با 
  . ايران ندارد 

 مه، از لندن 2 در  و باز ، رويتر ،◄
  :گزارش كرده است 

 كشور در پايان 6    نمايندگان 
گفتگوهاي خود، به ايران هشدار 
دادند كه هرگاه غني سازي اورانيوم 
را متوقف نكند، شوراي امنيت قطعنامه 
سومي را بر ضد ايران  تصويب خواهد 

  . كرد 

     غرب بر اين نظر است كه قصد 
. تمي است واقعي ايران توليد بمب ا

پيش از اجالس لندن، علي اكبر واليتي 
:  ية اهللا خامنه اي ، گفته بود آ، مشاور 

تهران مي تواند سانتريفوژها را كه بكار 
يند، توليد آغني سازي اورانيوم مي 

زماني بود كه ايران براي .  انبوه كند 
توليد يك سانتريفوژ مشكل داشت اما 
د حاال با تحصيل تكنولوژي مي توان

اين اولين بار است . توليد انبوه كند 
 كه در موضوع اتم –كه مشاور رهبر 

  از توليد انبوه -خر را مي زند آحرف 
  . سانتريفوژ  سخن مي گويد 

     بنا بر بيانيه وزارت خارجه انگلستان، 
 كشور با گفتگو بعنوان راه حل مشكل 6

اما هرگاه . اتمي ايران موافقت كردند 
تصميم به مجازاتهاي جديد نتيجه نداد، 

 6. در باره ايران گرفته خواهد شد 
كشور اتفاق نظر دارند كه در صورت 
بي نتيجه شدن گفتگوها، شوراي امنيت 
مي بايد قطعنامه جديدي بر ضد ايران، 
شامل مجازاتهاي سنگين تر ، صادر كند 

 .  
  

امريكا با گفتگو بر سر ايران و * 
  :روسيه موافق است 

  
 30( سوشيتدپرس آرش  به گزا◄
، در پي گفتگوهاي سران ) وريلآ

اجتماع ( وريل  آ30امريكا و اروپا در 
، دو طرف ) مركل و بوش در واشنگتن 

به يكديگر نزديك تر شدند و زمينه 
مشتركي هم در باره گفتگو با روسيه بر 
سر استقرار سيستم دفاع ضد موشكي در 
چك و لهستان و هم  بر سر مسئله اتمي 

  . ران،  پيدا كردند اي
ن، رئيس كميسيون آ     روز پيش از 

اروپائي، ژوزه مانوئل باروزو ، در 
واكنش به اظهارات احمدي نژاد و 

. ما با امريكا متحديم :  پوتين گفت
مانور روسيه و ايران براي اختالف 
انداختن ميان اروپا و امريكا محكوم به 

  . شكست است 
واشنگتن      او كه همراه مركل به 

 نسبت به CNNرفت ، در مصاحبه با 
سخن احمدي نژاد كه اروپا نياز به 
استقالل بيشتر از امريكا دارد، واكنش 

تهران بايد : سخت نشان داد و گفت 
بداند  نگراني در باره برنامه اتمي 

 تنها از سوي امريكا نيست كه ايران
 از سوي اغلب اظهار مي شود  بلكه 

.  مي شود كشورهاي جهان ابراز
ايرانيها بايد بدانند كه اين جامعه 
جهاني است كه نگران است و نگراني 

  . خود را ابراز مي كند 
   باروزو  موضع بوش را مورد تحسين 

به دنبال اظهارات سوالنا در . قرار داد 
ماده بودن ايران براي گفتگوي آباره 

هرگاه احساس : مستقيم ، بوش گفت 
 با ايران مفيد كنيم گفتگوهاي مستقيم

. ن رويگردان نخواهيم شدآهستند، از 
موضوع .   اما فكر نمي كنم مفيد باشند

گفتگوي مستقيم امريكا با ايران ، در 
مركل ( اجتماع سران امريكا و اروپا 

، موضوع ) رئيس دوره اي اروپا است 
  .بحث شد 

     قرار است امريكا و روسيه در ماه 
ستم دفاع ضد ينده در باره استقرار سيآ

موشك در لهستان و چك، گفتگو كنند 
امريكا به روسيه اطمينان داده است .  

كه هدف از استقرار اين سيستم مقابله با 

مركل ، صدر .  تهديد ايران است 
لمان، پس از گفتگوي تلفني با آاعظم 

ن از آپوتين ، بيانيه اي صادر كرد و در 
امريكا خواست به گفتگوي جدي و 

  . به با روسيه بنشيند همه جان
  

لمان آپيشنهادهاي سوئيس و * 
  :براي حل بحران اتمي ايران 

  
وريل، خبرگزاري فرانسه از  آ25 در ◄
نكارا، از قول ديپلماتها،  گزارش آ

سوئيس  نا در هتل  سوال: كرده است 
ريجاني  آنكارا، طرح سوئيس را به ال

اين طرح كه در . پيشنهاد داده است
 و پيش از 86 سال اولين روزهاي

،  شوراي امنيت 1747تصويب قطعنامه 
 معاون وزير خارجه پيشنهاد شد و 

نيز سوئيس براي تشريح آن به تهران 
 دوره يك ماهه تعليق را پيشنهاد رفت، 

اي از  عدم توسعه برنامه هسته.دهد مي
سوي ايران و پيشگيري از اعمال 

  .  شوراي امنيت از سوي  تحريم
 دو طرف ،  روز30ين ا     در مدت 

) اوت تايم(روي يك وقفه كوتاه 
كنند كه طي آن تعليق  دوطرفه كار مي

سازي از سوي  تعليق غني(مضاعف 
) 5+1ها از سوي  ايران و تعليق تحريم

وگوها  شود و گفت اعمال مي
 و امتيازهاي بازرگاني درخصوص 

 ميان ايران و گروه امتيازهاي ديگر، 
          . دنشو شش آغاز مي

      اين طرح، از سوي ژاك شيراك ، 
لبرادعي، آرئيس جمهوري فرانسه و 

ژانس بين المللي انرژي اتمي آرئيس 
  .نيز پيشنهاد شده بود 

فتاب خبر داده آ ارديبهشت، 15  در ●
است كه متكي ، در حاشيه كنفرانس 
شرم الشيخ، از پيشنهاد سوئيس استقبال 

  .كرده است 
لمان خبر آري  مه ، خبرگزا3 در ◄

لمان پيشنهاد جديدي آداده است كه 
براي حل  بحران اتمي ايران ، ارانه 

   در تالش لمانآ  دولت: كرده است 
  بحران    بست  بن  به  دادن  پايان براي
داده است  پيشنهاد  ،  ايران  اي هسته
  ، تشكيل شود و   اي  ويژه  منطقه يك 

   اتمي ي انرژ  المللي  بين ژانسآن، آدر 
 وارد  ي تازگ  به  كه  كشورهايي  براي، 

، اورانيوم غني  اند  شده  اي  هسته باشگاه
كند و سوخت اتمي در اختيار اين 

 . كشورها بگذارد 
 چند لمان، آ، وزير خارحه اشتاينماير    

   الشيخ  شرم  به  از عزيمت  پيش ساعت
  در كنفرانس  شركت مصر براي

   هدف : ه است گفت اق عر يندهآپيرامون 
   همهدادن به   اطمينانپيشنهاد  از اين

   اي  هسته  سوختمتقاضي   كشورهاي
   برقنها مي توانند آبدين سان ، . است

 كاستن از    حال  و در عين كنندتوليد 
   اي  هسته  هاي  سالح  گسترشخطر
 .است

در همان حال كه : انقالب اسالمي 
صتها را مي مافياهاي نظامي مالي فر

سوزانند و براي حكومتهاي بوش و 
ويز مي سازند، در درون آاولمرت دست 

رژيم و ميان رژيم و مرام ايران ، جنگ 
   :   مغلوبه است

  
  

تيم ترور در پي 
انحالل دفتر تحكيم 

  جبهه -وحدت 
براي بعد ازمرگ 

  :؟ !خامنه اي
  
  

 در قسمت اول اين :انقالب اسالمي 
خوانيد كه از ايران فصل، گزارشي را مي 

ن توطئه آدريافت شده است و موضوع 
انحالل دفتر تحكيم وحدت دانشجويان 

لكساندر آدر قسمت دوم ، تحليل . است 
دلر را در فيگارو و گزارش گاردين را در آ

باره مبارزه بر سر قدرت در درون رژيم 
.   مالي را مي خوانيد –مافياهاي نظامي 

ر قسمت در صورتي كه جائي ماند، د
سومي ، نمونه هاي ديگري از ستيزها و 
سازشها در دورن رژيم را  از نظر 

  : خوانندگان گرامي مي گذرانيم 
 

طرح حذف دفتر تحكيم 
وحدت  بقصد به مهار 

« وردن دانشگاها، آدر
» انقالب فرهنگي دوم 

 :در دست اجرا است 
 
 قي و رفاري انينيبا مشاور شدن حس   
و  يفار هرند و  صيعتمداري شرنيحس

پورمحمدي و اژه اي و احمدي نژاد ، 
 نشست كيدر در جمع، تيم ترور، 

و بر هم    بحرانجادي اي براانهيمخف
 مذاكرات  ازم اطالع مردنهيزدن زم

رب و دادن غ و راني ايشارويپ
در مورد  ينينش  و عقبشتري بازاتيامت

اتم،  الزم تشخيص مي دهند كه با 
هم به اين ايجاد بحران دانشگاهي ، 

هدف برسند و هم زمينه حذف دفتر 
تيم  نيا. تحكيم وحدت را فراهم كنند

 كه اعضاي  سازمان ترور هستند، 
كار اعدام و ترور و  در  انقالبيازابتدا

اين تيم سياست .سازي هستندحران ب
حكومت احمدي نژاد را در برابر 
جنبش هاي زنان و دانشجويان و 

: مي كنندكارگران و معلمان را تعيين 
تشديد بحران و تشديد سركوب براي 
استفاده از بحران در سياست خارجي و 

 . در درون رژيم 
سركوب       تيم ترور ، در جريان 

، با مشاهده كارگران و زنان و معلمان
متوجه شده اند ادامه مقاومت،

دانشجويان در اين جنبش ها و ادامه 
دانشجويان از .  مقاومتها نقش دارند 

ران و معلمان و زنان، در جنبش كارگ
اجتماعي و مطالباتشان و در برابر روش 

حمايت و در  سركوبگرانه حكومت ، 
 . اين مقاومت شركت مي كنند 

 بعد از شكست ، از سال گذشته   ●
 كه از حمايت خامنه اي رازي شفيط

نيز برخوردار شد و شكست خورد،  
 يگروههاتيم رهبري كننده  كه يزمان

    در مقابلگرفت مي تصمسركوب گر
  11در صفحه 

  

  مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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 دفتر اي انيدانشجوي  اسالمهايانجمن
 ،  كندجادي ايمانع ، حدتو ميتحك

ي  جامعه اسالمغيشروع كرد به تبل
 موتلفه و اتي هي كه از سوانيدانشجو

 بال و پر داده ن آ به» ي  رهبرتيب« 
 .  شديم

 ني بتوانند انكهي اي برا    تيم ترور
 شروع كرد به ندازندي را جا بجامعه

ي  اسالميسركوب انجمن ها
 با نفوذ دادن يي از سو: انيدانشجو

 به ي به نوعكهيي  از اعضايبرخ
 ، ندد وابسته بويستي ماركسيگروهها

 ري را ز ها انجمنني اكردي  ميسع
 نيا نكهي ايوال ببرد تا بتواند با ادعائس

 ي جلوند،ستيني  اسالم هاانجمن
 را منحل نها  آ وندري را بگفعاليتهاشان

 وزارت   با لي دلنيبه هم. سازند 
هاي  انجمن  فشار تيم ترور بر  زاهدي 
 معاون او نكهي تا ا . افتيشدت اسالمي 

 ياسالمي اعالم كرد كه انجمن ها
 از ي برخاينكه دانشگاهها با توجه به 

 ي نم، اندشده  انجمن ها منحلنيا
اما از   . ندي برگزار نمايتوانند انتخابات

 ري وزني اي براانيدانشجو نينجا كه اآ
 لئقاي اعتبار  زيسركوبگر و وابسته پش

بودند و موجوديت خود را در خطر ن
 ديدند، بر فعاليت خود افزودند و 

 به انتخابات خود را برگزار كردند و 
ماده آاعضاي تيم نشان دادند كه  

 . مقاومتند 
 انيانتخابات انجام شده دانشجو  ●

 ورود چهره و  وحدت مكي تحدفتر
ي انهاي وابسته به جرري و غي مذهبيها

 تي ب«، تيم ترور و   ياسي سخاص
 گري و دموتلفه اتيو ه»  يرهبر

 كرد تا به هر جيسركوبگران را بس
 كار دفتر تحكيم  كه شده استيصورت

 متوجهو چون  . وحدت را بسازند 
 دفتر اعتبار  انتخابات يشدند با برگزار

  ، شده استشتري باني دانشجونايم در
تيم  طرح  توطئه جديدي را تهيه و به 

از ور مي شود كه آياد.  اجرا گذشت 
 هر زمان كه حاكمان ، بدو انقالب

 بحران و سركوب داشتند به ازي نمستبد
گروههاي زير را در خدمت  يافراد

 : خود داشته اند 
  يباند مدرسه حقان -
  ي رهبرتيب -
  نسپاه پاسدارا -
  انيجيبس -
يي اي مافي وابسته به گروههايانروحان -

  قدرت
 از ي و برخيعتمداري شرنيحس -

 ي هاياستگذاري در سكه سرداران
 هاي سپاه پاسداران و زندانها و دادستان

 تيم ترور  : و هم اكنون دخالت داشتند
با برخورداري از حمايت خامنه اي و 
مير حجازي رابط او با سازمان ترور و 

  .سازمانهاي سركوبگر
  دفتر ني ادياز بعد ازانتخابات جد     

بعد . كردغاز آ خود را تالشتيم ترور 
 يكار گري دديد تيم  كه ي زمان، دياز ع

   گرفتمي تصم، ديآ يبر نمش از دست
 و ناگزير از  فشار قراز دهدري را زدفتر

 : تعطيل نمايد
 انيگروه كفن پوشان كه در جر●

 اي گواصال محمد به حضرت نيتوه
 روزها به صحنه ني ا،وجود نداشتند

تحكيم وحدت  دفتر بر ضد مده اند و آ
 كه ندي گوي كنند و مي مييمايپ هار، 
 كفن ني ا.  شده استني توهيرهبر به

 مدشانآدر  كه تنهاريپوشان حقوق بگ
 ي در روزهادي سفن كفدنياز پوش
 به ي شود كاريم ني تامازيمورد ن

  پول را . رند ارها نداعتقادات و باو
 ي كفن پوش م، در جا،  كه ببينند 

 . شوند
 جلسه تيم كه  در ،  دو هفته قبلك   ي

»  بيت رهبري « ي  و  نماينده زاهد
 ميتصمن شركت داشتند، آنيز در 

  نااد بحريج ايبراي  برنامه اه شدگرفت
 طرح و  وحدتميو حذف دفتر تحك

اور  اتفاقي نيست كه با مش. اجرا كنند
 در  كهانينيحساحمدي نژاد شدن 

... ترورها و برنامه چراغ اجرا كردن و
سابقه دار است ، تيم ترور  طرح توطئه 
ضد دانشجوئي خود را به اجرا 

  :گذاشته است  
 نيري داري ،ي صفار هرندنيابتدا حس ●
   و يعتمداري شرني و حسي امامديسع

 ي كه زمانياز سرداران و انفريحسن شا
 كي در ،  كشور بوديزندانهاي بازجو
به امور دانشگاهها  نكهي بدن ا، يسخنران
 مي دفتر تحك،  باشدداشتهي او ربط

 قرار داد و حملهوحدت را مورد 
   زد  ي توطئه اخرمن ري را به زتيكبر
متزلزل تر شدن دولت  موجب بسا كه 

 .  مالي مي شود –مافياهاي نظامي 
 يهگرو، ه ئ توطني امرحله دوم در   ●

 قلم بدستان ي با هماهنگ واواك از 
   ، ن آ و چاپخانه هانيمزدور روزنامه ك

 را بدون اطالع يي دانشجوهيند نشرچ
 كه از قلم يي نوشته هابانها وآ نيمسئول

 ري امدانشگاه  دردياي بر مهانيبدستان ك
  نمودندعي توزگري دي و دانشگاههاريكب
رم  آكه تنها نشريه هاي مجعول  نيا .

