
  

 

كه بيرونيان بتوانند تصورن شدت گرفته اند آدر درون رژيم، دشمني ها  بيش از:انقالب اسالمي
دو گزارش كه فصلهاي اول و دوم اين مجموعه را تشكيل مي دهند، گوياي شدت تخاصم . كنند 

  . ميان گروه بنديهاي رژيم هستند 
     گزارشي كه فصل اول را تشكيل مي دهد خبرهائي  هستند  كه  تخاصمها در درون رژيم و 

 و رابطه با امريكا در اين تخاصم ها و  شكست تمايلهاي ئي استفاده از بحران خارجيآاندازه كار
سركوبگرتر در استفاده از سركوب زنان و دانشجويان و معلمان و كارگران در مبارزه بر سر قدرت در 

  . توضيح مي دهند را درون رژيم ، 
ه تشكيل جبه. ورده است آ، كارنامه دولت يكدستي است كه خامنه اي بوجود گزارش تفصيلي     
ن ،  برانگيخته ء  ورشكست دولت يك دست آ بر ضد خامنه اي ، در رژيم و در بيرون از ي كهوسيع
  .كه در شماره آينده خواهيد خواند. است

در حال حاضر، بحران . اتم ، عراق و افغانستان :     و بحرانهاي خارجي ، سه بحران عمده بودند 
نكه برابر گزارش افشا شده سازمان آ اين بحرانها،  با در همه. نها افزوده شده است آفلسطين نيز بر 

ملل، عامل اول امريكا است، اما  ناداني و بحران سازي رژيم مافياها سبب شده اند كه امريكا ايران را 
خاورميانه نيز  ايران را عامل » ميانه رو « متهم اول بخواند و دستگاه تبليغاتي غرب و كشورهاي 

خبرها و نظرها در باره اين چهار بحران  را نيز در دو فصل گرد مي .  وراننداصلي اين بحرانها ببا
  :وريم آ

  .   در فصل سوم به بحران اتمي و بحران عراق و بحران افغانستان  مي پردازيم 
  3 در صفحه

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمي     

: اين فصل را در سه قسمت مي خوانيد 
در قسمت اول گزارشهائي كه ما خود ، از 

رياست جمهوري در يافت » انتخابات « 
كرده ايم و نيز گزارشهاي خبرگزاريها و 

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

. 

   شدت تخاصم
 تخاصمها در درون رژيم و كم اثر شدن استفاده از ◄

   3ص: اع بر سر قدرت سركوبگري  و بحران سازي در نز
  بحران اتمي و تهديد به تشديد مجازاتها، :   سه بحران ◄

  4 ص :بحران عراق و بحران افغانستان
 هزينه نظامي جهان ؟ سامانه دفاعي امريكا ؟ همسايه شدن ◄

   7ص؟ و معامله پنهاني سوريه و اسرائيل ؟ !ايران و اسرائيل 
  د فشار خرابكاري احمدي نژاد در اقتصاد و تشدي◄

  8 ص:اقتصادي غرب
   مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران:  ژاله وفا ◄

  9ص  :15  بخش ،21  در قرن 
 دانشجويان و معلمان و زنان و كارگران همچنان قربانيان ◄

 11 ص :تجاوزها به حقوق انسان هستند

  ابوالحسن بني صدر
   3 –ا پرسشها در باره اتم و پاسخ ه

  
  اتمي و استقالل بمب

  
پس .   بمب اتمي بيانگر رابطه قوا  با كشورهاي بيگانه ، از موضع خصمانه است 
    :اين پرسش بجاست كه ربط مسلح شدن به بمب اتمي  با استقالل چيست ؟

آيا داشتن بمب اتم  با  استقالل كشور خوانائي دارد  : پرسش پنجم 
    :و يا ندارد و چرا ؟

از اين رو، . صل موازنه عدمي، استقالل وارد نشدن در روابط قوا است  بر ا– 1
. وارد شدن در هر نوع رابطه قوا با كشورهاي بيگانه، ناقض استقالل ايران است 

انقالب ايران بر اصل موازنه عدمي و در استقالل انجام گرفت زيرا جنبش 
نكه شاه به امريكا آبا . همگاني مردم به هيچ قدرت خارجي امكان مداخله نداد 

متوسل شد و چين و روس هم از كمك به او دريغ نكردند ، اما جنبش همگاني 
كه گل را بر گلوله پيروز كرد، به قدرتهاي انيراني اجازه مداخله در ايران را 

اگر قرار بود ، با پيروزي انقالب، سياست خارجي ايران بر اصل موازنه .  نداد 
 نه گروگانگيري مي شد ، نه محاصره اقتصادي، نه عدمي تنظيم و اجرا مي شد،

( ن، با روسيه آاما وارد شدن در روابط قوا با امريكا و به دنبال .  ساله 8جنگ 
،  ايران را از استقالل ) چراغ سبز دادن به روسها براي حمله به افغانستان 

را از اين يا بمب اتمي ايران آ. محروم و از نو به قدرتهاي انيراني وابسته كرد 
  وابستگي رها مي كند ؟ 

 2در صفحه   

2007 july   8 – june 25  674. Nr  

 1386 تير 17  تا4  از674رهشما

 جهانگير كلزار 
   به مناسبت روز جهاني كودكان قربانيان تجاوز 

  نزلت كودك در خانوادهحق و م
  

 ساله  8پس از رشد شتابگير جمعيت در سالهاي جنگ 
بخاطر تبليغات رژيم و نبود امكانات پيشگيري از  

  ، سياستهاي اتخاذ شده بارداري  در چند سال گذشته
  

  12 در صفحه

  پاكنژاد- ج
  

     دوم و مسئوليت دانشجو"انقالب فرهنگي"
محتوا و  كلمات از يكي از مشخصه هاي نظام واليت فقيه تهي كردن

 آنها و تبديل آنها به چيز ديگر و از جنس ديگري است شايد معناي 
از . اين جماعت اين عمل را هم واجب واز نوع توريه ميدانند 
  :قديم در باره اين آقايان كه فقط خود را عالم ميدانند ميگفتند كه

  
  12صفحهدر 

   ورجاوندزيپرودکتر 
     درگذشت

   
  و نويسنده  ورجاوند، پژوهشگرزيدكتر پرو
مبارز  ن،ي زمراني و فرهنگ اخيتارفرهيخته 

 ي رهبرئتيعضو هديرپاي نهضت ملي ايران  ،  
 سالگي  73در سن  راني اي جبهه مليو سخنگو

  .در شهر تهران جهان را بدرود گفت
ايش درباره دكتراي باستان شناسي را با گر« او

» معماري ايران در دوران تاريخي از سوربن 
 سالگي درگير فعاليت هاي 15از  .  نمود دريافت

 16 در : سياسي زمان در كنار نيروهاي ملي شد 
را در » دانش آموز«سالگي مسووليت روزنامه 

كه از سوي حزب توده » دانش آموزان«برابر 
 و گرفت  براي طيف ملي برعهده ، منتشر مي شد

در روزنامه هايي چون پرچمدار و مجله اميد 
ايران به نوشتن مقاله و داستان تاريخي 

 ، ن صنعت نفتكرددر نهضت ملي . پرداخت
بعد از .  فعال داشتبعنوان مبارز ، شركت

در نهضت .  شد  دستگير، 32  مرداد28كودتاي 
 از تالشگراني بود كه چندبار ،مقاومت ملي

 به فرانسه 1339 در .نددستگير و بازداشت شد
و چون جبهه ملي فعاليت خويش را از سر . رفت

 جبهه ملي اروپا را با همكاري تني چند گرفت، 
  .كرد پايه گذاري  و فعالين از كوشندگان 

 15در صفحه

ميزان 
  قواد، قاچاقچي، مافيا

  و هشداري به آقاي خامنه اي
 

ي گيري به عدم كفايت اولين دوستي تعريف ميكرد، زمان را
رئيس جمهوراز سوي مجلس اول، به عنوان تماشاچي به 

درراهرو مجلس با مرحوم محمد منتظري . مجلس رفته بودم
  ."ممد توچرا؟"برخورد كردم و گفتم 

  14 در صفحه

 اهللا سيد حسن آيتدرگذشت 
  طباطبايي قمي

  

    
  اهللا العظمي سيد حسن طباطبايي قمي آيت    

 96در سن   خردادماه 21  روز دوشنبه شامگاه 
در سالگي در بيمارستان امام رضاي شهر مشهد 

  .گذشت 
  اهللا العظمي سيد حسن طباطبايي قمي آيت

 96در سن   خردادماه 21  روز دوشنبه شامگاه 
در سالگي در بيمارستان امامرضاي شهر مشهد 

 .گذشت 
 هجري شمسي در شهر 1290 در سال     او 

ودكي وي در همين دوران ك. نجف متولد شد
سيد ية اهللا آشهر سپري شد تا آنكه پدرش، 

او در . ، او را با خود به مشهد آورد قمي حسين
به آموختن دروس حوزوي مشغول اين شهر، 

در سالهاي بعد، وي در اصفهان و سپس . شد
 بعد، چندي . نجف به ادامه تحصيل پرداخت

اما . به مشهد بازگشت وي به همراه پدرش
 ،ي خورشيد1314در سال كه شت چيزي نگذ

به دستور رضا خان، مردم را در مسجد گوهر 
قا حسين قمي به آحاج . كردند  شاد، كشتار

سيد حسن طباطبايي به تحصيل . كربال تبعيد شد 
   .در نجف و كربال ادامه داد

  15در صفحه
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زيرا  ايران را بطور قطع و .  هرگز  
براي زماني بس طوالني ، وارد روابط 
قواي خصمانه ، در سطح منطقه و در 

  .سطح جهان مي كند
چين و هند و :     مي توان پرسيد 

پاكستان به بمب اتمي مجهز شده اند  
اما وارد روابط قواي خصمانه نيز نشده 

نخست بدانيم كه اين كشورها  . اند 
صل را بر روابط قوا در سطح جهان با ا

چرا كه . صفت خصمانه گذاشته اند 
داشتن بمب اتمي خود بدين معني 

 است كه
 زندگي در تعادل وحشت با – الف 

 قدرتهاي مجهز به سالح اتمي و 
 بكار بردن سالح اتمي در صورت –ب 

وقوع جنگ و استفاده دشمن از اين 
 نگاه توجه كنيم كه فرقيآو .  سالح 

اساسي ميان دولتهاي اين كشورها و 
 مالي وجود –رژيم مافياهاي نظامي 

دارد كه در سطح منطقه ، از راه 
ايران  . گروههاي مسلح عمل مي كند 

با مجهز شدن به سالح اتمي ،  در 
. معرض تهديد دائمي قرار ميگيرد 

زندگي در تهديد خارجي را ايرانيان 
ن در دوران اين رژيم ، بيش از هر زما

  . ديگري تجربه كرده اند 
اگر ايران : پرسش ششم  – 2

رژيمي مردم ساالر داشت، مجهز 
شدنش به بمب اتمي چرا با اصل 

  استقالل نميخواند؟
  پاسخ اينست كه

 استعمال بمب اتمي در نزاع با – الف 
قدرتهاي جهاني ، ايران را برباد مي 

در نزاع منطقه اي نيز كاربرد . دهد 
  .ندارد 

يران در حوزه تمدن اسالمي و  ا– ب 
در جهان ، از چنان موقعيتي برخوردار 
است كه هرگاه راه رشد را در پيش 
گيرد،  نقش الگو و رهبري را پيدا مي 
كند و مي تواند  در شمار ملتهائي 
بگردد كه سياست جهاني را پيش ببرند 
كه به اداره مردم ساالر جهان بيانجامد 

خوردار و جهانيان را از حق صلح بر
نهم با آداشتن بمب اتمي ، . كند 

اقتصادي وامانده و ارتش و سپاهي 
ناتوان از شركت در مسابقه تسليحاتي ، 
ايران را ناتوان مي كند و همواره 
قدرتهاي انيراني را محور سياست 

و . داخلي و خارجيش نگاه مي دارد 
  نيز،

 سالح اتمي يك سالح تهاجمي بس – 3
كشوري نخواهد هرگاه . ويرانگر است 

با كشورهاي ديگر جهان در توازن 
وحشت زندگي كند و اصل را بر دفاع 
از استقالل خود بگذارد ، خواستار 
بيشترين رشد در قلمروهاي اقتصاد و 

در قلمرو نظامي، . فرهنگ  مي شود 
اصل را بر  اين مي گذارد كه ايرانيان 

ن توانائي را بكف آدر دفاع از خود 
درت خارجي ياراي ورند كه  هيچ قآ

بدين سان، .  حمله به ايران را نيابد 
استقالل را راهنماي برنامه گذاري 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
فرهنگي و نظامي كردن ، انقالب همه 

  جانبه ايست كه 
 ايران را از روابط قوا با انيران،  –الف 

  -تا ممكن است، بيرون مي برد و ب 
زادي مي آايران را الگوي رشد در 

  .كند 
  اقتصاد و فرهنگ و توان دفاعي - ج 

ايران  در جامعه جهاني اين تأثير را 
مي گذارد كه  ملتهاي در موقعيت 
مسلط كنوني نيز به توانائيهاي خويش 

ن توانائي آتوجه كنند و با بكار گرفتن 
  و نيز،. ها  از روابط قوا  بي نياز شوند 

 »  منافع«  استقالل بمعناي انكار – 4
مسلط ها در كشورهاي زير سلطه است 

استقالل بمعناي  حقوق ملي را مبناي . 
.  روابط كشور با جهان گرداندن است 

منافع « در حال حاضر، مسلط ها دم از 

خود در كشورهاي زير سلطه » ملي 
مي زنند و زير سلطه ها  نيز  خواهان 

ن نيستند كه حقوق ملي و نه منافع آ
ن آدليل .  بگردد ملي اساس رابطه ها

اينست كه دولتهاي زير سلطه 
استبدادي اند و حيات خود را در گرو 

يا آ.   زير سلطه مي دانند –رابطه مسلط 
مجهز شدن به بمب اتمي ، به ايران 
امكان مي دهد كه روابط خود را با 
كشورهاي ديگر، بر حقوق ملي استوار 
كند ؟  به سخن روشن، براي امريكا و 

در ايران منافع نشناسد ؟  هيچ كشوري 
زيرا  تا  وقتي الگوي اقتصاديش . نه 

اقتصاد مسلط است و در قلمروهاي 
فرهنگ و نظامي وابسته است ،  خود 
به سراغ سلطه گرها مي رود و امتياز 

نها آبهره برداري از منابع خود را به 
بدين قرار، بدون دست .  مي فروشد 

و يافتن به استقالل اقتصادي و علمي 
فني و فرهنگي و نظامي ، ممكن نيست 
بتوان حقوق ملي را اساس رابطه با 

  و نيز . انيران كرد 
  استقالل  بدين معني است كه - 5

كشور توانائي كامل دفاع از خود را 
پس نمي بايد  وارد نظام . داشته باشد 

. اقتصادي و نظامي سلطه گر بگردد 
توليد بمب اتمي ورود در نظام جهاني 

در .  كه سلطه گر ساخته است است
اين نظام،  داشتن تسليحاتي كه 
قدرتهاي مسلط دارند ، خود را تحت 

نمونه .  نها نگاه داشتن است آسلطه 
هاي جنگ ميان پيشرفته ترين سالحها 
با فرهنگ و شكست سالح از فرهنگ را 
هم در قرن بيستم ديده ايم و هم در 

.  اين سالهاي اول قرن بيست و يكم 
روز الجزاير، ويتنام و امروز عراق و دي

شكست پيشرفته ترين سالحها . افغانستان 
،  به ما مي از واپس مانده ترين  باورها

موزد هرگاه  به رشد فرهنگي بها آ
دهيم و از نظام جهاني سلطه گر بيرون 

زاد كردن خود و جامعه آبرويم،  در 
هاي ديگر كاري كرده ايم كه از هيچ 

اين روش ساختن . ست ارتشي ساخته ني
است و بكار بردن اسلحه ، بخصوص 
اسلحه كشتار جمعي ، روش ويران 

  . گري است 
 استقالل بمعناي از ميان بردن – 6

تبعيض بسود سلطه گر و گروههاي 
نها در جامعه هاي آاجتماعي وابسته 

تبعيض نظامي در . زير سلطه  است 
بنا بر . شمار اين تبعيض ها است 

 بين المللي تحقيقات گزارش مؤسسه
 سال 10پيرامون صلح استكهلم، ظرف 

 37اخير، هزينه هاي نظامي جهان 
در سال .  درصد افزايش يافته اند 

 1204،  جمع اين هزينه ها 2006
ن، هزينه آاز . ميليارد دالر شده است 
  ميليارد 7/528نظامي امريكا، به تنهائي 

 15.   درصد بوده است 46دالر يا 
ان بيشترين هزينه نظامي را كشور جه

  :دارند 
 كشور مي 15 درصد  هزينه را اين 83 

وارد شدن در اين نظام .  كنند 
تسليحاتي ، افزون بر هزينه كمر شكن،  

ن، آپذيرفتن نظام جهاني است كه در 
به . قدرت نظامي نقش اول را دارد 

سخن ديگر، ورود در اين نظام، قبول 
كه بنا را تبعيض بسود  كشورهائي است 

بر بردن و خوردن ثروتهاي طبيعي و 
كار قدرت .دسترنج جهانيان را دارند 

. نظامي تضمين اين برد و خورد است 
يا وارد شدن در باشگاه اتمي ، بمعناي آ

مدن در رديف كشورهائي است آدر
كه از تبعيض برخوردارند و مي توان 

. در برد و خورد شركت جست ؟  نه 
دارد و هم چنان پاكستان سالح اتمي 

در شمار كشورهائي است كه ثروتهايش 
بمب اتمي .  برده و خورده مي شوند 

اين نقش را پيدا كرده است كه مانع از 
زيرا  هم . استقرار مردم ساالري بگردد 

در داخل پاكستان و هم در خارج از 
پاكستان، حمايت از ديكتاتوري نظامي 

چرا كه . شمرده مي شود» واجب « 
 وجود دارد كه بمب اتمي به نآخطر 

دست افراطي هاي مذهبي بيفتد كه 
زاد به آممكن است در يك انتخابات 

  ! قدرت برسند 
      مثال چين و هند ، نيز گوياي اين 
واقعيت است كه ورود در باشگاه اتمي 

نها را در شمار كشورهاي ببر و بخور آ، 
از اين رو، اين دو . نگردانده است 

 بكار رشد اقتصادي كشور بزرگ دست
شدند تا  از موقعيت زير سلطه خارج 

  . شوند 
 برد   در،نكه نيروهاي مسلحآبراي       

جهاني كردن «  خواه از راه ، و خورد
به تصرف ماوراء ملي ها دادن ( = » 

نيروهاي محركه اي كه در جهان 
و چه از راه بازرگاني ) توليد مي شوند 

ع قاچاقها مواد مخدر و انوا( غير مجاز 
 درصد بازرگاني جهاني را 10كه 

،  چه در درون و ) تشكيل مي دهد 
 خواه در بيرون از مرزهاي هر كشور، 
بي نقش شوند، مي بايد  تبعيض  بسود 

از .  قدرت نظامي را  از ميان برداشت 
ميان برداشتن اين تبعيض به رعايت دو 

  :اصل ميسر مي شود 
از برخورداري همگان ( =  زادي   آ

و استقالل )  حقوق ذاتي خويش
بمعناي بي نقش كردن قدرت نظامي 

براي .  در تنظيم روابط ميان ملتها 
مثال، هرگاه دو كشور افغانستان و 

جريان ندادن ( = عراق  مستقل 
ثروتهاي طبيعي خود به اقتصادهاي 
مسلط و تخريب و صادر نكردن ديگر 

زاد بودند و واليت آو ) نيروهاي مسلح 
ر مردم مستقر بود،  در رابطه جمهو

امريكا با اين دو كشور، قدرت نظامي 
در درون مرزها نيز . بي نقش مي شد 

نيروهاي مسلح  نمي توانستند نقش 
ستون فقرات نظامهاي استبدادي را 

  .بازي كنند 
 از توضيح ها كه در بندهاي پيشين – 7

داده شدند، دانستيم كه استقالل و 
نند با تحول زادي تحقق پيدا مي كآ

پذير كردن نظام اجتما عي و استقرار 
جامعه باز ،جامعه ايست كه . جامعه باز

توانائي جذب و فعال كردن نيروهاي 
  . محركه را داشته باشد 

    و استقالل وقتي تحقق پيدا مي كند 
كه جامعه تا بدانجا باز  و تحول پذير 
شود كه نسل جوان خويش را فعال 

بكار اندازد، دانش و كند، سرمايه ها را 
فن را نو به نو كند و بكار بگيرد و 
نيروهاي محركه ديگر را در خود فعال 

هرگاه جامعه توانست تمامي . كند 
نيروهاي محركه خويش را در خود 

يعني با  .فعال كند، استقالل مي يابد 
برقرار  را جامعه هاي ديگر رابطه اي 

كه محل عملي براي  نمي كند
  .  ايجاد كندنيروهاي مسلح

در اين جهان،  ،    ايراد گرفته مي شود 
. چنين جامعه اي را نمي توان ساخت 

بنا بر اين، جامعه ها با يكديگر رابطه قوا 
برقرار مي كنند و نياز به قواي مسلح 

بوده اند جامعه هاي باز و در .  دارند 

رشد كه مورد تاخت و تاز مهاجمان 
در . د قرار گرفته و از ميان رفته ان

ايران ما، چند نوبت اينگونه جامعه 
هاي ساخته شدند و با هجوم بيگانگان 

در عصر حاضر، امريكا  .  از ميان رفتند 
ن را داشت كه جامعه باز و آفرصت 

تحول پذيري بگردد اما سلطه گر شد و 
امروز، به تنهائي ، باندازه تمامي جامعه 
هاي ديگر، هزينه نظامي مي كند و 

 زرادخانه اتمي جهان را بزرگ ترين
  . دارد 

الف :         در رد اين ايراد  بايد گفت 
 جامعه باز و تحول پذير جامعه توانا –

به دفاع از استقالل خويش است و از 
نجا كه بر اصل موازنه عدمي ، بناي آ

كارش بر اينست كه نه مسلط و نه زير 
سلطه باشد، پس سامانه دفاعيش  مي 

همان حال، منصرف بايد مستقل و در 
. كننده قدرت بيگانه از مداخله باشد 

 سامانه دفاعي ، بدين قرار، از جمله
كشور بيانگر باز و بسته بودن نظام 

ايران دوران پهلوي . اجتماعي است 
. دفاعي را داشت ضعيف ترين سامانه 

  كشور ،20ن اينكه در شهريور آدليل 
بي دفاع ماند و بهنگام تجاوز عراق به 

 كه مالتاريا –ان ، نيز سامانه ارتش اير
  توانا -ن را نيز گسيخته بود آشيرازه 

با تغيير اين . به دفاع از كشور نبود
سامانه از سامانه اي كه ستون فقرات 
استبداد بود  به سامانه اي مردم ساالر ، 

  . بدان توانائي دفاع از ايران را بخشيد 
 بدين قرار  مهم تر از  اسلحه، - ب 
ن،  آ در ، ان و سامانه ايست كه انسانانس

  .يد آبه خدمت دفاع از كشور در مي 
  چون سامانه دفاعي كامل نياز –  ج 

به جامعه باز و تحول پذير دارد و در 
چنين جامعه اي قشرهاي حاكم  داراي 
منافع متضاد با جامعه در وجود نمي 

 از اين رو، در جامعه هاي گرفتار ،يند آ
اي حاكم مانع از قشربندي ، قشره

مدن سامانه دفاعي كامل مي آبوجود 
از جمله به اين دليل كه چنين . شوند 

نظامي  بكار بردن قواي مسلح را بمنزله 
ستون فقرات قدرت، غير ممكن مي 

) نظام ( هم اكنون ، سامانه . كند 
دفاعي ايران  بيشتر از هر زمان ضعيف 

چرا كه رژيم كنوني بيشتر از . است 
به قواي مسلح بمثابه ستون گذشته 

در جامعه . فقرات رژيم نياز دارد 
ايراني ، بخصوص از زمان پهلوي بدين 
سو است كه قواي مسلح، نقش دفاع از 
كشور را بسيار كم و نقش دفاع از رژيم 

.  را در برابر ملت خود بسيار زياد دارند 
نيروي مسلح كه در برابر ملت خود 

ولت با قرار گرفت،  بميزان تضاد د
ملت،  در دفاع از كشور، ناتوان مي 

  .شود 
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داشتن بمب اتمي ، گوياي نوعي رابطه 
  :اينك بپرسيم . با كشورهاي ديگر است

يا بايد ساز و كار روابط موجود را  آ
بپذيريم يا نپذيريم ؟  يك پاسخ اينست 
 كه بايد واقع گرا بود  و اقتضاي واقع
گرائي اينست كه ما در جهاني با نظامي 

. كه دارد زندگي مي كنيم ) سامانه ( 
بنا بر اين،  در روابط قواميبايد موضع و 

واقع « اين . موقع قدرت پيدا كنيم 
همان سياست موازنه مثبتي » گرائي 

سياست . است كه شاه سابق ، رويه كرد 
مصدق اين بود كه با ملي كردن نفت، 

بط قوا بيرون رود و رابطه ايران از روا
ها با كشورهاي ديگر را بر اصل موازنه 

موازنه عدمي يك . عدمي برقرار  كند 
  :ورد آپيروزي بسيار بزرگ بدست 

با وجود اينكه انگلستان، قوا به مرز   
ورد، رعايت دو اصل آدريائي ايران 

نظامي از زادي، حمله آاستقالل و 
.  بيرون به كشور را ناممكن گرداند

ن با  سياست موازنه مثبت كه آمقايسه 
با چراغ سبز دادن به ، قاي خمينيآ

با روسيه براي حمله به افغانستان، و 
  از هر ، در پيش گرفت ، گروگانگيري

   :لحاظ گويا است 
 موازنه مثبت  هم به عراق جرأت داد 
به ايران حمله كند و هم  ايران را 
گرفتار محاصره اقتصادي كرد و هم 

قاي خميني را آورد و آتا را ببار كود
هرگاه  .  به يك خون ريز بدل كرد 

شاه خائن نبود و به امريكا و انگليس 
پيشنهاد كودتا بر ضد مصدق را نمي 

 مرداد، 28ن، هرگاه در آكرد و برغم 
 )بهبهاني و كاشاني( يت اهللاآدو 

كودتاي شكست خورده را ، به يمن 
به بيرون رفتن حزب توده از صحنه ، 

پيروزي نمي رساندند،  نهضت ملي 
مي دانيم كه . ايران پيروز مي شد 

اسناد حكايت از آن دارند كه حكومت 
امريكا چاره را در اين ديده بود كه 
مشكل  را جز با حكومت مصدق نمي 

  .توان حل كرد
      بدين قرار، واقع بيني  ديگري 

ن نپذيرفتن نظام آوجود دارد و 
 از روابط قوا جهاني و بيرون رفتن

مد و با توضيح آاست به شرحي كه 
  :ن افزوده مي شود آهائي كه بر 

  بمب اتمي در يك مجموعه - 9
موزش آتسليحاتي و سازماندهي و 

. ئي پيدا مي كندآنظامي ، محل  و كار
موشك يا هواپيماي خاص خود را مي 

دفاع ضد موشكي كارساز مي . خواهد 
 ور  در خراداردستگاههاي . خواهد 

سالح توانا به خنثي . مي خواهد 
 و ضد هوائي كردن دفاع ضد موشكي
پناهگاههاي  . دشمن را مي خواهد 
  ... ضد اتمي مي خواهد و

 و اينها همه، يك مجموعه اقتصادي و 
بحثي .  علمي و فني توانا الزم دارد 

بميان بود كه اگر ايران مجهز به بمب 
 اتمي شود، مصر و سوريه و عربستان هم
دست بكار توليد بمب اتمي خواهند 

گفته شد مصر نمي تواند بمب . شد 
ن نيز آاتمي داشته باشد و به دنبال 

زيرا وابستگي اقتصادي و . نمي رود 
به سخن .  تسليحاتي به امريكا دارد 

 –ديگر، نمي تواند مجموعه اقتصادي 
پرسيده .  فني را ايجاد كند –علمي 

مجموعه شد  مگر هند و پاكستان اين 
را دارند كه بمب اتمي را توليد كردند 

 در كار چين؟ پاسخ داده شد هند و 
رشد اقتصادي و ايجاد مجموعه 

با .  فني هستند – علمي –اقتصادي 
وجود اين ، در صورت وقوع جنگ 

زيرا دو . سيب پذيرند آاتمي بشدت 
مجموعه يكي نظامي و ديگري انساني 

مبود نها  كآ فني – علمي – اقتصادي –
سيب پذيري  آ. هاي زيادي  دارند

  . پاكستان بازهم بيشتر است 
     و رژيم مافياها  به جاي ايجاد اين 

رئيس جمهوري « ، از زبان  دو مجموعه
تكنولوژي اتمي : خود مي گويد » 

ن را دارد كه هرچه داريم آارزش 
  !  ن كنيم آوردن آصرف بدست 

  16در صفحه

  3پرسشها در باره اتم 
  اتمي و استقالل بمب
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 و نظرها    و در فصل چهارم  خبرها
پيرامون بحران فلسطين و گفتگوهاي 
محرمانه اسرائيل و سوريه و وضعيت 

. وريم آلبنان را مي   
    اطالعات اين دو فصل مي بايد ما را  
از ضعف و قوت احتمال حمله نظامي به 
ايران و نيز اندازه فشار اقتصادي و انزواي 

  . گاه كنند آسياسي 
ادي و      در فصل پنجم داده هاي اقتص

هشدار استادان اقتصاد را به احمدي نژاد 
  .وريم آمي 

     در فصل ششم ، قسمتي ديگر از 
موزش و آتحقيق ژاله وفا را در باره نظام 

  .پرورش از نظر خوانندگان مي گذرانيم 
     در فصل هفتم ،  خبرهاي تجاوزها 

   :وريمآبه حقوق انسان را گرد مي 
  

تخاصمها در درون 
اثر شدن رژيم و كم 

استفاده از 
سركوبگري  و بحران 
سازي در نزاع بر سر 

  :قدرت  
  
تخاصم ها ميان گروه احمدي *

نژاد  با گروه هاشمي رفسنجاني 
  اي موجود در سپاه هو گروه

  
سپاه، سرداران كه شوراي امنيتي  ◄

 تشكيل داده اد ژاحمدي ندر حكومت 
. اند، اعضاي بيشتري يافته است 

 ضو اين شورا سرداران عافزايش 
 ي است كه وضعيت خطرناكبخاطر 

   :نند آدر  و نظام حكومت 
 – سردار وفايي –سردار صفار هرندي 

 – سردار مالكي –سردار ذوالقدر 
 سردار –سردار احمدي  مقدم 

 سردار مرتضي رضايي –غالمرضا نقدي 
اد ژ سردار احمدي ن– سردار جعفري –
 سردار –بادي آ سردار فيروز–

ن ديگر كه همه  سردارامحصولي و
اد و خامنه اي براي نجات احمدي نژ
  .گرد هم جمع شده اند 

به اصفهان، احمدي نژاد   در سفر ◄
براي خانواده هاي شهدا، سخنراني مي 

بعد از خبرنگاران مي خواهد . كند 
ضبط صوتها را . جلسه را ترك كنند 

خاموش كنند  زيرا مي خواهد با 
. ل كند خانواده هاي شهدا، درد د

بله من گفته : نها مي گويدآخطاب به 
بودم اگر بر سر كار بيايم، با فساد 

اما چه كنم ؟ با هر . مبارزه مي كنم 
فاسدي كه فسادش درشت قلم است، 
مي خواهم مقابله كنم، خود را در 

( قا آ. مقابله با دوستان سي ساله مي يابم
در مواردي از من حمايت ) خامنه اي 

 سد دوستان سي ساله مي كنند اما 
  . استوار است و مانع مبارزه با فساد 

     مراد او از دوستان سي ساله ، 
هاشمي رفسنجاني و دوستي او با خامنه 

در واقع، درد دل احمدي نژاد . ايست 
اينست كه خامنه اي از او حمايت 
كرده است رئيس جمهوري بشود براي 
زدن هاشمي رفسنجاني اما حاال  كه در 

 ياراي زدن دوست سي ساله اش خود
  .را نمي بيند ، مانع كار مي شود 

     البته احمدي نژاد  دور و بريهاي 
بسيار فاسدي دارد و پرونده سوء 
استفاده هاي دوران شهردار تهران 
بودنش نيز تشكيل شده است  اما خامنه 

اي مانع از موضوع تعقيب قضائي شدن 
  . نست آ

اد،  درد دل احمدي نژ: انقالب اسالمي 
محرمانه خود با خانواده هاي شهدا را به 
زبان ديگري ، در علن نيز تكرار كرده 

  :است 
، ) 86 خرداد 23( به گزارش ايسنا ◄

رادان ، گفته آ، در شهر احمدي نژاد 
  : است 
 ميليارد 95بعضي در چند نوبت  ●

هايش را  تومان وام گرفته قسط
گوييم  دهد و وقتي به بانك مي نمي

يگر به او وام جديد ندهيد بلندگوها د
هاي دولت  افتند كه سياست به كار مي

  .شود  ناامني اقتصادي ميباعث
كنند با اينها كار  بعضي نصيحت مي ●

ايم كه با  نداشته باشيد اتفاقا ما آمده
هر جا سندي و . ها كار داشته باشيم اين

كنيم  اي چند ميلياردي پيدا مي پرونده
به يك دسته مشخص در اكثر مواقع 

 و در آن موقع صاحبان رسيم مي
 هقدرت و صاحبان نفوذ داد و فرياد را

  .اندازند مي
)   خرداد 24(  بگزارش ايسنا ◄

 : احمدي نژاد ، در گرمسار گفته است 
آورند و  هاي ديگر مي برخي بهانه

گويند عدالت خيلي سخت است و  مي
چطور از دهان . رسد ما زورمان نمي

 اينچ به 8ي كه شيلنگ اين قلدر
المال وصل كرده و با يك پمپ و  بيت

مكد و به حساب و به  برق سه فاز مي
ريزد و بستگان خود را  جيب خود مي

طور جلوي او را  كند، چه متنفع مي
كند پس  گيريد؟ او با تو برخورد مي مي

گويم  من مي. ول كن، سكوت كن
فرمايد ما به اندازه توان تالش  خدا مي

  .دهد خداوند بركت ميكنيم 
، نماينده مجلس مافياها  عماد افروغ ◄

غاز حامي احمدي نژاد بود و آكه در 
بعد منتقد او شد،  خبر مي دهد كه 
ديداري با احمدي نژاد داشته است و، 
در حضور، انتقادهايش را از گفتار و 

. كردار او، يك به يك باز گفته است 
ي از بنا بر قول افروغ، در برابر بسيار

در باره . انتقادها  سكوت كرده است 
نها آبعضي از انتقادها وارد بحث شده و 

اما ، كوتاه زماني .  را رد كرده است 
ن، نامه اي به مجلس نوشته و از آبعد از 

  .افروغ شكايت كرده است 
      افروغ با خبرگزاري فارس 

او . مصاحبه اي را انجام داده است 
حت بر حقيقت ديگر جانبدار تقدم مصل

نيست و بر اينست كه مي بايد جانب 
  :حقيقت را گرفت 

فراموش نكنيم ما در نظامي     «  
حقيقت كنيم كه قرار است  زندگي مي

 هاي در آن حاكم باشد و نه مصلحت
جناحي، فردي و گروهي؛ لذا در 
چنين نظامي چنين نشود كه از در و 
ديوار كشور با ريزش مصلحت روبرو 

  . بگويند حقيقت استباشيم اما 
دليل حقيقت گرا بودن امام راحل    

شايد به اين دليل بود كه زمانه اينچنين 
كرد و شايد شرايط روحي و  اقتضا مي

هاي دروني مردم  رواني و قابليت
تر  نسبت به ايشان، اين اقتضاء را راحت

ها و فشارها  شايد محدوديتكرد و  مي
ع به رهبر انقالب مانع از بيان مواض

حقيقي باشد و ايشان از روي اضطرار 
مجبور به اتخاذ مواضعي از روي 

   ».مصحلت باشند
 اين امور، موجب هتاكي سايت رجا 
نيوز و ديگر ارگانهاي تبليغاتي  احمدي 

افروغ از رياست . نژاد  به او شده است 
كميسيون فرهنگ استعفاء كرده و 

گفته است در انتخابات مجلس هشتم، 
  .دگي نخواهد شد نامزد نماين

مده است كه آ در اخبار محرمانه ◄
علت اصلي اخراج استاندار خوزستان 
در اختيار قرار گرفتن زني صيغه اي 

البته درگيري اين استاندار . بوده است 
اد و سپاه از قبل وجود ژبا احمدي ن

داشت و نيروهاي اطالعاتي و انتظامي 
اد همواره به دنبال گرفتن ژاحمدي ن

اين استاندار بوده اند تا اينكه اتو از 
متوجه شده اند كه وي يك زن را 

 وي را به خاطر .  است كردهصيغه 
 و كاري بردندوال ئهمين كار زير س

كردند كه وي از سمت خود استعفا 
  .بدهد 

برخي مي گويند كه واكنش تند       
وزير كشور در مورد اينكه بايد مسئله 

ين صيغه با جسارت بررسي شود به ا
 :  است دليل بوده است كه او گفته

كاري كه استاندار خوزستان انجام 
داده است كاري اسالمي بوده و اگر 

 به خاطر نمي كنند دفاع نآبرخي از 
او  خود . اين است كه مي ترسند 

   .دفاع از صيغه را برعهده گرفته است
     اما علت واقعي بركناري استاندار 

فيائي ، يكي خوزستان، نزاع دو گروه ما
هواخواه احمدي نژاد و ديگري 

استاندار متعلق . هواخواه رضائي است 
به گروه هوادار  محسن رضائي بوده 

  .است 
  

تخاصم با گروههاي هاشمي * 
رفسنجاني و اصالح طلب از راه 
كشيدن پاي امريكا بميان و ربط 
دستگيري دو مليتي ها با 

 و كشف انتخابات مجلس هشتم
هاشمي شدن طرح ترور 

   :رفسنجاني
  
 دستگيري ايرانياني كه تابعيت ◄

امريكا را نيز پذيرفته اند به دستگيريهاي 
پيش از انتخابات مجلس هفتم مي ماند 

ن زمان به دستگير شده ها  اين اتهام آ. 
.  را وارد كردند كه عامل امريكا هستند 

اما اين بار، دستگيريها را هم بخاطر 
 انجام داده  عضو سپاه5معامله بر سر 

اند كه در اربيل دستگير شده اند و هم 
نها به هاشمي آمي خواهند با چسباندن 

رفسنجاني و اصالح طلبان، با اين 
دوگروه،  زمينه را براي انتخابات 

خبر زير، از .  مجلس هشتم فراهم كنند 
سوئي گوياي شدت خصومت جناح 
هاي رژيم با يكديگر و از سوي ديگر 

 مالي به استفاده –ظامي نياز مافياهاي ن
از امريكا براي تسويه حساب با گروه 

  :   بنديهاي خصم در درون رژيم است 
،  با نصب دوربين هاي مخفي  ◄

 فيلم زندگي موسيويان را شبانه روز 
 به جرم جاسوسي و او را برداري 
 با وساطت گروه . كرده انددستگير 
زاد آ فعال به قيد ضمانت ، او هاشمي

  .است 
 ، ن اوخواند جاسوس بارهدر    

 :  گفته استي، صحبت، دراد ژاحمدي ن
در خصوص پرونده هسته اي به 
اطالعات جديدي دست يافته ايم كه 

 از خيانت برخي او. غير قابل باور است
از مسووالن پرونده هسته اي و 

قيد  و هارتباطشان با بيگانگان خبر داد
 در حال حاضر پرونده : كرده است

راد در دست بررسي است و بعد اين اف
از تكميل اطالعات اقدامات مقتضي به 

عمل خواهد آمد و ملت عزيز ايران 
   . در جريان مسائل قرار خواهد گرفت

بود كه موسويان اظهارات بعد از اين    
 اطالعات دادن  البته لو . دستگير شد

 بيشتر . در ايران غوغا مي كند 
 مسئولين امنيتي در تالشند تا 

 اطالعاتي را بگيرند درزهايجلوي مگر
.  

به من :  احمدي نژاد گفته است ◄
ايراد مي گيرند چرا در باره هلوكاست 

من سالها در اين باره . حرف مي زنم
مطالعه كرده ام و مي دانم چه مي 

از اتفاق ، وقتي من در اين باره . گويم 
به من ) خامنه اي ( قا آصحبت كردم، 

. ب به خال زدي محمود خو: فرمودند 
نهائي كه با صحبت تو مخالفت مي آ

  !نجاشان سوخته است آكنند 
بنا بر مسموع،  طرح ترورهاشمي  ◄

 خرداد كشف و 24رفسنجاني ، در 
  .خنثي شده است 

از صحت اين اطالع، تا : انقالب اسالمي 
  .زمان انتشار، اطمينان حاصل نشد 

  
دستگاههاي اطالعاتي رژيم * 

يدا كرده اند و درزهاي بسيار پ
اطالعات محرمانه راه به خارج 

  :پيدا مي كنند 
  
  شرفي، كاردار سابق ايران در ◄

زاد شد و به آبغداد،  كه ربوده و سپس 
ايران بازگشت و گفت امريكائيان او را 
شكنجه كرده اند، اينك در زندان 

او متهم است تمامي . رژيم است 
. اطالعات را به امريكائيان داده است 

به دنبال دستگيري او بود كه مقتدي 
صدر ناپديد شد يعني به ايران گريخت 
و معاون وزارت بهداشت عراق دستگير 

دليل اين دو رويداد را رژيم . شد
. فروش اطالعات به امريكائيها مي داند 

از قرار، اين شخص پول زيادي نيز با 
  .ورده است آخود  به ايران 

 رب جديد واواكزماني كه وزير    ◄
 را براي  تالش گسترده اي ،مدآسر كار 
غاز آ ،  قديمي كار كشته افرادحذف 

 تازه كار را به افرادنها آكرد و به جاي 
نقدر  آ افراد  ولي اين . گرفتخدمت 

ضعيف بودند كه تا به امروز اين وزارت 
بي جز كارهاي كاري نتوانسته است 

  :انجام دهد  ارزش 
ژه اي محسني ا واواك تحت اداره ●

تنها به دنبال جريان زنان امضا كننده و 
نويسندگان مطبوعات و برخي از 
وبالگ نويسها است و كار بزرگتري به 

البته دستگيري . او داده نمي شود 
خواران را نيز تا  گرانفروشان و زمين

داده اند اما كار اصلي واواك حدي به 
 اطالعات اطالعاتي را در حال حاضر 

 شوراي عالي امنيت سپاه پاسداران و
  .ملي انجام مي دهند 

شوراي عالي امنيت ملي نيز داراي    
  بزرگ در بدنه خود است زيرادرز

نجا هم متوجه آمأمور كار درسرداران 
ن آشده اند كه اطالعات بسياري از 

 كردهشورا به خارج از كشور درز 
  :است از جمله 

اطالعات مربوط به حضور نيروهاي  ●
ه قدس و اعضاي بلند فرماندهي سپا

پايه شوراي امنيت در اربيل كه مورد 
حمله امريكاييان قرار گرفت اما زمان 

نها آحمله قدري دير تر از زمان حضور 
   .بودن محل آدر 
جريان پناهندگي سردار عسگري به  ●

 بوده است كه بخاطر اينامريكا هم  
 او دستگيريدستور  متوجه شده بود 

 به همين دليل . در شرف صدور  است 
 و هبا پولهاي كالني كه در دست داشت

همچنين شمشهاي طاليي كه گفته مي 
 به غرب پناهنده ند، شود نزد او بوده ا

  .شده است 
اين درزهاي اطالعاتي باعث شده    

است كه شوراي امنيت ملي مورد 
حمله برخي از سرداران قرار گيرد و از 

 جلسات شركت درن شورا و آرفتن به 
  .دداري نمايندخو
علي الريجاني سردار فضلي را از      

وزارت كشور به شوراي عالي امنيت 
اما . ورد بلكه درزها را بگيرد آملي 

هنوز  درزهاي زيادي در اين شورا 
  .وجود دارد 

برخي از مذاكرات و بحث هاي        
فني و محرمانه اين شورا در ميان 

 امر و اين ندجامعه منتشر شده ا
ات سرافكندگي اين شورا را به موجب

  .ورده است آوجود 
البته نبايد ناديده گرفت كه شوراي      

عالي امنيت ملي در اين روزها به جاي 
دادگاه ويژه مطبوعات و دادستان و 

 :دادگاههاي انقالب نيز عمل مي نمايد 
به تازگي شوراي عالي امنيت ملي كار 

درج اخبار در از چگونگي پيشگيري 
ات را در دست گرفته است و مطبوع

طي نامه اي به مديران مسئول نشريات 
نها خواسته است در مورد قضاياي آاز 

 و كنندهسته اي نبايد چيزي درج 
نها خواسته است در مورد آهمچنين از 

سخنراني هاي مطبوعاتي و غير 
 قبل از ي، مطبوعاتي رييس جمهور
   .كنندانتشار با اين شورا مشاوره 

  
حمدي نژاد و وزيران او مهار ا* 

به ترتيب زير انجام گرفته است 
  :اما 

  
، در  احمدي نژاد گاف هاي  ◄

سخنراني ها و در گفتگوها با مشاوران و 
به حدي زياد است كه ... معاونان و

نها شمار آراست و ريست كردن  براي 
   . بسيار روزمره مشغول كار هستند 

 ازسوي شوراي امنيت ، به تازگي    
 برخي تحت عنوان خبرنگار و يا ملي

افرادي كه به نوعي وابسته به تيم 
خبرنگاري و مطبوعاتي احمدي نژاد 

موزش هاي آهستند در كالسهايي 
 اين خبرنگاران و .  مي بينندخاصي را 

وابستگان و قلم به مزدان كارشان 
اد  يا ژاينست كه هر زمان  احمدي ن

معاونان او در جلسه اي قرار است 
نها آني كنند يا مصاحبه نمايند سخنرا

رفو و قابل نان را آسخنان  و يندآمي 
  او،  برخي از معاونان . انتشار مي كنند

در جلساتي شركت مي كنند و 
حرفهايي مي زنند كه اصال ربطي به 

 . ن جلسه نداردآموضوع مورد بحث 
ن آولي فردا در مطبوعات سخناني از 

در  كه درز مي شوند مسئول يا معاون 
ست و او نين مسئول آحد فكر و فهم 

  .را نگفته است   سخنانن  آن روز آدر 
اين شيوه جديد از ترفندهايي است     

 در كار كه شوراي عالي امنيت ملي 
كه  ن اينست آدليل .  ورده است آ

 مده اند اصال آافرادي كه بر سر كار 
 و اليق مقامهائي كه يافته اند نيستند

 حرفهايي ، نانآهاي  به جاي حرفبايد 
را جعل كرد و انتشار داد كه بي 
كفايتي و ناداني مسئوالن را گزارش 

 در كنار برخي از مسئولين . نكنند 
ي ئفردي قرار گرفته است كه حرفها

نها آ، به  نوشته ايدر كه بايد بزنند ، 
   . بازگو مي كنندنها آمي دهد و 

 اين سخن كه به احمدي نژاد نسبت ◄
: لطيفه است يا واقعيت ؟ مي دهند  

  نند كه از  محل و آعده اي در پي 
  4در صفحه

  شدت تخاصم
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     قا امام زمانآزمان ديدارهاي من با 
ورند براي اينكه بيايند و آسردر) عج ( 
  !!ن حضرت را ترور كنند آ

: وقتي پوتين مي گويد : انقالب اسالمي 
بعد از گاندي او تنها كسي است كه روش 

 و شيراك عدم خشونت بكار برده است
رئيس جمهوري پيشين فرانسه مدعي 
است كه بيمار شفا مي دهد و بوش مي 

نچه او مي كند ، خدا به من  مي آ: گويد 
و همين احمدي نژاد مي !  گويد بكن 

گويد بهنگام ورود به سازمان ملل در 
سطح به ، با توجه ... هاله نور بوده است و

فكر او، ترديد در اين باره كه اين سخن 
مده باشد و لطيفه آ زبان او بيرون از

  بخصوص كه . نباشد محل پيدا مي كند
هربار به سفر خارج  احمدي نژاد ◄

ن تفال مي زند و آمي رود، به قر
  ! :يد آيه مي آهمواره همان 

خبر داده )  خرداد 20(  رانيعصرا    
 يك خبرنگار ،  منتظريجواد : است 

 و  » چكيده« در وبالگ شخصي خود 
  » استخاره« طلبي با عنوان در م

ماجراي جالبي را درباره قرآن باز 
كردن محمود احمدي نژاد رئيس 
جمهوري در مراسم بدرقه رسمي در 
 :  سفر به كشور بالروس نقل كرده است

 شي نژاد به مانند گذشته پي احمد   «
ن به دست آ قرماياز سوار شدن به هواپ

 استمداد اي استخاره تيبه ن(گرفت 
و پس از زمزمه كردن )  دانمينم

 خود باز ي قرآن را مقابل رويكلمات
 كه در آن ياتيپس از خواندن آ.  كرد

 بر لبانش يصفحه آمده بود لبخند
 ينشست و قرآن را مقابل محمد

 كه ) رئيس دفتر خامنه اي ( ي گانيگلپا
 بدرقه او به فرودگاه آمده بود يبرا

 تيگرفت و دو طرف به نشانه رضا
 زي ني داوودزيالبته پرو.  زدنديلبخند

 ي خود سركي كنجكاوي ارضايبرا
 نژاد و يحمد لبخند الي تا دلديكش

 .ابدي را در يگاني گلپايمحمد
 زي مراسم بدرقه من نانيپس از پا    
 به ي حس كنجكاوني اي ارضايبرا

 رفتم و از او در يگاني گلپاينزد محمد
 :  شدماي باره جونيا

 ي آقاي وقتدي بگشهي حاج آقا م-
 نژاد قرآن را باز كردند چه ياحمد

  آمد؟ي اهيآ
انزلناه بالحق و نزل بالحق و    «.  بله-

 » رايما ارسلناك اال مبشرا و نذ
 از كدام هي آني ادي بگشهي حاج آقا م-

 سوره است؟
 هي آي ولستي سوره اش ؟ نه خاطرم ن-
 . بودنيا

 زدم كه ي خودم شخصا حدس ممن   
 .  آمده باشدي اهي آنيممكن است چن

 :} به او گفتم { 
 آقا االن چند سفر است كه حاج -

 كنند ي نژاد قرآن باز مي احمديآقا
 ي غيبييك نيرو (دي آي مهي آنيو ا

 نژاد را به سمت يك يانگشتان احمد
ببينيد ! صفحه معين هدايت كرده است
 نيا) .؟مملكت با استخاره اداره ميشود

 ست؟ي نبياز نظر شما عج
 ي كه شما منطورهيهم.بهي چرا، عج-
 . ديگ
  حاج آقا ؟ هي آخه چه جور-
 كه ياما خوب تبان.حق با شماست  -

 ني كنند و اي قرآن باز مشانيا.نبوده
.  استبي جزء عجانيا . دي آي مهيآ

 حق با نمي بي مدي گيحاال كه شما م
 . هم هستبيشماست و عج

 همچنين با اشاره به مراسم بدرقه وي
 سفر قبلي احمدي نژاد به مقصد رسمي

پس از مستقر  ... ":امارات مي نويسد
 ي چند كلمه ايگاني گلپايشدن محمد

 نژاد رد و بدل ي و احمدي ونيهم ب
 : شود يم

خاطرتان هست آن شب :  نژاد ياحمد
 قران باز م،ي رفتيكه به عربستان م

  چه آمد؟ميكرد

 !دي آي نمادمي اش نه هيآ : يگانيگلپا
وما ارسلناك اال مبشراً و : نژاد  ياحمد

 دوباره ميياي بمي خواستيصبح م . راينذ
 . آمدني همميباز كرد

.  هم هستنيخوب هم: يگانيگلپا
در ( است ني شما و شان شما همگاهيجا
 ). حد استنيهم

 يخوب نه جمهور":  نژادياحمد
 ".نهي همياسالم

 از سوره اسراء 105يه آ: انقالب اسالمي 
و بالحق انزلناه و : ينست ن اآو صحيح 

و  بالحق نزل و ما ارسلناك اال مبشرا
ن را به حق فرستاديم و آو قر(  نذيرا 

پيامبر ( براي برپائي حق فرستايدم و تو 
را نفرستاديم مگر اينك بشارت دهنده ) 

ن مخصوصي آقر.  و زنهار دهنده باشي 
يه در اول صفحه آالزم است كه اين 
 هم كه باز مي كني ، راست باشد و هر بار

يه، سفر احمدي آبنا بر .  يه بيايدآهمين 
 اما !اد به بالروس، خدا فرموده است نژ

بشارتي و زنهاري كه او مي توانسته است 
به مستبدي همانند خود بدهد چه مي 
توانسته باشد جز تصديق استبداد و زنهار 
. دادن كه مبادا در زورگوئي كوتاه بيائي 

 گلپايگاني از ناداني و در حقيقت، او و
بنا : يه را وارونه فهميده اند آخودپسندي 

 كه رفته يييه، او نمي بايد به سفرهاآبر 
زيرا  پيامبري بايد كه . است مي رفت 

اگر . مأمور بيان حق و عمل به حق باشد
نبي نبود، شقي است كه به سفر مي رود 
.  و  حقوق ملي است كه به باد مي دهد 

ه اگر مي دانست دارد در و صد البته ك
مقام دفاع از حقوق ملي سفر مي كند، 

   .نياز به تفال پيدا نمي كرد
  

تدارك شبكه ترور در * 
كشورهاي خارج براي مقابله با 

  :حمله احتمالي امريكا 
  
 جهت برخي افراد سپاه  برخي از  ◄

از عمليات به خارج از كشور فرستاده 
  :شده اند مانند 

ناه كه نام مستعار او محمد رضا يزدان پ
حسين اهللا كرم است به عنوان وابسته 
نظامي در منطقه بالكان به زاگرب 

نجا مستقر شده است آفرستاده شد و در 
وي قرار است برخي از نيروها را براي 
برخي از عمليات مسلحانه و انتحاري 

  .ماده سازد آجهت روز مبادا 
مسئول واحد « سعيد قاسمي   ●

  » اهللا  محمدرسول27اطالعات لشگر 
هاي جنگ نيز بعنوان وابسته  در سال
 قرار است به يكي از كشورهاي نظامي

 سعيد قاسمي يا  . اروپايي اعزام شود
حاج سعيد همان كسي بود كه در 
جريان ثبت نام انتحاريون فرم را به 

نها ثبت نام مي آداوطلبان مي داد و از 
 وقتي مورد اعتراض قرار گرفت .كرد 
 وابستگي به اوه پاسداران گفت كه سپا

 را به خواست سپاه ندارد و اين كار 
 و ربطي  خود انجام مي دهد شخص

بايد اضافه .به سپاه پاسداران ندارد 
حاج سعيد مبتكر تئوري كرد كه 

هاي مقاومت در قلب  تشكيل هسته«ساز
  .است» اروپا
خط هوائي :  خط هوائي ترور ◄

 را  خط مستقيم ميان ايران و ونزوئال
در حقيقت، . هوائي ترور مي خوانند 

هواپيما در دمشق توقف دارد و 
تجهيزات تخليه مي كند و تحويل مي 

  . دهد و مسافرانش از افراد سپاه هستند 
دفاع پيشين و » وزير «  و شمعخاني، ◄

رئيس مركز مطالعات استراتژيك 
به گزارش : كنوني گفته است 

در ، ) خرداد 21( خبرگزاري انتخاب 

مصاحبه با هفته نامه نظامي ديفنس نيوز 
كه در شماره آخر آن منتشر شد، حمله 
نظامي آمريكا را خطري دانست كه 

ايران : ايران را تهديد مي كند و گفت
اقدامات آمريكا در منطقه را از بسياري 
جهات خنثي و نفوذ منطقه اي خود را 
به خصوص در افغانستان، عراق، لبنان و 

ي فلسطيني گسترش داده سرزمينها
 . است

 70در حال حاضر، ايران حدود    
درصد بازي آمريكا در منطقه را تحت 

 . كنترل خود درآورده است
در صورت حمله نظامي آمريكا به    

 را هدف برخي نقاط ويژهايران، تهران 
قرار خواهد داد كه از آن جمله مي 
توان به برخي كشورهاي عربي خليج 