  يي دانشجونها از نشريه هاي آكل و ش
 را نها آمندرج در  مطالب هيلبودند و ك
 و صفار يعتمداري شرنيباند حس

 تهيه كرده  يه اژ اي محسنوي هرند
« كفن پوشان وردن آويز آاند ، دست 

   :شد » به صحنه 
 نوبت به مزدوران سوم، در مرحله   ●

 يامغ ضري هاجكي ملويي مايصدا و س
 به  و وابستگانيپورمحمد يو پسر عمو

 ونيزي تلوويسپاه پاسداران در راد
 كنند و كيتحر  تا كفن پوشان راديرس
 .  حضور بدهند عالمت نها آبه 

كه جعل رسواي  هانيروزنامه ك     
 مي خواند ،  انييكاي توطئه امرخود را 

 در  كفن پوشانحضورخواستار  
مقام معظم رهبري « شد زيرا به  خيابانها

 ني حس. هين شده است تو» 
 بدستان قلم گري و ديعتمداريشر

 ني كه خود سازنده اهانيروزنامه ك
 صحنه  واردهستند، بحران و توطئه 

 ي ادعا كه به رهبرنيشدند و با ا
 كفن ورود  شده است خواستارنيتوه

.  شدند انيوجپوشان و حمله به دانش
 يمنشور دي كردند كه باكينها را تحرآ

 در اني به بعد دانشجونيبدهند تا از ا
 . رندي بگقراري كف رهبر

 هي كفن پوشان س،  چهارممرحله   در ●
 و ختندي رنهااابي دل به خهيرو و س

 نيتوهي  كه به رهبريگفتند كسان
  .  كنندينموده اند را نابود م

 يماده شده و گروههاآ نهيحال زم     
 انيجي بسيعني پاسداران سپاه وابسته به

 خودي ر دانشگاهها براوابسته كه د
وارد عمل مي  ساخته اند يگاهيپا

 اني دانشجوضد بر ي و منشورشوند 
 قصد  وادار كردن . مي كنندصادر 
 تحكيم  به انحالل دفتر انيدانشجو

  . وحدت است
       حال نوبت دفاع از دانشجويان 

 مي بايد بداند   راني ملت ا.  است 

عدم حمايت از بخش زنده و فعال 
معه، يعني دانشجويان و زنان و جا

معلمان و كارگران و زحمتكشان ، اين 
ينده خويش است كه تباه مي آحال و 

سازمانهاي سياسي نيز مي بايد  . كند 
نها بستگي آدريابند كه حيات سياسي 

مستقيم به ميزان حمايتشان از جنبشهاي 
 . اجتماعي دارد 

 جلسه در يعتمداري شرنيحس     
: ه بود گفتيام نوروز، ا در ، يخصوص

 از كرده خود مردم  كهمي كني ميكار
اد در ژ ني از احمدتي عدم حمايعني 

 و نيز  حمايت  ي اهستهماجراي 
نكردن بهنگام به اسارت گرفتن ملوانان 

 هاي سي انگلو تنفگداران دريائي 
 .   شوندمانيپش

 ني ا: ، او  گفته بود ن جلسه آ    در 
 يشت ما را خال است پقرار ايمردم گو
 ني كنند و اگر قرار بر اانتيكنند و خ

نها را وادار به آ بهتر است كه است
و اينكه حكومت .   مي كنيمانيپش

 مالي به قصد –مافياهاي نظامي 
سركوب و بحران سازي ، به جنگ 
دانشجويان و معلمان و زنان و 

به اين جنگ .  كارگران رفته است 
 فرهنگي انقالب« رسوا، در ميان خود، 

  .نامه داده اند » دوم 
  

جبهه براي بعد : فيگارو
 -از مرگ خامنه اي 

مبارزه بر سر : ن يگارد
قدرت در درون رژيم 

  :ايران 
  
):  مه 5فيگارو ( دلر آلكساندر آ* 

رئيس جمهوري جديد فرانسه با 
سه بحران در خاورميانه روبرو 

  :است 
     
 53 مه، نيكوال ساركوزي با 6 در ◄

راء به رياست جمهوري فرانسه آدرصد 
دلر ، آن، آروزي پيش از . انتخاب شد 

يكي :  سه بحران را توضيح داده است 
مداخله نظاميان در انتخاب ( در تركيه 

رئيس جمهوري و قوت الئيكها در 
و ديگري بحران در اسرائيل  ) تركيه 

بخاطر تهي شدن صهيونيستهاي 
ناسيونال ليبرال و صهيونيستهاي 

ليست و صهيونيستهاي بخاطر از سوسيا
دست دادن هويت واقعيشان  و سومي 

ينده آبنظر او ، . بحران در ايران 
دنياي عرب را نيز چگونگي حل اين 

از اين . سه بحران معين خواهد كرد 
رو، رئيس جمهوري جديد فرانسه مي 

مفصل . بايد به اين سه بحران بپردازد
  :نظر او در باره بحران ايران اينست 

 هيچگاه وضعيت ايران و، در قفايش،    ●
وضعيت شيعه در خاورميان اين اندازه 

از سوئي ، نيروئي : متناقض نبوده اند  
ن جديد است، از قيبل آكه بخشي از 

واواك و سپاه پاسداران  پشت سر 
اين نيرو متقاعد .  احمدي نژاد است 

است كه ستيز دائمي بيش از پيش سود 
خليه عراق ، دنياي ور است و بعد از تآ

ن آو از .  سني را تابع ايران مي كند 
سو، نوعي جبهه ضد فاشيست بوجود 

مده است  از علي الريجاني، طرف آ
مذاكره بر سر اتم، و قاليباف ، شهردار 
جديد تهران ،  تا طرقي خواهاني 
چون خاتمي و خرازي را  در بر مي 

اين جبهه ميانه روهاي . گيرد 
ار به هاشمي رفسنجاني بناپارتيست وفاد

  . را نيز در بر مي گيرد
اين جبهه كه اكثريت دارد تصميم      

گرفته است كه برگ مرگ خامنه اي 
يعني به دنبال مرگ او ، . را بازي كند 

رهبري را برگزيند كه بيشتر ايران 
  .خواه و طرفدار شيعه سنتي باشد 

     بالفاصله  جبهه دولت جديد را 
گفتگو با امريكا را ،  تشكيل داد باب 

براي تثبيت و تحكيم دولت عراق ،  
وردن به آبدون روي . خواهد گشود 

خشونت ،  اسباب بسط حكومت لبنان 
ن، فراهم آرا با شركت حزب اهللا در 

و مسئله اتمي را از راه . ورد آخواهد 
براي . تفاهم و سازش حل خواهد كرد 

فرانسه يك سياست بيشتر وجود ندارد و 
حمايت از اين جبهه در ايران و ن آ

حمايت از حل بحران تركيه از راه 
تثبيت دموكراسي و حمايت از حل 
بحران اسرائيل به ترتيبي كه نسل 
جديد سياستمداران معتمد مردم 

  . اسرائيل بگردند 
  

جنگ بر سر قدرت : گاردين * 
  : در درون رژيم ايران 

     
 30 (  ني گاردييايتاني برروزنامه  

در باره مبارزه بر  سر قدرت  ، ) ليآور
 مالي –در درون رژيم مافياهاي نظامي 

  :، اين گزارشها را انتشار داده است 
اطالعات «   گزارش زير عنوان ●

بر  سر قدرت در   از مبارزه يدرون
اين .  تزدالمونيبه قلم سا » رانيا

 يروهايائتالف بزرگ ن«ه گزارش ب
 مي » حكومت احمدي نژاد مخالف 
 نست كه از راه آاين ائتالف بر: پردازد

 مانع از انتخاب ي، مبارزات انتخابات
است ي نژاد به ريمجدد احمد

«  ي دست اندازشود و به  يجمهور
 ي اجتماعاتي بر ح» ي دولت شبه نظام

 . خاتمه دهدي فردي هايو آزاد
 از ، نژاديائتالف ضد احمد    
 فعاالن ،ي مخالف واستمدارانيس

 ي حامنيا و روحانيموكراسطرفدار د
با .  است افتهي لياصالحات تشك

 خود در تياز موفقكه  يدلگرم
پيدا كرده اند ، انتخابات شوراها، 
 با ي محمد خاتمياصالح طلبان حام

 اكبر يمحافظه كاران عملگرا به رهبر
 .مي شوند متحد ي رفسنجانيمهاش

 از ي بهره بردارتحاد انيااز  هدف   
 مردم از شي افزا رو بهيتينارضا

 به خاطر نرخ ، نژادي احمدحكومت
 و شي تورم رو به افزا،يكاري بيباال

  بقصد ني بنزي گذارمتيبحران ق
 در انتخابات مجلس تيكسب موفق

 برگزار خواهد گرياست كه چند ماه د
 .شد
 كوتاه ي مجلس براريمصوبه اخ ●

ي  احمدي جمهوراستيكردن دوره ر

 از ندگانيما نيتينشانه نارضا،  نژاد
 مصوبه نيهرچند ا.  استحكومت 
 نگهبان رد يشوراتوسط احتماال 

 .خواهد شد
 مخالفان محمود يهدف اصل      

 حكومت  نژاد ساقط كردن ياحمد
 ي هاوهي با توسل به شادگرايبن

 به رانيارژيم  ريي و تغكيدموكرات
كه مداخله  تا معتدل است دولتي 

وسط  مداخالت تگري انواع داي ينظام
 موضوع خود را  متحده و غرب االتيا

 . از  دست بدهند 
  راستگراي و مذهبياسي سيروهاين       
 نژاد دلسرد ي كه از عملكرد احمدهم

 يشده اند، از هم اكنون خود را برا
 مخالفان آماده ياسيمقابله با تهاجم س

 . سازنديم
 دهد كه ي تحوالت نشان منيا    
 كپارچهي يكل به شچوجهي به هانيرانيا

 نژاد، كه كشور را به يپشت سر احمد
 با غرب كشانده و يي رو در رويسو

، قرار گشته   كشور اقتصادسقوطعامل 
 .ندارند

 از انفر،يمحمد عطر :  تلخي ادوره ●
 مي  ،يرفسنجانهاشمي طرفداران 

 تلخ ي دو سال گذشته دوره ا: گويد
 سيي راو .  بوده استراني ايبرا

 كند كه در يم م را متهيجمهور
 و ي اقتصاد،ياسي س- ها نهي زميتمام
 ي دستاورد ها- ي خارجاستيس

گذشته كشور را بر باد داده و در داخل 
 .   رسانده است بي آسرانيو خارج به ا

 سيي مجلس منتقد رندگانياكثر نما
 لي و تنها به دلشده اند يجمهور

 است كه از ي اهللا خامنه اتي آتيحما
  .كنند ي ميدار خودي وضاحياست
 از ي ناراض،ي و رفسنجانيخاتم      

با يكديگر  به ائتالف حكومت هستند و 
 ،ي علوي عل.     آورده انديرو

به ما گفته  روز، استي سروزنامه نگار
 پنجاه كصدوي، حدود ماه گذشته: است 

 استانداران و ،ياسيتن از فعاالن س
 همراه با  ، دولتنيشي پرانيمد
 كي در ، الف در مجلس مخندگانينما

 محمد استيجلسه محرمانه به ر
 » ي روزي پي برايراهكار«  ي، خاتم

اين راهكار بر اين  كردند نيرا تدو
« شالوده استوار است كه اختالفات 

. مي شود  ديتشد» اصول گرايان 
انتقادها  از حكومت احمدي نژاد، 

گاه آنست آجامعه را از وضعيتي كه در 
وضع خود از راه تغيير  ماده  آو 

  . انتخابات مي كند  
 در :    مخالفان حكومت مي گويند 

 ائتالف اصالح طلبان و يروزيصورت پ
 استي در انتخابات رانيعملگرا
 بر حق ندهي آحكومت ،يجمهور

 و ي اتمي به انرژيابي در دسترانيا
 خواهد ي پافشار» ي حقوق مل«  ريسا

 ي مناقشه كنوندي اما خواهد كوشكرد
 .ند از راه گفتگو حل و فصل كرا

 وسفي ي اهللا العظمتي آراي اخ     
 حكومت  ، كم سابقهي در اقدامي،صانع

 در ي ناتوانلي نژاد را به دلياحمد
 يكاري بي، از قبيلحل معضالت اجتماع

تبعيض  به مواد مخدر و اديجوانان، اعت
 هدف حمله قرار داد و در جنسي،

 يب غرهي نشركي نادر با يمصاحبه ا
 در خدمت مردم دي با حكومت:گفت 

   فشار حكومت ني اكهيباشد در حال
  12در صفحه 

  
  

 مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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 .  كندي بر مردم وارد ميفراوان
 بندد، مردم را به يروزنامه ها را م

 فرستد، پسران و دختران يزندان م
 كند و ي جدا مگريكديدانشجو را از 

 يدرباره حجاب سرو صدا به راه م
 .اندازد

بر  مبارزه نند كه آسي بر سياناظران    
 ري اجتناب ناپذرانيقدرت در اسر 

 از شكاف ي خارجپلماتي دكي. است 
 .  دي گوي دو طرف سخن منيگسترده ب

 : او به ما مي گويد 
 كند نيي تواند تعي نبرد قدرت منيا    

 با غرب يياروي روري در مسراني اايكه آ
 از انزوا نكهي ااي خواهد رفت شيپ

 . شدخارج خواهد
 مقابله با ي اصالح طلبان برايآمادگ ●

  : نژادياحمد
مقابله با احمدي نژاد و حاميان     براي 

 ي رفسنجاني و هاشميخاتمنظامي او،
 . متحد مي شوند

 به ما  انفريمحمد عطر   در اين باره، 
 ي اداره امور به شكل: مي گويد
 شي افزالي به دلي و قانونكيدموكرات