رد؛ كشورهايي كه به فارس اشاره ك
واشنگتن كمك مي كنند تا حمله 

 . نظامي خود را به ايران توجيه كند
  

شكست در مبارزه با بدحجابي  * 
و گردهمĤئي مأموران 
استبداديان در تضييع حقوق 

  :انسان 
  
 با بدحجابي را احمدي  مبارزه ◄

مقدم و يكي دو تن ديگر از باند 
. احمدي نژاد طراحي و اجرا كردند 

برغم سركوب دو سه هفته اول، 
به دنبال . كارشان به شكست انجاميد 

اين شكست، اعتراضها به خامنه اي 
اعتراض كنندگان . بيشتر شده است 

نكه به خامنه اي هشدار آبا : مي گويند 
داده بودند كه اين كار سبب مي شود 

نها هم كه هنوز مي ترسيدند، ترسشان آ
 و غير بريزند و بد حجابي همگاني شود

قابل جلوگيري،  او جلو اين كار را 
و حاال ، زنها دو سانتي متر هم . نگرفت

و اين .  روسريها را باال تر برده اند 
  .شكست برغم دستگيريهاي بسيار 

با قرار است در ايران گردهمايي  ◄
 دادستانهاي كشورهاي اسالمي شركت 

گرد همĤئي بنا  در اين . تشكيل شود
و حقوق متهممان است به بررسي حق 

  .د نعدالت بررسي شو تحقق و شرايط 
  »برجسته« گفته مي شود كه از     

 گرهمĤئي ترين كساني كه در اين 
شركت خواهند كرد و نقش گرداننده 

 دري خواهند گرفت ، بر عهده را 
بادي و رهبر پور و مرتضوي و آنجف 

   . هستندعليزاده 
      اين اشخاص كساني هستند كه در

شكنجه ها و به دنبال  و ها  و قتلهاورتر
نها محكوم كردنها به اعدام و اعدام آ

 فرستادن تيم هاي ترور  وكردنها  
قتلهاي شهيدان ( سبعانه كشتن براي 

فروهرها و مختاري و پوينده و مجيد 
نيز  و ... )  شريف و پرويز دواني و

تزريق امپول هوا و كشتن ها از راه 
ادفات عمدي تص ترتيب دادن الكل و

  . نقش اول را داشته اند 
بادي يكي از مسئولين آدري نجف   ●

سبعانه سياسي است كه و مفتيان قتل 
. نها را قتلهاي زنجيره اي خواند آرژيم 
، ناگزير شد از ا هه خاطر جنايتاو ب

  .  وزارت واواك استعفاء كند 
.  است عليزاده از جنايتكاران به نام  ●

ز قوه قضاييه به جرم جاسوسي ااو 
  .اخراج شد 

  سعيد  مرتضوي از جنايتكاران مورد ●
 قتل . توجه و حمايت خامنه ايست 

 يكي از جنايتهائي است زهرا كاظمي 
   .مأموران تحت امر او انجام دادند 

ساي ؤ و ر رهبر پور از دادستانها●
تن قرباني دادگاه انقالب كه صدها

ه پرونده سازيها و احكام ظالمانه او شد
جنايت و قتل را در كارنامه خود . اند 

  .دارد 
اين  »  جمهوري اسالمي « در    

 از عدالت و جندايتكاران قرار است 
رسوا . كنند  صحبت ان حقوق متهم

ترين صورت سازيها براي پوشاندن كم 
  .مانند ترين جنايتها 

  
امريكا هم به اين نتيجه مي * 

رسد كه طرف حسابش سپاه 
ري ميان  درگي-؟ !است 

 ترور –نيروهاي انتظامي و سپاه 
  :ناكام ريگي

  
 پاولسن وزير ي هنر،  ژوئن14  در ◄

« :  گفته است  آمريكا  يخزانه دار
  كارش  يسپاه پاسداران انقالب اسالم

 شبه يتامين هزينه و آموزش گروه ها
 از يكچند   .  در خاورميانه استينظام

   الزم را يراده سياسامتحدان آمريكا 
كردن شبكه اي كه سپاه ايجاد متوقف 

حال اين كه   . كرده است را ندارند
 با سپاه  بسا معامله معامله با ايران ، 

  »   . است ياسداران انقالب اسالم
     اين قول حاكي از اطالع امريكا از 
اين واقعيت است كه بخصوص بعد از 

، » اصول گرايان « مدن آروي كار 
اتي سپاه و كار دستگاههاي اطالع

واواك اينست كه در كشورهاي ديگر 
افراد و گروهها  را شناسائي و به ايران 
براي دادن تعليم و بستن قرارداد 

  . همكاري بياورند 
    عالوه بر اين، قول وزير خزانه داري  
حاكي از اينست كه حاال ديگر امريكا  
مي داند مهار امور از دست مالتاريا 

 –هاي نظامي خارج و در دست مافيا
اين قول، در .  مالي قرار گرفته است

تهران  واكنش شديد و وسيعي را بر 
چه در . ضد خامنه اي برانگيخته است 

سطح جامعه و خواه نزد روحانيان و 
زيرا او دولت را به . چه در خود رژيم 

 مالي در –تصرف  مافياهاي نظامي 
در سطح جامعه ، منفور . آورده است 

. يم خامنه اي است ترين چهره رژ
ريزش نيرو در ميان طرفداران رژيم 

ن را از نصف هم آبحدي است كه 
بيزاري از خامنه اي . كمتر كرده است 

از بيزاري از احمدي نژاد  بسيار بيشتر 
  . شده است 

دانستني است كه قول : انقالب اسالمي 
مقام امريكائي براي اروپائيان نيز شگفت 

، اروپائيان در همان از قرار. ور مي نمايد آ
حال كه به اين نتيجه رسيده اند كه امور 
در دست سپاه است ، بر اين گمان 
هستند كه مهار سپاه و دولت نيز در 

   !دست خامنه اي است
 يكي از نزديكان ريگي، سر دسته ◄

 ميليون تومان 10جند اهللا را به مبلغ 
او . خريده و مأمور كشتن او كرده اند 

اما . ام ترور رفته  است نيز در پي انج
بر اثر تير . نتوانسته است او را بكشد 

اندازي او سه تن كشته شده اند ولي  
سيب نرسيده و او متواري آبه ريگي 

  .شده است 
ذربائيجان شرقي، زد و خورد آ در ◄

مسلحانه اي ميان نيروهاي انتظامي و 
.  حفاظت سپاه روي داده است 

وهاي مسلح  ناسازگاري سپاه با ديگر نير
  .همه مكاني است 

گزارش تفصيلي در باره : انقالب اسالمي 
احمدي نژاد ،  -كارنامه حكومت خامنه اي

پرتو اطالعات فصل اول را بر وضعيت 
مردم و وضعيت رژيم،  پر فروغ تر مي 

   :كند
   

 كشور 8كنفرانس سران : انقالب اسالمي 
نيز ايران را به تشديد مجازاتها تهديد 

  در همان حال كه در عراق، .كردند 
انفجار دومي در سامرا، در ضريح امامان 
روي داد ، گفتگوي ايران و امريكا راه 

در مورد  افغانستان نيز، .  بجائي نبرد 
وزير دفاع امريكا ايران را متهم به ارسال 

   :اسلحه براي طالبان مي كند
  

بحران :  سه بحران 
اتمي و تهديد به 
تشديد مجازاتها، 

حران عراق و بحران ب
  :افغانستان 

  
در قسمت اول خبرها و : انقالب اسالمي 

نظرها در باره بحران اتمي و در  قسمت 
  و دوم خبرها پيرامون بحران عراق

   :وضعيت را مي خوانيد
  

  -  كشور 8تهديد سران 
 –عبدالقادر خان و نقش او 

سازش يا قطعنامه جديد بر 
  :ضد ايران ؟ 

  
شور ثروتمند  ك8تهديد سران *

  :جهان و واكنش دو جناح رژيم 
  
، ) ژوئن 11(  به گزارش ديلي تايمز ◄

 كشور 8، سران 2007 ژوئن 8در 
ثروتمند جهان ، امريكا و انگلستان و 

لمان و ايتاليا و روسيه و ژاپن و فرانسه آ
و كانادا ،  در بيانيه پاياني كنفرانس 
خود، ابراز تأسف كردند از اين كه 

عنامه هاي شوراي امنيت را ايران قط
اجرا نكرده اند و از ايران خواستند 
قطعنامه هاي شوراي امنيت را اجرا 
كند، وگرنه ،  قطعنامه حاوي 
مجازاتهاي شديدتري به تصويب 

سخنان .  شوراي امنيت خواهد رسيد 
بي موقع احمدي نژاد ، هم سبب 

يهود « توافق بر سر اين تهديد شد و 
د موجب توبيخ احمدي نژا» ستيزي 

رژيم ايران و سخت شدن لحن بيانيه 
  . در باره ايران گشت 

 باز به گزارش ديلي تايمز،  ايران به ◄
: دو جهت تحت انتقاد شديد است 

اجرا نكردن قطعنامه هاي شوراي 
ژانس آامنيت و كاستن از همكاري با 

در گزارش به . بين المللي انرژي اتمي 
 شنبه ژانس كه روز دوآشوراي حكام 

 ژوئن در وين تشكيل شد ، بر 11
سرعت حركت ايران بسوي غني 
كردن اورانيوم و كاستن از همكاري 

  . ژانس ، تأكيد شد آاين كشور با 
ژانس مي آ مه مفتش 23     گزارش 

ژانس و آايران نه تنها  قطعنامه : گويد 
  تاريخي را ناديده گرفته است كه در 
  5در صفحه

  شدت تخاصم
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 ايران پايان ن، مهلت داده شده بهآ
غاز سال جديد آمي پذيرد، بلكه  از 

بدين سو، به پيشبرد برنامه غني سازي 
  . اورانيوم سرعت نيز بخشيده است 

:      يك مقام سازمان ملل مي گويد 
 سانتريفوژ دارد 2000ايران هم اكنون 

  3000نها را به آينده ، شمار آو تا ماه 
بكار انداختن اين .  خواهد رساند 

ر سانتريفوژ ايران را قادر به توليد شما
  . بمب اتمي ظرف يك سال مي كند 

 كشور، 8 به دنبال انتشار بيانيه سران ◄
محمد علي حسيني ، سخنگوي وزارت 

 مالي –خارجه رژيم مافياهاي نظامي 
  :اين سان واكنش نشان داده است 

     ما از اتخاذ اينگونه مواضع تكراري 
امر  متأسفيم كه ما  از اين .  متأسفيم 

شوراي امنيت به پايندي ايران به 
ژانس بين آتعهدات خود در قبال 

. المللي انرژي اتمي توجه نكرده است 
هرگاه شوراي امنيت قطعنامه جديد 

ن آصادر كند باز ما ناگزير هستيم به 
 كشور مي 8بيانيه سران .  عمل نكنيم 

ژانس حاكي از آبايد به گزارشهاي 
ژانس توجه مي آبا اين همكاري ايران 

  . كرد 
 9(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

 9، هاشمي رفسنجاني ، روز شنبه )ژوئن 
 كشور،  8ژوئن ، در باره تهديد سران 

: اين سان واكنش نشان داده است 
نيم كه كشورهاي آيكبار ديگر، ما شاهد 

اتمي جهان  از ايران مي خواهند 
 اجراي برنامه اتمي خود را متوقف

نها تهديد مي كنند كه اگر به آ. كند 
قطعنامه شوراي امنيت عمل نكنيم،  
مجازاتهاي جديد بر ضد ما اعمال 

اين اول بار نيست كه .  خواهند كرد 
اين كشورها نسبت به ما ابراز خصومت 

با وجود اين ، ما  قدم به . مي كنند 
قدم به جلو مي رويم و حاال با عقل و 

ين مرحله سخت درايت مي توانيم از ا
  . نيز عبور كنيم 

خبر )   ژوئن 11( سوشيتدپرس  آ◄
مي دهد ديداري كه فرستاده بلند پايه 
ايران مي بايد با  البرادعي ، در وين 

قرار .  انجام مي داد، بناگهان قطع شد 
ژانس اطمينان آبود در اين ديدار ، به 

ماده است تا آداده مي شد كه ايران 
شفاف خود را فعاليتهاي اتمي غير 

ژانس آشفاف كند به ترتيبي كه 
اطمينان حاصل كند تمامي فعاليتهايش 

اين ظن وجود دارد كه .  شفاف هستند 
ن بخش از فعاليتها كه سري هستند با آ

هدف توليد سالح اتمي انجام مي 
  . گيرند 

گاه از پرونده اتمي آ    ديپلماتهاي 
ژانس، بر اين نظر هستند كه آايران در 

لغو ديدار مقام بلند پايه ايران با علت 
البرادعي ، مخالفت احمدي نژاد و 
مشاوران او هستند كه با هرگونه امتياز 

  . دادني مخالف هستند 
    مقام ايراني كه مي بايد به مالقات  

مدن و آ. مد، جاويد وعيدي بود آمي 
گفتگو كردنش با البرادعي و اطالع 

 ژانس كه ايرانآدانش به مدير كل 
ماده شفاف كردن فعاليتهاي اتمي آ

مادگي آزموني بود  از آخويش است، 
ايران براي خاتمه بخشيدن به فعاليتهاي 

يك ديپلمات . اتمي سوء ظن بر انگيز 
مالقات وعيدي با البرادعي : مي گويد 

لغو شد زيرا او  حامل وعده شفاف 
  . سازي فعاليتهاي اتمي نبود 

 نامش      ديپلمات ديگري كه خواست
محفوظ بماند بخاطر اين كه اطالعي  
كه در اختيار مي گذاشت سري بود،  

ماده بود بيايد و آوعيدي : به ما گفت 
به البرادعي پيشنهادهاي مشخصي را 
ارائه كند اما به او دستور داده شد از 

  . سفر به وين منصرف شود 
ستانه تشكيل آ    هفته پيش،  در 

ي نژاد  كشور، احمد8كنفرانس سران 
فشار غرب براي اين كه ما : گفته بود 

برنامه غني سازي را متوقف كنيم، بازي 
  . كردن با  دم شير است 

     گرگوري شولت، نماينده امريكا در 
: ژانس بين المللي  انرژي اتمي گفت آ

رهبران ايران به تكميل  ظرفيت اتمي 
اين ظرفيت . خود ادامه مي دهد 

روگاه اتمي خاص تهيه سوخت براي ني
نيست بلكه بضرورت مخصوص توليد 

  . بمب اتمي است 
 ژوئن ، رويتر گزارش كرد  17 در ◄

كه الريجاني و سوالنا در روزهاي 
  . ينده مالقات و گفتگو خواهند كرد آ

     همزمان، رايس ، وزير خارجه 
امريكا، به وال استريت جورنال گفته 

گفتگوهاي سوالنا و الريجاني : است 
  .تيجه بوده اند بي ن

  
و فروش شبكه عبدالقادر خان * 

نقشه ها و تجهيزات اتمي به 
به روايت گردون كوررا ايران 

كه كتابي در باره عبدالقادرخان 
» پدر بمب اتمي پاكستان « ، 

  :نوشته است 
  
مصاحبه اي با )  ژوئن 12(  لوموند ◄

  نويسنده Coreraگوردن كوررا 
ر خان كتاب در باره شبكه عبدالقاد

ن آاين نكات از . انتشار داده است
  :مصاحبه درخور توجه است 

شما به تازگي، در انگلستان : لوموند * 
و امريكا، كتابي در باره عبدالقادر خان 

وضعيت . و شبكه او انتشار داده ايد
امروز او كه پدر بمب اتمي پاكستان 

  خوانده مي شود، چگونه است ؟
ه خود در او امروز، در خان: وررا ك ●

ارتباط با . باد، در حصر است آاسالم 
، در 2004در .  خارج از خانه را ندارد 

تلويزيون پاكستان، او اعتراف كرد كه 
سامانه وسيعي  براي صدور تكنولوژي 

اتمي، بدون اطالع دولت پاكستان،  
روز بعد، پرويز .  ايجاد كرده بود 

مشرف، رئيس جمهوري پاكستان او را 
  . عفو كرد 

  شبكه او چگونه كشف شد؟: لوموند * 
بنظر من، در ماه فوريه : كوررا  ●

 بود كه يك گروه كوچك از 2003
ژانس بين المللي انرژي آكارشناسان 

.  اتمي ، وارد نطنز، در ايران، شد 
امروز ، همه نام نطنز را مي شناسند و از 

ن اطالع آوجود تأسيسات اتمي در 
ران مدعي ن زمان، ايآاما تا . دارند 

بود تأسيسات موجود در نطنز خاص 
تحقيقات پيرامون پيشرفت صحراي 

ژانس آاما وقتي  مفتشان . كوير است 
وارد ساختمانها شدند  با سانتريفوژها  

با ديدن سانتريفوژها، .  روبرو شدند 
نها ، كه انگليسي و نامش ترور آيكي از 

ادواردس بود ، دريافت چگونه ايرانيها 
ند اين اندازه در غني موفق شدها

ماشين :  سازي اورانيوم پيشرفت كنند 
هائي كه در برابر چشمان او قرار 

 30همانها بودند كه او  داشتند، عينا 
ن آ. سال پيش در هلند ديده بود 

زمان، او براي شعبه اي از اورنكو 
Urenco  ن آدر . ، كار مي كرد

لمان و هلند شريك بودند آانگلستان و 
. غني سازي اورانيوم بود و كارش 

همكار او يك مهندس جوان به اسم 
ن پس، آاز .  عبدالقادر خان بود 

عبدالقادر خان، در كشور خود،  يك 
زيرا پاكستان را از بمب . قهرمان شد 

ادواردس .  اتمي برخوردار كرد 
ترديد نداشت كه اين عبدالقادر خان 

است كه ايران را از تكنولوژي و 
دليل .  برخوردار كردند سانتريفوژها 

در : قطعي را ليبي در اختيار گذاشت 
، ليبي  در علن اعتراف 2003دسامبر 

كرد كه تجهيزات و تكنولوژي اتمي را 
نها را از طريق آدارد و توضيح داد كه 

ورده آشبكه عبدالقادر خان بدست 
  . است 

عبدالقادر خان شبكه صدور : لوموند * 
ي را تكنولوژي و ماشين هاي اتم

  ورد ؟آچگونه بوجود 
پاسخ به اين پرسش  بسيار :  كوررا  ●

زيرا بمدت يك ربع قرن، . مشكل است 
او جز به رئيس ستاد ارتش پاكستان به 

ميان اين . كسي حساب پس نمي داد 
دو هيچ واسطه اي نبود و هيچ نوشته 

ارتش . اي نيز رد و بدل نمي شد 
پاكستان او و فعاليتهايش را از ديد 

.  واير اطالعاتي غرب حفظ مي كرد د
،  او ديگر تنها تكنولوژي 1980از سال 

نها را آو تجهيزات وارد نمي كرد  بلكه 
او از شبكه صنعتي ، . صادر نيز مي كرد 

بطور عمده اروپائي ، سود مي جست 
غاز براي نيازهاي پاكستان آكه در 
حاال مي دانيم كه .  مده بود آبوجود 

 عراقيها پيشنهاد كرده  ،  به1990او در 
نها تكنولوژي و تجهيزات آبود به 
زيرا . اما عراقيها نپذيرفته اند . بفروشد 

ن بيم داشته اند كه غربيها دامي آاز 
با سوريها نيز .  برايشان گسترده باشند 

.  تماس گرفته بود اما نتيجه نگرفته بود 
در عوض، اطمينان حاصل است كه 

بي پيشنهاد او ايران و كره شمالي و لي
  . را پذيرفته اند 

شما در كتاب خود اين سه : لوموند * 
ترتيب فروش . مورد را شرح داده ايد 

تكنولوژي و تجهيزات در هر مورد 
    چگونه بوده است ؟

معامله اول با ايران انجام : كوررا  ●
در اتاق يك هتل ، در . گرفته است 
  معامله انجام گرفته 1987دوبي ، در 

ن زمان،  فرستاده هاي ايران آ. است 
 ميليون دالر براي دريافت 3مبلغ 

مجموعه اي از نقشه ها پرداختند كه 
نها امكان مي دادند سانتريفوژ ها را آبه 

از قرار، ايرانيها نمي توانسته .  بسازند 
اند از روي نقشه ها سانتريفوژها را 

، با عبدالقادر خان ، 1993در .  بسازند 
اين بار،  از او .   مي گيرند از نو، تماس

.  نها سانتريفوژ بفروشد آمي خواهند به 
نها با عبدالقادر خان، آخرين تماس آ

بهر رو، .   انجام گرفته است 1999در 
، ايران شروع به ساختن 1995در 

نخست در .  سانتريفوژ كرده است 
كارخانه اي  در اطراف تهران و سپس 

  . در مركز نطنز 
ن مي آ، پاكستان بر 1990ل      در اوائ

عبدالقادر خان . شود كه موشك بسازد 
ن آبه كره شمالي مي رود  و با مقامات 

كره ايها : شود كشور وارد معامله مي 
نقشه هاي ساختن موشك نودونگ را 
در اختيار پاكستان مي گذارد و 
پاكستان تكنولوژي غني سازي اورانيوم 

  90 در طول دهه .را به كره مي دهد 
روابط دو كشور در اين دو زمينه بيشتر 

  . مي شود 
 بود كه عبدالقادر خان 1995    اما در 

اين . معامله بزرگ خود را انجام داد 
اين بار، ديگر مثل . معامله با ليبي بود 

ايران نبود كه نقشه ها و قطعات فروخته 
قذافي برنامه كامل  مي . شوند 

هزارها سانتريفوژ مدل . خواست 
ديد و ماشين هاي الزم براي توليد ج

سانتريفوژها و دستور العمل شامل 
اين بار،  خان . جزئيات را مي خواست 

مي بايد دست بكار توليد صنعتي 

. سانتريفوژ بمقياس بزرگ مي شد 
واحدهاي توليد در همه جا ايجاد 
شدند، در مالزي ، در تركيه و در 

قطعات به دوبي . افريقاي جنوبي 
نجا به ليبي برده مي آو از فرستاده 

وسعت عمليات بود كه سبب لو .  شدند 
سيا و . رفتن شبكه عبدالقادر خان شد 

انتليجنت سرويس پي بردند كاري 
 2000و از سال . دارد انجام مي گيرد 

بدين سو،  از روابط خان با كره شمالي 
  . وردند آو ليبي سردر

اما سه سال طول كشيد كه : لوموند * 
  .هاي شبكه متوقف شوند فعاليت
مسئله اين بود كه چگونه :   كوررا ●

منزلت . بايد  بساط خان را جمع كرد 
او بمثابه قهرمان پاكستان  كار را مشكل 

بخصوص بعد از ترورهاي . مي كرد 
 سپتامبر كه امريكا بيش از پيش 11

نيازمند همكاري پاكستان در مبارزه با 
و سيا  انتليجنت سرويس .  القاعده بود 

فكر اين را هم كردند كه تأسيسات 
شبكه را در مالزي ، منفجر كنند اما اين 

اين در جريان سال .  فكر رها شد 
 بود  كه اطالعات در باره فعاليت 2002

اتمي ايران و فعاليت كره شمالي براي 
توليد بمب اتمي ، از پرده بيرون 

ن زمان، تدارك جنگ با آاما . افتادند 
تهاي ديپلماتيك را صرف عراق، فعالي

مضحك اين كه عراق : خود مي كرد 
تنها كشوري بود كه پيشنهاد خان را 
نپذيرفته بود و اينك ، به اين عنوان كه 
صاحب تأسيسات الزم براي توليد بمب 

بسا .  اتمي است ، گرفتار جنگ مي شد 
بخاطر جنگ امريكا و انگلستان با غرب 
و بود كه ليبي ترجيح داد با اين د

در مارس : كشور وارد معامله شود 
 ، مأموران قذافي به انتليجنت 2003

سرويس نزديك شدند براي گفتگو در 
اما همه چيز را نگفتند . باره خلع سالح 

و ليبي زير بار تفتيش بين المللي نرفت 
اين تفتيش كشتي بي بي سي چينا در .  

. مديترانه بود كه همه چيز را تغيير داد
، قطعات يدكي خاص در اين كشتي

تجهيزات اتمي ليبي يافت شدند و در 
، ليبي ناگزير شد همه 2003دسامبر 

بيشتر اطالعات قابل .  چيز را بگويد 
انتشار در باره شبكه عبدالقادر خان در 

ن زمان انتشار يافتند و پاكستان ديگر آ
  . نتوانست از او حمايت كند 

انگيزه عبدالقادر خان چه : لوموند * 
   ؟بود
ش پول ها عطانگيزه او تن: كوررا  ●

به باور من،  بيزاري از رفتار . نبود 
زيرا  غرب مي خواست .  غرب نيز بود 

ظرفيت اتمي را براي خود نگاه دارد و 
در كار توليد بمب اتمي توسط 
پاكستان بقصد تأمين امنيت خويش در 

   . برابر هند، اخالل مي كرد
اطالعاتي ناكامي سازمانهاي : لوموند * 

 سال، چگونه بايد 30غرب را بمدت 
   ؟توضيح داد

براي من قطعي است كه :   كوررا ●
در :  اين سازمانها شكست خورده اند

باره شبكه عبدالقادر خان، بسياري 
بگوئيم  مراحل . چيزها دانسته بودند 

مي توان گفت . مختلف وجود داشتند 
،  سازمانهاي 1970كه در سالهاي 

وپا  از كشف شبكه عاجز اطالعاتي ار
صاحبان صنايعي كه با . بودند 

عبدالقادر خان در ارتباط بودند، زير 
در . نظر بودند اما كاري انجام نشد 

، بيشتر اين سياست امريكا 1980سالهاي 

اطالعات در .  بود كه شكست خورد 
باره فعاليتهاي خان به مقامات مسئول 

له اما امريكا براي مقاب. داده مي شدند 
با شوروي سابق در افغانستان، به 
پاكستان نياز داشت  و مسئله انتشار 
اسلحه اتمي ، در رديف دوم اهميت 

برخي از مسئوالن .  قرار گرفت 
امريكائي كه به اين گزينش اعتراض 
كردند، مقام و موقعيت خود را از 

و باالخره ، در سالهاي . دست دادند 
ش ،  سازمانهاي اطالعاتي رد بخ1990

در . كاملي از شبكه را گم كردند 
  . اطالعاتشان ، نقصانها پيدا شدند 

مدهاي  آبنظر شما پي : لوموند * 
عمليات گسترده انتشار تكنولوژي اتمي 
توسط عبدالقادرها خان، براي امنيت 

  جهان، كدامها هستند ؟
 سخن امروز ايرانيان در :  كوررا ●

دموكراتيزه كردن سالح هسته « باره 
بي كم و كاست . شنيدن دارد »  اي 

ورند كه آهمان سخن را بر زيان مي 
 .   ، مي گفت1980پاكستان در سالهاي 

اما توجيهات ايدئولوژيك به كنار، 
ارثيه عبدالقادر خان انتشار وسيع 

البته او .  تكنولوژي اتمي است 
تجهيزات فروخته است اما همراه با 

 .  ن، دانشهاي فني نيز فروخته است آ
در نتيجه، تكنولوژي اتمي در دسترس 

تقاضاي جهاني بي وقفه . تر شده است 
بسياري از كشورها . افزايش مي يابد 

خواستار دستيابي به تكنولوژي اتمي و 
و نيز، . بسا تحصيل بمب اتمي هستند 

شبكه عبدالقادر خان مرز ميان قلمرو 
فعاليتهاي دولتي و غير دولتي را از 

ين سئوال را پيش ميان برده است و ا
چه خواهيم :  روي ما گذاشته است 

كرد اگر كسي ديگري چون عبدالقادر 
خان ، دست بكار ايجاد شبكه شود اما 
نه سالح اتمي بلكه سالح ميكروبي كه 
  نياز به تكنولوژي بسيارساده تري دارد ؟ 
    گوردن كوررا ، در بي بي سي، 

مؤلف . متخصص مسائل امنيتي است 
 و   Shopping for Bombsكتابهاي 

Rise and Fall of the A.Q. Khan 
Network , C. Hurst &CO  است.  

ناتواني هاي سازمانهاي : انقالب اسالمي
( و انگلستان ) سيا ( جاسوسي امريكا 

، يكي و دو تا ) انتليجنت سرويس 
اين سازمانها از بيماري شاه و : نيستند 

 گرايش مردم ايران به انقالب ، غافل
 از كودتا در افغانستان توسط .ماندند 

از . كمونيستها ، پيشاپيش اطالع نيافتند 
تحصيل اطالع پيرامون انحطاط و سقوط 
رژيم كمونيستي در روسيه و ديگر 

از فعاليتهاي . كشورها ناتوان ماندند 
از ايجاد و . القاعده بي اطالع ماندند

توسعه شبكه عبدالقادر خان بي اطالع 
  ...ز ا. ماندند 

 مه ، نزد عقلهاي قدرتمداري كه    با اينه
خود را نيازمند حمايت قدرتهائي چون 
امريكا و انگليس مي بينند، سيا و 

گاه از ما كان و ما آانتليجنت سرويس 
  !يكون هستند 

  
دورخيز براي سازش بر سر * 

  :تعليق غني سازي ؟ 
  
بر اينست  ) 86 خرداد 21 ( آفتاب ◄

 يز مذاكرات علچند روز پس ا: كه 
 يا  مسئول ارشد پرونده هستهيجانيالر
 ني سوالنا و همچنري با خاورانيا

 در آلمان و يجاني الريگفتگوها
 كه توسط وزي رجانتي ساس،يسوئ

   اني حاميا  نماد رسانهيفاطمه رجب
 ي با افشا، شود يدولت اداره م

   راني از مذاكرات محرمانه اييها بخش
  

  6در صفحه
  

  شدت تخاصم
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 يا هيتوافقات اول كرد كه اعالمو غرب 
 انجام »قيتعل «ي نوعيدرباره اجرا

 نهي زمني در اييها شده است و زمزمه
 ! شود ي مدهيشن
 

  با مطلبي كه زير عنوان وزيرجان    
»  نظامي قطعمي در برابر تصميكارشكن«

 يمنتشر كرده، بدون نام بردن از عل
كه در است  خبر داده ، يجانيالر

 و غرب انري اريمذاكرات اخ
 رشي پذ سر بريا هي اوليگفتگوها

بنا بر .  انجام شده استقي تعلينوع
 ممكن است تهران »وزيرجان «يادعا

 خود يوژهايفيتعهد دهد تعداد سانتر
 نخواهد كرد شتري عدد ب3000را از 

 وژهايفي ساخت و مونتاژ سانتريعني(
 درباره يو البته مذاكرات)  شودقيتعل
] R&D[وسعه  و تقي تحقيها تيفعال
 .  انجام شده استزين

توسط  خبر ني اانتشارهمزمان با     
   اتهاماترادي و اوزي رجاني افراطتيسا

 مذاكرات ي سابق و فعليها ميبه ت
 چند ،)الريجاني و يروحان (يا هسته

 ري اخيها  در هفتهزي نستيونيرسانه صه
 ي غربيها اند تهران با طرف ادعا كرده
 به كه خشك يزسا ي غنيدرباره نوع

 به UF6 ورود گاز »قيتعل «يمعن
 ي است مذاكراتژوفي سانتريها دستگاه

 يها  رسانه، حالنيبا ا. داشته است
 از مخالفت لندن و واشنگتن ييكايآمر
موضوع . اند  امر خبر دادهنيبا ا
 تي خشك اتفاقاً در سايساز يغن

 مورد اشاره قرار گرفته زي نوزيرجان
 دي تاكتي ساني شكل كه انياست بد

چه خشك  (قيكرده است هرگونه تعل
 ي قطعميبر خالف تصم)  خشكريچه غ

 يا  هستهيها تي ادامه فعالينظام برا
  . است

يا  رجا نيوز دروغ سازي مي كند آ     
و يا با انتشار اين اطالعات، زمينه را 
براي دورخيز دولت بقصد پذيرش 

ماده مي آتعليق غني سازي اورانيوم 
  كند ؟

  
ور دوم مذاكرات د

انجام مي گيرند يا نه ؟ 
مسلح كردن سني هاي 
عراق بر ضد القاعده ؟ 
مسئله كرد ؟  ايران به 
طالبان اسلحه مي دهد ؟ 

  :... و
  
بوش به دنبال خبر خوشي از * 

دور . عراق است و نمي يابد 
دوم گفتگوهاي امريكا و ايران 

  :نيز محتمل نمي نمايد 
  
 ژوئن 13( گزارشگر ليبراسيون ◄

از نيويورك گزارش كرده  )  2007
نها كه از حزب آنكه بوش و آاست با 

جمهوريخواه امريكا نامزد رياست 
جمهوري هستند ،  در علن،  دم از 
پيروزي در عراق مي زنند و تكرار مي 

اگر مي خواهيم تروريستها : كنند 
جنگ را به خاك امريكا نياورند، بايد 

ن آ در جنگ را به سرزميني ببريم كه
النه كرده اند،  اما خبر خوشي از عراق  

  . دريافت نمي كنند 
    اغلب عالئمي كه حكومت بوش از 
خود بروز مي دهد، گوياي دلهره و 
لرزشي نظير دلهره و لرزشي است كه 

موز ، نزديك و بهنگام آبه جان دانش 

از زماني كه .  امتحانات مي افتد 
پرزيدنت بوش به پيشنهادهاي 

 هاميلتون ، از جمله ، –ون  بيكر كميسي
بيرون بردن تدريجي قواي امريكا از 
عراق ، اعتناء نكرد و به جاي عمل به 

ن،  سربازان بيشتري به عراق فرستاد،  آ
.  ورد آخود را متعهد كرد نتيجه بدست 

دموكراتها كه مجلس را در دست 
از اين رو، . دارند، اين امر را دريافتند 

ت در ماه سپتامبر مقرر كردند حكوم
پيشرفتهاي بدست « گزارشي در باره 

مده در استقرار امنيت و ثبات در آ
 اين گزارش مي .ارائه كند » عراق 

ن تاريخ، آبايد شامل برنامه كار بعد از 
  .و ماه به ماه ، باشد 

    يك مشاور جمهوريخواه ، نزديك به 
تا اين زمان  : وزارت دفاع ، مي گويد 

ارد كردن فشار براي استراتژي و« 
نتايج خود را  » استقرار امنيت در بغداد 

بضرورت، بوش مي . ببار نياورده است 
بايد در ماه سپتامبر و بسا زود تر، در ماه 
ژوئيه ، خبر خوشي را به امريكائيان 

وگرنه ،  اندك اعتباري هم كه . بدهد 
نزد مردم برايش مانده است، از دست 

  . مي دهد 
 نگار نيويورك تايمز كه  يك روزنامه

در ديدار حضور داشته ، گزارش مي 
درياساالر ويليام فالون ، فرمانده : كند

قواي امريكا در خاورميانه ، به نوري 
المالكي مراجعه كرده و به او گفته 
است، چيزي بدهيد كه حكايت كند 
شما پيشرفتي در استقرار امنيت كرده 

  .  ايد 
مد آ توزيع در    درياساالر فالون مسئله

نفت را كه مشكل است ، با المالكي در 
ميان گذاشت و او نيز قول داد هركار 

دو روز پيش از .  بتواند خواهد كرد 
ن،  كشف شد كه ژنرالهاي امريكائي آ

تصميم گرفته اند به سني ها اسلحه و 
نها با آپول و بنزين بدهند تا كه 

و اين  برغم اين كه تا . القاعده بجنگند 
ين اواخر همين سني ها با خود هم

  .  امريكائي ها مي جنگيدند 
     حكومت بوش از راه حل كره 

يعني مي . ورده استآسخن بميان 
خواهد  يك  قوه نظامي در پايگاههاي 
سخت حمايت شده نگاه دارد و بقيه 

برويش آقواي خود را، به ترتيبي كه 
  .نرود، ببرد 

طالع نيز ا)    ژوئن 11(  ديلي تايمز ◄
مي دهد  كه محمد علي حسيني ، 

 9سخنگوي وزارت خارجه ايران، در 
ژوئن ابراز ترديد كرده است كه، در 
اين ماه، دور دوم  گفتگوهاي ايران و 

او به .  امريكا بر سر عراق وقوع يابد 
ايران مشغول : خبرنگاران گفته است 

 مه  28 ساعته 4مطالعه نتايج گفتگوهاي 
 گفت به گفتگوها است و ديرتر خواهد

  .ادامه خواهد داد يا خير 
 ژوئن ، رايس به وال 17    و در 

گفتگوها با : استريت ژورنال گفته است 
ايران بر سر عراق را نمي توان گفتگو 
ناميد و معامله اي بزرگ با ايران نيز در 

   .كار نيست
  

امريكا قبائل سني را بر ضد * 
  : ؟!القاعده مسلح مي كند 

  
گزارش كرده )  ژوئن 11 (  لوموند◄

ن شده اند آاست كه امريكائيها بر 
قبائل سني عراق را مسلح كنند  تا كه 

. خود با افراد سازمان القاعده بجنگند 
اين تجربه در ايالت انبار نتيجه خوبي 
داده است و اينك امريكائيها مي 
خواهند در مثلث سني نشين بكارش 

 مسلح كردن سني ها بدين قصد: برند 
نها با قواي امريكا بر ضد القاعده آكه 

بنا بر اطالعي كه . متحد شوند 
 ژوئن انتشار 11نيويورك تايمز در 

داده است، قواي امريكا به برخي از 
قبائل سني كه با القاعده پيوندهائي 
داشته اند،  پول و اسلحه و مهمات و 

اين قبائل . ذوقه مي دهند  آبنزين و 
عده بكار مي بخاطر روشهائي كه القا

ن آبرد، بخصوص  عمليات انتحاري،  با 
سازمان بريده اند و اينك حاضرند با 

ماده از آنها همچنين آ.  ن بجنگند آ
. حمله به قواي امريكا دست بردارند 

بيشتر از اين، حاضرند محلهاي بمبهاي 
كارگزاري شده و نيز دامهائي را به 

نها آامريكائيان بگويند كه القاعده براي 
بنا بر نيويورك تايمز، .  گسترده است 

يكچند از فرماندهان اجازه يافته اند با 
و . شورشيان سني وارد گفتگو شوند 

اين بدان معني است كه ژنرال داويد 
پترائوس فرمانده قواي امريكا در عراق 
و جانشين او ، ژنرال ريموند اوديرنو  

» الگوي االنبار « با به اجرا گذاشتن 
  .ده اند موافقت كر

 مسلح كردن دو طرف براي جنگ ●
   :تيآداخلي 

   در حقيقت، در اوائل سال، در ايالت 
انبار ، روش مسلح كردن سني ها و بر 

نها به استخدام افراد  براي آانگيختن 
مبارزه با القاعده ، بكار رفت و نتيجه 
اين شد كه از شمار حمالت به قواي 

ناگزير امريكا كاسته شد و افراد القاعده 
االنبار كه خطرناك . از فرار شدند 

ترين منطقه عراق براي امريكائيان بود 
  . اينك ديگر نيست 

     رهبران شيعه به اين معامله به ديده 
ن بيم دارند كه آظن مي نگرند و از 

سني ها را بفكر بازيافتن موقع مسلط 
شيخ خالد . خويش بر عراق بياندازد 
ر به دادن عفو العطيه  مقامات شيعه حاض

عمومي به شورشيان سني نيستند ولو 
يك مسئول . نها با القاعده جنگ كنند آ

هيچ تضميني : ديگر شيعه مي گويد 
وجود ندارد كه پس از مسلح شدن، 

هدف . سني ها قابل كنترل باشند 
حكومت عراق اينست كه گروه هاي 

ما بيشتر از . مسلح را خلع سالح كند 
ريم چرا بايد بر اندازه گروه مسلح دا

ن افزود و اسباب يك جنگ داخلي آ
  ورد ؟آتمام عيار را فراهم 

 –گزارش )  ژوئن 11(  استفراتفور ◄
ن،  آتحليلي انتشار داده است كه بنا بر 

در پي گفتگوهاي ايران و امريكا بر سر 
استقرار امنيت در عراق،  گرايشهاي 
سن  به يكديگر نزديك شده اند و 

جماع برسند و با خنثي نند كه به اآبر
كردن نيروهائي كه حاضر به همكاري 

مادگي الزم را براي مطالبه آنيستند،  
سهم خود از قدرتي كه قرار است 

  . تسهيم شود، مطالبه كنند 
    ارتش امريكا به برخي از ملي 
گراهاي سني و شورشي براي مبارزه 

اين امر . با القاعده ، اسلحه مي دهد 
  جامعه سني براي نشان مي دهد كه

گفتگوهاي امريكا با ايران ، تدارك 
سني هاي عراق نيز مانند . مي بيند 

نند كه در منطقه خود، آشيعه در كار 
نظمي برقرار كنند تا بتوانند در تقسيم 

  . قدرت در عراق شركت كنند 
 23 تا 17(  در مصاحبه با نيوزويك ◄

نوري المالكي نخست ) 2007ژوئن 
دام امريكا را در مسلح وزير عراق اق

كردن سني هاي عراق مورد انتقاد قرار 
او را در )  ژوئن 18( استراتفور . داد

اين اعتراض بيانگر اعتراض شيعه عراق 
ايران  اين كار . و ايران مي داند 

ارتش امريكا را مخالف نتايج 
  .   گفتگوهاي امريكا و ايران مي داند 

 حكومت او:      المالكي مي گويد 
مخالف با دادن اسلحه به طوايفي كه 

ماده جنگيدن با القاعده هستند، نيست آ
اما  ما تضمين مي خواهيم كه اين . 

ايلها و طوايف اسلحه را بطرف ديگر 
: او مي گويد . عراقيها بر نگردانند 

نها ايلها و آ. امريكائيها اشتباه مي كنند 
اينها به .  طايفه ها را نمي شناسند 

سلح مبدل مي شوند و گروههاي م
امنيت و ثبات كشور را به خطر مي 

  . اندازند 
 مه ، 4     در اجتماع شارم الشيخ ، در 

امريكا و ايران به اين تفاهم رسيدند كه  
ايران گروههاي شيعه را مهار كند و 

ايرانيها . امريكا گروههاي سني را 
مقتدي صدر و جيش المهدي و نيز 

ي عراق و مجلس اعالي انقالب اسالم
اين كارها مي . سپاه بدر را رام كردند 

ماده  مي آبايد سني ها و شيعه ها را  
كردند تا كه  معامله نهائي امريكا و 

  . ميز مي گشت آايران موفقيت 
     از اين رو، ايران با اقدام يك جانبه 
امريكا در منطقه سني نشين ،  موافقت 

 تهران نمي پذيرد كه امريكا . نمي كند 
زيرا ايران مي . سني ها را مسلح كند 

داند  امريكا تنها نمي خواهد القاعده را 
از ميان بردارد بلكه مي خواهد مي 
خواهد جامعه سني نيرومندي بسازد 
كه با قدرت شيعه هموزن شود و راه را 

  . بر توسعه طلبي ايران سد كند 
  

تركيه قواي خود را به داخل * 
برد منطقه كرد نشين  عراق مي 

و حزب كارگران كرد تركيه 
  :تش بس اعالم مي كند آ
  
خبر مي دهد )  ژوئن 11(  لوموند ◄

كه اين روزها تركيه نقاط نزديك به 
مرز را در كردستان عراق  بمباران 

مقتدي صدر به اين .  كرده است 
اقدام تركيه اعتراض كرده و گفته 

مردم كرد جزئي از ملت عراق : است 
 خود مي دانيم از هستند و ما وظيفه

  . نها دفاع كنيم آ
     روز شنبه ، وزير خارجه عراق 
اعتراض دولت اين كشور را نسبت به 
اين بمبارانها كه به روستاهاي منطقه 
دهوك خسارات سنگين وارد كرده 
اند،  به سفارت تركيه در بغداد ابالغ 
كرد و خواستار توقف توقف فوري 

  .بمبارانها شد 
جدائي طلب كرد در  3500    حدود 

كوههاي كردستان عراق پناه جسته اند 
نجا به هدفهاي نظامي در جنوب آو از 

نكارا آ. ناتولي، حمله مي كنند آشرقي 
اين حمله ها با موافقت و : مي گويد 

بسا حمايت مقامات كرد و شخص 
. مسعود بارزاني انجام مي گيرند 

سخنگوي وزارت خارجه تركيه مي 
به عالمتهاي مثبت داريم ما نياز : گويد 

وگرنه گفتگو بدين خاطر  كه دلپذير 
  . است، دردي دوا نمي كند 

ك در . ك.      جنگ تركيه با پ
خاك عراق، سخت امريكا را نگران 

اما ارتش تركيه ديگر .  كرده است 
هيچ باوري به ثمر بخش بودن 

ك . ك . گفتگوها براي حل مشكل پ
ق  سرباز در مناط100000. ندارد 

نزديك به مرز عراق متمركز شده اند  
و خطر جنگي در مرزهاي دو كشور 

بخصوص كه . بسيار افزايش يافته است 

 ژوئيه انجام 22انتخابات تركيه در 
ارتش تركيه نام عمليات .  خواهند شد 

» ضربه پتك « : را نيز معين كرده است 
فهرست عمليات تروريستي در خاك . 

از كارشناسان برخي . تركيه بلند است 
تركيه مي خواهند در : مي گويند 

خاك عراق، يك نوار به عرض يك 
ك .ك.ميدان اسب ايجاد كند تا پ

نتواند براي عمليات مسلحانه به داخل 
در روزهاي اخير، .  تركيه نفوذ كند 

قواي ترك يك رشته عمليات محدود 
در داخل خاك كردستان عراق انجام 

ماده آداده است كه جنبه تدارك و 
  .سازي را دارند 

خبر مي )  ژوئن 12(  استراتفور ◄
 ژوئن حزب كارگران 12دهد كه در 

بطور ) ك . ك. پ ( كردستان تركيه 
تش بس كرد و گفت  آيك جانبه اعالم 

اما . ماده گفتگو با دولت تركيه است آ
در صورت حمله قواي تركيه از خود 

  .دفاع خواهد كرد 
ر تركيه ،     در حال حاضر، نخست وزي

رجب طيب اردكان، در مقابله با ارتش 
.  تركيه ، دست باال را پيدا كرده است 

قواي تركيه را كه در مرزهاي عراق 
مستقر شده اند ، مهار و در همان حال 

ك را از راه .ك.مي كوشد مسئله پ
اما عالوه بر مسئله . گفتگو حل كند 

كردهاي تركيه، دولت تركيه با توقعات 
اق و نيز گفتگوهاي ايران كردهاي عر

  .و امريكا بر سر عراق روبرو است 
ن  اعالم شد كه آتش بس پس از     آ

قواي تركيه بمدت چند روز مناطق 
ك را در شمال .ك.تمركز افراد پ

و نيز ، روزي بعد . عراق بمباران كرد 
تش بس اعالم شد كه هوشيار آن آاز 

: زباري، وزير خارجه كرد  عراق گفت 
ماده  گفتگو با تركيه بر سر آعراق 

  . ك است . ك.پ
     ارتش تركيه نيز سخت مشغول كار 

 ژوئيه، اردكان و 22است تا انتخابات 
حزب عدالت و رشد او را بخاطر اين 

ك  قاطعانه عمل .ك.كه در باره پ
يكچند از .  نكرده است، بي اعتبار كند 

حمله هاي تروريستي اخير، از جمله 
نكارا و حمله آمه در  22عمل انتحاري 

 ژوئن در استانبول، 10تروريستي 
توسط ارتش و افراطي ترين الئيك ها 

. نها  پآ.  سازمان داده شده بودند 
ويز كردند تا  آك را  دست .ك

نخست وزير و حزب او را  ناتوان از 
  . ك معرفي كنند . ك .مهار كردن پ

      شايعه عمليات وسيع ارتش تركيه 
مد آن بعمل آ نيز بقصد در شمال عراق

ك .كه كوشش اردكان را بقصد مهارپ
.  ك از راه گفتگو ، دچار شكست كند .

اگر اردكان بتواند مقامات كردستان 
ك را از .ك.عراق را راضي كند پ

عمليات مسلحانه در خاك تركيه 
بازدارد، ثابت كرده است ژنرالهاي 
ارتش در پي ماجراجوئي هستند و 

  . نبوده است اقدام نظامي الزم 
  

ايران به : وزير دفاع امريكا * 
  :طالبان اسلحه مي دهد 

  
، ) ژوئن 13(  به گزارش لوموند ◄

روبرت گيت،  وزير دفاع امريكا، بهنگام 
بازديد از پايگاه امريكا در رامشتين 

:  ژوئن،  گفته است 13لمان ، در آ
ايران به طالبان اسلحه و مهمات مي 

نيم كه تهران مشكل است باور ك. دهد 
  . گاه نيست آاز اين امر 

     گيت كه پيش از اين از متهم كردن 
  ايران اجتناب مي كرد، به روزنامه نگاه 
  7در صفحه

  شدت تخاصم
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يك تحليل جديد بطور : گفته است 
روشن حاكي از اينست كه جريان 
اسلحه از ايران به افغانستان برقرار است 

با توجه به مقدار اسلحه اي كه به .  
نستان برده مي شوند،  مشكل بتوان افغا
ن را  به  قاچاق و تجارت مواد مخدر آ

نسبت داد و يا تصور كرد اين اندازه 
اسلحه، بدون اطالع مقامات دولت 

  . ايران به افغانستان فرستاده مي شود 
     مدتها است كه امريكا سپاه قدس را 
متهم به تعليم دادن و مسلح كردن شيعه 

اما در هفته . ي كند هاي عراق متهم م
هاي اخير، مقامات امريكا مي گويند از 

ايران اسلحه، بخصوص مواد منفجره  
گيت . به افغانستان فرستاده مي شوند 

احساس من اينست كه اين : مي گويد 
. اسلحه براي طالبان فرستاده مي شوند 

مدارك  خاصي : البته او مي گويد 
حاكي از اين كه دولت ايران اين 

ه را براي طالبان مي فرستد در اسلح
اطالع امريكا در باره . اختيار ندارد 

جريان اسلحه و مواد منفجره از ايران 
به  افغانستان است اما  هنوز مدركي 
حاكي از اين كه اسلحه بدستور دولت 

  .ايران فرستاده مي شود، ندارد 
)  ژوئن 14( سوشيتدپرس آ اما ◄

گزارش مي كند كه عبدالرحيم 
، وزير دفاع افغانستان  حاضر به وردك

تصديق قول امريكا بر اين كه حكومت 
ايران اسلحه براي طالبان مي فرستد، 

او توضيح مي دهد كه ما .  نيست 
روابط خوبي با ايران داريم و ايران 

نفع خود را در امنيت و ثبات افغانستان  
  . مي بيند 

ن، نيكال برنس، آ    روزي پيش از 
ارجه امريكا ، در معاون وزارت خ

مدارك خدشه : پاريس، گفته بود 
ناپذير در اختيار داريم حاكي از اين 
كه حكومت ايران براي طالبان اسلحه 

البته ، وزارت خارجه از . مي فرستد 
موضع گيري معاون وزارت خارجه ، 

مدارك حاكي از : واپس رفت و گفت
نند كه از ايران اسلحه براي طالبان آ

  .مي روند در افغانستان 
مسلم است :     وردك نيز مي گويد

كه اسلحه از ايران براي طالبان مي 
ن را كار آرود اما مشكل مي توان 

  .دولت ايران دانست 
  

هزينه نظامي جهان ؟ 
سامانه دفاعي امريكا ؟ 
همسايه شدن ايران و 

؟ و معامله !اسرائيل 
پنهاني سوريه و 

  :اسرائيل ؟ 
  

  ميليارد دالر هزينه1204
نظامي جهان كه نزديك به 

ن هزينه نظامي آنيمي از 
  :امريكا است 

  
بنا بر گزارش ساالنه مؤسسه بين المللي 

 11تحقيق در باره صلح استكهلم كه در 
ژوئن انتشار يافته و در همان تاريخ، 

ن را آخبرگزاري فرانسه چكيده اي از 
  انتشار داده است، 

 سال اخير ، هزينه نظامي 10ظرف  ●
  درصد افزايش يافته و در 37 جهان
 ميليارد دالر بالغ شده 1204،  به 2006

، هزينه 2006 تا 2005از سال .  است 
 درصد افزايش 5/3هاي نظامي جهان  

عالمتي از  تغيير اين گرايش . يافته اند 
  .مشاهده نمي شود 

  و بودجه نظامي امريكا، در سال ●
  ميليارد بود 7/528، به تنهائي ، 2006

 درصد هزينه نظامي جهان را 46كه 
هزينه سنگين .  تشكيل مي دهد 

عمليات نظامي در افغانستان و عراق  
يكي از داليل سنگيني بودجه نظامي 

  .امريكا است 
، بعد از امريكا، به 2006  در سال 

ترتيب هزينه هاي نظامي انگلستان و 
فرانسه و چين باالترين هزينه هاي 

 درصد هزينه هاي 5 تا 4نظامي و برابر 
  . نظامي جهان بوده اند 

 كشوري كه 15  هزينه هاي نظامي ●
 83مقام اول را دارند، به تنهائي ، 

درصد هزينه هاي نظامي جهان را 
  .تشكيل مي دهند 

 هزينه هاي نظامي روسيه كه ●
چهارمين هزينه نظامي اروپا هستند، در 

 2006 درصد و در سال 19، 2005سال 
از .  زايش پيدا كرده اند  درصد اف12، 

 كه روسيه شروع به افزودن 1998سال 
بر بودجه نظامي خود كرد، تا سال 

 درصد افزايش 155،  اين بودجه 2006
  .يافته است 

 هزينه هاي نظامي چين كه شتابان ●
بر بودجه نظامي خود افزوده است، در 
سال گذشته ، براي اولين بار، از هزينه 

چين .  ر شده اند هاي نظامي ژاپن بيشت
نمونه ايست از رشد باالي اقتصادي 
توأم با افزايش سريع هزينه هاي 

  . نظامي 
 توليد 100  فروشهاي نظامي كه ●

كننده اصلي دنيا انجام مي دهند در  
.   درصد افزايش يافته اند 3 ،   2005

بهاي اسلحه فروخته شده در اين سال، 
.  ميليارد دالر مي زند 290سر به 

كتهاي امريكائي و اروپاي غربي شر
بطور وسيع بر بازار اسلحه مسلط هستند 

 درصد اسلحه را اين 92به تنهائي ، .  
خريداران اصلي .  شركتها مي فروشند 

با .  نيز كشورهاي خاورميانه هستند 
نكه امريكا و كشورهاي اروپا از بي آ

   .گاهندآثباتي منطقه نيز 
  

قصد واقعي امريكا از 
 ضد موشكها و استقرار

: رادارها در لهستان و چك
ادغام سياسي افزون بر 

  :دفاع نظاميي 
  

ن آبر ) 2007 ژوئن 12(     لوموند 
شده است قصد واقعي حكومت بوش 
را از استقرار ضد موشكها و رادارها در 

  :اروپاي شرقي   اوضيح دهد 
نكه سر از كار انگيزه  يك آ براي ●

ريشه وريم ، مي بايد  آتصميم در 
محركهاي . ن را بجوئيم آفرهنگي 

.  رواني يك شخص يا ملت را بيابيم 
براي فهم تصميم امريكا بر استقرار 
رادار و ضد موشك در كشورهاي 
لهستان و چك نيز مي بايد همين روش 

  .  را بكار برد 
    تصميم امريكا در بكار بردن يك   

هدفي . وسيله نظامي خالصه نمي شود 
 مقصد استراتژيك منطقه بيشتر از يك
اين تصميم ترجمان . اي دارد 

ديدگاهي كم و بيش فلسفي از امنيت 
كاملي است كه امريكا ، سر زمين و 

ن برخوردار  آمردمش،  مي بايد از 
سيب پذيري سامانه آاندك .  باشند 

  . امنيتي غير قابل تحمل است 

     همانطور كه برونو ترتره ،  سر 
يقات استراتژيك محقق در بنياد تحق

حتي فكر تخريب متقابل  « مي گويد ، 
كه سياست اقناع دشمن، در دوران 

ن مبتني بود،  هرگز آجنگ سرد، بر 
توسط بخشي از نخبه هاي امريكا 

بنا بر سياست اقناع، يك . پذيرفته نشد 
حمله اتمي به كشور خصم درجا به 
. نابودي حمله كننده نيز مي انجاميد

حمله دست به حمله زيرا كشور مورد 
دفاع « اينك .  اتمي متقابل مي زد 

اصطالحي سخت » ضد موشكي 
محبوب و متحد كننده در امريكا است 

دليل موافقت امريكائيان با  صرف .  
ساالنه ميلياردها دالر در بهتر كردن 
تكنولوژي ضد موشكها و توليد 

نها، همين دلبستگي به آمدترين آكار
منيت خدشه سامانه دفاعي كامل و ا

  .ناپذير است 
  دليل دوم  كه عمر طوالني ضد ●

موشكها را تضمين مي كند،  زوج 
موشك قاره پيما و كالهك اتمي است 

اين زوج اسلحه تهديد كننده امنيت . 
. امريكا  در قرن بيست و يكم است 

مسابقه اتمي بنظر اجتناب ناپذير مي 
و بضرورت، كشورها بطرف .  نمايد 

اي دوربرد و قاره پيما مي توليد موشكه
در حال حاضر، تهران موشكي . روند 

 كيلومتر برد داشته 2000كه بيش از 
اما ارزيابي امريكائي . باشد،  را ندارد 

ها اينست كه ايران به استمداد از كره 
 2015شمالي ، مي تواند پيش از 

صاحب موشك قاره پيمائي  بگردد كه 
.  بردشان تا  امريكا خواهد شد 

موشكهايي با برد كمتر مي توانند  اروپا 
موشكهاي كره . را هدف قرار دهند 

  . اي   هم اكنون  تا ژاپن برد دارند 
     همانطور كه ترنها زمان به زمان 
سريع تر حركت خواهند كرد، برد 

و . موشكها ها نيز بيشتر  خواهد شد 
امريكائي نمي خواهند كند تر از ايران 

  .نند احمدي نژاد  عمل ك
 دو استراتژي امريكا و اروپا، ●

بخصوص فرانسه، يكسره مغاير با يكديگر 
. نيستند بلكه مي توانند همسو نيز باشند 

كه امريكا » جنگ ستاره ها « با  
راهنماي ايجاد سامانه موشكي خويش 

ن، عالوه بر زمين، در آگرداند و بنا بر 
فضا نيز اسلحه ذخيره مي شود،  رونالد 

 خواسد سالح اتمي را  كهنه ريگان مي
امروز  ، . و از رده خارج شده بگرداند 

ن بلند پروازي ،  آامريكائيان ، در 
اما در برابر  .  تخفيف قائل شده اند 
مثل »  التي « احتمال حمله دولت  