 در كشور جيان و بسنفوذ سپاه پاسدار
 يبه نظر آقا.ناممكن شده است

 كه كشور ستندي مردم نني ا،يرفسنجان
كنند بلكه اداره امور در يرا اداره م
 با تي وضعني است و اانيدست  نظام
 . داردرتي مغايقانون اساس

 نژاد در انتخابات ي احمديروزيپ    
 اني از مداخله نظامي ناش2005سال 

 اصالح ،يخله ا مدانيبود و بدون چن
 روزي پيطلبان در انتخابات بعد

  . خواهند شد
 ي استاني مثبت سفرهاريبر خالف تاث   
 ي كه به خوبي جمهورسيير

 پول در عي شود و توزي ميكارگردان
 ي از احمدان،يراني سفرها، اكثر انيا

 در ي كنند و حتي نمتينژاد حما
 از او ندهي نما210 ي كه زمانز،يمجلس ن

 290 اني كردند، حاال از مي ميبانيپشت
 نفر، از جمله 200 از شي بندهينما

  .  با او مخالفندان،يادگراي از بنيجمع
 نژاد ياحمد   عطريان فر، در توصيف 

تنها . ستيخطرناك ناو « : مي گويد 
 صفر ي هوشبي كوچك با ضريشخص
 . » است

 : گويد ي مي اهللا صانعتيآ   ● 
 و ياس دموكرران،ي در ايموضوع اصل

 از ي است و تعداد روز افزونيآزاد
 اني هدف و از به جرني از اونيروحان

 ي و اجتماعياسيافتادن تحوالت س
 . كنندي متيحما

 ي خارجاستي از سي اهللا صانعتيآ    
 در  رفتار او  از جمله ي جمهورسيير

 در  و مي كند  انتقاد زي نقبال اسرائيل 
 از سوي او انكار هلوكاست ارزيابي 

 ني خود در اديجهان با« :  مي گويد 
  » . كنديمورد داور

 دانا، اقتصاددان و از سيي ربرزيفر ●
ايجاد    :  گفته است منتقدان دولت، 

 ي هاهي اتحادبه زيان  تيمحدود
 كه ي و معلماناني دانشجوي و كارگر

 خود معيشتخواستار بهبود وضع 
كه عرصه بر باعث شده است هستند ، 

 يمدافعان برابرو نيز  . ود مردم تنگ ش
با مردان رفتار رژيم را زنان حقوق 

تازه . تجاوز به حقوق زنان مي دانند 
قواي  تهاجم بر ضد زنان،  اقدام نيتر

بد  به بهانه زنان جوان انتظامي به 
 . استيحجاب

 نرخ ساالنه :  مي گويد دانا سيير   
 و دهي رسشتري باي درصد 25تورم به 

 رياز ساكنان شهرها ز درصد 30حدود 
 28 كنند و از ي ميخط فقر زندگ

 يبه استثنا( فعال كشور تي جمعونيليم
 كاري نفر بونيلي م7/4) زنان خانه دار

 عيناهستند و هنوز هم بخش اعظم ص
 .در دست دولت متمركز است

  : اصالح طلباناستيس ●
 ممكن ،  ني بنزي بهاشيافزا    بر اثر 

 با ندهيآ نژاد در ماه ياست احمد
   از اعتراضات در سطح كوچه يانفجار

 .و بازار مواجه شود
اكثر حكومت  گفته مخالفان به  
 ي جمهورسيي مجلس از رندگانينما
  : كنندي نمتيحما
 تي اقلندگاني از نما،ي اكبر اعلم     

   ني روابط بدي با: مي گويد در مجلس، 
  
  

 و حكومت در چارچوب قانون مجلس
 .رديشكل بگ

با توجه به شكست اصالح طلبان به      
 ي اقتصاديازهاي گرفتن ندهي نادليدل

 محمد ي جمهوراستيمردم در دوره ر
  : دهد  يم اعلمي  توضيح  ،يخاتم

 بر دو ندهيبرنامه اصالح طلبان در آ
 و مبارزه ي اقتصادطيمحور بهبود شرا

 .با فساد متمركز خواهد بود
 هنوز پرچمدار ائتالف اصالح      
 دي نشده اما بعنيي تعانيبان و عملگراطل

 استي كه دوره ر،ياست كه رفسنجان
 با اتهامات گسترش فساد ي ويجمهور

 هم نامزد انتخابات گريهمراه بود، بار د
 . شودي جمهوراستير

 حزب ان، از جمله اصالح طلب      
 ي محمد خاتملندي ماي،  مليهمبستگ

را در جمهوري  استيمجددا مقام ر
 حزب اعتماد كهي در حالرديدست بگ

 رياست جمهوري  خواستار نامزديمل
 . استي كروبي مهدشدن 
 يجاني الري عل:  مي گويد ياعلم   اما 

 ي اهللا خامنه اتي كه مورد توجه آ-
 نژاد، ي و احمدبافيباقر قالو  –است 

 ي كه متحدان راستگرايدر صورت
 تي او حماي مجددا از نامزديناراض

 اصول گرا ان جناح كنند، از داوطلب
 دوره ي جمهوراستيدر انتخابات ر

 . بودد خواهنندهيآ
حكومت :       اعلمي توضيح مي دهد

 االتي اي خوددارلياصالحات به دل
 از يي اروپايمتحده و كشورها

 با جدي تر و ثمر بخش تر يگفتگو
 اما اگر ائتالف .  شدفي تضعرانيا

 به قدرت انياصالح طلبان و عملگرا
 ي عاديدر صدد استقرار روابطبرسد، 

 هدو بهتر با غرب بر خواهد آمد و خوا
 را از راه ي تا مساله هسته اديكوش

مذاكره حل و فصل كند و در مورد 
 مانند عراق و لبنان از خود يمسائل

 رو شيمبارزه پ .     نشان دهديهمكار
 دشوار است اما اصالح يمبارزه ا
 . شوندروزي توانند در آن پيطلبان م

 و عراق راني با اشاره به جنگ اياعلم
 يدر آن زمان دست كم م« : دي گويم

 حاال موضوع به ست،ي دشمن كميدانست
  » .  ستي نيآن سادگ

كشماكش بر سر ماندن : انقالب اسالمي 
قاليباف بر مقام شهردار تهران يا رفتن او 

حداد عادل ميان .  ، با شدت ادامه دارد 
راي شهر شد  كه رئيس شو–او و چمران 

شتي داده و قرار بر ماندن قاليباف در  آ-
و هم او،  از  اعالم . مقام خود شده است 

دريافت استيضاح وزير حكومت احمدي 
هاشمي .  نژاد خوداري مي كند 

مده و آرفسنجاني به حمايت موسويان بر
حقيقت امر بزودي معلوم : گفته است 

  . مي شود 
م  بدتر      وضعيت اقتصادي كشور باز ه

مي شود و حكومت توانا به  گران كردن 
   :بنزين نيست

  
  

بي كفايتي ، فساد و 
فقر گستري و كاهش 
صادرات و افزايش 

واردات و بيشتر شدن 
  :عطش دالرهاي نفتي

  
  

بي كفايتي حكومت عامل فقر * 
  :كشور و فقر مردم كشور 

  
 7(  به گزارش خبرگزاري مهر ◄

 مركز سيرئ« ، توكلي ، ) 86ارديبهشت 
 : ه است  گفت »  مجلسيپژوهش ها

 در ي كارشناسياعتنا به ساز و كارها
 ي صورت نميدولت نهم به اندازه كاف

 ني انيي پاييبه كارآنسبت  و من رديگ
  . دهميدولت هشدار م

 گزارش خبرنگار مهر، سلسله جلسات به
 " از حرف تا عمل1404 افق  "يليتحل

شامگاه پنج شنبه در محل كانون 
 احمد يوانان مشهد با سخنرانج

  سي مردم تهران و رئندهي نما،يتوكل
  مجلس هفتم يمركز پژوهش ها

  .برگزار شد
  

فساد گستري بجاي عدالت * 
  :گستري 

  
 قول سرمايه  ارديبهشت 15 در ◄

حسين دهقان، مخبر كميسيون حقوقي 
 مارآ بنا بر : ورده استآ را مجلس

ارزه با نمرهء شفافيت و مب«، المللي  بين
رسيده  10 از   7/2 تا 6/2به فساد كشور 

متاسفانه آمار فساد به خصوص در  .است
مبحث مفاسد اقتصادي در كشور، سال 

اكنون در  هم .شود به سال بدتر مي
بندي كشورهاي جهان از نظر فساد  رتبه

. مناسبي نداريم اقتصادي وضعيت
هركس در بحث مبارزه با مفسدين 

، هم رديف آنان اقتصادي مسامحه كند
 ».است

دهندهء  آمار فسادخيزي كه نشان   
وضعيت فساد اقتصادي و ميزان شفافيت 

كشورهاي جهان و براساس شاخص  
)Corruption Perce Ptions 

Index) CPI 10  است  هرچه به عدد 
دهندهء سالمت  تر باشد نشان نزديك

تر روابط  تر اقتصاد و شفافيت بيش بيش
است و هرچه عدد مالي در يك كشور 

به سمت صفر نزديك شود 
دهندهء بدتر شدن وضعيت فساد  نشان

اقتصادي و مالي و نبود مبارزهء كافي 
با فساد اقتصادي و شفافيت در كشور 

  است
اقتصاد ايران نيز از نظر فساد    

 10 سه نمره از 2004اقتصادي در سال 
دهندهء  نمره داشته است كه نشان

 فساد اقتصادي و كافي نبودن مبارزه با
نبود شفافيت كافي در روابط مالي و 

اين نمره در سال . اقتصادي است
 7/2 به 2006 و در سال 9/2 به 2005

دهندهء بدتر  رسيده است كه نشان
شدن وضعيت فساد اقتصادي و نبود 
 .مبارزهء كافي با مفاسد اقتصادي است

اين در حالي است كه در سال     
، 3/3، هند 3/8كنگ   كشور هنگ2006

 4/7 و ايرلند 6/9، ايسلند 2/5لهستان 
 .اند  نمره را كسب كرده10نمره از 

كشورهايي كه بدتر از وضعيت ايران   
 و 4/2اند شامل اندونزي با  را داشته
 .اند  نمره بوده10 نمره از 9/1عراق با 

  
مد نفت و اصرار بر آدر* 

افزودن بر صادرات نفت و نياز 
  :خارجي به سرمايه گذاري 

  
 فايننشال تايمز قول غالمحسين ◄
  :ري  اين سان نقل كرده است ذنو
 درصد 6/13مد نفتي ايران با آ در●

 ميليارد دالر در سال 54افزايش ، به 
  .  رسيده است 1385

 ساله چهارم، ايران بنا 5 ، برابر برنامه ●
، 2009دارد توليد نفت خود را تا سال 

  .   برساند   ميليون بشكه در روز5/4به 
     اما براي رساندن توليد به اين 

 ميليارد دالر  سرمايه 15ميزان، نياز به 
در حال حاضر، . گذاري نياز است 

 9/3متوسط توليد روزانه ايران ، 
ن، آميليون بشكه در روز است كه از 

  .  ميليون بشكه را صادر مي كند 4/2
     اما به دنبال ژاپني ها كه از سرمايه 

زادگان سرباز آري در ميدان نفتي گذا
زدند، اينك توتال نيز مي گويد سرمايه 
الزم را براي بكار انداختن در حوزه 

  .امتياز خود ندارد 
  

ولخرجي ها و چشم انداز *  
 :ينده بازرگاني خارجي ايرانآ
  
 گزارش سنايا ارديبهشت ، 9 در ◄

 تا سال رانيصادرات ا: كرده است 
 دالر كاهش ارديلي م16 در حدود 1390

 ستيواحد اطالعات اكونوم. ابدي يم
در گزارش ماه مارس خود با برآورد 

 ونيلي م400 و ارديلي م62صادرات 
 كشور در سال گذشته ي برايدالر

 در سال زاني مني كرد كه ايني بشيپ
 و ارديلي م58 و به افتهي كاهش يجار
 يروند نزول.  دالر برسدونيليم 300

 زي ني آتيل هاارزش صادرات در سا
 رود يمشاهده خواهد شد و انتظار م

 200 و ارديلي شاخص با چهار منيا
 54 به 87 دالر كاهش در سال ونيليم
در .  دالر برسدونيلي م100 و ارديليم

 ي دالرارديلي حال كاهش پنج منيهم
 100 و ارديلي م49منجر به ثبت رقم 

 صادرات كشور در ي دالر براونيليم

 89در سال . د خواهد ش88سال 
 و ارديلي م46صادرات كشور معادل 

 دالر خواهد بود كه نسبت ونيلي م900
 200 و ارديلي از كاهش دو م88به سال 

 .   برخوردار استي دالرونيليم
ترين گزارش  اكونوميست در تازه   

 1390كرد كه تا سال بيني  خود پيش
 ميليارد 11واردات ايران افزايش 
 27كاهش دالري و تراز تجاري 

  .ميليارد دالري خواهد داشت
 9(  به گزارش خبرگزاري مهر  ◄

 ، حكومت 85 سال در،  ) 86ارديبهشت 
 دالر از محل ارديليم7/15 از شيب

  .  برداشت كردي ارزرهيحساب ذخ
  

حكومت احمدي نژاد نان به * 
سفره ها نبرد و نان از سفره ها 

 :برد 
ي، نماينده مجلس  الرضا ثروتيموس ◄
،  در گفت وگو با خبرنگار مهر ياها، ماف

 انجام ي براساس برآوردها: گفته است 
 نفر در ونيلي م12شده در حال حاضر 

 كنند و ي مي خط فقر زندگريجامعه ز
 خط فقر خشن ري ززي نفر نونيلي م2

 خاطر نشان كرد؛ وزارت يو.هستند 
 400رفاه خط فقر را درآمد كمتر از 

 نيبنابرا. تهزار تومان اعالم كرده اس
 عدم ني امر و همچننيبا توجه به ا

 و نرخ اني مددجوي مستمرشيافزا
 شود تعداد ي ميني بشيساالنه تورم پ

 از شتري باري خط فقر بسريافراد ز
 شمار كساني . موجود باشديآمارها

 13كه زير خط فقر زندگي مي كنند، 
 .درصد افزايش يافته است 

ه هر ساله مجلس در قانون بودج    
 ي تومان براارديلي م700بطور متوسط 

 به وزارت ري پذبيكمك به اقشار آس
 كه ي دهد در صورتيرفاه اختصاص م

 قشر از نيتاكنون نه تنها مشكالت ا
مردم جامعه برطرف نشده بلكه مشخص 

 برابر فقرا از 27شده كه ثروتمندان 
  . كنندي استفاده مارانهي

 ي نفر5 خانواده كيدر حال حاضر 
 امداد ماهانه فقط تهيپوشش كمتحت 

 كنند در ي مافتي هزار تومان در54
 مبلغ كفاف نان شب آنان ني كه ايحال
  . كندي نمزيرا ن
 از ياديدر حال حاضر تعداد ز    

 هزار 300كارمندان دولت كمتر از 
 كنند به ي مافتيتومان حقوق در

 توان گفت تعداد ي ملي دلنيهم
خط فقر  ري ززي اقشار نني از اياديز

 .هستند
،  ي شهبازخانژنيب ارديبهشت، 10 در◄

 –نماينده مجلس مافياهاي نظامي 
اين نه : فتاب  گفته است آ، به مالي

بانك خصوصي كه  رشد نقدينگي 
 ي درصد100 تا 30 شي افزاعامل 

افزايش . است مسكن در كشور متيق
نقدينگي نيز كار حكومت احمدي نژاد 

 . است 
 رشد ،يناسان اقتصاد از كارشياريبس    
 يلي مدت را به سني در اينگينقد
 ينگينقد:  گفتكنند ي مهي تشبرانگريو

 در 84 خلق پول تا سال ياز ابتدا
 تومان ارديلي هزار م60 حدود رانيا

 به ن را آحكومت احمدي نژاد   . بود
 دو برابر  يعني تومان ارديلي هزار م120
افزايش ها   در تمام آن سالينگينقد
 و پول ينگي نقدزاني منيا. استه داد

 به دنبال يسرگردان به طور منطق
 و چون گشت ي خود مي برايبازار
 ي بازار برانيتر  و مسكن مطمئننيزم

 به سمت ينگي است نقديگذار هيسرما
 ي بازار هجوم آورد و موجب گراننيا
 . تصور مسكن شدرقابليغ

  13در صفحه
  
  

 مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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)  ارديبهشت 10 ( آفتاب به گزارش ◄
 دانشگاه علم يمركز مطالعات تكنولوژ، 

 درصد 30  كه نيو صنعت با اشاره به ا
 ي ساالنه خانوار شهريها نهياز هز

 اقساط مسكن ايصرف اجاره بها 
 سهم در ني ا : اعالم كردشود، يم

 در كالن ي درآمدنيي پايها دهك
 در نيا. رسد ي مزي درصد ن70شهرها به 

  دراخص شني است كه متوسط ايحال
 موفق در حل معضل مسكن يكشورها

 نيبنابرا  ، رسد ي درصد نم15 از شيبه ب
 يها نهي كاهش هزاستي تحقق سيبرا

 مسكن نهي كاهش سهم هز ضرور خانوار،
 تي در اولوها نهيرهزيبه نسبت سا

    .قراردارد
  

: وضع عمومي اقتصاد كشور *  
مدهاي نفت و آبرباد رفتن در

يت گرائي برغم هزينه سنگين تثب
  :قيمتها 

  
 16(  به گزارش  نشريه اعتماد ◄

عضو « علي مزروعي ، ) ارديبهشت 
 با :ارشد جبهه مشاركت  گفته است 

همان سال طرح تثبيت قيمت ها در 
 8 ميليارد دالر و در سال دوم 6اول 

ميليارد دالر هزينه اضافه به دولت 
 پيدا امهتحميل شد و اگر امسال هم اد

ارد دالر هزينه  ميلي10كند با حدود 
روبه رو هستيم كه البته دوستان مجلس 
هفتم بدون هيچ سر و صدايي، تمام 
حامل هاي انرژي را كه در اين چند 
سال قيمتش را ثابت نگه داشته بودند 

 افزايش 86در قانون بودجه سال 
قيمت دادند و در اصل از قانون تثبيت 

 اما با اجراي دقيمت ها عدول كردن
ه بدي بر اقتصاد كشور اين قانون ضرب
 .وارد آوردند

 اگر مصرف بنزين و گازوئيل در      
درصد 10كشور با همين رشد ساالنه 

 سال ديگر هيچ نفتي 10پيش برود ما تا 
در . براي صادرات نخواهيم داشت

 ميليون 4حال حاضر هم كه روزانه 
 6/2بشكه نفت توليد مي شود، بيش از 

 با وارد ميليون بشكه صادر نمي شود كه
 ميليون 2كردن بنزين در اصل همان 

  .بشكه را صادر كرده ايم
در انتخابات رياست جمهوري اخير      

تنها كسي كه هيچ برنامه مدون و 
مكتوب اقتصادي نداشت آقاي 
احمدي نژاد بود و با روي كار آمدن 
ايشان و اين اقدامات دولت و مجلس 
قطار اقتصاد ايران از ريل خارج شده 

 سمت و چه كه معلوم نيست به است
   .سويي حركت مي كند

 هنگام روي كار آمدن دولت آقاي      
احمدي نژاد ذخاير ارزي كشور حدود 

 ميليارد دالر و در صندوق ذخيره 40
 ميليارد دالر موجود بود و 17ارزي نيز

برعكس هنگام روي كار آمدن دولت 
 شرايط نآقاي خاتمي، ايشان در بهتري

فضاي بين المللي دولت را اقتصادي و 
در دست گرفت و در همان سال اول 
مسووليت ايشان قيمت نفت هم رو به 

 48افزايش گذاشت تا جايي كه درآمد 
 52 و84ميليارد دالري را در سال 

 از طريق 85ميليارد دالري را در سال 
اين در حالي است . نفت حاصل كرد

 قاي سال مديريت آ8كه در كل 
زي ايران از ناحيه خاتمي درآمد ار

 ميليارد دالر بوده 172نفت حدود 
جالب اين است كه تمام اين .است

درآمد و ذخيره خرج شده است و در 

طول اين دو سال چيزي باقي نمانده 
 ميليارد دالر 117است يعني حدود 

خرج شده است كه در ازاي اين 
هزينه نرخ رشد اقتصادي در حد همان 

 تورم كه  مانده است و نرخصد در4/5
درصد بود در سال 2/11 ، 84در سال 

درصد افزايش يافته است و 6/13 به 85
رشد نقدينگي در كشور هم به ميزان 

 .درصد افزايش پيدا كرده است100
در جهان امروز كه :  انقالب اسالمي 

سرمايه خدائي مي كند و در كشورهاي 
رشد « زير سلطه فساد و فقر و خشونت 

ير رابطه انسان با مي كند، براي تغي» 
سرمايه ، به ترتيبي كه انسان از بردگي 

موزش و آسرمايه ساالري رها شود، اين 
پرورش و انسان با دانش و فن است كه 
بيشترين اهميت و نقش را پيدا مي كند 

را پيدا » رئيس جمهوري « اما، ايران ،  . 
كرده است كه سخن گفتن و شنيدن از 

  نگارد و از ور مي اآدموكراسي را تهوع 
از درس : رهگذر جهل مركب مي گويد 

خوانده هاي امريكا و انگليس كاري 
  !ساخته نيست 

     با توجه به ضديت رژيم مافياها با 
دانش و فن، تحقيقاتي از نوع تحقيق ژاله 

   :وفا تمام اهميت خود را پيدا مي كند
  
  
  

  ژاله وفا 
  
  

مشكالت كمي و 
موزش و آكيفي 

در پرورش در ايران 
  14 بخش – 21قرن 

    
 دانش آموز از اينجانب خواسته 3    

 ساله اي خطاب به من  نوشته 21جوان 
 سال زندگيم را بر سرقبولي 2 من ":اند

در كنكور گذاشتم و از ساير امور 
زندگي بريدم و چه سخت بود اين 

حال كه در رشته حسابداري  .دوران
قبول شده ام و يك ترم آنرا هم 

 بوضوح ميبينم كه  اين گذرانده ام،
رشته مورد عالقه من نبوده و رشته برق 

راستش را بخواهيد .را عالقه داشته ام
اصال به اين رشته و آينده شغليش عالقه 
اي ندارم ولي نگراني  از اثر منفي كه  
ترك دانشگاه و انتظار دوباره بر روي 
والدينم ميگذارد باعث ميشود عليرغم 

رشته ادامه عدم عالقه ام به اين 
به نظر من مقصر اصلي سيستم .دهم

اين  چه كنكوري و . غلط كنكور است 
نحوه گزينشي است كه انسان نتواند در 
رشته مورد عالقه اش قبول شود وچند 
نمره  يك امتحان كه اصال نشان سواد 
هم  نيست ،سرنوشت آدم را رقم 

   "بزند؟
   دختر خانمي نيز فشار سهمگين  

ه بر خود را بدينسان روحي وارد آمد
خانم وفاي عزيز واي ":شرح ميدهد

كه  چه زيبا  و دقيق از مضرات كنكورو 
سهميه هاي تبعيض ساز  نوشته بوديد و 

فشار واضطرابي كه بي جهت بر دانش 
آموزان و خانواده ها بوجود 

ترا بخدا بازهم بنويسيد بلكه .ميĤورد
پدر و مادر ما به صرافت بيفتند با روح 

من سال سوم است كه ! ميكنند؟ما چه
 سال ،براي كنكور درس مي خوانم

اول وقتي قبول نشدم اينقدر حالم بد 
شد كه مي خواستم خودم را بكشم؛ 
ماهها دچار افسردگي شده بودم، بعد 

فشار . كم كم خودم را پيدا كردم
رواني كنكور اينقدر باالست كه باعث 
مي شود آدم هر چه كه خوانده 

امسال من از شدت . فراموش كند
اضطراب مريض شدم و نتوانستم 

 ماه تمام با 7من . امتحان بدهم
هيچكس تماس نداشتم و فقط درس 

آخر هم نتوانستم امتحان . مي خواندم
 طلبكار  از منبدهم و خانواده ام هم

 كنكور از نظر نه تنها من  .!ندشده ا
يعني .بلكه خيلي ها يعني جهنم

بي ارزش سركوفت ،يعني توقع، يعني 
بودن ومدرك از وجود من آدمي 

گمان نكنيد .مهمتر و با ارزش تر است
معدل من !كه شاگرد تنبلي بوده ام نه 

ولي نميدانم چرا در كنكور . است17
شايد علت اصليش اين .قبول نمي شوم

غير طبيعي شدن حاالت روزمره من 
ديگر گويي نفس را نيز بايد . است

 .براي كنكور بكشم
اگه كنكور ...مي بيني: كنكور يعني

بشين درستو ...قبول نشي ميشي مثل من
بخون پس فردا دستت جلوي شوهرت 

 .دراز نباشه
خونه آقاجون چه : كنكور يعني

اينا براي سوال به تو نيامده و !!خبره؟
بشين سر . تو درس و زندگي نمي شه

درست تا امسالو قبول بشي مثل دختر 
ره آبروي ما بيش از اين ن.شمسي خانم

 .تو مردم و محله
ايي كه مال پسر هاون كتاب: كنكور يعني

فالني بود رو مطالعه كردي؟ مناسب 
دختر جون ما بود؟ باز هم مي خواي؟

قالي زير پامون را هم ميفروشيم و 
كالس تقويتي ميفرستيمت تا تو قبول 

حاال تمام هم نكني اشكال نداره .بشي
! فعال در كنكور قبول شو ثبت نام بكن

  "...و !د خواستگار برات پيدا بشهشاي
     دومورد اسف بار فوق بوضوح 
نشانگر اين امرند كه ايراد تنها در 

گرچه سهم آن . سيستم آموزشي نيست
بسيار عظيم است و بموقع بدان خواهم 

ايراد در وطن ما هم .پرداخت
آموزشي و هم سياسي وهم فرهنگي 

  .است
  آنچه مسلم است تا زماني كه انسان در
جامعه  امكان و جوالنگهي براي رشد 
استعداد هاي خود آنهم به صورت 
آزاد و بدور از هرگونه اكراه و  
اجباري نيابد و خصوصا استعداد 

آموختن را در محيطي كامال آزاد  
پرورش ندهد  و  جامعه اي كه ارزش 
افراد را  با مظاهر ظاهري و شكل گرا 
از قبيل  نمره و مدرك تعيين كند 

 آن نمره   نشاني از سواد و ،حال
توانايي علمي داشته باشد و يا نداشته 
باشد و بالعكس در آن جامعه باسوادان 
بدون مدرك  ،فاقد اعتبار شخصيتي 
باشند، آن جامعه  بشدت بيمار و بسته و 
غير آزاد است و در تمامي ابعادش 
دچار ضعف و رخوت و بازماندگي 

بسياري از معضالت و .خواهد شد
تاريهاي روحي ، رواني و فرهنگي گرف

 اجتماعي ما  ريشه در طرز - سياسي–
نگرش غلط و بعضا  انسان كش خود ما 
دارد ونميشود آن را صرفا بگردن 
و .دولت و بنياد هاي آموزشي انداخت

  .هر دو قابل كتمان نيز نيستند
نه قصورمن وتقصير تو، :  بقول خاقاني
  !حاشا شنوند

ظر بگيريم كه  ساله را در ن7كودكي 
بطور فطري و آزاد،سرشار از اشتياق 
آموختن قدم به محيط آموزشي 

همه اتفاق نظر دارند كه .ميگذارد
آموختن فرآيندي تدريجي است 
وزماني استمرار ميابد كه اشتياق و ميل 
به ياد گيري در كودك و نوجوان و 
جوان نيز استمرار يابد و انگيزه هاي 

هر . ه نشودفرا گيري آنها در نطفه خف
كس  در هر سني  با مشاهده رشد 
وكمال تدريجي خود ، داراي حس 
مطبوعي به خود و محيط پيرامون 
خود كه به وسيله دانش و اطالع با آن 
. تماس و رابطه بر قرار ميكند ، ميگردد

ارتباط دادن اجزاي اين دانش با هم و 
پر كردن روزمره جاهاي خالي اين 

ي و شاد پازل بدل به محركي درون
آور براي كشف جهان پيرامون خود و 
هستي ميگردد كه بدون دخالت 
عاملهاي مخرب بيروني دچار اختالل 

از اين رو انسان  بطور خود .نميگردد
جوش واجد انگيزه تالش براي 

پس . استمراراين حالت خوشايند است
با عارض شدن حاالت و يا شرايطي از 
بيرون  كه اين انگيزه خود جوش فرا 
گيري را به امري پر اكراه و اجباري و 
زوري بدل سازند ، فرآيند فرا گيري 
دانش از روند طبيعي خود خارج 

  .ميگردد
 آيا هر پدر و ماردي و نيز معلم و 
دانش آموزي به اين امربديهي فكر 
كرده است كه زماني كه سبب و علت 
علم آموزي نه در خود علم ، بلكه در 

يت و شكل بيرون آن قرار گيرد،ماه
آن نيز از سازنده و فرح بخش بودن به 
مخرب و مالل آور  تغيير ميكند؟و يا از 
فرط سادگي و بديهيت ، پاك از آن 

  .غفلت ميكنيم
به عوامل خارجي در نوشته دو جوان 
فوق توجه كنيم كه به هيچ وجه نه از 
  .جنس دانش اند و نه با آن ربط دارند

 مسلما اگر كسي از والدين اين دو
جوان بپرسد آيا شما با  باكفايت شدن 
و علم آموختن فرزند خود بطور 
طبيعي، مخالفتي داريد؟ جواب منفي 

ولي كمي دقت بر روي . خواهد شنيد
ترس واضطراب حاكم بر روح اين دو 
جوان روشن ميگرداند كه خواسته ها و 
آرزوهاي برآورده نشده والدين تقدم 
اول را دارد و بر خود دانش نيز 