دولت ايران ، مي خواهد وسيله اي 
غير از  اسلحه اي داشته باشد كه در 

بطوري : برد مقام انتقام مي تواند بكار 
كه برونو ترتره توضيح مي دهد، مي 
خواهد اسلحه دفاعي را بر اسلحه 

  . تهاجمي بيفزايد 
، فرانسه  بشدت 90     در پايان سالهاي 

با طرحهاي دفاع موشكي امريكا 
ن بود كه آزيرا بر . مخالفت مي كرد 

اين سامانه، استراتژي اقناع را ضعيف 
ك، اما سخنراني ژاك شيرا. مي كند 

رئيس جمهوري پيشين فرانسه، در 
،  معلوم كرد كه  تحول 2006ژانويه 

محسوسي در موضع فرانسه روي داده 
اينك دفاع موشكي و اسلحه .  است 

تهاجمي را مكمل يكديگر و سبب 
.  تقويت سياست اقناع دشمن مي داند 

فرانسه به ضد موشكهائي عالقه پيدا 
كرده است كه بكار دفاع از قوائي مي 

يند كه در خارج از كشور، وارد آ
  . عمليات نظامي مي شوند 

  

توافق محرمانه سوريه و 
اسرائيل  بر سر جوالن در 
ازاي دوري گرفتن سوريه 
از ايران و حمايت نكردن 

  :از حزب اهللا لبنان 
  
 ژوئن، روزنامه اسرائيلي 16  در ◄
رتص،  متن نيمه رسمي توافقي را آها

دعاي روزنامه، انتشار داده است كه به ا
نتيجه مذاكرات محرمانه اسرائيل و 

 2006 تا ژوئيه 2004سوريه ، از سپتامبر 
بنا بر خالصه اي كه . ، انجام گرفته اند 

  لوموند همان تاريخ انتشار داده است ،
 متن نيمه رسمي نه امضاء شده است ●

ن را آو نه مقامات سياسي دو كشور 
گفتگو كنندگان . تصويب كرده اند 

سرائيلي و سوري به اين نتيجه رسيده ا
اند كه اسرائيل قواي خود را از بلندي 

 1967 كه در جنگ –هاي جوالن 
 خارج مي كند و به –تصرف شده است 

ن تاريخ باز مي آمرزهاي پيش از 
سوريه بر اينست كه  تخليه . گردد 

 سال 5قواي اسرائيل مي بايد طي 
ه اما اسرائيل  براينست ك. انجام گيرد 

 سال قواي خود را از بلنديهاي 15طي 
  .جوالن خارج كند 

 يك منطقه سبز در ساحل شرقي ●
در . يد آدرياچه تيبرياد  بوجود مي 

ن، يك پارك طبيعي ايجاد خواهد آ
شد كه هم به سراشيبي دامن مي 
گسترد كه روي به سوريه دارد و همه 
به سراشيبي امتداد پيدا مي كند كه 

  . رد روي به اسرائيل دا
 1    يك منطقه غير نظامي نيز به نسبت 

يعني يك . يد آ بوجود مي 4به 
 كيلومتر 4كيلومتر در خاك اسرائيل و 

  .  درخاك سوريه 
 سوريه متعهد مي شود كه ديگر به ●

حزب اهللا لبنان و حماس  كمك نكند و 
از جمهوري اسالمي ايران فاصله بگيرد 

.  
 نخست وزير: رتص مي نويسد آ   ها●

ريل شارون و جانشين آوقت اسرائيل، 
او اهود اولمرت در جريان گفتگوها 
كه در اروپا انجام مي گرفته اند،  بوده 

سخنگوي اولمرت و نيز نزديكان . اند 
رتص را تكذيب آشارون ، گزارش ها

  . كرده اند 
رتص ، از سوي سوريه، آ     بنا بر ها

فاروق الشرع معاون رئيس جمهوري و 
 وزير خارجه سوريه و يك وليد معلم

ژنرال عضو اداره اطالعات  سوريه  در 
و از سوي  . جريان گفتگو ها بوده اند 

لون ليل ، مدير آاسرائيل ، مذاكرات را 
كل سابق وزارت خارجه اسرائيل و 

رونسون ، يك يهودي صلح آگرگوري 
طلب امريكائي مذاكرات را رهبري 

 ،  Lielلون ليل آ. مي كرده اند 
ق مي كند كه اين گفتگوها تصدي

انجام شده اند اما حاضر نيست در باره 
  . ن توضيحي بدهد آمحتواي 

ن، روزنامه اسرائيلي آ  پيش از ◄
)  ژوئن 8( هارونوت آديگري، يديوت 

اطالع داده بود كه اولمرت ، نخست 
وزير اسرائيل ، پيام محرمانه اي براي 
بشار اسد ، رئيس جمهوري سوريه 

: ن،  گفته است آ در فرستاده و،
ماده است بهاي صلح با آاسرائيل 

يانكي گاالنتي، . سوريه را بپردازد 

سخنگوي نخست وزير اسرائيل،  اين 
  . اطالع را نه تكذيب و نه تأييد كرد 

 24     بنا بر گزارش روزنامه ، در 
وريل، در يك مكالمه تلفني، ژرژ آ

بوش ، رئيس جمهوري امريكا،  
 با گفتگوي صلح موافقت خود را

اسرائيل و سوريه به نخست وزير 
اما حاضر . اسرائيل ، اظهار كرده است 

. نشده است نقش واسطه را بازي كند 
ن پس، اولمرت چندين پيام از آاز 

طريق رهبران حكومتهاي تركيه و 
نها براي رئيس آلمان و مشاوران آ

  . جمهوري سوريه ارسال كرده است 
  

ن تحفه اي كه رژيم ايرا
تقديم اسرائيل كرده است 
يا ايران همسايه اسرائيل  

  :مي شود ؟ 
  
از )  ژوئن 18(  خبرنگار ليبراسيون ◄

اسرائيل گزارش مي كند كه اسرائيل 
نگران نفوذ ايران در فلسطين بعد از 
پيروزي حماس بر الفتح در نوار غزه 

  :است 
 از ديد اسرائيليها ، متالشي شدن ●

ي ها ، در حكومت وحدت ملي فلسطين
پي كنترل نوار غزه از سوي حماس، 
يك فرصت ديپلماتيك است كه مي 

  . بايد مغتنمش شمرد 
    اهود اولمرت ، نخست وزير اسرائيل، 
پيش از سفر به امريكا، در فرودگاه بن 

يك حكومت : گوريون، گفت 
فلسطيني كه حكومت حماس نباشد، 
طرفي است كه ما حاضريم با او 

    . همكاري كنيم 
       او روشي را كه در تقويت محمود 
عباس ، رئيس جمهوري فلسطين بكار 
خواهد برد، با پرزيدنت بوش در ميان 

اسرائيل سدهائي را .  خواهد گذاشت 
كه ميان اسرائيل و قسمت غربي رود 
. اردن برقرار كرده بود، بر مي دارد 

صدها كولني كه اسرائيليها خودكامانه 
.  ويران خواهد كرد ايجاد كرده اند را

 ميليون دالر پولي را كه اسرائيل 600
  . زاد مي كند آبلوكه كرده بود، 

 اگر از ديد اسرائيل ، روشي كه ، در ●
قبال ساحل غربي ،   بكار مي برد  بطور 
نسبي روشن است،  اما قبضه غزه از 
سوي حماس وضعيت بي سابقه و بس 

ورده است كه آبغرنجي را بوجود 
  . سان نيست  آنآاداره 
:  مي نويسد )  ژوئن 17( رتص آ   ها

اينك يك سازمان مسلح بر قسمتي از 
خاك فلسطين ، واقع در جنوب 
اسرائيل  ، مسلط است كه حاضر نيست 

بخالف . موجوديت اسرائيل را بپذيرد 
فتح كه در روند صلح شركت مي كند 
و مي كوشد ميان جنبشهاي فلسطيني با 

بوجود بياورد، صهيونيسم سازشي را 
حماس ويران كردن اسرائيل را يك 

و حداكثر با . واجب ديني مي شمارد 
  .تش بس موافق است آ
 ديروز، در حكومت اسرائيل  در باره ●

شفتگي آتدابيري كه بايد اتخاذ كرد، 
يا بايد اجازه داد آ. وجود داشت 

ب و برق و نفت و بنزين آساكنان غزه 
د  يا خير و مواد غذائي را دريافت كنن

؟ پاسخهاي ضد و نقيضي به اين پرسش 
: اهود اولمرت گفت . داده شدند 

روشي را پيدا خواهد كرد كه مواد 
  غذائي و دارو  به ساكنان غزه برسد و 
  8در صفحه

  شدت تخاصم
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.  از وقوع فاجعه انساني جلوگيري كند 
نكه چند ساعت پيش از او، آحال 

بنيامين بن اليزر، وزير زير بناها گفته 
بنظر او مي بايد هرگونه كمك به بود 

ب و آنوار غزه را قطع كرد به استثناي 
  . برق تا وقتي كه وضعيت روشن شود 

 بسياري از مفسران اسرائيلي نگراني ●
خود را از قرار گرفتن نوار غزه تحت 

چرا كه . سلطه حماس ، ابراز مي كنند 
حماس سازماني مسلح نزديك به ايران 

 100تر از است و در فاصله اي كم
كيلومتر از بيت المقدس و تل اويب 

  . قرار دارد 
ز گانور ، مدير مركز ارتباط آ     بو

برقرار كننده ميان دواير مختلف مبارزه 
سلطه : كننده با تروريسم ، مي گويد 

حماس بر نوار غزه از تهديد اتمي 
حماس يك  . ايران جدائي ناپذير است

عروسك خيمه شب بازي در دست 
 نژاد، رئيس جمهوري ايران احمدي
ميزان تهديدي كه متوجه . نيست 

ايران : اسرائيل است، چندين برابر شد 
حاال ديگر پايگاه زميني در شمال و 

در شمال از راه . جنوب اسرائيل دارد 
  . حزب اهللا و در جنوب از راه حماس 

 شايعه ها در باره مداخله نظامي ●
اسرائيل در نوار غزه كه چند ماهي 
است بر سر زبانها است ، قوت بتمام 

بنا بر نوشته روزنامه ساندي .  يافته اند 
تايمز، اهود باراك ، رهبر جديد حزب 
كارگر كه قرار است به زودي مقام 
وزارت دفاع را تصدي كند، طرح يك 
حمله وسيع را به نوار غزه، در سر دارد 
هرگاه حماس به پرتاب موشك بسوي 

   .اسرائيل پايان ندهد 
 تزاهي هانگبي ، رئيس كميسيون ●

دفاع و خارجه مجلس اسرائيل مي 
با توجه به اين امر كه غزه : گويد

پايگاه ايران شده است، اسرائيل مي 
  . بايد دير يا زود به نوار غزه حمله كند 

حمله اسرائيل : ز گانور مي گويدآ    بو
به نوار غزه موجب تلفات سنگين از دو 

 را حل نمي طرف مي شود و مشكلي
مگر اين كه حماس حمله . كند 

و حماس . گسترده اي به اسرائيل بكند 
، دير يا زود،  حمله بزرگ خود را  به 

ن زمان كه آ. اسرائيل خواهد كرد 
ايران بمب اتمي خود را بسازد،  براي 

سان تر آحماس حمله به اسرائيل 
  . خواهد شد 

نيز گزارش كم )  ژوئن 16(  فيگارو ◄
همسايه اسرائيل « مفصلي را به و بيش 

اختصاص داده و عنوان » شدن ايران 
« هارونوت ، آبزرگ روزنامه يديوت 

، شهر » شكلون آ دقيقه اي 5ايران در 
بزرگ  واقع در جنوب اسرائيل را  در 

يك .  ورده است آغاز گزارش خود آ
مفسر اسرائيلي تلويزيون ، توضيح مي 

 ميان داد كه از اين پس ، اسرائيل در
رئيس كميسيون دفاع .  تش است آدو 

مسلم : و وزارت خارجه كنست گفت 
است غزه يك پست فرماندهي ايران  

ايران بيش از پيش . برضد ما شده است 
زار خواهد و مقاومت ما را آما را 

زيرا بدين ترتيب . خواهد فرسود 
توجه ها را از برنامه اتمي خود منصرف 

  . خواهد كرد 
ن نظامي اسرائيل تأكيد مي      مسئوال

كنند كه حماس دهها ميليون دالر 
. كمك از تهران دريافت كرده است 

صدها تن از اعضاي حماس در ماههاي 
.  اخير در ايران تعليم ديده اند 

روشهائي كه بكار مي برند تقليد كاملي 
  . از روش حزب اهللا لبنان است 

    براي جلوگيري از گشايش جبهه 
 خود، اسرائيل روي دومي بر ضد

دولتهاي ميانه رو عرب براي جلوگيري 
از جريان اسلحه به نوار غزه حساب مي 

موس  ژيالد، مسئول مسائل آ. كند 
سياسي در وزارت دفاع اسرائيل مي 

حماس عضو جنبش اخوان : گويد 

اين جنبش ثبات . المسلمين است 
كشورهاي مصر و اردن و همه دولتهاي 

.   را تهديد مي كند ميانه رو خاورميانه
نها است كه مانع از جريان آپس بر 

. اسلحه از مصر به نوار غزه شوند 
اسرائيل اميدوار است ضربه تصرف غزه 
توسط حماس، مصر را متقاعد مي كند  
اقدام مؤثري در جلوگيري از جريان 

  . ورد آاسلحه به نوار غزه بعمل 
بدين سان، تبليغات غرب، : انقالب اسالمي 

 90 مالي كه –شركت مافياهاي نظامي با 
« درصد كار را انجام مي دهند،  ايران را 

ي مي كند كه عامل اصلي » محور  شر
جنگها در كشورهاي منطقه و نيز در 

حاصل اين تبليغات . سومالي است 
اينست كه  حمله نظامي به ايران ، از نو، 

 ژوئن، 19در : موضوع روز شده است 
 از بوش، بوش گفته بهنگام ديدار اولمرت

در مقابله با برنامه اتمي ايران، : است 
همه گزينه ها، از جمله حمله نظامي ، 

  .روي ميز است 
     پيش از او، رايس، وزير خارجه اش، 

فشار اقتصادي به يمن : گفته است 
خرابكاريهاي احمدي نژاد در اقتصاد 

   :ايران، موفق مي شود
  

خرابكاري احمدي 
د ايران نژاد در اقتصا

و تشديد 
  :فشاراقتصادي غرب 

  
  

رايس،  وزير خارجه امريكا، به  * 
انزواي بين المللي ايران و 
خرابكاري احمدي نژاد را در 
اقتصاد ايران ، چشم اميد دوخته 

  :است 
  
ترجمه )  خرداد 28( شرق ◄

گفتگوهاي رايس با وال استريت 
اين . جورنال را انتشار داده است 

  :فتگو  نقل مي كنيم ن گآقسمت را از 
 در حال كنم ي كه فكر مزي چكي    « 

 ي است كه انزوانيرخ دادن است ا
 يها استي و سندهي فزاي المللنيب

 نژاد در ي احمدزيآم  فاجعهياقتصاد
 را در يمطلب.  استدنيحال اثر بخش

... خواندم ي نفت مهي تصفتيمورد ظرف
 لي به دلخواهند ياكنون مردم واقعا نم

 در آنجا ي گذارهيت سرمامخاطرا
 اكنون مجبور جهي بسازند در نتشگاهيپاال

 كنند و يبند رهي را جنياند بنز شده
 ي خواهد گذاشت ولري تاثكنم يفكر م

 چه قاي كه دقمي توانم به شما بگوينم
   » .گذارد ي مريموقع تاث

  
 58نكات عمده هشدار نامه * 

استاد اقتصاد دانشگاههاي ايران 
  :اد به  احمدي نژ

  
  57 خرداد، هشدار نامه  21ايلنا در ◄

استاد دانشگاه را به احمدي نژاد انتشار 
  :چكيده نامه اينست . داده است 

كننده رشد اقتصاد    فاصله نگران-1
رغم افزايش   كشور از برنامه چهارم به

  :درآمدهاي نفتي

 نرخ رشد اقتصادي ايران در     
 3/5 و 4/5 به ترتيب 85 و 84هاي   سال

اين ارقام حدود دو . درصد بوده است
. تر از اهداف برنامه است  درصد پايين

ها در همين   بيني   نيز پيش86براي سال 
هاي ساالنه بانك   گزارش(سطح است

هاي سازمان   بيني  مركزي و پيش
هاي   ريزي و سازمان  مديريت و برنامه

 ).المللي  بين
داليل محدود بودن رشد اقتصادي 

بسيار گسترده بوده و ريشه در كشور 
ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور 

بعضي از عوامل مستقيم و مهم . دارد
اين پديده نامطلوب به شرح زير است 
كه حركت دولت در جهت اصالح آنها 

تواند منجر به رشد اقتصادي باالتر   مي
 :شود

 رشد توليدات در درجه اول در -1
گروي اعتماد و اطمينان عامالن 

هاي اقتصادي   اقتصادي و ثبات سياست
در صحنه داخلي و تعامل مناسب با 

رسد   به نظر مي. جهان خارج است
روند تصميمات دولت در جهت بهبود 

 .چنين شرايطي نبوده است
رغم هزينه كردن گسترده    به-2

درآمدهاي نفتي و كاهش نرخ سود 
تسهيالت بانكي، نرخ رشد انباشت 

 در 85 و 84هاي   سرمايه در سال
تر از هدف   سطحي به مراتب پايين

 .درصد است2/12برنامه چهارم يعني 
 تحقق رشد اقتصادي باال موكول به -3

وري است تا بتوان با   افزايش بهره
عوامل توليد موجود به توليد بيشتري 

به همين جهت در برنامه . دست يافت
وري كل عوامل   چهارم، رشد بهره

 درصد 5/2ساالنه توليد به طور متوسط 
قانون برنامه (پيش بيني شده است

 سال 2اما متأسفانه در ). 1383چهارم ،
اول برنامه چهارم چنين رشدي تحقق 

 .نيافته است
 حدود " جمعا85 و84هاي    در سال-4

 ميليارد دالر از درآمدهاي حاصل 80
از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق 

. )هاي بانك مركزي  گزارش(شده است
هر چند در ضرورت تبديل ثروت 
طبيعي به سرمايه هاي انساني و فيزيكي 
ترديدي نيست، اما مشكل بزرگ در 
اين فرايند از يك سو اتالف منابع نفتي 
در تخصيص غير بهينه آن است و از 
سوي ديگر محروم شدن جامعه از 
فرايند يادگيري براي روياروئي با 
بحران ها و چالش هاي رشد اقتصادي 

توسعه و رشد پايدار تنها در . ستا
فرايند تالش براي حل بحران ها و 
مشكالت فرا روي جوامع شكل مي 

شيوة تامين هزينه بحران هاي . گيرد
 اجتماعي از محل -اقتصادي 

درآمدهاي نفتي ، ساده ترين روش 
مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً 

چرا كه . كارآمدترين شيوه نيست
ها را اندكي به تعويق مي وقوع بحران 

اندازد ، ولي قطعا در آتيه نزديك 
بحران ها با ابعادي بزرگتر و پيچيده تر 
بروز مي نمايند و مانع رشد پايدارمي 

  .شوند
سياست انبساطي مالي و افزايش بي  - 2

  :رويه بودجه دولت 
دولت نهم بر خالف رويكردهاي برنامه  

كه چهارم به سياست مالي با اين تصور 
خرج كردن از محل درآمدهاي روز 
افزون نفت مي تواند مرهم دردهاي 
ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو 
سال اخير سياست انبساط مالي را در 

در تعقيب اين سياستها . پيش گرفت
هاي جاري دولت كه در سال  هزينه
 هزار ميليارد ريال 221 در حدود 1383

ليارد  هزار مي318 به 1384بود، در سال 
 هزار 401به 13 85ريال و در سال 

بيني  پيش. ميليارد ريال افزايش يافت 
شود كه در سال جاري اين رقم به  مي

.  هزار ميليارد ريال برسد500حدود 
شدن حجم دولت را  اين ارقام بزرگ 

بدون اصالحي در ساختار و كاركرد 
عالوه بر آن . دهد آن آشكارا نشان مي
هاي  ه اتكاء هزينهحاكي از روند فزايند

جاري بودجه به درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهاي 

 47هاي جاري به  مالياتي به هزينه
 5/61درصد در مقايسه با نسبت 

به . درصدي قانون برنامه چهارم است
همين دليل به رغم آن كه در قانون 

بيني شده بود كه در  برنامه چهارم پيش
 و 2/15ه به ترتيب دو سال اول برنام

 ميليارد دالر از منابع ارزي حاصل 6/15
از فروش نفت برداشت شود، اين رقم 

 1385 و در سال 3/35 به 1384در سال 
قوانين ( ميليارد دالر افزايش يافت43به 

  ).1383-1386بودجه سنواتي سالهاي 
 مغايرت سياستهاي پولي و بانكي  - 3 

زا دولت با رشد ، بهره وري و تورم 
  بودن آن

نظام پولي و اعتباري در چگونگي 
هاي اقتصادي نقشي  گردش فعاليت

كننده دارد و اين مهم را از طرق  تعيين
مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت 

حاصل نهايي و عملكرد . دهد مي
هاي بجا  درست اين نظام كه از دغدغه

و بسيار مهم مردم و مسئوالن است، 
االتر و تورم تواند رشد اقتصادي ب مي

ازاين منظر سياستها و . تر باشد پائين
روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه 
بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد 
نقد بسياري از محققان قرار گرفته 

رسد از آغاز  متأسفانه به نظر مي. است
هاي دولت نهم سياستهاي  فعاليت

تري  اعمال شده حتي جهت نامطلوب
ه كه موجب كاهش نيز به خود گرفت

نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم 
 .شده است

سياست انبساط پولي دولت موجب 
 نرخ رشد بدهي بانكها به  كهه استشتگ

 و 1384بانك مركزي در سال هاي 
 درصد 56,1 و 67,1 به ترتيب به 1385
 منفي 1383رقم مشابه در سال . برسد

دارايي هاي خارجي نيز . بوده است
ترتيب رشد بااليي را تجربه به همين 

نتيجه سياست انبساطي . نموده است 
پول پر ( پولي ، افزايش پايه پولي 

 و شش ماهه 84در سالهاي ) قدرت 
 و 45,9 به ترتيب به ميزان 85اول 
اين رقم در سال .  درصد است40,5

.  درصد بوده است17,5 برابر 1383
جلوه افزايش پايه پولي ، افزايش 

ل و آتي نقدينگي ، به گسترده ترحا
. رغم تالش هاي بانك مركزي است 

 به 85 و 84رشد نقدينگي در سالهاي 
 درصد 40 و باالي 34,3ارقام كم سابقه 

در حالي كه رقم مشابه . رسيده است
 درصد بوده 30,2 حدود 1383در سال 

تركيب نقدينگي به طرف اقالم . است
كوتاه مدت تورم زا گرايش يافته 

پرده هاي بلندمدت به سهم س. است
ويژه دو ساله و بيشتر در كل نقدينگي 

 روند 1385 و 1384در سال هاي 
چنين روندي بار تورمي . نزولي دارد

نرخ تورم . نقدينگي را تشديد مي كند
 روند صعودي 1385از مهر ماه سال 
چنانكه بر اساس . پيدا كرده است

شاخص بهاي كاال و خدمات مصرف 

 1385دوازده ماهه كننده، متوسط رقم 
در حالي .  درصد بوده است8/13آن 

كه اين رقم در ماه هاي دي و بهمن 
 درصد 17,6 و 17,3 به ترتيب به 85

بار تورمي افزايش . رسيده است
نقدينگي به جهت واردات گسترده، 
نرخ ارز اسمي ثابت و نرخ دستوري 
كاالها و خدمات دولتي كه در نهايت 

شور را در تخريب ساختار اقتصادي ك
بر دارد، كمتر متوجه سبد مصرفي 

نگاه كوتاه . كاالها و خدمات شده است
مدت رفاهي بر ديدگاه بلند مدت 

فشار . توسعه پايدار فائق آمده است
اصلي سياست انبساطي پولي سال هاي 

 50 متوجه افزايش حداقل 85 و 84
درصدي قيمت زمين و مسكن شده 

ه در فشار اوليه آن در اين مرحل. است
شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به 
تدريج متوجه شهرك هاي اقماري و 

گزارش (شهرهاي كوچك خواهد شد
  ).1383-1385هاي بانك مركزي

  : ادامه ركود در بازار سهام - 4
هاي  بازار سرمايه در مجموعه فعاليت

مالي با تأمين منابع مالي بلند مدت 
نقش مستقيم و نزديكتري با 

اي بخش حقيقي و در ه گذاري سرمايه
. وري و رشد اقتصادي دارد نتيجه بهره

ها در بازار سهام در دو ساله  فعاليت
 به رغم نقش حياتي و بالقوه 85-84

آن، روند نامطلوبتري را در مقايسه با 
. دهد هاي نظام بانكي نشان مي فعاليت

 تريليون 3/41ارزش كل معامالت از 
 تريليون 7/103 به 80ريال در سال 

رقم شاخص .  مي رسد83يال در سال ر
 بوده 5063، 81كل كه در پايان سال 
 12113 به 83است در پايان سال 

 نشانگر ركود 85 و 84آمار سال . رسيد
 84در سال . قابل توجه در بازار است
 درصدي 43در اين بازار كاهش 

 درصدي شاخص 21ارزش معامالت و 
 1385در سال . شود كل مشاهده مي

رقم .  پيش ادامه داردركود سال
 حدود 1386شاخص در ارديبهشت ماه 

 است و ارزش كل معامالت 9400
روزانه به سطح نازل چند 

بدين تر . ميلياردتوماني رسيده است
 1383-1385تيب در سالهاي 

دارندگان سهام، بازده حقيقي و اسمي 
پايگاه اطالع رساني (منفي داشته اند

 ).نسازمان بورس اوراق بهادار تهرا
تعداد كل سهامداران در پايان سال 

 ميليون نفر بود كه 2/3، حدود 85
معادل يك ( تريليون ريال 395صاحب 

 43سوم نقدينگي كشور و يا تقريباً 
اين ارقام . سهام بودند) ميليارد دالر

بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و 
امكانات بالقوه آن براي هدايت 

ستغالت و نقدينگي از بازار سوداگري م
هاي  كاالها و خدمات به فعاليت

و مقابله ) به معناي اخص كلمه( توليدي
ولي امكانات بالقوه اين . با تورم است

بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد 
ايران بسيار بيشتر از اين است و بايدبه 
خدمت گرفته شود، اما در دو سال 
اخير تعداد سهامداران جديدي كه 

 سهام شده اند در همسنجي وارد بازار
پايگاه . ( كاهش يافته است83با سال 

اطالع رساني سازمان بورس اوراق 
  ).بهادار تهران

 سياستهاي تجاري در جهت اتكاء  - 5
  :بيشتر به درآمدهاي نفتي و ركودتوليد

سياستهاي بازرگاني بخش مهمي از     
. نظام انگيزشهاي مالي را در بر ميگيرد

  امل تعيين نرخ ارز ، اين سياستها ش
  9در صفحه

  

  شدت تخاصم
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تعرفه هاي بازرگاني و تدابير غير تعرفه 
اي در حمايت از صنايع داخلي و 

انتظار مي . مشوقهاي صادراتي است
رود سياستهاي بازرگاني به نحوي 
تنظيم شود كه ضمن دستيابي به تعادل 
در بازرگاني خارجي، فعاليتهاي داخلي 
 به صورت گزينشي و هدفمند مورد
حمايت قرار گيرند و توان رقابتي الزم 

 .را در بازار جهاني كسب كنند
در دو سال اخير ارزش واردات كشور 

 ميليارد دالر 41در هر سال بالغ بر 
گزارش هاي بانك (بوده است

سيل واردات محصوالت ). مركزي
كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر 
. فعاليتهاي توليدي كشور وارد مي كند

ان داخلي تحت فشار توليد كنندگ
واردات كاالهاي مصرفي كه از مجاري 
گمركي و يا به صورت قاچاق وارد مي 

 ولي دولت بدون توجه . شود، هستند 
به عامل مهم آن كه نرخ ارز رسمي 
ثابت به همراه تورم دو رقمي است، 
بيشتر در پي توصيه هاي فرهنگي به 
مردم براي خريد كاالهاي داخلي 

 لنگر نرخ اسمي ارز استفاده از. است
براي مقابله با تورم زماني موجه است 
كه دولت همزمان با آن از طريق 
اعمال سياست پولي و مالي عوامل 