و يا بعبارت ديگر .ولويت يافته استا
پدر و مادرها حتي به قيمت فشار 
روحي بر فرزندان خود خود را قيم 
آنها در تصميم گيري و تشخيص خير و 

جواني كه به خاطر .  شر وي  ميدانند
ناراحت نكردن والدينش حاضر است 
در رشته اي ادامه تحصيل دهد كه 
هيچ عالقه اي بدان ندارد و جرات 

 حس و تصميم خود را ندارد ، بيان
حاصل سيستم آموزش و پرورش  ايران 
و فرهنگ اجباري است كه در خانواده 

از طرفي . با آن پرورش يافته است 
حق با اين جوان است كه  اساس 
سيستم كنكور وگزينش رشته  در حال 
حاضر تا بحدي معيوب است كه  

 " به "مجبور "بسياري از جوانان 
لما در اكراه انتخابي كه مس( "انتخاب

رشته اي ميگردندكه نه )  وجود ندارد
بدان عالقه دارند و نه چشم اندازي از 
لحاظ  شغلي در آن براي خود تصور 

 را "نقد"چرا كه اگر همين . ميكنند  
 سال 12هم رها كنند ،گويي 

و ! تحصيلشان حاصلي نداشته است
درست با همين استدالل است كه  

دران، فرزندان خود اغلب پدران  و ما
را در محذور براي ادامه تحصيل در 
رشته اي كه بدان اشتياقي ندارند قرار 

  .ميدهند
 سال تحصيل 12ولي از طرفي هم 

نتوانسته است چنان اعتماد به نفسي را 
در اين جوان پرورش دهد كه بطور 
مستقل به گرفتن تصميمي مطابق 

ناگفته .خواست و ميل خود توانا گردد
 كه در صورتي كه اين جوان پيداست

و امثال وي و د رموقعيت وي  مطيع و 
كوركورانه اجازه دهند ديگران برايش 

 سال  4انتخاب كنند، باز به معناي 
زوري و اجباري فرا گيري  علم 

اگر فرا گرفتني اصوال در .خواهد بود
از هم اكنون واضح و مبرهن ! كار باشد

است كه چنين جواني در شغل و كار 
نده خود نيزبه موفقيت چشم گيري آي

نائل نخواهد آمد وخالقيتي در آن 
  . رشته از خود بروز نخواهد داد

چرا وقتي  همه ميدانيم آموختن 
فرآيندي تدريجي است به اين فكر 
نمي افتيم كه  ارزيابي آن نيز بايستي 

  تدريجي صورت گيرد؟
 3يا 2چگونه امتحان كنكوردر عرض 

 سال 12 سنجش ساعت ميتواند توانا به
  فرا گيري باشد؟

مدارس ايران و بالتبع معلمان آموزش 
غلط را از ابتدا به  شرح زير به 

  .شاگردان خود انتقال ميدهند
نكته حائز اهميت اينكه  تا زماني كه 
آموزش و پرورش وپدران و مادران 
در دانش آموز و فرزند خود نه به مثابه 
يك انسان كه بايستي استعدادهاي چند 
گانه اش ميدان رشد آزاد يابند ، بلكه 
صرفا  بصورت نيروي كار نظر مي 
كنند،همانند منطق سرمايه داري 
بدنبال حد اكثر سود  آنهم از منظر 
خود و نه انتخاب فرزند و دانش 

در يك نظام .آموزخواهند بود
اقتصادي بر اين مبنا، توليد كننده به 
بازار و خريدار و به حد اكثر رساندن 

 توجه دارد و نه الزاما توليدي در سود
معلمان .راستاي رفع نيازهاي انساني

ومديران مدارس نيز از اين امرمستثني 
بلكه مايلند شاگردانشان در .نيستند

كنكور بيشترين درصد قبولي را داشته 
كمتر مدير مدرسه اي را مي .باشند

يابيد كه در تبليغ مدرسه خود عنوان 
مدرسه اش  كند چه تعداد از شاگران 

خوشبخت به معناي واقعي كلمه شده 
اند و انسانهايي سالم با شخصيتي استوار 
و مستقل بار آمده اند ،بلكه شاخصه 
اصلي در تبليغ مدرسه درصد قبولي در 
كنكور است و بين مدارس مسابقه هاي 
رقابتي در اين زمينه به رواج 

معلمي كه مايل است شاگردانش .است
، مسلما با توجه به در كنكور قبول شوند

  روشهاي تست زني كه براي علم حكم 
  14در صفحه 

  

  مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟
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سم را دارد، چنانچه به روشهاي مبتني 
بر ايجاد تفكر در شاگردان نيز قائل 
بوده است ميبايستي  آنها را رها و به 

يعني . روشهاي شرطي متوسل گردد 
 اگر رسالت يك معلم اين باشد كه

ز  بطور روكوشش كند دانش آموزش 
افزون ، خود جهت ياد گيري را تعيين 

 با اعتماد به ارزشمند بودن وكند  
تجربه و اعتماد به توانايي خود ، فرا 
 گيرد كه در جهت رشد خود قدم

 تكيه وبردارد و متكي به خود باشد 
 كه بايد باشد  ايآموزش بر مساله

دانش  به نحوي كه شناخته و حل شود 
اي به ياد با مساله آموز هنگام مواجهه 

 تا ،گيري يپردازد تا آن را حل كند
بگاه ورود به كار و در مسئوليتهاي 
شغلي ، با سهولت بيشتري از عهده حل 

،  آيدرمسائلي كه پيش مي آيند ،ب
بر روي  را  تكيه چنين معلمي بر عكس

 قرا ر "مطلبي " و يا "موضوع "
بايستي مطابق  دانش آموز كهميدهد 

 در كنكور قبول تانظر معلم  فرا گيرد
و بدين سان است كه روشهاي .شود

غلط درس خواندن براي امتحان و 
كسب نمره در دانش آموز بر اثر تكرار 

و تغيير اين رفتار ديگر . نهادينه ميشود
بسيار دير و زحمت آفرين خواهد 

حاصل اين قبيل  فرا گيريهاي يك .شد
فراگيري صرفا براي قبولي (بار مصرف 
شهاي تستي ، اغلب و رو)در امتحان

عجول و بي حوصله وسطحي و بدون 
دقت نظر بار آمدن دانش آموزان 
خواهد بود كه حاصلش  نيز بالمĤل 
. بيزاري از علم و محيط آموزشي  است

آن اشتياق و آسايش و طمانينه اي كه 
فرا گيري آرام و بتدريج و پلكاني 
دانش در انسان ميافريند و نيز باعث 

ظه گشته و بدل به دوام دانش در حاف
شالوده اي ارزشمند براي كشف 
ناشناخته ها ميگردد ، بدينسان از فضاي 
آموزش و پرورش كشور رخت بر 

 .ميبندد
اينجانب براي درك حس دروني 

 شيوه 2دانش آموز در مواجه با 
امتحاني ، از دختر و پسر خود جويا 
گرديدم كه حس دروني شما وقتي در 

هار جوابه امتحاني مواجه با تست چ
ميشويد و يا بر عكس سوالي را در جلو 
خود ميبينيد كه بايستي كامل پاسخ 
دهيد چگونه است ؟و چه گونه اين دو 
شيوه امتحان را ارزيابي ميكنيد؟ پاسخ 

  :آنها بدين گونه است 
چنانچه ازقبل بدانم كه تست چهار 

امري كه د ( جوابي انتظارم را ميكشد
ا خود ن)رمدارس آلمان رايج نيست

آگاه درس را عميق نخواهم خواند 
چرا كه ميدانم برخي سواالت را 
حدسي پاسخ خواهم داد و باالخره 
يك جواب صحيحي را در جلو خود 
خواهم ديد كه با تكيه به برخي دانسته 
هاي قبلي يافتن آن مشكل نخواهد 

 .بود
در صورتي كه با سوالي مواجه گردم 
كه بايستي آن را بطور كامل خود 
پاسخ بگويم، مسلما نحوه آماده كردن 
خود بسيار با شيوه تستي فرق خواهد 

چرا كه در مورد دوم هر يك . داشت
جمله نگاشته شده من هم به خودم و 
هم به مصحح، خبر از ميزان اطالع من 

و اين امر .از آن فن و موضوع ميدهد
يك بار وجداني و اخالقي دارد كه هر 

آن شانه دانش آموزي براحتي از زير 
 .خالي نخواهد كرد

. شيوه تستي بسيار ضد دانش است
چون اشتياق تامل و تعمق در دانش را 

بلكه  حاوي يك .در انسان ايجاد نميكند
و آن اينكه  . نوع اجبار و زور نيز هست

 بي دخالت من "صحيح"گويا جواب 
 .امتحان دهنده به من تحميل ميگردد

 در صورتي كه در شيوه دوم اين  من 
دانش آموزم كه بايستي پاسخ صحيح 
را يافته وفرمول بندي كنم و در اين 

 .زمينه اختيار و آزادي عمل دارم
 هم آماده كردن خود براي شيوه 
تستي و هم اجرايش مستلزم صرف 

 .وقت زياد نيست
شيوه آزاد تفكر و پاسخ گوي هم در 
مرحله آموختن و هم در اجرايش 

ايد ش. مستلزم صرف وقت و تامل است
به علت  سرعت زياد كه از مشخصه 
قرن كنوني است شيوه هاي تستي 
مرسوم شده است ولي به همان سرعت 
كه آدمي براي شيوه تستي خود را 
آماده ميكند، بهمان سرعت نيز آموخته 

 .از ذهن ميرود
متاسفانه در ايران بدترين شيوه امتحان 
دهي يعني شيوه تستي در مادر 

. رايج استامتحانات يعني كنكور 
اضطرابي كه كنكور در ميان جوانان 
كشور و اعضاي خانواده آنان بوجود 
مي آورد، گاه تا مدتهاي زيادي 

وقتي هر دو . خانواده ها را فلج ميسازد
جواني كه در صدر اين نوشته 
نظراتشان را نقل كرده ام معتقدند  كه  

سال متوالي از ساير امور زندگي 2
تعطيل كردن بريده بودند ،به معناي 

همه استعدادهايشان به قيمت يك 
اثرات روحي و رواني .محور است

چنين بريدني از زندگي به اين زودي 
بار مسئوليت .  از بين رفتني نيست

خسارات روحي وارد آمده بر  دختر 
خانمي كه در بهترين سالهاي عمرش 
بعلت فشار بيش از حد ناشي از قبول 

شته نشدن در كنكور قصد خود كشي دا
است و براي بار دوم بيمارگشته است 
را چه كسي در سيستم آموزش و 
پرورش كشور متقبل ميگردد؟جالب 
توجه است كه حتي سازمان سنجش 

 كه قبل از توصيه هاييكشور در 
ده  به داوطلبان ارائه كر85كنكور 

در ":است  تاكيد كرده است كه 
روزهاي باقيمانده تا كنكور سعي كنيد 

تن در شرايط هيجاني از قرار گرف
 مكان هاي  بهاز رفتن. پرهيز كنيد

پرهيجان نظير مكان ها ورزشي 
يا مراسم بسيار شاد كه ) استاديوم(

هيجان شما را تشديد مي كند، دوري 
از ديدن برنامه هاي خيلي شاد . كنيد

  "!صرف نظر كنيد
گويي جوانان اين مرز و بوم  براي 

 هر مواجه شدن با ماتمي بنام كنكور از
  .گونه شادي بايستي دور گردند

جالب توجه است كه در نظام واليت 
فقيه چشم انداز جالبي نيز از لحاظ 
آينده كاري  براي فارع التحصيالن 

وقتي بقول . دانشگاهي  وجود ندارد
 30 دانا  سييرآقاي دكتر فريبرز 

 خط فقر ريدرصد از ساكنان شهرها ز
 ونيلي م28 كنند و از ي ميزندگ
 زنان يبه استثنا( فعال كشورتيجمع

و  هستندكاري نفر بونيلي م7/4) خانه دار
 "مصطفي اقليما"دكتر وقتي آقاي 

عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
به داوطلبين بهزيستي و توانبخشي 

 بهتر است ":كنكور توصيه ميكند 
داوطلبين در صورت عدم قبولي در 

 سال در 4كنكور به جاي گذراندن 
كاري پس از آن، دو سال دانشگاه و بي

از عمرشان را به فراگيري فن و 
تخصص بپردازند و مطمئن باشند اين 

  ". دو سال ثمرات بهتري را در بردارد
دانش آموزاني كه صرفا در خود 
بعنوان نيروي كار نگريسته اند ديگر چه 
انگيزه اي براي فراگيري دانش 

  خواهند داشت؟
 نگاهي به سوال تست معارف در كنكور

 شدت زوري را كه نظام 85سال 
واليت فقيه هم در شكل كنكور و هم 
در محتواي آن به جوانان ايران حقنه 

  :ميكند معلوم ميگرداند
... فقيهان واجد شرايط عهده دار 

وظائف پيامبران در زمان غيبت ميباشند 
  ...تا وقتي كه 

 تبعيت از ستمگران –همه وظائف 
  .نكنند

 يوي بپردازند به امور دن–همه وظائف 
 تبعيت از ستمگران  –اكثر وظائف 

 .نكنند
 . به امور دنيوي بپردازند-اكثر وظائف

 اولي بوده "!صحيح"و ظاهرا جواب 
يعني فقها در زمان غيبت عهده ! است

دار همه وظائف پيامبران هستند تا 
  .وقتي كه از ستمگران تبعيت نكنند

بقول دانش آموزي  با محرز بودن  
ح اين جمله  با نص قرآن مخالفت صري

و نيز ميزان زوري كه در اين سوال 
نهفته است آنهم براي جواني  كه بدان 
هيچ اعتقادي ندارد و در زمان مواجه 
با اين سوال گير ميكند بين وجدان و 
اعتقاد خود و احتمال اينكه با جواب 
ندادن به اين سوال شانس قبولي خود 

م  نفر ه1را آنهم  بدست خود در حد 
كه شده كمتر كند ، مشخص ميسازد كه 
آموزش و پرورش در نظامي استبدادي 
چون نظام واليت فقيه جز انتقال زور و 
جهل و دشمني با دانش و فهم  رسالتي 

  .ندارد
  

بار ديگر نوبت : انقالب  اسالمي 
دانشجويان شد كه زير بيشترين ضربات 

نها آاز جرائم . رژيم سركوبگر قرار بگيرند 
در جنبشهاي اعتراضي زنان و شركت 

بديهي است . كارگران و معلمان  است
كارگران و معلمان و زنان نيز همچنان 

   : سركوب مي شوند
  
  
  

انواع روشهاي تجاوز 
به حقوق انسان در 

  دانشگاهها 
  
  
  اطالع حاصل  86ارديبهشت 8 در ◄

 براى پنج ن، آشد كه  هفته پيش از 
چمران نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد 

اهواز حكم يك ترم تعليق از تحصيل با 
 . ه است احتساب در سنوات صادر شد

اعضاي ، 86 ارديبهشت 8 در  ◄
شوراي عمومي انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير، 
در مقابل كالس دكتر رهايي، رئيس 

اعتراض . دانشگاه متحصن شدند
دانشجويان به همكاري مديريت 

اضي دادگاه بابك زمانيان دانشگاه با ق
) مسئول روابط عمومي انجمن اسالمي(

در پرونده سازي براي وي، ممنوع 
الورود شدن اعضاي انجمن اسالمي 

دانشجويان و كارشكني هاي حراست 
دانشگاه در برگزاري انتخابات انجمن 

 . اسالمي دانشجويان بود
سازمان عفو  ،  ارديبهشت 8 در ◄
ها در   هش اعدامالملل با اعالم كا  بين

، از شش كشور چين، ايران، 2006سال 
عراق، آمريكا، پاكستان و سودان كه 

 اند،   بيشترين حكم اعدام را داشته
  لغو به به تمايل جهانى خواست 

بر اساس آمار .  بپيوندندمجازات اعدام 
منتشر شده توسط سازمان عفو 

 99الملل، فيليپين سال گذشته به   بين
كننده حكم اعدام   كشور ممنوع

 دبيركل عفو ،  ايرنه خان .پيوست
بسيارى از : ه است  گفتيالملل  بين

جنوبى نيز درصدد   كشورها مانند كره
   .ممنوع كردن حكم اعدام هستند

     بنا بر گزارش ساالنه عفو بين المللي 
، شمار اجراى حكم اعدام در سراسر 

 مورد در سال 148جهان از دو هزار و 
 مورد در سال 591به يك هزار و  2005
 2006سال .  كاهش يافته است2006

ها   در آفريقا، تنها شش كشور اين حكم
در اروپا، بالروس تنها . اند  را اجرا كرده

كشورى است كه اين حكم را اجرا 
كند و در قاره آمريكا نيز آمريكا تنها   مي

 حكم 2003كشورى است كه از سال 
همچنين عراق . كند  اعدام را اجرا مي

در رأس فهرست كشورهايى است كه 
 را 2006ها در سال   بيشترين اعدام

 177كم   در ايران دست. داشته است
 مورد 82تن اعدام شدند و پاكستان نيز 

 مورد اعدام داشته است و 65و سودان 
  .  تن اعدام شدند53در آمريكا نيز 

الملل،   طبق گزارش سازمان عفو بين
در چين بيش از يك  2006در سال 

هزار مورد حكم اعدام اجرا و با توجه 
به اينك شمار اعدام شده يك مورد 

شود، اين   محرمانه در چين محسوب مي
 . تواند به هشت هزار تن برسد  آمار مي

سعيد   ، 86   ارديبهشت 8 در  ◄
گفته » داستان تهران « مرتضوي ، 

زنان بدحجابي كه به تذكرها : است 
 سال از 5 اند، بمدت گوش نكرده

  .تهران تبعيد مي شوند 
  شعبه   ، 86   ارديبههشت  8 در ◄

ششم دادگاه انقالب تهران، شهال 
كننده در   انتساري، از زنان تجمع

تير تهران را به تحمل سه   ميدان هفت
سال حبس كه دو سال و نيم آن به 

  . محكوم كرد  آيد،  حالت تعليق درمي
جلسه   ،  86ارديبهشت 9 در ◄

رسيدگى به اتهامات غالمرضا 
حسينى، از اعضاى سنديكاى   غالم

شركت واحد اتوبوسرانى در شعبه ششم 
در . شد دادگاه انقالب تهران برگزار 

را او اين جلسه نماينده دادستان، اتهام 
   . خوانده است   » تبليغ عليه نظام« 
  اطالع حاصل ، 86ارديبهشت  9 در ◄

 ارديبهشت 6و  5شد كه  در جنبش 
 حدود يكصد نفر زخمى ، اقليدمردم 

به گفته يك منبع آگاه در . شده اند
مركز اورژانس اقليد كه خواست نامش 

 5فاش نشود، در ناآرامى هاى 
در  نفر و 70 اين شهر حدود ارديبهشت 

 6در يورشهاي قواي رژيم در  
 .ند ه ا نفر زخمى شد70 ارديبهشت 

سرو جدايى دهستان خاعتراض به 
، شيرين از اقليد و الحاق آن به آباده

  . ين سان به خون كشيده شده است بد

اعضاي   ، 86 ارديبهشت10 در ◄
شوراي عمومي انجمن اسالمي 
دانشجويان در اعتراض به ممنوع 

 دانشجو، بازداشت بابك 3الورود شدن 
زمانيان و كارشكني در انتخابات انجمن 
اسالمي در صحن دانشگاه تحصن 

در حمايت از اين اقدام . ندكرد
انجمن اسالمي و اعتراض به روند 
مديريت موجود در دانشگاه در ايجاد 
محدوديت ها و فشار فراوان بر فعاليت 
هاي آزاد دانشجويي دانشجويان 
دانشگاه با خروج غذاهاي خود از 
سلف، در بيرون از سلف به صرف ناهار 

  .پرداختند
 يعقوب   ، 86 ارديبهشت11 در ◄
ليمي؛ عضو هيئت رئيسه سنديكاي س

كارگران شركت واحد به اتهام فراري 
 . دادن منصور اسانلو دستكير شد 

  جمع   ، 86 ارديبهشت11 در ◄
كثيري از كارگران و خانوادهاي 
كارگري در جريان تجمع روز جهاني 
كارگر در مقابل اداره كار سنندج 
مورد ضرب و شتم و جرح قرار گرفته و 

  .  بازداشت شدندتعدادي نيز
   در ، 86 ارديبهشت11 در ◄

 ميان شركت برخوردهائي كه 
كنندگان در مراسم روز جهانى كارگر 
با نيروى انتظامى رخ داد، يك كارگر 

كه  فيروز مصطفى. جانباز مجروح شد
در كارخانه نساجى فخر ايران واقع در 
منطقه ساوجبالغ كار مى كند، هنگامى 

 سمت ميدان كه از تجمع كارگران به
، از پا و كتف مورد مدههفت تير مى آ

ه  نيروى انتظامى قرار گرفتافرادحمله 
 . است 
وريا زماني  ،   86 ارديبهشت 12 در  ◄

ازفعاالن كارگري ومدني توسط 
وريا زماني . نيروهاي امنيتي دستگير شد

 2007 مه 1عضو كميته برگزراي 
سنندج ، عضو كانون دفاع از حقوق 

جامعه حمايت از زنان، كودكان و 
فعال انجمن دفاع از زندانيان سياسي 
وحقوق بشر امروز در سنندج دستگير 

  . شد
قوه  ارديبهشت ، سخنگوي 12 در ◄

قضائيه از بازداشت چند نفر در ارتباط 
محتواي مجعول چند نشريه دانشگاه با 

   . امير كبير خبرداد 
تجمع اعتراض آميز در دانشگاه     

داشت بير همچنان ادامه صنعتي اميرك
. ن بود آو اين روز، سومين روز 

تشكلهاي دانشجويي در دانشگاههاي 
مختلف ايران نيز با برگزاري تجمع و 

 اين توطئه ضد صدور بيانيه نسبت 
 كيهان ، اعتراض –دانشجوئي واواك 

  .كردند 
 ارديبهشت ، در تهران و 12 در ◄

ديگر شهرهاي ايران ، معلمان ، با 
اجتماع ها ،  مطالبه حقوق تشكيل 

  . اجتماعي خود را پي گرفتند 
احمد   ، 86 ارديبهشت14 در ◄

قصابان، مدير مسوول نشريه دانشجويى 
 .  دانشگاه اميركبير بازداشت شد"سحر"
سرنخ هايي  ، 86 ارديبهشت 15 در  ◄

از دخالت بسيج در جعل نشريات 
و  پيدا شدند دانشجويي پلي تكنيك 

 ويان پلي تكنيك فشار بر دانشج
بنا بر خبرنامه امير كبير . افزايش يافتند 

در حالي كه دانشجويان دانشگاه پلي 
 تكنيك سرنخ هايي از دخالت بسيج و 

   در انتشار نشريات جعلي اين واواك 
  15در صفحه 

  

 مي خواهد و نمي تواند مذاكره كند ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
15 
 

 
 

  1386 خرداد 6  ارديبهشت تا 24  از 671ره شما 2007  مه  27  تا 14   ا ز

 

  
 باز گشت محفلی ها

اتحاد محفلي ها و انسجام باند 
  )امامي( اسالمي

  
مه ها، مانند شاخه تبليغات شامل روزنا-

كيهان،جمهوري اسالمي ،اطالعات 
و صدا وسيما كه در آن هنگام به .....و

رياست علي الريجاني  با پخش بعضا به 
اصطالح اعترافات تلويزيوني، زمينه را 

وي اكنون  رئيس .فراهم ميساخت 
شوراي  امنيت ملي  كشور است 
ومسوليت مذاكره در باره پرونده هسته 

  .ه دارداي را نيز بر عهد
 نظامي و انتظامي شامل نيروهاي -3

 از جمله سپاه قدس كه –ويژه در سپاه 
 -ماموريت برون مرزي داشت و دارد

بسيج و نيروهاي لباس شخصي كه 
بخصوص در سركوب اعتراضات مردم 
همچنان نقش دارند كه معروفترين آن 

  ...ايلغار كوي دانشگاه است و
 شاخه قضايي كه كار محاكمه و -4

كوميت معترضين به نظام را عهده مح
دار است و در صورت لزوم كار 
محاكمه و تبرئه عاملين ضرب و شتم 
وقتل مخالفين را نيزبر عهده ميگيرد كه 
موارد حمله كنندگان به كوي 
دانشگاه،سعيد عسگر، ضارب حجاريان 
وصادر كنندگان فرمان قتلهاي سياسي  

نمونه هاي بارز ...از جمله قتل فروهرها
  ن استآ
 در بخش  اقتصادي ، شركتهاي -5

متعلق به سپاه پاسداران و آقازاده ها 
كه باند مافياي اقتصادي را با ارگانها و 
سازمانهاي مختلف درون حاكميت در 
داخل و خارج  از ايران تحت پوشش 

  .شركتهاي تجاري  بوجود آورده اند
 برون مرزي كه سفارت خانه ها  و -6

كنسولگري ها نمايندگيهاي رژيم و 
بخصوص وابستگان فرهنگي در 
كشورهاي خارجي را شامل ميگردد 
ودر محل سفارتخانه ها ونمايندگيهاي 

از جمله وظايف اين . رژيم مستقرهستند
نمايندگيها، پوشش دادن و در اختيار 
قرار دادن امكانات لجيستكي وغيره 

نقش سيد ( براي تيمهاي عملياتي است 
شين  ايران در حسين  موسويان سفير پي

آلمان و نقش كاظم دارابي از عوامل 
سپاه، بهنگام قتل رهبران كرد در برلين 
، به شهادت حكم دادگاه  ميكونوس و 
ضمنا رجوع كنيد به مصاحبه سفير در 
فيلم جنايت مقدس ، ساخته رضا عالمه 

  ).زاده 
به  هنگام قتل زنده يادان، شهيد پروانه 

پوينده و داريوش فروهر، مختاري و 
كه در دوران ... ،شريف و دواني و

به .  اتفاق افتاد "اصالحات"باصطالح  
فاصله كوتاهي به همت نيروهاي 
مردمساالر مخالف رژيم واليت 
مطلقه،آمرين و عاملين اين جنايات  به 

 دستگاه -.افكار عمومي معرفي شدند 
تبيلغاتي سازمان ترور، اين جنايت 

واند تا فجيع را قتلهاي زنجيره اي خ
تحت اين عنوان، سياسي بودن آن را 

حكومت آقاي . -ازعموم بپوشاند
خاتمي ناچار شد براي نجات دستگاه 
ظلم و فساد واليت فقيه ،تحوالتي را 

وزارت . دراين سازمان سامان دهد
اطالعات ،طي اطالعيه اي قتلها را به 

گردن بخشي از آن وزارت خانه  
 بر انداخت كه آنها را غده خواند و

سعيد امامي .  نام نهاد» محفلي ها «آنها 
او و چند .يا اسالمي، امام آن محفل بود

نفري را بازداشت كردند ، به او واجبي 
حسينيان .خوراندند وبه قتلش رساندند

در مراسم تدفين و فاتحه ، او را شهيد 
اما حكومت آقاي خاتمي .خواند

نتوانست و يا نخواست  سازمان ترور، 
ن پايه هاي اصلي استبداد كه از ستو

فاسد و جاني در ايران است را برچيند، 
زيرا اينكار نياز به شفافيت و مردمساالر 

كردن دولت داشت كه اين امر با 
طبيعت نظامي كه او به گفته خودش 
براي نجات آن آمده بود، سازگاري 

  .نداشت
سازمان ترور ، در سايه حكومت 
اصالحات آقاي خاتمي ، با خيال 

وده سازماندهي جديد خود را آس
با انتخاب كردن آقاي .تدارك ديد

احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور و 
سازمان . تحميل آن به مردم ايران

ترور از سايه بدر آمد و آنچه را كه 
حكومت آقاي خاتمي غده چركين و 
سرطاني محفلي ها خواند و با افتخار 
گفت كه آنها را ريشه كن كرده است، 

ر در باالترين مقامات حكومتي اين با
احمدي نژاد كه خود .جاي گرفته اند

متهم است در ترور قاسملو و ياران او 
در وين نقش داشته، محفلي ها را 
فراخواند و مي خواند تا مشاور و وزير 

  :او باشند از جمله در
پور محمدي ، از : وزارت كشور

 67مسؤلين فاجعه اعدامهاي سال 
  .هاي زنجيره ايوعاملي موثر در قتل
محسني اژه اي از : وزارت اطالعات 

عاملين موثر ويكي از فتوا دهندگان 
  "قتلهاي زنجيره اي"در 

منوچهر متكي از : وزارت خارجه 
اعضاي برون مرزي سازمان ترور كه 
در ناپديد شدن و ضرب وشتم مخالفان 
ايراني در تركيه دخالت داشت و از 
سوي دولت تركيه عنصر نا مطلوب 

  .شناخته شده بود
حسينيان كه خود او در مصاحبه اي 

 ما خودمان يك  پا قاتل "گفت 
 مشاور عالي رئيس جمهور "بوديم

گرديده والبد مشاور عالي او در امور 
  !قتل است

سعيدمرتضوي يكي ديگر از محفلي ها، 
جايگاه دادستاني كل را غصب كرده 

امروزمافياي نظامي مالي با ..... است و
عل و اتهام به دانشجو و پروژه ج

دانشگاهيان واحضارشان به دادگاههاي 
محفلي باهماهنگي كامل وزارت علوم 
محفلي با ربودن آنها، در تدارك 
تصرف كامل دانشگاه ها است و بيم آن 
ميرود كه بار ديگر شاهد سري جديدي 

اينطور به نظر . باشيم  از قتلهاي سياسي
 ميرسد قصد آقاي خامنه اي از اعالم

 "اتحاد ملي و انسجام اسالمي"سال
 و عدالت "مهرورز"توسط حكومت 

گستر تحقق يابد وبا اتحاد محفلي ها 
در تصرف دولت ،تمامي ايرانيان از زن 
ومرد، پير وجوان ،كارگروكشاورز،معلم 