در غير . موثر بر نقدينگي را مهار كند 
اين صورت تعقيب سياست پولي و 
مالي انبساطي در كنار توسل به لنگر 
نرخ ارز، زمينه ساز ورشكستگي 

ده كاالهاي قابل واحدهاي توليدكنن
مبادله و گسترش بخش هاي توليد 

( كننده كاالهاي غير قابل مبادله است 
  ). بيماري هلندي

گذاري   محدوديت حجم سرمايه- 6
   :مستقيم خارجي

درسالهاي اخير سياست كشور در   
گذاري خارجي دگرگون  قبال سرمايه

هاي  مهمترين پروژه. شد
گذاري خارجي در صنعت خود  سرمايه

و سازي، مخابرات و فرودگاه امام زير ر
سئوال رفت و از آن ميان، اجراي دو 

در وضعيتي . پروژه بزرگ منتفي شد
كه فاينانس خارجي پروژه هاي 

گذاري متوقف شده است و  سرمايه
گشايش اعتبارات اسنادي براي 
كاالهاي وارداتي با مشكالت جدي 
مواجه گرديده است، انتظار نمي رود 

گذاري مستقيم  ب سرمايهدر زمينه جذ
 .خارجي موفقيتي نصيب دولت شود

به رغم تحوالت نامساعد ياد شده، اخيرا 
وزارت صنايع و معادن به نقل از 

گذاري وزارت امور  سازمان سرمايه
اقتصادي و دارايي خبر از تصويب 

گذاري خارجي به  طرحهاي سرمايه
در .  ميليارد دالر مي دهد5/10مبلغ 

 اين نكته ضروري اين مورد توضيح
است كه تصويب مجوزهاي 

گذاري به معناي تحقق  سرمايه
به همين دليل در . گذاري نيست سرمايه

آمارهاي انكتاد كه منبع معتبر بين 
المللي در اين حوزه است چنين 
دستاوردي به ثبت نرسيده و ارقام 

 درصد رقم اعالم 5تحقق يافته حداكثر 
در نكته ديگر اين است كه . شده است

گذاري خارجي ايران  قانون سرمايه
فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره 

گذاري خارجي طبقه بندي  سرمايه
اين اعتبارات تفاوت آشكار . شده است
. گذاري مستقيم خارجي دارد با سرمايه

لذا به نظر مي رسد ارقام وزارت صنايع 
گذاري  ، تصوير درستي از سرمايه
ست نمي مستقيم خارجي در كشور به د

  دهد
 ضرورت توجه بلند مدت به بازار  - 7

  :كار
در پي نرخهاي رشد باالي جمعيت در 

هاي گذشته، جامعه ما با يك  دهه
پديده جديد جمعيتي مواجه شده 

هاي اين پديده  شناخت ويژگي. است

و درك الزامات و پيامدهاي آن 
اي به اين  نيازمند روش و نگاه تازه

 جمعيت در طول. موضوع است
 بيش از دو برابر 1355-85سالهاي 

 ميليوني زير 36گشته و يك جمعيت 
 سال شكل گرفته است كه تا پايان 25

قرن حاضر بر همه اركان اقتصادي و 
اجتماعي، به ويژه بازار كار كشور اثر 

با توجه به اين عرضه . گذارخواهد بود
بالقوه نيروي كار، اگر نرخ مشاركت 

 ، براي آن فعلي افزايش چنداني نيابد
كه نرخ بيكاري نيز در سطح قابل 
تحملي قرار بگيرد، الزم است ساالنه 
نزديك به يك ميليون فرصت شغلي 
براي يك دوره طوالني در كشور 

 . بوجود آيد
بر اساس آمارهاي اعالم شده در طول 

 9474 نزديك به 1383-1385سالهاي
هزار فرصت شغلي ايجاد شده است 

 هزار فرصت 474يعني ساالنه حدود (
كه هر چند دستاورد در خور )شغلي 

توجهي براي كشور محسوب مي 
گردد، با نياز به ايجاد يك ميليون شغل 

از اين . در سال فاصله زيادي دارد
گذشته نكته مهمي كه بايد به آن توجه 
شود، متفاوت بودن فرصت شغلي از 

اخيرا دولت اعالم كرد . اشتغال است
 ميليون شغل  ماه گذشته دو18كه در 

بايد توجه كرد كه . ايجاد شده است
اگر حتي اين رقم درست باشد و 
حقيقتاً اعتبارات اشتغال زاي ارائه شده، 
به تحقق اين حجم از فرصت شغلي 
انجاميده باشد، اين به معني افزايش 
اشتغال كلي كشور به اندازه دو ميليون 

چه بسا هنگامي كه دولت . شغل نيست
ت اشتغال زا به يك بخش با ارائه تسهيال

از متقاضيان، براي آنها فرصت شغلي 
ايجاد مي كند، همزمان در بخش 
ديگري از اقتصاد، شاغالن موجود در 
. حال اخراج يا بيكار شدن هستند

بنابراين نه اعطاي تسهيالت اشتغال زا 
چون (به منزله ايجاد قطعي شغل است 

بسياري از اين اعتبارات در موضع خود 
و نه ايجاد فرصت ) نمي شوندمصرف 

. شغلي به مفهوم افزايش اشتغال است
گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس (

 ) ، مركز آمار ايران1385و مسكن 
عالوه بر اين امروزه در سطح جهان 
ايجاد كار شايسته يكي از اهداف 
اساسي دولتها محسوب مي شود و 
كارشناسان و سياستگذاران بر اين 

 ايجاد فرصت شغلي باورند كه صرف
كار شايسته داراي . ديگر كافي نيست

چهار ركن ايجاد اشتغال مولد، اعتالي 
حقوق كار ،گسترش تامين اجتماعي و 

  . افزايش گفتگوهاي اجتماعي است
 نامه به ناتواني حكومت 8   بند 

  و44احمدي نژاد در  اجراي اصل 
 نامه به نامساعد 9خصوصي سازي و بند 

شدن فضاي كسب و كار اختصاص 
  نامه، تشديد 10و در بند . يافته است 

  :فقر پرداخته شده است 
  : پايداري فقر و نابرابري -10

فقر و نابرابري محصول عملكرد نظام 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 

پديده اي عارضي نيست . جامعه است
 از طريق برخوردهاي كه بتواند

ايران از . دشواحساسي و مقطعي مرتفع 
چنان قابليت هاي توليدي بااليي 
برخوردار است كه وجود اشكال تاثر 
بار فقر و نابرابري در آن موجب سر 

فقر و . افكندگي هر ايراني است
نابرابري كه به دليل گستردگي، بخشي 
از تصوير دائمي جامعه شده است، اين 

 اذهان مطرح مي كند كه پرسش را در
چه كسي مسئول نابساماني ها است و 

نقش تشكيالت پرهزينه دولتي و 
نهادهاي غير دولتي كه از رديف 
بودجه هاي دولتي نيز برخوردارند 

 چيست؟ 
گرچه اين پديده محصول دولت فعلي 
نيست و بخش زيادي از آن ميراث 
دولت هاي گذشته است و راه حل آن 

نيست، اما آنچه كه نيز آسان و سريع 
سهم دولت نهم را در اين نابساماني ها 
برجسته مي كند تقارن شعارهاي 
عدالت محور از يك سو و گسترش 
پديده فقر و فساد و نابرابري هاي 
تحقير كننده عزت انسان هاي محروم 

 . از سوي ديگر است
از ابتداي دولت نهم بيم آن مي رفت 

ي و كه تاكيدات فاقد پشتوانه هاي علم
عملي بر عدالت محور بودن سياست 
هاي اقتصادي دولت، دير يا زود 
نتايجي مشابه پديده هاي آمريكاي 
التيني آن را در پي داشته باشد كه در 
آنها قربانيان اصلي، خود محرومين و 

اگر شعارهاي عدالت . فقرا بوده اند
محور بتواند در كوتاه مدت كثيري از 

تصادي را قربانيان بي عدالتي هاي اق
مجذوب كند اما در ميان مدت آسيب 
ها و سرخوردگي هاي ناشي از عدم 
تحقق انتظارات و وعده هاي غير 
عملي مي تواند براي هر جامعه اي ، به 
ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير 

  . باشد
هاي   سياست نامه به 11    و بند 

ريزي در   اي و تضعيف نهاد برنامه منطقه
 نامه  به اهميت تعامل 12 بند  وها  استان

با دنياي خارج و اثر ويرانگر بحران 
 به كاهش 13سازيها بر اقتصاد و بند 

سرمايه هاي اجتماعي حاصر سياست 
اقتصادي حكومت احمدي نژاد 

  :اختصاص يافته است 
 : كاهش سرمايه اجتماعي – 13

در نظريه پردازي توسعه، جامعه 
ه اند شناسان و اقتصاددانان همنوا شد

سرمايه «كه نقطه مركزي توسعه، 
از اين ديدگاه . است» اجتماعي

سرمايه اجتماعي در مقايسه با دو گونه 
نقش ) اقتصادي و انساني(ديگر سرمايه 
يعني بدون وجود سطح . زيربنايي دارد

معيني از سرمايه اجتماعي، نمي توان با 
گذاري  گذاري مالي يا سرمايه سرمايه

. ه توسعه دست يافتدر نيروي انساني ب
مشاهده شده است كه تنها بر بستر 
سرمايه اجتماعي است كه مي توان 
سرمايه اقتصادي را به بازدهي انداخت 

  .و سرمايه انساني را پويا ساخت
گاه دولت ها ـ با وجودي كه مي 

گذاري  كوشند با تشويق سرمايه
اقتصادي، توليد را تحرك بخشند ـ 

تماعي خود عامل تخريب سرمايه اج
مي شوند و بنابراين بر سر شاخ، بن مي 

راز اين كه سالهاست دولت ها در . برند
گذاري مي كنند  اقتصاد ايران سرمايه

ولي نتيجه نمي گيرند، در همين 
بعضي از شواهد نشان مي دهد . جاست

سرمايه اجتماعي در ايران وارد كه 
سرمايه . دامنه نزولي خود شده است 

اگر به .  افزاستاجتماعي متغيري خود
رشد بيفتد نرخ رشد خود را تشديد مي 
كند و اگر وارد فرايند كاهش شود 

اگر . خود را به سقوط مي كشاند
حكومت در ايران با يك چالش اساسي 
روبه رو باشد همانا كاهش سرمايه 

 .اجتماعي است
جامعه شناسان يكي از مولفه هاي مهم 

مي » اعتماد عام«سرمايه اجتماعي را 
و اعتماد مردم به دولت و . ننددا

مراجع رسمي بخش مهمي از اعتماد 
هيچ آفتي براي اعتماد مردم . عام است

به دولت بيش از بي ثباتي سياست ها، 
شتابزدگي تصميمات و اتخاذ سياست 

مردم اين ها . هاي بلند پروازانه نيست
را خوب مي فهمند و در تصميمات 

مردم . اقتصادي خود دخالت ميدهند
گونه به دولت اعتماد كنند و سرمايه چ

گذاري  هاي خود را از طريق سرمايه
در معرض خطر بگذارند و زمين گير 
كنند، در حالي كه بارها و بارها ديده 
اند كه سرمايه ها و دارايي هايشان با 
يك سخنراني در معرض تهديد و 
نابودي قرار گرفته است، تجارتشان به 

ني دولت يك باره با يك تصميم ناگها
ممنوع شده است و يا تجار بزرگشان ـ 
حتي اگر خطا كار ـ از طريق رسانه 
. هاي عمومي بي حرمت شده اند

مردم چگونه به تصميمات و قول و 
قرارهاي يك دولت اعتماد كنند در 
حالي كه مي بينند يك شبه يك وزير 
عزل مي شود بدون آن كه بدانند 
 عملكرد او چگونه يا تخلف و قصور او

مردم چگونه اعتماد . چه بوده است
كنند وقتي همه تجربه هاي پرهزينه 
گذشته انكار و بر تجارب تازه ناشناخته 
اصرار مي شود؟ در شرايطي كه 
تصميمات كليدي اقتصادي نه تنها به 
تاخير مي افتد بلكه پس از تصميم 
گيري ، مجددا مصوبات با دستورهاي 
متناقض، اجرا نمي شوند و يا مورد 
ترديد قرار مي گيرند، اعتماد چگونه 

  مي تواند شكل بگيرد؟ 
 خرداد  احمدي نژاد در 26 در ◄

ما : پاسخ به اين هشدار نامه گفته است 
گيري   در تصميمشتابزدگيرا متهم به 

كنند، يك نفر از اقتصادداناني كه  مي
مدعي است، بيايد ادعاي خود را به 

   .صورت علمي ثابت كند
لت مي كند كه او نامه    سخن او دال

چرا . استادان اقتصاد را نخوانده است 
كه در هر بند هشدارنامه، داليل بيان 

  . شده اند
 استادان امضاء كنند، احمدي نژاد ◄

و مسئوالن اقتصاد در حكومت او را 
  .زاد كرده اند آدعوت به بحث 

موزش و آوضعيت : انقالب اسالمي 
پرورش همانند وضعيت اقتصاد كشور 

تحقيق ژاله وفا شما را از وخامت .  است 
   : گاه مي كندآموزش و پرورش آوضع 

  
  

  ژاله وفا 
  

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 

پرورش ايران  در 
  15  بخش ،21قرن 

  
علل محروميت ها و تبعيض  

   در حق آموزش دختران
  

خانم معلمي درد آشنا و مسئول از 
 ، بعد از اينكه طي نامه اي مشهد 
انب را مورد لطف و تفقد خود اينج

 ، خواستار آن شده اند قرار داده اند 
كه در مورد علل محروميت دختران و 
زنان جوان از تحصيل در كشورهاي 
در حال توسعه منجمله ايران تحقيق 

چرا .كنم و حاصل آن را ارائه دهم  

كه خود در دوران معلميشان در درگز 
  دختر  شاگرد3شاهد ترك تحصيل 

استعدادشان آنهم بدليل فقر خوش 
و نيز پرسيده  بوده اندمادي و فرهنگي

اندكه آيا  تمامي دول كشورهاي در 
حال توسعه همچون دولت ايران در 
راه تحصيل دختران سنگ اندازي 

  ميكنند؟
ضمن سپاس از اين معلم ارجمند كه 
موضوعي چنين مهم را ياد آور شده 
 اند ،الزم است خاطر نشان سازم كه 

داختن به  زواياي مختلف اين پر
هاي  موضوع آنهم با توجه به برنامه

كشورهاي در حال توسعه  در يك 
چرا كه ارائه . شماره مقدور نميباشد

آماري كه ايشان بر روي آن نيز تكيه 
 با .دارند خود  بر تطويل كالم ميافزايد

اين وجود  در اين شماره ابتدا به ارائه  
ط بين گزارشهاي سازمانهاي ذيرب

بررسي علل المللي در اين خصوص و 
 در سطح محروميت از تحصيل دختران

جهان  و نيز اقدامات چند كشور در 
مبارزه با اين محروميت اساسي 

  .ميپردازم
ابتدا به آمار جهاني در مورد محروميت 
دختران و زنان از تحصيل و طرق 
مبارزه با آن در  برخي كشورها  توجه 

 :نماييم
 در كنفرانس 1990ال در اوايل س

 " آموزش و پرورش براي همه"جهاني
در جامتين تايلند ، هدفهايي براي 
ارتقاء سطح تساوي دسترسي دختران و 
. زنان به آموزش و پرورش تدوين شد 

 در اجالس  2000سپس در آوريل سال 
جهالني آموزش و پرورش در داكار  

 نماينده از كشورهاي 164حدود 
مصوبات را تاييد مختلف  مجددا  آن 

نمودند و قرار بر اين شد كه تا سال 
 تساوي جنسيتي در آموزش و 2005

آما . پرورش آن كشورها فراهم آيد
 75اين موعد بسر آمد و هنوز بيش از 
  . كشور اين هدف را ناديده گرفته اند

يونيسف (صندوق كودكان سازمان ملل 
  در گزارش 2004وريل آ 21، در )

وميت تحصيلي خود در مورد محر
  :دختران  آمار زير را ارائه داده است

 11 ميليون كودك شش تا121بيش از
ساله در سراسر جهان از آموزش 
محروم هستند كه بيش از نيمي از آنان 

، در . را دختران تشكيل مي دهند
 در كشورهاى جنوب 2002سال

 ميليون دخترو در كشورهاى 24آفريقا
تر از  ميليون دخ23 / 5آسياى جنوبي 

 كشور 46در . آموزش محروم بودند
جهان، كودكان دختر مانند پسران از 
حق تحصيل برخوردار نيستند و تفكر 
متحجرانه از جمله ازدواج اجبارى 
دختران در سنين پايين عامل اصلى 
محروميت كودكان دختر از حق 

تحصيالت نه فقط براى .تحصيل است
 موفقيت هاى يك دختر جوان حياتي

لكه براى كاهش فقر، متوقف  ، باست
كردن بيمارى ايدز و كسب اهداف 

يونيسف در نظر . ديگرضرورى است 
 كشور جهان 25 در2005 تا سالشت دا

كه وضعيت آموزشي دختران در سطح 
بسيار پاييني قرار دارد، طي اقداماتي 
تعداد دانش آموزان دختر رابا تعداد 

  .دانش آموزان پسر برابر كند
 پرورشي تدوين –ي  برنامه آموزش

شده در مركز مطالعات آموزشي 
اي  برنامه) UNGEI(دختران يونيسف 

است كه براي يك دوره پنج ساله 
 . درنظر گرفته شده است

طور خاص بر روي   اين طرح كه به
تحصيل دختران و كودكان سراسر 

در كشورهاي ) VOC(جهان در خطر 
نيازمند متمركز شده، دوره نخست 

   با عنوان 2005 سال خود را كه از
  10در صفحه

  

  شدت تخاصم
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» جنبش جهاني تحصيل دختران«طرح 
در كشور زيمبابوه آغاز شده بود به 

هاي  پايان رسانده و اكنون در ماه
 ميالدي، مرحله دوم 2007نخست سال 

تر، براي  طرح، به صورتي گسترده
دختران سراسر جهان و تعداد بيشتري 

اعم از ) VOC(از كودكان در خطر 
 -.و پسر به اجرا در آمده استدختر 

UNGEI اجراي اين برنامه را، تكميل ،
 آموزش براي EFA(برنامه آموزشي 

هاي آموزشي  ؛ يكي از برنامه)همه
» اهداف توسعه و آموزش هزاره«

داند و معتقد است  سازمان يونيسف مي
ها و  هاي تكميلي نقص اجراي برنامه

هاي  كمبودهاي موجود در برنامه
اهداف توسعه و « چون اي گسترده

را برطرف خواهد » آموزش هزاره
 .كرد

 پنج پايه شاخص
هر چند هدف اصلي طرح، ارتقاي 
سطح آموزش و پرورش دختران و 
كودكان در خطر اعالم شده است؛ اما 

هاي اجتماعي، بخش  آموزش مهارت
. گيرد ها را دربر مي ديگري از آموزش

ها را درپنج  ترين محور آموزش شاخص
 توان خالصه كرد؛ ميبخش 

 فراهم كردن شرايط مناسب براي -1
تحصيل همه دختران به ويژه ادامه 
تحصيل آنها از مقطع ابتدايي به بعد، 

ترين دوره ترك  براساس آمار شاخص
تحصيل دختران از سن ورود به مقاطع 
تحصيلي پس از دبستان ذكر شده 

كاهش هزينه تحصيل، ساخت و . است
طق محروم؛ تجهيز مدارس در منا

فراهم كردن زمينه مناسب براي حضور 
دختران در مراكز آموزشي، جلوگيري 
از جذب آنها به گروه كودكان كار؛ 

ها براي جلوگيري  تامين نياز خانواده
از استفاده از دختران براي تامين 

 .مخارج خانواده
 شرح دقيق لزوم تحصيل دختران -2

. ها هاي الزم به خانواده با ارائه آموزش
ممانعت از تحصيل دختران از سوي 
والدين به ويژه پدر يا برادر، يكي از 
داليل اصلي ترك تحصيل و يا عدم 

 .ورود آنها به مدرسه است
آموزش راههاي ابتال به ايدز و يا . 3

 به دختران و HIVآلودگي با ويروس 
براي ) VOC(كودكان در خطر 

كاهش تعداد دختران مبتال به ايدز و يا 
 ابتال به ايدز HIV. ي با ويروسآلودگ

 يكي از مهمترين HIVو يا ويروس 
داليل ترك تحصيل دختران در 
كشورهاي فقير و نيازمندي چون 

آلودگي . كشورهاي آفريقايي است
والدين نيز عاملي براي ترك تحصيل 
دختران و به عهده گرفتن سرپرستي 

 . خانواده از هر جهت است
ي از  آموزش، راهي براي جلوگير-4

سوءاستفاده جنسي از دختران جوان و 
هاي تبهكار براي  يا فروش آنها به گروه

سوءاستفاده جنسي يا فروش و قاچاق 
 .دختران يا اعضاي بدن آنها ست

هاي آموزشي براي  برگزاري جلسه
والدين به منظور از بين بردن 

 فرهنگي –تفكرهاي غلط اجتماعي 
 ضرورت ازدواج زودهنگام ،چون

 ممانعت از تحصيل و كار ،دختران
هاي متعدد  دختران، ضرورت زايمان

دختران جوان براي افزايش تعداد 
اين عوامل شاخصي براي ... فرزندان و

جلوگيري از تحصيل يا ادامه تحصيل 
  .دختران است

بنا بر آمار يونسكو در كشورهاي  تانزانيا 
، زيمباوه ،اوگاندا ، كنيا و ماالوي شاهد 

. ت نام دختران ميباشيمافزايش شمار ثب
اما  دختران همچنان با كمبودهايي از 
قبيل كمبود معلمان مجرب و كالس و 

عالوه بر آن . كتاب درسي  مواجه اند
فقر و تبعيض پايه اصلي نابرابريهاي 

تران اغلب خد.جنسي در آموزش است

به دليل ازدواج زود رس و يا كار در 
درون منزل و يا بيرون از خانه از 

در واقع در مقايسه . نند يل باز ميماتحص
با پسران  ،دختران  در هنگام تحصيل 
در انجام تكاليفي همچون اداره و 
نظافت خانه و سرپرستي خواهران و 

عدم وجود . برادران الزام دارند
بهداشت مناسب  براي دختران و نيز  
فاصله زياد بين مدرسه و خانه  و ترس 

ي والدين از وجود خطرهاي حيثيت
براي دختران در اين فاصله و سنتهاي 
فرهنگي  و انواع جنگها ، موانع اصلي 
. عدم تحصيل دختران محسوب ميگردد

 كشور  جهان از هر چهار 40در بيش از 
 دختر در دوره متوسطه 1دختر تنها 

تبعيض در حق دختران  . ثبت نام ميكند
از بدو تولد در خانواده و سپس 

  .  اجتماع  روا ميرود
در 2005ا بر آمار يونسكو در سال بن

برخي از كشورها پيشرفتهاي شايان 
من باب . توجهي را مالحظه مينماييم

 نيمي 1990در بنگالدش در سال نمونه 
از دختران واجد صالحيت ثبت نام در 
مقطع متوسطه ، از تحصيل محروم 

 2005ولي اين نسبت در سال .بوده اند
بهبود اما اين .برابر با پسران شده است

وضعيت دال بر برابر شدن فرصتهاي 
دستيابي به آموزش دختران نيست و 
هنوز دختران و پسران  بسياري  در آن 

اما يكي از . كشور  از تحصيل محرومند
موثر ترين شيوه ها براي ارتقاء سطح 
حضور دختران در مدارس متوسطه 
اين بوده است كه دولت به  خانواده 

 مستقيم ها بطور مستقيم و يا غير
كمكهاي مالي ارائه داده است تا 
دختران بتوانند در مدارس ثبت نام 

مدارسي وجود دارند كه در . كنند
ازاي كمك غذايي و مالي به خانوا ده 
ها از آنها قول ميگيرند كه دختران تا 

لذا در .  سالگي ازدواج نكنند18سن 
مناطقي كه بين ارزش تحصيل و در 

ضهايي وجود خانه ماندن  دختران تعار
دارد مشوقهاي مالي ميتوانند بسيار موئر 

و از طرف ديگر  ساعات مدرسه . باشند
در روستا ها را با ساعات كار دختران 
در منزل به نحوي تنظيم كرده اند كه  

درس ( دختران براي هر دو كار 
وقت كافي ) خواندن و كمك در خانه 

اين راه كارها . در اختيار داشته باشند
وده است براي غلبه بر سنني روشي ب

كه مانع از آموزش و پرورش دختران 
در استاليا نيز دولت  از . ميشده است 

   طي پروژه اي بنام پروژه 1990سال
 3اصالحي تساوي جنسيتي ، هر ساله 

ميليون دالر براي تسهيل توسعه برنامه 
درسي مدارس اختصاص داد  تا به 
دختران و پسران بطور مساوي 

 1992همچنين از سال .  ه شوداختردپ
دولت  دوازده برنامه هر يك با هدف 
محروميت زدايي از دانش آموزان 

دختر  مدارس تدوين كرد  كه هدفش  
به حد اكثر رساندن نتايج آموزش و 
موفق شدن دانش آموزان محروم 

بوده است و جمعيت مورد هدف آن  
دانش آموزان محروم دختر از خانواده 

 -اي سابقه اقتصادي هاي فقير دار
اجتماعي پايين و يا خانواده هاي بومي 
و جزيره نشين و يا حاشيه نشين و 
منزوي و يا خانواده هاي كم سواد ، 

  .ه استمعتاد ، خشن و بد رفتار بود
دولت در سال ، د اندونزي همچنين 

 آموزش اجباري دوره نه ساله  1994
با اين هدف كه تا .پايه را تصويب كرد

 15 تا 13اد سنين ر تمام اف2004سال 
سال آموزش دوره اول متوسطه را 

جزاير پراكنده . طي كرده باشند

اندونزي عملي كردن اين پروژه را با 
لذا .مشكالت عديده روبرو ميسازد 

مدارس آزادي را بنياد نهادند كه 
مبتني بر سيستمي است كه دانش 

 روز در هفته را در 5 تا 4آموزان 
زل خود تحت نظر محلي نزديك منا

يك معلم با استفاده از مواد آموزشي 
مطالب . خود آموز تعليم ميبينند

آموزشي به نحوي طراحي شده اند 
. كه نيازمند حد اقل كمك معلم باشند

و معلمان از افراد با صالحيت انتخاب 
 و حتي برنامه هاي راديويي  اند شده 

آموزشي خاصي براي مناطق و جزاير 
بدين ترتيب .يه شده انددور افتاده ته

و هفتاد و يك هزار دانش  يك صد
 مدرسه آموزش دوره 951آموز در 

 تا 1996اول متوسطه را در سالهاي 
اين دانش . آموزش ديده اند1997

آموزان اهالي جزاير و مناطق دور 
  . افتاده و خانواده هاي فقير بوده اند

 
اما نگاهي بيندازيم به آمار دختران 

  :يل در ايرانمحروم از تحص
متاسفانه هنوز آمار رسمي از طرف 
وزارت اموزش و پرورش در مورد 
تعداد واقعي دختران و حتي پسران 
محروم از تحصيل ارائه  داده نشده 

  .است
 سايت يونيسف در بخش مربوط به 

 آمار زير را كه ناقص گزارش و ايران 
 و همه مناطق ايران را در بر است

  :ست داده اارائه نميگيرد ،
ترسي به سيستم آموزشي و ادامه دس

هاي پيش روي  تحصيل يكي از چالش
ايران به ويژه در  بسياري از دختران در

 .  است مناطق روستايي
به دليل اين كه دختران بايد فاصله 

ترين  رسيدن به نزديك زيادي تا
مدرسه طي كنند، ادامه تحصيل در 
 دوره راهنمايي پس از سپري كردن

يي مشكل بسياري از دختران دوره ابتدا
هايي براي مواجه  البته استراتژي. است
معضل وجود دارند اما بسياري از  با اين

دختران همچنان از دسترسي به 
مانند چرا كه  مي آموزش راهنمايي باز

هاي در نظر گرفته شده، از نظر  حل راه
حاضر  در حال. فرهنگي مناسب نيستند

دوره در سطح ملي ميزان انتقال از 
 براي  ابتدايي به دوره راهنمايي

 80درصد و براي دختران 90پسران 
  .باشد درصد مي

موانع فرهنگي همچنين دختران را از 
تحصيل بعد از دوره ابتدايي باز  ادامه
 بنابراين مراوده با والدين و .دارد مي

 در .بايستي بيشتر شود جوامع مختلف
باسوادي زنان  مناطق شهري، ميزان

 درصد است در حالي كه 82حدود 
اين ميزان در مناطق روستايي نزديك 

هاي  چالش. باشد درصد مي 62به 
ديگري نيز وجود دارند كه از آن 

مشاركت  توان به فقدان جمله مي
گسترده، فقدان دسترسي به اطالعات، 
دانش و منابع، خشونت خانگي و سطح 