بدون ...و فرهنگي و دانشجو واستاد و
 سركوب بي "موهبت"تبعيض ازاين 

. يابندنصيب نمانند ودر اين امراتحاد 
باند سعيد اسالمي كه پراكندگي درآن 

انسجام "ايجاد شده بود منسجم شود و
انسجام باند سعيد اسالمي "اسالمي 

  .گردد
فاجعه بزرگ ايران  اين است، امروز 
كه بهترين فرصتها فراهم است تا ايران 
نقش محوري خود را در منطقه و 
جهان ايفا نمايد، مشتي نادان كوته فكر 

يت يافته اند و ميخواهند بر آن حاكم
بطور محفلي سرنوشت آن را رقم 

مدعي رياست جمهوري اش كه . بزنند
خود محفلي و بازيچه محفلي ها است، 
در كنفرانسهاي بزرگ جهاني 
نمايندگي او را كسي به عنوان وزير 
خارجه بر عهده دارد كه عقل او فرا تر 

  .ازعقل جنايتكاران محفلي نميرود 
حفلي ها جمعند بهتر راستي حال كه م

نيست كه وزارت اطالعات از راه 
مصلحت و خير خواهي  براي هم 
محفليانشان چند تايي از همان چشم 
بندهاي كذايي كه بر چشم بازداشت 
( شدگان ميزنند تا نامحرم  را نبينند،

تهيه كند تا ) البته از نوع لوكسش
اعضاي هيئت هاي ايراني كه براي 

رج ميروند مذاكره به كشورهاي خا
همراه داشته باشند كه اگر احيانا 
نامحرمي درمجلس  بود بر چشم بزنند 
تا براي دوري ازمعصيت ، مجلس را 

  ترك نكنند ؟
  
  

مي خواهد و نمي تواند 
؟مذاكره كند   

  
  

دانشگاه يافته اند، فشار مضاعف از سوي 
مديريت اين دانشگاه بر دانشجويان و 
اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه 

يركبير با آغاز هفته جديد تشديد ام
 .شده است

انتظامات ، 86 ارديبهشت 15 در ◄
دانشگاه اميركبير به دستور حراست از 

 دانشجوي اين دانشگاه 3ورود 
ابراهيم . جلوگيري به عمل آورد

رحماني، نايب دبير شوراي صنفي 
 دانشگاه، آرمان صداقتي، عضو هيئت 

  رئيسه شوراي صنفي دانشگاه و مجيد
وكلي، نايب دبير سياسي انجمن ت

اسالمي، سه دانشجويي هستند كه از 
صبح امروز بدون آن كه حكمي از 
سوي كميته انضباطي داشته باشند، 
. ورودشان به دانشگاه ممنوع شده است

همچنين هفته گذشته علي عزيزي، 
نايب دبير دفتر تحكيم وحدت، احسان 
منصوري، دبير سياسي انجمن اسالمي و 

اقري، عضو انجمن پلي تكنيك، هادي ب
به دستور دكتر رهايي، رياست دانشگاه، 

 .ممنوع الورود شدند
دانشجويان   ، 86 ارديبهشت 14 در ◄

در اعتراض به ، پلي تكنيك تهران 
بازداشت بابك زمانيان و احمد قصابان 
دانشجويان پلي تكنيكي و اعضاي 

 در مقابل ، انجمن اسالمي دانشجويان
شهيد نجات اللهي و خوابگاه هاي 

اين . شهيد گلشن دانشگاه تجمع كردند
 شب با شركت بيش 8تجمع از ساعت 

  .  تن از دانشجويان آغاز شد200از 
پرونده   ، 86 ارديبهشت 16 در ◄
محبوبه " و "شادى صدر"

 به داديارى دادسراى "زاده  عباسقلي
 اين دو از فعاالن .انقالب ارجاع شد
   .جنبش زنان هستند 

 جمعى از  ،  86 ارديبهشت  17ر   د◄
هاى  پرستاران و مددكاران بيمارستان

دولتى مشهد در اعتراض به آنچه كه 
نبود امنيت شغلى و كمبود حقوق خود 

خواندند مقابل ساختمان دانشگاه  مي
 . علوم پزشكى مشهد تجمع كردند

مقداد    ،  86 ارديبهشت  17 در ◄
، مديرمسوول نشريه ,پور  خليل
 در دانشگاه  » آتيه« جويى دانش

مقداد ,. اميركبير بازداشت شد
، مديرمسوول يكى از ,پور  خليل

نشرياتى كه با استفاده از لوگوى آنها 
مطالب موهن به مقدسات اسالمى 
منتشر شد، صبح امروز هنگام خروج از 
خوابگاه توسط افراد ناشناس بازداشت 

  .شد
مديران   ، 86ارديبهشت  17 در ◄

,, ريوار,شريات دانشجويى مسوول ن
در دانشگاه اميركبير , آتيه,و , سرخط,

 . به دادسراى انقالب احضار شدند
پور، مديرمسوول نشريه   مجيد شيخ
وگو    در گفت » سرخط « دانشجويى 

 حراست :  گفته استبا خبرنگار ايلنا
اى به رويت ما رساند   دانشگاه احضاريه

 و اعالم كرد كه تا صبح فردا فرصت
داريم به دادسراى انقالب مراجعه 

  . كنيم
 على   ،  86 ارديبهشت 17 در ◄

 نشريه ئولزاده، مديرمس  كاظمي
 با اعالم توقيف  » بست  بن« دانشجويى 

  موقت سه ماهه اين نشريه دانشجويي 

اى كه   روز گذشته در نامه: ه است گفت
به امضاى مسوول دبيرخانه كميته ناظر 

نشگاه تهران نشريات دانشجويى دا
رسيده بود، به من اطالع داده شد كه 

به مدت سه ماه توقيف , بست  بن,نشريه 
موقت شده است در حالى كه هيچ 
اطالعى درباره اتهامات نشريه به من 

  .اند  نداده
وكيل   ، 86 ارديبهشت 18 در ◄

مدافع جالل حسينى و محمود صالحى 
از متهمان پرونده تجمع روز جهانى 

 در شهرستان سقز از 83 كارگر سال
ابالغ احكام تجديدنظر موكالنش خبر 

  . داد
 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان     

كردستان  محكوميت دو سال حبس 
حسينى را به مدت سه  تعزيرى جالل

اين شعبه . سال به حالت تعليق درآورد
محكوميت چهار  همچنين سه سال از

سال حبس محمود صالحى را معلق و 
تأييد  ال حبس تعزيرى وى رايك س
 كرد
جمعى از   ،  86ارديبهشت 18 در ◄

  كرمانشاه دانشجويان دانشگاه رازى
ظهر امروز با تجمع در مقابل دانشكده 
فنى خواستار پاسخگويى مسؤوالن 
دانشگاه درباره تخلفات يكى از 

تجمع . كاركنان دانشگاه شدند
كنندگان خواستار پيگيرى و اطالع 

ين اين دانشگاه در مورد رسانى مسئول
تخلفات يكى از كاركنان دانشگاه مبنى 
بر حمل سالح و ارتباط با نامحرم 

  .شدند
ــزارش  19 در ◄ ــه گ ــشت، ب «  ارديبه

معلمـان  »  فعاالن حقوق بشر در ايـران       
 ارديبهــشت ،  بــه شــدت 18ايــران در 

مورد ضـرب و شـتم مـامورين نيـروي          
) لبـاس شخـصي     ( انتظامي و اطالعاتي    

  .  گرفتند قرار
در پي اعتراضات و اعتصاباتي كه از 
اواخر سال گذشته توسط معلمان ايران 
پيگيري شده است بسياري از معلمان 
مورد بازداشت طوالني و موقت ، 
تهديد ، ضرب و شتم و توهين نيروهاي 
انتظامي و امنيتي قرار گرفته اند ، طي 
روز گذشته معلمان سراسر ايران كه 

ي پيگيري مطالبات قصد داشتند برا
خود و در صدر آنها آزادي معلمان 
دستگير شده را در مقابل مجلس و از 

 مورد ضرب ، نمايندگان خواستار شوند
و شتم شديد نيروهاي اطالعاتي و 
انتظامي قرار گرفتند ، در اين تجمع 
برخي از معلمان دستگير و به مكان 

    .نامعلومي منتقل شدند
زارش فعاالن  ارديبهشت، به گ20 در  ◄

حقوق بشر در ايران ،  سيد حميد سـيد          
در تــاريخ ) روحــاني (علــي خــاني  

 توسط دادگاه ويژه  به اتهـام        18/2/86
توهين به مقدسات و رهبري بـه شـش         

 ضـربه شـالق     80ماه حـبس تعزيـري و       
  .محكوم شده است 

  
 به گزارش  86 بهشتي ارد20 در ◄

 ي دانشجو3با بازداشت : ادوارنيوز
 تكنيك در عصر روز يپلدانشگاه 

 ارديبهشت ماه تعداد 20چهارشنبه 
 كه هم اينك در زندان يدانشجويان

 برند ياوين در بازداشت موقت بسر م
  . دانشجو رسيد7به 
 حال حاضر بجز احمد قصابان ، در

مقداد خليل پور، مجيد شيخ پور و پويا 

مديرمسئول نشريات 4محموديان 
تن 2ه  تكنيك كي دانشگاه پليدانشجوي

 دانشجويان ي باالياز آنان با آرا
 ي تكنيك به عضويت شورايدانشگاه پل

 انجمن اين دانشگاه انتخاب يمركز
 ديگر عضو يشده اند، مجيد توكل

 تكنيك و بابك ي انجمن پلبمنتخ
 انجمن يزمانيان مسئول روابط عموم

 ي تكنيك در زندان اوين بسر ميپل
  .برند

 ينشجو زينب پيغمبر زاده داهمچنين
دانشگاه تهران و عضو كميسيون زنان 
دفتر تحكيم وحدت نيز روز دوشنبه 

 ميليون 20بدليل عدم توديع وثيقه 
 در خصوص پرونده تجمع زنان يتومان
 اسفند ماه در برابر دادگاه 13در 

انقالب، بازداشت و به زندان اوين 
 حداد ي ديگر قاضياز سو. منتقل شد

در  امنيت دادستان تهران معاون
 با فارس از ادامه بازداشت يمصاحبه ا

عالوه بر :دانشجويان خبر داد و گفت
پنج نفر دستگير شده چند نفر ديگر نيز 

 شدند كه يدر اين ارتباط شناساي
  . دستگير شوندياحتماالً به زود

 در خصوص قبول اين اقدام يو
 افراد دستگير شده يموهن از سو

 كه در يبه لحاظ خباثت و عناد: گفت
اين نشريات نسبت به اسالم و مقدسات 
شده است هيچ كدام از مديران 
مسئول دستگير شده حاضر نيستند كه 

  .مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرند
 
 به گزارش  86 بهشتي ارد20 در ◄

بدنبال تجمع روزسه شنيه : ادوارنيوز
 ارديبهشت ماه معلمان در ميدان 18

ونت بهارستان تهران كه با برخورد خش
 از يآميز پليس و بازداشت تعداد

 نفر از 22معلمان همراه بود، دستكم 
.  برنديمعلمان هنوز در بازداشت بسر م

 از بازداشت شدگان ي تعدادياسام
 يانونها منابع نزديك به كيكه از سو

 معلمان در اختيار ادوار نيوز قرار يصنف
 : گرفته به شرح زير است

  تهران 2منطقه /  رييس زاده دبيراكبر
 دبير يزد / ي ميرزايمنصور
 شهر يدبير خمين / ي ابطحيمجتب

 اصفهان 
 12دبير منطقه /  گلي قهرمانيمصطف

 تهران 
 9دبير منطقه / ي عبدالحميدمنصور
 تهران 
 دبير كرمانشاه / ي شعبانهمت
  تهران 4دبير منطقه / ي غالمرضاييوسف
  تهران 4دبير منطقه / ي اكبراكبر

  تهران 4بير منطقه د/ ي قنبراحمد
  تهران 13دبير منطقه / ي تدينسعيد

 دبير فالورجان / ي شيروانغالمرضا
 رباط 2دبير ناحيه / ي رسولخاناسماعيل

 كريم 
  تهران 18دبير منطقه /ي عبدرضا

  يدبير سار/ ي موسوعباس
،  هاله اسفندياري ، مقام دانشگاهي◄
 تهران توسط واواك دستگير شده در

  است
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  الكيت تصميمم سلب
  از بنيادها

  
بنا بر .  محيط زيست و طبيعت است 

اين بنياد هاي قدرت محور كنوني 
بايستي جاي خود را به بنيادهاي   

زاد انسان با آسازگار با رابطه مستقيم و 
   .محيط زيست بسپرند

    تغيير هائي كه پيشنهاد شدند و ميزان 
هاي عدالت كه يافته شدند، الينحل 

  :كنند ديگري را حل شدني مي 
 علت تزاحم ها و بسا تضادهاي ●

بنيادها، وقتي در خدمت قدرت هستند، 
. و راه حل ها را  شناسائي كرديم 

وقتي بنيادها وسيله هائي : اينك گوئيم 
مي شوند در اختيار انسان براي 

، ) الاكراه ( = زادي آافزودن بر گستره 
يد از آمجموعه همĤهنگي بدست مي 

  سان ها ، در حالتنكه انآبنيادها براي 
زاد، مجموعه اي  از استعدادهاي آ

فعال بگردند و زندگي هاي خود را 
  . عمل به حقوق خويش بگردانند 

اندازه سازگاري      بدين قرار، 
بنيادهاي هر جامعه با يكديگر ، به سخن 

نها و آديگر، اندازه خالي بودن ساخت 
رابطه هاشان از زور ، ميزان عدلي 

ودن هر جامعه را معلوم است كه سالم ب
زيرا  هر اندازه ناسازگاري  .  مي كند

نها از آبنيادها با يكديگر بيشتر ، رابطه 
( = نها از قدرت آزور پر تر و تابعيت 
براي مثال، . بيشتر ) توليد و مصرف زور 

در نظام استبدادي ، حتي در بنياد 
سياسي نيز سازگاري وجود ندارد چه 

نياد با بنياد رسد به سازگاري اين ب
چرا كه خود از زور ساخت . اقتصادي 

جسته و با بنيادهاي ديگر، بخصوص 
بنياد اقتصادي ، زور را رابط كرده 

  .است 
     مجموعه بنيادهاي سازگار با فعاليت 

ن وطني مي شود كه ، آزاد انسان ، آ
ن، نقطه ها بي كران هستي و آدر 

زاد، آلحظه ها ابديت هستند و انسان 
  .  ، عارف و خالق مي گردد عاشق

 بارز ترين ميزان كه تعيين مي كند ●
يا بنيادهاي جامعه در خدمت انسان آ

هستند يا در خدمت قدرت، محل 
تمركز و تكاثر و انباشت حاصل كارها 

  در حال حاضر،. است 
 طبيعت فقير  و محيط زيست – 1 
  .لوده مي شود آ
 كيفيت زندگي براي اكثريت – 2 

  .يت ، بدتر  مي شود بزرگ انسان
 ميزان توليد و مصرف قهر افزايش – 3 

  .مي يابد 
  . نا برابري ها بيشتر مي شوند – 4
سرمايه ها و ديگر نيروهاي محركه -5

  . از جريان توليد بيرون مي روند 
وردهاي ويرانگر افزايش مي آ فر– 6

  .يابند 
  . بيكاري بيشتر مي شود – 7
« امه   بدون كمترين ترديد ، اد- 8

كنوني عمر حيات  بر » رشد اقتصادي 
  .روي زمين را كوتاه مي كند 

نجا كه دانش و فن كار بردي آ از – 9 
را پيدا كرده اند كه قدرت بدانها داده 

جهان نيز، » پيشرفته « است ، در بخش 
عقب ماندگي مناطق وسيعي را در بر 

شوره « گرفته است و بر وسعت 
  . مي شود دائم افزوده» زارهاي رشد 

ينده آ منابع طبيعت پيشخور و – 10 
انسان و طبيعت، پيشاپيش، متعين مي 

  .شود 
 از ميزان فعاليتهاي خودجوش يا – 11 
زاد انسان كاسته و بر چند و چون آ

فعاليتهاي قدرت فرموده افزوده مي 
  .شود 

  با اين همه، نيازهاي بر نيامده ، - 12 
  .زمان به زمان بيشتر مي شود 

نجا كه سمت يابي فعاليتها را آ  از - 13 
قدرت معين مي كند، بخالف ظاهر و 
بسا باور همگاني ، نقش علم و فن در 
جهت يابي فعاليتها و تجربي شدن 

و چون ، انديشه . روشها كمتر مي شود 
هاي راهنما يي كه به فعاليتها جهت مي 
دهند، بيان هاي قدرت هستند، اين 

اليتها جهت مي مجاز ها هستند كه به فع
  در نتيجه،. دهند 

  رهبري و دليل هر تصميم و هر - 14 
عمل نه در انسان ، كه در بيرون او،  

براي مثال، اين بنياد . قرار مي گيرند 
اقتصادي است كه نوع كار هر انسان و 

  ...و. ن را معين مي كند آدليل 
      اگر هنوز وقتي باقي مانده باشد و 

انها برانگيخته شود، اراده حيات در انس
مي توانند جريان مرگ را به جريان 

ميزان همگاني .   زندگي باز گردانند 
كه بر ميزانهاي پيشين بايد افزود تا 
مجموعه اي از ميزان هاي عدالت را 

تغيير محل تمركز و تكاثر تشكيل دهند، 
و انباشت  سرمايه و ديگر نيروهاي 

 و محركه، از بنيادهاي جامعه، به انسان
   . طبيعت است

 در حقيقت،  انسان اقتصادي الگو، ●
انساني است كه خود رهبري 
فعاليتهايش را برعهده دارد و  به حقوق 

در نتيجه، دليل . خويش عمل مي كند 
ن آهر فعاليت اقتصادي در خود 

فعاليت و حقوق او و حقوق ديگران و 
در مقام توضيح .  حقوق جمعي است 

  :گوئيم 
ليت را سرمايه معين  وقتي هدف فعا

،  دليل ) سود حداكثر ( = مي كند 
فعاليت يك كارگر در هدفي است كه   

رهبري او . كارفرمائي  تعيين مي كند 
زيرا او خويشتن . نيز با كارفرمائي است 

.  فروخته است » نيروي كار « را بعنوان 
زيرا .  اصل بر رعايت حقوق نيز نيست 
ي رفت، هرگاه اين ميزان عدل بكار م

توليدهاي تخريبي كه سود توليد 
كننده را به حد اكثر مي رسانند،  توليد 

ورده آن، فرآبه جاي . نمي شدند 
هائي توليد مي شدند كه نيازهاي 

وردند و بسا در آاساسي انسانها را بر مي 
جهان ما، نه كسي از گرسنگي و نه از 

بي و بي آبي درماني و نه از بي 
  .خانماني مي مرد 

بدين قرار،  ميزان عدل، استقالل      
انسان در رهبري، وجود دليل در  خود 
هر فعاليت، يعني انطباقش با حقوق 

انسان . فردي و جمعي انسان ها  است 
  .اقتصادي الگو، اين انسان است 

بنا بر اين، .  زاد است آ اين انسان ●
استعدادهايش بطور خودجوش فعال 

جوش ودر فعاليتهاي خود، بطور خود
بدين قرار، ميزان .  همĤهنگ مي شوند 

عدل را ، خودجوشي انسان اقتصادي 
وقتي . در فعاليتهايش تشكيل مي دهد 

انسان ،تحت رهبري از بيرون نيست و 
فعاليتهايش را امرها و نهي ها از بيرون 
تشكيل نمي دهد  ، يعني در پندار و 
كردار تحت هيچ اكراهي نيست ، بي 

ن عدالت عمل مي كم و كاست بر ميزا
و بهمان نسبت نيز كه از خط .  كند 

راست عدل ، فاصله مي گيرد، استقالل 
رهبري را از دست مي دهد و تحت 
امر و نهي رهبري كه در بيرون او قرار 
مي گيرد، فعاليتهايش بفرموده مي 

ستم كامل زماني است كه  . شوند 
انسان در هيچيك از فعاليتهاي خود، 

بدين ميزان مي  . خودجوش نباشد
توان فعاليتهاي اقتصادي را در جامعه 
هاي گوناگون ، از لحاظ عادالنه يا 
ظالمانه بودنشان ، اندازه گرفت و 
دانست چرا  ازهر چيز به اندازه وجود 
. دارد اما انسانها ندرت ايجاد مي كنند 

همه انسانها مي توانند سير شوند ولي 
  ...گرسنه اند و

ن، انسانها آ ، در      تصور دنيائي كه
زاد تر ، دانشمند تر، انس جو تر ، آ

( = مقتصد تر ، هنرمند تر و عارف تر 
، در نتيجه ) اينهماني با هستي 

بادان تر و آخودجوش تر و طبيعتي 
محيط زيستي سالم تر باشند ، تصور 
دنيائي است با قواي نظامي و تسليحات 

 –كمتر ، برابري بيشتر ، روابط مسلط 
طه كمتر و روابط تعاون، در يك زير سل

مردم ساالري  بر اصل مشاركت در 
مقياس جهان ،بيشتر ، با فرهنگي 
پيراسته از ضد فرهنگ زور و خشونت 

  .و از هنر صلح جوئي سرشارتر 
     برنامه عملي در بعد اقتصادي، 
مرحله به مرحله ، بر وفق ميزان هاي 
عدل ، مي بايد تشخيص و به روش 

  . را گذاشته شوند تجربه به اج
ن آ     در دوران مرجع انقالب ، در 

شرائط نامساعد ، برنامه اي تهيه و به 
ميزان در تهيه برنامه . اجرا گذاشته شد 

اقتصادي،جلوگيري از بازسازي ستون 
نكه مطالعه و آبا .  پايه هاي قدرت بود 
ن آدر مقايسه با ( تجربه ما ، به كمالي 

ه است ، كه اينك پيدا كرد) روز 
نرسيده بود، حاصل تجربه مسلم كرد 
كه راه حل اقتصادي ديگر و به عمل 

  . وردني ،وجود دارد آدر 
ن برنامه  اين شد آ     حاصل  اجراي 

مد سرانه ، از هزينه سرانه بيشتر آكه در
توليد نفت به قصد صدور، به يك . شد

ن به سه برابر در بازار آچهارم و قيمت 
«  برابر ، در بازار 4رسمي و نزديك به 

  ...  رسيد و» زاد آ
    به سخن ديگر، نه تنها رشد اقتصادي 
ميسر است بلكه طرح و اجراي برنامه 
اقتصادي بر ميزان عدالت نيز شدني 

  .است 
  
  

كه در مجموعه ئيخبرها
  نخوانده ايد 

  
 ماجراي عصيان اقليد كه منجر ◄

كشته و زخمي شدن شمار بسياري شد، 
احمدي نژاد به : مد آجود اينطور بو

باده مي رود و خطاب به جمعيت آ
ورده شده به محل سخنراني مي آ

من خسرو شيرين  را براي شما : گويد 
روستائي كه جزء اقليد ( ورده ام آ

سخن او موجب عصيان ) . بوده است 
پس از عصيان . مردم اقليد مي شود 

مردم  اقليد ، احمدي نژاد اين راه حل 
خسرو را اقليد بردارد :  كندرا پيدا مي

  !باده آو شيرين را 
 خامنه اي از دست احمدي نژاد  ◄

زيرا هرچه مي . ماده است آبه تنگ 
. ن را مي كند آگويد ، او وارونه 

تدبيري كه به نظر خامنه اي رسيده 
است اينست كه واليتي را معاون اول 
احمدي نژاد  كند و او احمدي نژاد را 

واليتي زير بار نمي اما . كنترل كند 
 احمدي نژاد را قابل زيرا اوال . رود 

 اين مقام را كنترل نمي داند و ثانيا 
  !براي خود مجازاتي مي شمارد 

 تحول در رژيم ، هرج و مرج را به ◄
 –مافياهاي نظامي : انتها رسانده است 

مالي كه دولت و اقتصاد را تصرف 
كرده است، در همان حال كه با 

 در جنگ  است ، از سپاه نيز مالتاريا
شيرازه امور چنان . فاصله مي گيرد 

گسيخته است كه مديريت منسجم كه 
سپاه باشد، خود را تنها مديريت 
درخور براي اداره جامعه اي مي 
شمارد كه نظام ارزشي خود را از 
دست داده است و تن به هيچ مهاري 

بنا بر اين ، در رژيم ، سه .  نمي دهد 
:  دارند رويارو مي شوند گروه بندي

 مالي و مالتاريا و –مافياهاي نظامي 
  . سنتي ها و سپاه 

ن پول آ      در برابر اين رژيم كه بر
واليت مطلقه يافته است و هرج و مرج 

ن حاكم است  ، جامعه  ترس را از آبر
در درون رژيم  هم . دست داده است 

بسياري به اين نتيجه رسيده اند كه 
نچه آ.  ي قابل بقا نيست وضعيت كنون

انسجام حداقل موجود را نگاه داشته 
ايران . است ،  امريكا و سياست او است 

در محاصره  نظامي و اقتصادي امريكا 
...  خطر جنگ وجود دارد و. است 

بدين خاطر است كه سران رژيم  
حاضر به عادي كردن رابطه با امريكا 

زيرا مي دانند عامل . نمي شوند 
 موجود نيز از ميان مي رود و انسجام

  .شيرازه رژيم گسيخته مي شود 
      در  جامعه ، در همان حال كه 
جامعه جوان رشد مي كند،  يكي بعلت 
از ميان رفتن نظام ارزشي توسط 
مالتاريا و ديگري بخاطر فقدان 
مديريت منضبط دولت،  امنيت و 

جامعه در . منزلت از ميان رفته است 
نچه آشي جديد است و پي نظام ارز

در خاطره جمعي ، معرف اين نظام 
رمان سياسي است،  آارزشي و بيانگر 

كساني هستند كه در دوران مرجع 
انقالب ، بر اصول راهنماي انقالب 

پرسشي كه .  ايران ايستاده اند 
ن روبرو آبخصوص جامعه جوان با 

چگونه مي : است، اين پرسش است 
ال كرد ؟  ن  الگوي سياسي را حآتوان 

هرگاه جامعه جوان پاسخ اين پرسش 
را بيابد،  جهت و مسير رشد را يافته 
است ، اگر نه، با توجه به از هم 
گسيختگي رژيم،  احتمال استقرار 
رژيمي نظير رژيم پاكستان وجود دارد 

البته در صورتي كه سپاه بتواند بر دو . 
  . يد آرقيب خود در رژيم فايق 

: نوشته است ) ه  م8(  روبرت پاري ◄
اگر امريكائيها حرفهاي اسامه  بن الدن 

ن را عمل مي آرا مي شنيدند و وارونه 
بوش . كردند، گرفتار بوش نمي شدند 

اين القاعده است كه : مي گفت 
خواستار تخليه عراق از سوي قواي 
امريكا است تا عراق را جوالنگاه خود 

اما تازه ترين مدرك بدست . كند 
يمات الظواهري است مده كه تعلآ

نست كه آحاكي است كه او نگران 
مبادا كنگره امريكا  حكومت را ناگزير 

زيرا . كند قواي خود  را از عراق است 
اگر قواي امريكا بروند، فرصت جنگ با 
امريكا را از دست مي دهد و بهانه 
عمليات در عراق را نيز از دست مي 

از خدا مي خواهم قواي امريكا . دهد
 تا 200نكه آاق بمانند و پس از در عر

  . هزار كشته دادند از عراق بروند 300
 در علن، همين ظواهري از ،       اما

لزوم   تخليه عراق از سوي امريكا دم 
اين موضع گيري علني را . مي زند 

ويز كرده است و مي آبوش دست 
گويد القاعده مي خواهد امريكا عراق 

  . را از قواي خود تخليه كند 
هاله )  مه 10(  به گزارش لوموند ◄

اسفندياري ، استاد دانشگاه  كه مدير 
مطالعات پيرامون خاورميانه  در مركز 
بين المللي وودرو ويلسون  در 

 مه، در تهران 8واشنگتن است ، در 
او .  دستگير و روانه اوين شده است 

قرباني همان راه و روش متخذ در 
 براي متهم كردن 2006دسامبر 

تاداني شده است كه با  مراكز علمي اس
چندين استاد . غرب ارتباط دارند 

  .قرباني اين راه و روش شده اند 
     هاله اسفندياري براي ديدن مادر 

گذرنامه او را . خود به ايران رفته بود 
توقيف و خود او را به جاسوسي متهم 

به گزارش نيويورك تايمز .  مي كنند 
  . است چندين بار بازجوئي شده

     اين محقق معتبر در گذشته ، در 
كسفورد و پرينستون و نيز آدانشگاههاي 

در دانشكده روزنامه نگاري ايران  
  .ادبيات فارسي تدريس مي كرده است

او  هر سال به ايران مي رفت بدون 
اين كه اسباب ناراحتي او را فراهم 

  .كنند 
      او چندين تأليف در باره زن ايراني 

اتهام او به خطر انداختن امنيت .  د دار
  !ملي ، يعني جاسوسي است 

گزارش مي كند )  مه 9(  نيوزويك ◄
 ميان ايران و امريكا، عالوه بر اتم و ،كه

ينده عراق ،  موضوع مناقشه آحال و 
ن آمده است و آجديدي بوجود 

  :سالمت اتباع امريكائي در ايران است 
 بازتاب مدعي شد(  بوب لوينسون ●

) بي سر و صدا به امريكا بازگشته است 
ي ، آ سال، كارش در اف بي 22بمدت 

راز سرها را يافتن بود و اينك خود 
دو ماه . موضوع يك سر شده است 

پيش ، او به اتفاق پسرش به فلوريدا 
نجا به جزيره كيش  پرواز آرفت و از 

كرد و بعد از ديدار با تاجر، ناپديد شد 
مده آاشنگتن و اينك همسرش به و. 

است و از حكومت همسرش را مي 
  .خواهد
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