اي  هاي توسعه مشاركت در برنامه پايين
   .اشاره كرد
  اقدامات

برنامه كشوري يونيسف از اصالحاتي 
آموزشي و يادگيري را  هاي كه فعاليت

در مدارس تحت تاثير قرار داده و بين 
كند،  جوامع و مدارس رابطه ايجاد

الگوي آموزش . كند حمايت مي
دختران روستايي كه توسط يونيسف 

گروههاي  تدوين شده، در بسيج
ثر دختران در سيستان و بلوچستان مو

بوده و منجر به كاهش ميزان ترك 
هاي منفي  و تغيير نگرش ها تحصيلي

   . دختران شده است نسبت به تحصيل
آموزشي  هاي  كارگاه2005در سال 

براي مقامات محلي و افراد سرشناس 
جامعه سازماندهي شد تا مشاركت 

اجتماعي زنان در بستر  اقتصادي و
چنين  هم. اجتماعي تسهيل شود

  بيشتري براي  آموزشي يها كارگاه
هاي  زنان روستايي درخصوص مهارت

هاي ارتباطات فردي  زندگي و مهارت
هاي آموزشي  كارگاه برگزار گرديده و

درخصوص توانمندسازي زنان در حال 
بطور كلي مقرر شده  .برگزاري است

نام  است كه به منظور دستيابي به ثبت
هاي محروم  همگاني در مدارس، استان

 استانداردهاي كشوري منطبق بايد با
براي مثال، آمار دولتي بيانگر . شوند

 نام آن است كه ميزان ثبت
كه  است، درحالي صدرد 97,2 مدارس

وبلوچستان براي  اين آمار در سيستان
درصد و براي دختران تنها  81,8 پسران
همچنين با   . درصد است71,5

هاي متمركز شده بايد اطمينان  فعاليت
ه همه كودكان حاصل كرد ك

. تحصيالت ابتدايي را به اتمام برسانند
بيانگر )  ميالدي2001 (1382آمار سال 

كاهشي مداوم در ميزان اتمام دوره 
هاي سني مختلف  ابتدايي در گروه

عوامل موثر در عدم اتمام  .است
تحصيالت ابتدايي شامل كيفيت پايين 

تجربه،  امكانات آموزشي، مربيان بي
ن و وجود عقايد منفي كمبود معلمان ز

  . نسبت به تحصيل دختران است
و اما آمار پراكنده اي كه اينجانب از 
مسئوالن منطقه اي آموزش و پرورش 

  :گرد آوري كرده ام
مسئول مدارس عشايري استان ◄

در روزنامه 1384/ 8/10بوشهر در 
بعلت نبودن : خراسان  اعالم كرد 

مدارس راهنمايي و دبيرستان 
 درصد دختران عشاير 90روزي  شبانه

پس از گذراندن مقطع ابتدايي مجبور 
  شوند به ترك تحصيل مي

بنا به گزارش دفتر مطالعات و تحقيقا ◄
نسب    صغري محسني، خانم ت زنان

دانشگاهي آموزش از  مدير دوره پيش
: اعالم كرد 12/1385 /17راه دور در

 هزار زن و 50در سال تحصيلي جاري 
مشكالت مالي از دختر جوان به دليل 

  ادامه تحصيل محروم شدند
 2رئيس آموزش و پرورش ناحيه ◄

  : اعالم كرد ١٣٨۵/٠۴/٠٢زنجان د ر
 دانش آموز بازمانده از 400بيش از 

 روستاي استان زنجان 41تحصيل در 
وجود دارد كه اغلب دختران فارغ 
التحصيل مقطع ابتدايي هستند از اين 

 نفر تحت پوشش طرح 18تعداد فقط 
 وي .آموزش از راه دور قرار گرفته اند

نبود مدارس شبانه روزي و نيز  باال 
بودن ميزان پراكندگي روستاها در 
حومه  را  عامل مهمي در كاهش 
جمعيت دانش آموزان مقاطع ابتدايي 

طبق : و راهنمايي عنوان كرد و افزود
 زنجان ، 2 روستاي ناحيه 33آمار در 

 مدارس راهنمايي به شكل مختلط
ند و به همين دليل بيشتر نفعاليت مي ك

خانواده ها از حضور فرزندان دختر در 
 .مدرسه ممانعت به عمل مي آورند

. 10,09روزنامه همبستگي در تاريخ ◄
در استان خوزستان پنح :  نوشت 1384

هزار بازمانده از تحصيل وجود دارد 
كه غالب آنها را دختران تشكيل 

  .ميدهند
 بررسي را پي ينده اينآدر شماره 

  .ميگيرم
  

اما خبرهاي تجاوزها به : انقالب اسالمي 
   :حقوق انسان

  
  
  

دانشجويان و معلمان 
و زنان و كارگران 
همچنان قربانيان 
تجاوزها به حقوق 

   :انسان هستند
  
  
، كانون 86 خرداد 12 در ◄

 بر لين و –پناهندگان سياسي ايراني 
  كميته دفاع از زندانيان سياسي ايران 

  طبق :  ن اطالعيه را صادر كرده اند اي
اطالعات رسيده حدود  دو هفته پيش 
جسد تكه تكه شده خانم  شكوه 

آريائي ، كه داوطلبانه مدد ) خديجه (
 سال در 18كار اجتماعي جوانان زير 

زندان هاي تهران بود ، در خانه ايشان 
  .پيدا شده است

مرتكبين اين جنايت به جز دفتر چه    
ويم و دفتر چه يادداشت تلفن و تق

الكترونيكي ، از منزل ايشان چيز 
مقامات امنيتي و . ديگري نبرده اند

قضائي تهران در اين باره تا كنون  
سكوت كرده و اجازه انتشار هر گونه 
اطالعي در اين مورد را صادر نكرده 

  .اند
ما از تمامي سازمانها و شخصيت هاي 
 انساندوست در داخل و خارج از ايران
براي روشن تر شدن همه جوانب اين 
  .فاجعه تقاضاي كمك و همياري داريم

ي  جلسه، 85 خرداد 16 در ◄
رسيدگي به اتهامات بهمن احمدي 

ي تجمع  عمويي يكي از متهمان پرونده
 دادگاه 13ي   خرداد در شعبه22

، به جرم تجمع غير قانوني و انقالب 
برگزار شوب آتبليغ برضد نظام و ايجاد 

  . شد
 ،فرزانه خرقاني  ، 85 خرداد 18 ◄

شده   مديرمسوول روزنامه توقيف
براي اخذ آخرين دفاع به » روزگار«

. دادسراي كاركنان دولت احضار شد
انتشار «اتهام خرقاني در اين پرونده 

شده     روزنامه روزگار شبيه نشريه توقيف
  .است» )شرق(

شعبه اول   ، 86 خرداد 19   در◄
نندج، اجالل قوامي و دادگاه انقالب س

نگاران   سعيد ساعدي، از روزنامه
سنندجي را به ترتيب به سه سال و دو 
سال و شش ماه حبس تعزيري محكوم 

  . كرد
هوشنگ  ، 86 خرداد 19  در◄

وكيل مدافع تعدادي از  پوربابايي 
شده كه پس از مدتي   معلمان بازداشت

با تبديل قرار بازداشت موقت، آزاد 
از صدور قرار مجرميت و شده بودند، 

 نفر از اين   كيفرخواست براي هفت
 . معلمان خبر داد

  11در صفحه
  

  شدت تخاصم
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جلسه بازپرسي   ، 86 خرداد 20 در ◄
رسيدگي به اتهامات كيوان صميمي 
بهبهاني، مديرمسوول ماهنامه 

صبح فردا در » نامه«شده   توقيف
معاونت امنيت دادسراي انقالب تهران 

  .شد  برگزار 
سعيد ايزدبخش،  خرداد ، 20 در ◄

دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبايي كه 
در جريان وقايع اخير اين دانشگاه يك 
هفته را در بازداشت به سر برد، در 

جمهور وضعيت دشوار   اي به رييس  نامه
گاه را   نگهداري خود در بازداشت

دانشجويان زيادي به :  تشريح كرد
ها جرم انتقاد به عملكرد دولت اين روز

كنند،   را در زندان انفرادي سپري مي
شوند و از حقوق مسلم   باران مي  ستاره

آيا اين . شوند  اجتماعيشان محروم مي
عدالت است دانشجويي كه جايي 
براي ارائه شكايتش در اين مملكت 

رود و در   ندارد، وقتي به مجلس مي
خانه خودش از عملكرد غلط رييس 

رد كند، مو  دانشگاهش شكايت مي
تعقيب قرار گيرد و يك ساعت بعد از 
ديدار در خيابان و در جلوي چشمان 
همگان بازداشت شود و يك هفته تمام 
در يك سلول انفرادي سه در سه متر 
با چشمان بسته نگهداري شود و هر روز 

گردان به   در حالي كه داروهاي روان
دهند به بازجويي از او بپردازند   او مي

گيرند و بعد از يك و اعتراف از او ب
هفته فشارهاي روحي و رواني سخت 
در خيابان اصلي شهر و با آن وضعيت 

  .زننده رها شود
  به گزارش، 86 خرداد 20  در ◄

 معلم حكم سه 39 ، كانون زنان ايراني 
) آماده به خدمت(ماهه تعليق از كار

گرفتند كه از اين تعداد سه نفر به 
يس مدت شش ماه معلق از فعاليت تدر

 بهشتي بازرس كانون، باغاني  .شده اند
دبير كانون و علي هاشمي دبير سازمان 
معلمان حكم شش ماه تعليق از كار 

 به گفته مدير  .دريافت كرده اند
قلم "مسوول هفته نامه توقيف شده 

 معلم 286 در حال حاضر پرونده "معلم
در انتظار صدور حكم راي دادگاه 

با قيد تعدادي از اين افراد . است
كفالت و برخي با قرار وثيقه از 
بازداشت رها شده اند اما پرونده آن 
ها در حال تكميل و ارسال به دادگاه 

  .است
جلسه بازپرسي  ، 86 خرداد 21   در◄

رسيدگي به اتهامات كيوان صميمي 
بهبهاني، مديرمسوول ماهنامه 

در معاونت امنيت » نامه«شده   توقيف
از . رگزار شددادسراي انقالب تهران ب

جرائم او، امضاي  بيانيه ايست كه در 
ن،  در باره بحران هسته اي آ

  موضعگيري شده
 اطالع حاصل ، 86 خرداد 21  در◄

ن حقوق  زينب شادفر از فعاال شد كه 
روز زنان و عضو مركز فرهنگى زنان، 

 در منزل مسكونى خود ن، آپيش از 
اين دبير بازنشسته . بازداشت شد
اى  ورش براى اداى پارهآموزش و پر

از توضيحات و با قول بازگشت يك 
نترى نيلوفر برده شد و  ساعته به كال

 .سپس به بازداشتگاه وزرا انتقال يافت
  . است 

بعد از چند روز   ، 86 خرداد 21  در ◄
بيخبري از وضعيت فرزانه مقدم ، طبق 
آخرين اخبار رسيده خانواده فرزانه 

 انتظامي مقدم طي تماس با نيروهاي
رژيم توانسته اند از مكان بازداشت 

بنا بر اظهارات . فرزندشان مطلع شوند
آنان فرزانه هم اكنون در زندان مستقر 
در منطقه وياليي گلشهر مشهد زنداني 

« شاكي او فرهاد جعفري ، از . است 
علت شكايت  . سپاه است » سرداران 

» نداي برابري « انتشار مقاله اي در 
ن ،  چگونگي دخالت  آاست كه در

شوب در منطقه آپاسدارها در ايجاد 
،  85باد مشهد ، در اسفند آمحروم احمد 

  .توضيح داده شده است 
بيانيه انجمن اسالمي  خرداد ، 22 در ◄

دانشجويان پلي تكنيك تهران پيرامون 
شكنجه شديد دانشجويان در بند اين 

انتشار  ستاره پلي تكنيك، 8 دانشگاه
 شجويان دستگير شده تحت دان: يافت 

شديدترين شكنجه هاي  جسمي و 
روحي بيداد گاه هاي سركوب و 
خفقان قرار دارند، تا اعتراف به كاري 
كنند كه انجام نداده اند و از آن 

 اما برائت را چه سود، . برائت جسته اند
. كه چشم ها بسته اند وگوش ها ناشنوا

جرم از پيش نگاشته شده است و همانا 
تن است كه امروز سزايش بند دانس

 .است و شكنجه
از ديروز اخبار نگران كننده اي مبني 
بر شكنجه شديد و تحت فشار قرار 

 دانشجوي بازداشتي پلي 8دادن 
بر اساس اين . تكنيك دريافت نموديم

خبر كه از منبع موثقي دريافت شده 
است، پس از دستگيري و انتقال علي 

هران، صابري و عباس حكيم زاده به ت
 زندان 209ماموران امنيتي در بند 

اوين، اقدام به شكنجه ي شديد و 
تحت فشار قرار دادن هشت دانشجوي 
پلي تكنيك براي اعتراف به گناه 

به نظر مي رسد اين . ناكرده نموده اند
اقدام نيروهاي امنيتي پس از آن 
صورت مي گيرد كه، با طوالني شدن 
روند رسيدگي به پرونده و عدم 

ول نتايج مطلوبشان از طريق حص
اعمال فشارهاي روحي و جسمي به 
دانشجويان در بند جهت ارايه ي 
گزارش به افكار عمومي مبني بر 
بازداشت طوالني مدت دانشجويان 

  .است
دادگاه انقالب   ، 86 خرداد 23   در◄

شهر سقز يك شهروند سقزي به نام 
را به ... شهرام انصاري فرزند حبيب ا

نامبرده كه بيش از . كرد حبس محكوم
 ماه است در زندان بسر مي برد از 20

سوي دادگاه انقالب شهر سقز، به اتهام 
همكاري با يكي از احزاب كرد 

 سال حبس 4اپوزيسيون به تحمل 
 .محكوم شده است 

  به گزارش ، 86 خرداد 23    در◄
تن از  7فعاالن حقوق بشر در ايران، 

 اهللا متهمين مربوط با پرونده آيت
 بروجردي حكم اعدام دريافت كردند

اولين جلسه دادگاه رسيدگي به : 

اتهامات آقاي آيت اهللا محمد حسن 
كاظميني بروجردي ظهر امروز در 

 ويژه روحانيت به رياست قاضي 3شعبه 
 32حسيني براي رسيدگي به اتهامات 

 7متهم رديف اول برگزار شد ، براي 
 تن از متهمان به نامهاي آيت اهللا

كاظميني بروجردي ، مسعود سماواتيان 
، عليرضا منتظر صائب ، علي شهرابي 
فراهاني ، حبيب قوتي ، احمد 
كريميان ، مجيد التي حكم اعدام صادر 

  .شد 
     دستگاه قضائي رژيم اين  خبر را 

  .تكذيب كرده است 
 زنداني سياسي ، 86 خرداد 25  در ◄

متين ارجان از سوي دادگاه انقالب به 
.  سال حبس تعزيري محكوم گشت10

ك و .ك.ارجان از اعضاي حزب پ
 در 84تبعه كشور تركيه كه در سال 

شهرستان اروميه بازداشت شده و در 
زير شكنجه هاي مامورين رژيم 
جمهوري اسالمي زبانش قطع شده بود 

 توسط دادگاه 22/3/1386مورخ 
 سال حبس تعزيري 10انقالب به 

شتن وي از حق دا. محكوم گشت
وكيل محروم بوده و با توجه به قطع 
زبانش قادر به دفاع از خود نبوده است 

 . 
روز گذشته   ،  86 خرداد 28   در ◄

حكم چهار دانشجوي دانشگاه عالمه 
هاي مختلف  طباطبايي از دانشكده

 نها شركت درآجرم . صادر شد
مسووالن  . هاي دانشجويي بوده تجمع

قول داده بودند براي فعاالن 
  . حكمي صادر نشود دانشجويي 

  
 

گزارشي از يك 
زندان مخوف در 

 قلب تهران

  
در :  فعاالن حقوق بشر در ايران 

خيابان وحدت اسالمي تهران ، آگاهي 
مركزي نيروي انتظامي معروف به 
آگاهي شاهپور قرار دارد كه در حال 

 شعبه مسئوليت رسيدگي 18حاضر در 
به جرايم اجتماعي را تحت رياست 

 .هنگ خوئيني ها به عهده داردسر
متاسفانه به دليل انتصاب اين مركز به 
جرايم اجتماعي در مورد اين مكان 
مخوف اطالع رساني و نظارت موثري 

 .صورت نپذيرفته است
در اين گزارش سعي شده است 
زواياي پنهان اين مركز مورد بررسي 

 .قرار گيرد
بازداشتگاه اين مركز به رياست 

{  در قسمت بدرقه سرهنگ نيرومند
آن مركز قرار دارد و متشكل } اعزام 

 بند عمومي ، يك بند 10از اصطالحا 
 سلول و 4نوجوانان ، يك بند قرنطينه ، 

 . سويت مي باشد3

اماكني كه از آن به عنوان بند ياد مي 
 متر 3*4شود اتاقهايي در بسته به ابعاد 

هستند كه فاقد هرگونه نور و يا تهويه 
و تنها كفپوش آنها موكتهايي مي باشند 

اين اتاقها فاقد . بسيار آلوده است
هرگونه سيستم سرمايش يا گرمايش مي 
باشند  و جمعيتي كه در آن نگهداري 

 نفر يا حتي باالتر 25 تا 17مي شوند از 
 .متغيير هستند

استحمام ممكن نيست و استفاده از 
 3سرويس هاي بهداشتي در طول روز 

 صبح هم ممنوع 4تا  شب 8مرتبه و از 
مي باشد ، غذا با كيفيت نامطلوب و 
بسيار كمتر از حداقل استاندارد و جيره 
بندي مي شود و به هر بند به عنوان 

 عدد نان داده مي 3صبحانه مجموعا 
 !!شود

منظور از سلول اتاقهاي كوچكي در 
 متر مربع مي باشد كه 5/1اندازه هاي 

آن چندين فرد را به طور هم زمان در 
اتاقهاي كوچك نگهداري مي نمايند و 

 مترمربع 2منظور از سويت اتاقهايي 
است كه فاقد حتي كفپوش يا موكت 
مي باشد و بر سر هر فرد هميشه كيسه 

 .اي پارچه اي قرار دارد
 ساعت تنها يكبار اجازه 24در هر 

استفاده از سرويس بهداشتي وجود 
دارد و فرد به صورت انفرادي با 

پا بند نگهداري مي شود و دستبند و 
همچون بند و سلول اين مكان نيز فاقد 
روشنايي و تهويه و سيستم سرمايش و 
گرمايش است و همچنين به طور 

 .اسفناكي غير بهداشتي است
از بدو ورود به اين بازداشتگاه ، ضرب 
و شتم و هتاّكي آغاز مي شود و از 
نگهبانها تا بازجو و يا تيم بازجويي ، به 

از ابزار ضرب و شتم استفاده مي شدت 
كنند كه حتي در زمان استفاده از 
سرويسهاي بهداشتي متهم از ضرب و 
شتم و توهين رهايي ندارد ، اين ضرب 
و شتم ها باالخص در زمان بازجويي ، 

 باتوم چوبي و باتوم "با مشت و لگد 
برقي ، آزار و اذيت ، تجاوز جنسي ، 

قپاني ، بستن دستبند به دستها به روش 
نگهداري بلند مدت ، آويزان نمودن 
فرد از كتف به سقف ، تعزير كف پا ، 
بستن دستها و پا ها به شكلي خاص و 
قرار دادن ميله در ميان آنها ، آويزان 
نمودن به مدت طوالني و بسياري 
اعمال غير انساني ديگر از روشهاي 
شكنجه و به اصطالح اعتراف گيري در 

 .اين مركز مي باشد
موارد بسياري از خودكشي افراد تحت 
شكنجه در اين بازداشتگاه ها ديده 

برخي متهم ها در اين مركز .شده است
ماههاي متمادي است كه بال تكليف مي 

 رسيدگي پزشكي در اين مركز "باشند 
وجود ندارد و فرد مضروب را پس از 
پايان تحقيقات مدتي تا زمان بهبود 

و شتم وضع جسماني و رفع آثار ضرب 
  در صورتي كه .در سلول نگه مي دارند

فرد آسيب ديده وضعيت وخيمي پيدا 
نمايد وي را به اتاق كوچكي كه متعلق 
به اين مركز در قسمت جراحي 

واقع در } ناجا { بيمارستان سجاد 
خيابان بهار شمالي است منتقل مي 
نمايند كه حتي كادر درماني در تردد 

جه هستند به اين اتاق با محدوديت موا
و ضرب و شتم و جلوگيري از رسيدگي 
پزشكي الزم در حد توان توسط 
ماموران در همان مكان نيز انجام مي 

 .پذيرد
به عنوان يك مجموعه فعال در زمينه 
حقوق بشر در ايران شديدا نسبت به 
آنچه كه در اين مركز بر انسانها مي 
گذرد ابراز نگراني مينماييم  واين گونه 

ت و بي حرمتي به انسانها را آزار و اذي
به بهانه جايگاه اجتماعي يا اتهامات 
وارده به آنها را محكوم مي نماييم و 
خواستار بهبود وضعيت اين مركز و 
ساير بازداشتگاه هاي مشابه مي باشيم و 
رعايت كامل حقوق تعريف شده انسانها 
را در اين گونه بازداشتگاهها و مراكز 

 .مشابه خواستاريم
  
  
  

ضعيت كودكان در و
عراقي كه قرار بود 
الگوي دموكراسي 

  :بگردد 
  
ها پي در پي گوياي وضعيت خبر  ◄

عكسهاي كه . هستندكودكان گرسنه 
سي بي اس پخش كرده است انسان را 
 نبه ياد پرورشگاهاي روماني در زما

  .شسكو مي اندازدئوچا
 ،در هفته گذشته در مركز بغداد   

 پرورشگاهي سربازان آمريكاي و عراقي
 ابتدا فكر مي كردند . را پيدا كردند 

، نگاهداري مي  آني  كه در كودكان
بعد از اينكه يكي .  مرده اندشده اند، 

 كودك سر خود را تكان داد 24از 
  .متوجه شدند بچه ها زنده هستند

اسفبار اين كه در آن پرورشگاه     
آشپزخانه اي مملو از غذا و پرسنلي 

آنجا كار كنند  هم كه مي بايد در 
بجاي اينكه غذاي را .  حاضر بوده اند

 به كه دولت به پرورشگاه مي داده 
را در بازار نزديك  آن بدهند ، بچه ها 

  .نده ا مي فروختپرورشگاه
اين تصويري واضحي از فساد است كه 

  .در عراق لجام گسيخته است
تحت مراقبت واقع شده  كودكان اين 
ي امنيتي را  دو زن و پليسها. اند 

 پرورشگاه دستگير كرده اند و رئيس 
  .ناپديد شده است

بچه ها قبل از حمله آمريكا وضع بسيار 
 اين 2003اسفباري داشته اند اما بعد از 

وضع از آنچه زمان صدام مي بوده 
  .است هم بدتر شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ت تخاصمشد
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 دوم "انقالب فرهنگي"
  و مسئوليت دانشجو

  
بي دين و يا اينكه امان از آخوند 

آخوند ها اگر الزم باشد طالق نامه را 
با شعار . به جاي عقد نامه قالب ميكنند

جمهوري آغاز كردند تا با تهي كردن 
  استبداد خود را ،آن از محتوا

از زماني كه جماعت .جمهوري بنامند 
واليت فقيه زمام امور را به ضرب دار و 

  غصب ،درفش، شكنجه و اعدام وقتل
تا توانستند . ود، كارشان همين استنم

بي ديني را بجاي دين و ظلم وجور را 
بجاي عدل وداد در جامعه رواج 

به بهانه انقالب فرهنگي به مثله . دادند
كردن بدنه كادر علمي دانشگاه اقدام 
كردند تا دانشگاهي در خور استبداد 

هرچه بيسواد و . نوپاي خود را بسازند
خواندند و به بي كفايت است را دكتر 

مصادر كار گماردند تا جايي كه امروز 
عميد زنجاني بر مسند رياست دانشگاه  
تهران تكيه زده و خجالت هم كه 
نميكشد به جاي خود، براي استادان و 

چند .دانشجويان خط و نشان نيز ميكشد
 در صحبتي ،ماه قبل آقاي خامنه اي 

 داشت او خطاب "دانشجويان "كه با 
 انقالب ديگري الزم : به آنها گفت

عمله استبداد منظور او را چنين . است 
در يافتند  كه  انقالب ديگري در 
دانشگاه الزم  است، چون مهار همان 
انجمن هاي دانشجويي كه از سوي 
رژيم تشكيل گرديد  تا دانشجويان و 

دانشگاه را پس از باز گشايي و گذار از  
  به كنترل 59انقالب فرهنگي در سال 

ود در آورد از كف نظام بدر رفته خ
است و چند سالي است كه ال اقل 
بخشي از دانشجويان دانشگاه نقش 
اصلي خود يعني پاسداري از حقوق و 

. آزادي هاي مردم را باز يافته اند 
گرچه از ابتدا هم معلوم بود كه چنين 
طرفندي با شكست مواجه ميگردد ، 
زيرا دانشگاه محيط علم است و باال 

پيكره . ه با جهل در خواهد افتادخر
جنبش دانشجويي ، به دنبال حمله  

 78وايلغار كوي دانشكاه در تيرماه 
جراحات عمده اي برداشت بسياري از 
دانشجويان دربند شدند و هنوز 
دربندند كه ما حتي نام آنها را نميدانيم 

با روي كار آمدن حكومت مهرورز . 
احمدي نژاد و مقاومت جنبش 

يي در مقابل استبداد، و باال دانشجو
گرفتن اعتراضات صنفي و حمايتهاي 
دانشجويان از اين اعتراضات و 
جنبشهاي كارگري و زنان، نظام واليي 

كه اختالفات دروني هر روز آن را  
ضعيفتر ميكند اقداماتي را تدارك ديد 
كه از جمله طرح مبارزه با حجاب و 
مبارزه با اراذل و اوباش و همسنگ 

را ...  آنها، حمله به دانشگاه  وكردن
طرح حمله به دانشگاه  . ميتوان نام برد

عالوه بر فشار بر دانشجويان از طريق 
احضار كردن و اخطار به آنها و تهديد 

چون در .خانواده هايشان ادامه يافت
اين نظام  به اصطالح ديني دروغ و 
توطئه واجب است  وتوريه هم جايز 

ن و نشر كذب   و ،بنا بر اين، جعل عنوا
وارد كردن اتهام بي جا به دانشجويان 
از سوي ذوب شدگان در واليت فقيه 
الزم آمد و عده اي بنام دانشجويان 

  مطالبي را
نوشته و منتشر كردند ، مسئولين نشريات 
جعل شده  با وجود شاكي بودن 
وعليرغم تكذيبي كه كردند بازداشت 

،ربوده و زنداني شدند و باز چون 
عدل "اه قضايي واليت مطلقه به دستگ
 توجه داشته باشيد - معتقد است "علي 

كه در اين نظام همه چيز وارونه است 
بنا بر اين وقتي صحبت از عدل علي 

 از -است شما بخوانيد ظلم معاويه
سوي قاضي حداد اعالم شد كه جرم 
آنها محرز است و او اطمينان دارد كه 
اين دانشجويان مجرمند و چون در 

 انسانها از حقوق بي بهره ،اسالم آقايان
اند ، بازداشت شدگان حق مالقات با 
خانواده خود را ندارند و وكيل هم 
كه الزم نيست  و بنا بر رويه تمامي 
نظامهاي استبدادي در اين موارد، 
شاكي خود، در جاي متهم قرار 

اما اين يك طرف قضيه است و . ميگيرد
 تماميت از نظام استبدادي كه تمايالت

خواهي خصلت اوست انتظاري غير از 
ولي همين . اين امور نميتوان داشت 

نظام ها ناتواني خود را زماني توانايي 
جلوه ميدهند وتوانا ميشوند كه جامعه 
در انفعال است و به حقوق خويش 

 سال پيش از اين در 27.عارف نيست 
چنين روزهايي در اواخر خرداد ماه 

يني از آن روحانيتي كه آقاي خم
نمايندگي ميكرد و در فرانسه مدعي 
شده بود كه در دولت دخالت نخواهد 

 با كودتا عليه راي مردم نقطه ،كرد
عطفي را در تاريخ معاصر ايران بوجود 

ورد وخود كه تا اين دوره تعديل آ
 در راس ،كننده قدرت حكومتي بود

قدرت قرار گرفت و با استفاده از 
 بهره گيري احساسات مذهبي مردم وبا

از فقه سنتي كه مردم را مكلف ميداند 
ونه صاحب حق، مردم را به اطاعت از 
فقيه، مكلف گرداند و براي اين امر از 

كشتار . خونريزي نيز ابايي نداشت 
  گوياي بي باكي او و 67 تا 60سالهاي 

مالساالران در خون ريزي 
وادامه اين كشتارها تا به امروز .(است

ران و شاگردان خلف توسط عده اي يا
دستور آقاي خميني جاي ترديد ) .  او

نمي گذارد كه جنايتها بدستور او 
حال اگر مردم در . انجام گرفته اند 

آن هنگام به حقوق خويش آگاه 
بودند، چگونه آقاي خميني به خود 

 35اين اجازه را ميداد كه بگويد 
! ميليون نفر بگويند بله من ميگويم نه ؟

 مسئله اي كه به امور آنهم در مورد
مردم مربوط بود يعني امر رفراندوم 
براي انتخاب بين رئيس جمهور و 
گردانندگان حزب جمهوري اسالمي 
كه شتابان در پي استقرار استبداد 

 ،بودند ، از سوي رئيس جمهور وقت 
 پيشنهاد شد تا بن ،بر طبق قانون اساسي

.      بست و بحران حكومتي بر طرف شود
له مربوط به امري عقيدتي بود اگر مسئ

ميشد پذيرفت كه شخصي بر نظر و 
عقيده خويش ايستادگي كند ولو همه 
مخالف او باشند ، تا وقتي نخواهد به 
زور نظر خويش را بر جامعه تحميل 

زيرا حق هركس است كه نظري . كند
  . خالف نظر همگان داشته باشد

     تا اعضاي جامعه اي بر حقوق 
ن جامعه،  آ در ،يابند خويش آگاهي ن

.  دنيا به كام ديكتاتور مسلكها است
حال خواه مذهبي و خواه غير 

گاهي بر حقوق هم ،خود آ.   مذهبي
هر ملتي كه اعضايش از .  جوش است 
 حقوق ملي

گاهي آغافل شد، بايد در بازيافت  
بكوشد و از خود سانسوري  به پرهيزد 

تا هر عضوي از جامعه در خانه و .
ده بر اين امر كوشا نشود و آن را خانوا

تمرين نكند عموميت يافتن آن مشكل 
تا هر عضوي از جامعه .خواهد بود 

نقض حق ديگري را نقض حق خود 
نداند و وجدان عمومي بر اين حقوق 

  عمله ظلم و جور هر ،حاصل نشود 
روز به نامي و بنا برمصلحتي بر سر آنان 
خواهند كوبيد و خشونت و وحشت 

  شان در حكومت كردن  خواهد ابزار
تا وجدان عمومي بر اين حقوق . بود

حاصل نگردد دستگاه قضايي كه بايد 
دادگستر باشد به كار اعمال قدرت 

در . ظالم و ثبات استبداد مي آيد
جوامعي مثل جامعه ايران نقش قشر 
تحصيلكرده بخصوص دانشجو در 
حصول اين امر يعني وجدان عمومي 

در . ين كننده استبه حقوق بسيار تعي
ايران امروز بيش از دو مليون دانشجو 
در دانشگاه ها اعم از دانشگاه آزاد 
ودولتي به كار كسب علم مشغولند، اين 
تعداد ميتواند پشتوانه عظيمي براي 
يك مردمساالري باشد كه احترام به 
راي و حق حاكميت مردم را عامل 

چگونه است .مشروعيت خويش بداند 
س از صد سال كه از كه ملت ما پ

جنبش مشروطيت  ونزديك به سي سال 
پس از انقالبي كه شعارش  استقالل و 
آزادي و هدفش استقرار جمهوري بود 
ميگذرد هنوز گرفتار استبداد است؟ چه 
توجيهي غير از عدم عرفان بر حقوق 
انسان ايراني ميتوان براي اين فاجعه 

چگونه است كه فقط تعداد . قيد كرد 
 دانشجويان به رسالت خويش كمي از

عمل مينمايند و قشر عظيمي از آنها 
درس خواندن را بهانه بي مسئوليتي 
خويش در وجدان يافتن به حقوق 
خود  ميكنند ؟ مگر كسب علم و دانش 
براي شناخت خويشتن خويش و يافتن 
هويتي در خور انسان نيست؟ اگر 
كسب علم  ما را به  اين امر راه نبرد با 

وادي كه مي آموزيم هنوز تمام س
جاهل نيستيم؟ آيا درس خواندن را 
ميتوان توجيه گر تقيه و توريه و سكوت 
و بي تفاوتي  نسبت به سرنوشت 
دانشجويان در بند كرد؟  نقض حقوق 
آناني كه امروز در بندند و هزار تهمت 
بي جا به آنها بسته اند و تحت فشار و 
شكنجه قرارشان داده اند كه به جرم 

كرده اعتراف نمايند، نقض حقوق ن
تمامي دانشجويان بلكه هر انسان در 

دفاع از آنان . خور اين عنوان است 
در وجود .دفاع از حقوق خويش است 

باطبي ها ،حكيم زاده ها ،صابري ها 
و تمامي آناني كه به ناحق .... و

دربندند و نامي از آنها در اين نوشته 
 مي  ما هستيم كه شكنجه، نيامده است

ما هستيم كه از حقوق خود . شويم 
. غافليم و به استبداد گرده گذارده ايم 

نها  كه گرفتار ظلم و جورند ما  آهمه 
را در قبال وجدان خويش مسئول مي 

البته مسئوليت دانشجويان كه .  كنند 
اين افراد بخشي از بدنه جامعه آن را 
. تشكيل ميدهند به مراتب بيشتر است 

همگرايي  ميتوان استبداد با هشياري و 
را از دست انداختن بر دانشگاه  و بر 
حقوق مردم بازداشت و پروژه به 
اصطالح انقالب فرهنگي دوم را ناكام 

  . كرد
 
 

حق و منزلت كودك 
  در خانواده

  
ي  گونه روند رشد جمعيت را به

 افزايش . استمحسوس كند كرده
آميز دارد و  جمعيت هنوز ابعادي فاجعه

 جامعه هيچگونه انات رفاهيبا امك
ي شصت ساالنه  در دهه.  ي ندارد تناسب 

بيش از يك و نيم ميليون نفر به 
ي  شد در دهه جمعيت افزوده مي

 هزار نفر در سال 800هفتاد اين رقم به 
هاي مركز   دادهبنا بر  . تقليل يافت

حال حاضر آمار  نرخ رشد جمعيت در 
 بنا بر است و  در صد 1/2ايران در 
 ميليوني كشور در حال حاضر 70آمار

 هزار نفر به جمعيت كشور 850حدود 
اين كودكان از نظر  . افزوده مي شود 

...  تغذيه ، پوشاك  ، تعليم و تربيت و 
امكانات مي خواهند و از نظر اشتغال و 

 بايد پيش... تشكيل خانواده و بيمه و
هاي الزم انجام گيرد تا در زمان  بيني

. كالت  گريبانگير نباشند جواني با مش
كشور ما در مجموعه جامعه جهاني 
است و وضعيت كودكان جهان نويد 
آينده بدي ، همراه با محروميتهاي 

 . فراوان را مي دهد 
 ميليارد 2,2 تعداد كودكان در جهان، 

كودكاني كه در فقر زندگي . نفر است
يعني .  ميليارد نفرند1مي كنند، معادل 

يك كودك در فقر از هر دو كودك، 
 . زندگي مي كند

 ميليارد كودكي كه در 1,9براي 
كشورهاي درحال توسعه زندگي مي 

  :كنند
  . ميليون نفر سرپناه كافي ندارند640
 ميليون نفر به آب آشاميدني سالم 400

  دسترسي ندارند
 ميليون نفر هم به خدمات 270

  . بهداشتي دسترسي ندارند
 ميليون كودك در جهان از 121

  .خدمات آموزشي ابتدائي بي بهره اند
 ميليون 10,6، بيش از 2003در سال 

 سالگي 5كودك قبل از رسيدن به سن 
 كه اين تعداد با تعداد ه اند درگذشت

كودكان در فرانسه، آلمان، يونان 
  .وايتاليا برابر است

 ميليون كودك به خاطر 1,4هرساله 
عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم و 

تدائي بهداشتي از بين مي خدمات اب
  .روند

 ميليون كودك به خاطر 2,2هرساله 
  .اين كه واكسن نزده اند، مي ميرند

 ميليون كودك يتيم در جهان 15
داريم كه والدين شان از بيماري ايدز 

اين رقم برابر است با (درگذشته اند 
  . ) تعداد كودكان در آلمان و انگلستان

  ذهن روشنتر مي شود اگر ميزان
پرداختي هاي بعضا عير ضروري و 

  .يامخرب را نيز ليست كنيم 
  ميليارددالر11هزينه بستني دراروپا 

هزينه خريد عطر در اروپا وامريكا 
  ميليارددالر12

هزينه غذائي حيوانات خانگي در 
 ميليارددالر 17اروپا و امريكا 

هزينه تفريحات شركت ها درژاپن 
  ميليارددالر35

راروپا هزينه مصرف سيگار د
 ميليارددالر 50

هزينه مشروبات الكلي دراروپا 
 ميليارددالر 105

هزينه مواد مخدردرجهان 
 ميليارددالر 400

هزينه تسليحات نظامي در جهان 
  ميليارددالر780

در واقع كودكان كشورهاي جهان 
سوم از فقر جان مي دهند تا با منابع 
آنها بشود چرخ صنعت و تكنولژي غرب 

 آورد و آمار نشان مي را به چرخش در
دهد كه مي توانند هزينه هاي تخريب 

  . را تا اين حد نيز باال ببرند 
  

اكثريت بزرگي از كودكان ايران در 
خانواده هايي بزرگ مي شوند كه يا 

پدري معتاد و يا پدر و مادري معتاد   
تعداد اين بچه ها را مي شود . دارند

.  ميليون نفر تخمين زد 5 تا 4حدود  
يرا آمار دقيقي از اين كودكان در ز

يا از محروميتهاي غذايي . دست نيست 
و جزو آن تعداد خانواده . رنج ميبرند

ها يي مي باشند  كه زير خط فقر قرار 
تعداد اين كودكان را مي توان . دارند 

.   ميليون نفر تخمين زد 8 تا  7حدود 
و يا كودكاني هستند كه در خانواده 

يبرند كه مي توان هاي افسره بسر م
 ميليون 7 تا 6تعداد آنها را نيز حدود 

قابل توجه اينكه .   نفر تخمين زد 
بسياري از افراد معتاد ، افسرده هستند و 
شغلي هم ندارند و يا افرادي كه به 

  ... علت بيكاري افسرده نيز شده اند و 
 خانواده هايي كه مخصوصا از فقر و يا 

اد رنج مي برند اعتياد و يا هم فقر واعتي
از تربيت كودكان خود غافل مي شوند 

بسياري از . البته تنها غفلت نيست . 
كودكان خود ، سوء استفاده مي كنند 

نگاهي به بچه هاي خيابان و يا بچه . 
هاي كار وضعيت بد تربيت در خانواده 

امروزه در ايران . ها را نشان مي دهد 
 هزار تا يك ميليون كود 400حدود 

كار خياباني كمك خرج خانواده كان 
البته تعداد زيادي . هاي  خود هستند 

از آنها بچه هايي هستند كه از خانه 
  . هاي خود رانده شده اند 

در گوشه و كنار شهرهاي بزرگ بچه 
هاي سياه چهره ، زرد و رنگ پريده 
اي را مي توان ديد كه به كارهاي 
پالستيك جمع كني ، آهن جمع كني 

ي ، گل فروشي ، شيشه ، فال فروش
ماشين تميز كني ، ويدئو فروشي ، 
ويدئو سكسي فروشي و مواد مخدر 

اين بچه ها بايد به . فروشي مشغولند 
بايد از جان خود . داللها باج بدهند 

هر روز به سر كار رفته . دفاع كنند 
  شب به خانه برگردند و مزد خود را به 
  13در صفحه
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ا كمك و ي. پدر معتاد خود بدهند 
زيرا پدر بخاطر . خرج مادر خود باشند 

اعتياد خود از دادن خرجي  سر باز مي 
اين بچه ها بيماريهاي  روحي و . زند 

بهداشت جسم و روان . جسمي دارند 
به اين . آنها در خطر جدي قرار دارد 

و روزانه طبق . بچه ها تجاوز مي شود 
 نفر آنها تنها در تهران جان 150آمار 

حتي سنگ قبري از آنها  . مي دهند
  . باقي نمي ماند 

براساس يك تحقيق انجام شده با 
همكاري وزارت بهداشت و يونيسف در 
رابطه با وضعيت كودك آزاري در 

درصد از كودكان 20ايران، حدود 
 ميليون 5/1يعني حدود ساله11شش تا 

 درصد از 9 و بيش از كودك 
 يعني حدود سال18تا 12نوجوانان 

، تنبيه بدني  كودك  هزار700
بيشترين موارد از . شوند مي

آزاري در طبقات پائين جامعه  كودك
 درصد از 80شود و  ديده مي

آزاريها از سوي والدين انجام  كودك
  .گيرد مي
 درصد از كودكان آزار ديده 54

 54پدران با . دختر وبقيه پسر هستند 
درصد بيشترين درصد كودك آزاري 

و . ه اند را به خود اختصاص داد
 درصد در مرتبه دوم 5/13نامادري با 

 و آزار رسانان به كودكان قرار دارند
كودكان خود را  درصد8/10مادران با 

  . آزار مي دهند 
اكثر كودك آزاريهاي جسمي ، ضرب  

و شتم ، شكستگي، شالق، و سوختگي بر 
  . اثر آتش ته سيگار است

  
ژوهشگران، انواع آزار كودكان را در پ

 حيطه آزارهاي جسمي، آزارهاي چهار
جنسي، آزارهاي عاطفي و ناديده 
 .گرفتن كودكان طبقه بندي مي كنند

  
وحشت كودك ، مسايل حيثيتي 
خانواده و آموزش ندادن مربيان و 

آموزان براي  مديران مدارس و دانش
آگاهي بخشيدن به كودكان در مقابل 
كودك آزاريها سبب شده است كه 

اري پنهان اغلب موارد كودك آز
 . بماند

اولين مشكل موجود در گزارش به 
آزاري ترس برخي  هاي كودك پرونده

مادران از طالق و ضرب و شتم از 
سوي همسران و يا ديگران بخصوص 

  . خانواده همسر است
 فتار ر سوء"، "زتحصيل اممانعت"

كشي  بهره"،"ضرب وشتم"، " جسمي
 غفلت جسماني عاطفي و "،"كاري
جهي به درمان و تو بي" و"جنسي
مي را از انواع بدرفتاري هايي "تغذيه
برشمرد كه درقانون حمايت از توان 

كودك بصراحت از آنها به عنوان 
 . آزاري نام برده شده است كودك

ساعت 72 تا 48آثار كودك آزاري 
ماند كه در اين مدت ، افراد  باقي مي

بايد بخصوص در زمينه آزار جنسي به 
 در ايران . كنندمراجعهپزشك قانوني 

امروز مراجع آنچنان ضد حق عمل 

مي كنند كه كمتر كسي ميل  مراجعه 
  . به اين ادارات را دارد 

در ايران امروز فرهنگ گزارش دادن 
البته پشتيباني هم وجود . وجود ندارد 

كساني كه مي خواهند كودك . ندارد 
آزاري را گزارش دهند بخاطر احساس 

 دهنده از اين ترس از رژيم و فرد آزار
  . كار منصرف مي شوند 

اگر فرهنگ گزارش دادن پديده 
كودك آزاري در بين مردم رواج 

ئنا عالوه بر كاهش آمار ميابد مط
كودك آزاري، قوانين حمايتي و 
مجازاتي بيشتري براي كودك آزاران 

ها نيز بيش از گذشته  تدوين و حساسيت
  . شود مي

  
وييم و يا بهتر بگكمبود طرف ديگر از 
نگهداري كودك يا زنان   برايي مكان

. وجود ندارد آزارديده در كشور
مكانهاي موجود سر پايي ، موقت و 

  . بدون برنامه هستند 
بسياري از كودكان آزارديده 
بخصوص دختران، اينگونه رفتارها را 

كنند كه نياز است با آموزش  افشا نمي
مادران در برقراري ارتباط دوستانه، 

ن اين دسته آزارها فراهم شرايط بيا
  . شود 

بيشترين تضييع حقوق كودك در 
محيط خانه و از سوي بزرگترها اتفاق 

كار از كار تا جايي كه  . مي افتد 
گذشته و كودك با رفتارهاي بد 

   . خانواده مانوس شده است 
 درصد كودك آزاري ها 25همچنين 

در خانواده هاي طالق اتفاق مي افتد 
است كه آمارها نشان و اين در حالي 

 درصد والدين ايراني 50مي دهد 
معتقدند تنبيه براي كودك الزم است 

 درصد والدين نيز به تنبيه بدني 40و 
  . گرايش دارند

بررسي ها در خصوص روابط ميان 
خانواده و فرزندان نشان مي دهد ، در 
مقابل يك مورد كودك آزاري كه 

 مورد ديگر 20فاش مي شود، حداقل 
  . ن مي ماند پنها

متعلقات ما هستند كه  جزو آيا فرزندان 
هر گونه بخواهيم با آنها مي توان رفتار 

و با حقوق   يا انسانهايي آزاد  ؟ نمود
  ؟ هستند 

از تنبيه بدني كودك براي كسي اگر 
، به د استفاده كنخود تربيت فرزندان 

 بترس و در ن  كه از مد  ياد مي دهاو 
 از -متعددي نهايت مشكالت رواني 

 را در آنها نهادينه -جمله نفرت و خشم 
اگر جامعه تحمل افرادي .د مي كن

همچون احمدي نژاد و يا خامنه اي و 
را دارد براي اين است كه در ... 

بسياري از افراد قبول زور و زندگي در 
 . ترس نهادينه شده است 

تصور مي كنند كه عدالت را مي شود 
مان ادعايي كه ه. با زور بر قرار كرد 

احمدي نژاد قبل از انتخاب شدنش 
داشت و آن عده از افرادي كه به او 
راي دادند و يا از او پشتيباني كردند 
تصور داشتند كه با خشونت  مي شود 

مگر مي شود با وسيله . به عدالت رسيد 
بد به هدف خوب رسيد ؟ هر هدفي 
وسيله متناسب با  خود را همراه خود 

 .  ب مي كند دارد و يا طل
 است و حل غلط تنبيه بدني يك راه 

پيام آن اين است كه اگر كسي را 
 را او دوست داشته باشيم، مي توانيم 

تربيت  كسي را م اگر مي خواهي.  بزنيم
  . كنيم بايد به زور متوسل شد 

  
معموال پدر و مادرها پس از تنبيه به 
بچه توجه زيادي نشان مي دهند و به 

بچه براي دريافت . ننداو محبت مي ك
اين توجه و محبت باز همان رفتار را 

 اين دوگانگي در رفتار .تكرار مي كند
باعث مي شود كه بچه قدرت تصميم 
گيري خود را در سنين جواني از 

  . دست بدهد 
وقتي بچه ها كم سن و سال هستند اين 
مادرها هستند كه اغلب مبادرت به 

آنها تنبيه بدني آنها مي كنند كه در 
احساس ناامني و طرد شدن ايجاد مي 

اما وقتي بزرگتر مي شوند و به . شود
سنين نوجواني مي رسند، غالبا از سوي 
پدرشان مورد تنبيه قرار مي گيرند، كه 
در آنها احساس حقارت به وجود مي 

 سالگي شخصيت 5 تا 3در سن .آورد
بچه  شكل مي گيرد و براي اينكه 

رتب حدود خود را تشخيص دهد م
سوال مي كند و يا بقولي بازيگوشي 
مي كند كه متاسفانه  بعضي مادران با 
تنبيه بدني سعي در ساكت كردن آنها 

 سالگي 16 تا 13در سن . مي كنند 
جوان دچار دگرگوني روحي مي شود 
زيرا هرمونهاي او هر روز او را 
دستخوش تغييرات روحي مي كنند كه 

و در نوع برخورد او تاثير گذاشته 
مخصوصا پدرها تصور مي كنند در اين 
سن بايد با خشونت جلوي اين 

اين روش تاثير عكس . نوجوانان ايستاد 
در روحيه جوان گذاشته تا بدانجا كه 
تعدادي گريز از خانه را به ماندن 

  . ترجيح مي دهند 
  

البته جوانان فراري كه امروز بزرگ 
شهرهاي ايران را محل زندگي خود 

 و اكثرا مورد سوء قرار مي دهند
استفاده هاي مافياي فحشا و مواد 
مخدر قرار مي گيرند به دليل 
خشونتهاي مختلف خانواده فرار را بر 

  . مانده در جهنم خانه ترجيح  داده اند 
بچه از زمان تولد با حقوق متولد مي 

او بر اساس فطرت خود كه . شود 

حقوق مند است ، بر آزادي عمل مي 
استعدادهايش سعي در كند و بر اساس 
محيط خانه مي بايد  . يادگيري دارد 

اين امكان را براي او فراهم كند تا  
بچه همه امكانات رشد را بدست بياورد 

اين امكانات يا مادي هستند و يا . 
شراط برخورداري از . معنوي و تربيتي 

امكانات مادي را بايد دولت در جامعه 
ر هزينه فراهم كند تا والدين بتوانند  د

البته . كردن مشكلي نداشته باشند 
برخوردار بودن جامعه از امكانات 
تحصيل رايگان چه در مقطع پيش 
دبستاني و دبستاني و دانشگاهي از 

كادر مجرب . وظايف دولت مي باشد 
جهت تدريس و مشاوره از طرف دولت 
بايد امكان تحصيل را براي كودكان و 

اب امكان انتخ. جوانان آسان سازد 
رشته تحصيلي بايد در جامعه فراهم 

امكان زيست در جامعه سالم . گردد 
آنگونه بايد از طرف دولت مردم ساالر 
فراهم گردد ، كه هر كس بتواند به 
فراخور استعدادهاي فرزندانش  شرايط 

  . مساعد را براي آنها  تهيه كند 
  

پدر و مادر  بايد در نظر بگيرند كه 
ند اگر همانگونه كه دوست ندار

خطايي كردند از طرف مقابل كتك 
بخورند ، حق تنبيه بدني و روحي 

در واقع پدر و . كودك را نيز  ندارند 
مادر در خدمت فرزند هستند و اگر 
بچه دار شده اند بايد در خدمت 

اين . شكوفايي كودك خود  بكوشند 
طرز تفكر به والدين اين امكان را مي 

ر و پد. دهد كه خود نيز رشد كنند 
مادري كه رشد و حق جويي را هدف 
خود مي داند و روزانه بر حقوق 
زندگي مي كند و درپي كشف 
استعدادهاي فرزندان خود است ، 
فضاي رشد روح خود را نيز فراهم 
كرده در زمينه مادي نيز بر وسع خود 

فضاي ديدش بي نهايت . مي افزايد 
شده در بهشت خانواده همگي در 

  . ند آرامش زندگي مي كن
در ايران چه در دوران آقاي  
رفسنجاني و چه در اصالحات آقاي 
خاتمي و چه در دوران عدالت 
احمدي نژاد ، اين  مافيا  است كه رشد 
كرده و بي عدالتي حاصل آن  است 
كه رشد كرده نه امكانات رشد نسل 

  !آينده
  

 جامعه ما  در حال حاضر دارد در  
. انواع خشونت دست و پا مي زند 

اكثر مردم خشونت را زدن ، اعدام ، 
در صورتي كه . مي دانند ... تجاوز و 

خشونت ناديده گرفتن صداي گريه 
  . بچه كتك خورده همسايه است 

تصور كنيد سر چهار راه پشت چراغ 
كودكي آدامس مي . قرمز ايستاده ايد  

فروشد ، ديگري گل ، يكي فال و آن 
. يكي مي خواهد شيشه را بشويد 

شينان با نگاههاي سرد و با جمالتي سرن
تا . خشن آنها را از خود دور مي كنند 

زماني كه بچه آنها به اين درد دچار 
. نشده آنها آن بچه ها  را  نمي بينند 

  . بايد از آنها پرسيد 
فرزند خود را دوست داريد ؟  تا چه 
حد فرزند خود را دوست داريد ؟ اگر 

كه در فرزند شما بيمار شود و يا اين
تصادفي زخمي شود و در بستر بيماري 
امكان مردن او را حس كنيد چه حال 
مي شويد ؟ اگر كسي فرزند شما را 

  مورد اذيت و آزار قرار دهد شما 
چگونه عكس العمل نشان مي دهيد ؟ 
اگر كسي فرزند شما را مورد تجاوز 
قرار دهد چگونه عكس العمل  نشان 

  ميدهيد  ؟ 
ا كنار خيابان و يا و اگر كسي بچه اي ر

در همسايگي شما كتك بزند ، به او 
فحش بدهد، چه فكر مي كنيد و 
چگونه عمل مي كنيد  ؟ اگر بفهميد 
امكان دارد كسي به كودكي تجاوز 
كند  چكار مي كنيد ؟ به آساني از كنار 
مسئله رد مي شويد و به خود مي 
گوييد كه در مسئله ديگران نبايد 

ش است هر بچه خود. دخالت كرد 
كار كه مي خواهد مي تواند با او بكند 

من چرا خود را قاطي مشكل ديگران ! ؟
اگر حرفي بزنم خود را خراب ! بكنم ؟

  ! مي كنم 
يا اينكه در وجود تحت ستم كودك 

از جا . همسايه، فرزند خود را مي بينيد 
مي پريد و از حق آن كودك دفاع 

  مي كنيد ؟
 همه بچه هاي ايران تحت ستمي

    .شديد قرار گرفته اند 
بچه . بچه حق كار و بيگاري ندارد 

بچه حق استراحت . حق تحصيل دارد 
بچه حق ياد گرفتن . و بازي دارد 

بچه حق دارد كه به سواالت او . دارد 
بچه حق . جواب درست داده شود 

اين محيط . دارد كه  شكوفا شود 
شكوفايي را در خانه با تغيير نوع تربيت 

س آزادي و احترام به حقوق بر اسا
در .  افراد خانواده  بايد فراهم كرد 

شهر و كشور با فراهم كردن مديريت 
جديدي بجاي دولت احمدي نژادها 
كه كارش ساختن جوخشونت است ، 
دولتي را انتخاب كرد  كه هدفش 
مقابله با خشونتها و بي عدالتيها و 
آوردن نان و آزادي  سر سفره 

يايم  خانه و كشورمان ب. كودكان  باشد 
ايران  را به گلستان خنده زيباي 

  . كودكان بباراييم  
  
  

 حق و منزلت كودك در خانواده
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دوستي تعريف ميكرد، زمان راي گيري 
به عدم كفايت اولين رئيس جمهوراز 
سوي مجلس اول، به عنوان تماشاچي 

درراهرو مجلس . به مجلس رفته بودم
با مرحوم محمد منتظري برخورد 

اوگفت . "ممد توچرا؟"كردم و گفتم 
بگو، ) آقاي بني صدر(برو به رئيس 

بايد با اينها كنارآمد، نمي توان با "
براي خوانندگاني كه با . "اينها درافتاد

مرحوم محمدمنتظري آشنائي ندارند، 
آقا محمد فرزند . اورامعرفي ميكنم

. آيت اهللا منتظري وطلبه ومعمم بود
قبل از انقالب دوره هاي چريكي ديده 

دليل با گروههاي بود وبه همين 
چريكي فلسطيني و لبناني رابطه داشت 
و خودش هم چريك بودوهم گروهي 

به همين دليل . مسلح دراختيار داشت
ممد "دربين جوانها معروف بود به 

حاال درذهن خود . "رينگو
تصوركنيد،يك چنين شخصي دراوايل 
انقالب دربرابر چه تشكيالتي مي 
توانست تااين حد دچاروحشت شده 

 چه كساني بودند كه يك "اينها"شد؟ با
 را به حدي ترسانده بودند "چريك"

كه رئيس جمهور رابه كوتاه آمدن 
 "اينها"دربرابرشان دعوت ميكرد؟ 

 هستند كه اكنون موفق "مافيا"همان 
شده اند تااين كلمه راازرسانه هاي 
فارسي زبان تااندازه زيادي حذف 

 "قاچاق"كرده و جاي آن را به كلمه 
  .هندبد

، محموداحمدي نژاد 1384آبانماه 
سردارنقدي را به رياست سازمان 
. مبارزه باقاچاق ارز وكاال منصوب كرد

مبارزه (ايشان پاي خود را ازگليمي 
كه دراختيارش گذاشته بودند ) باقاچاق

درازتركرد وبه حريم مافيا دست 
انداخت، تا چندروز پيش مجبور به 

  . استعفا شد
  

هوري اسالمي در سايت گمرك جم
 :ايران معني قاچاق راچنين نوشته است

 قانون امور گمركي 29 در ماده "
كلمه قاچاق يك :چنين آمده است

كلمه تركي است و به معناي گريزاندن 
باشد و از مجموع قوانين و مقررات  مي

شود كه  مربوط چنين استنباط مي
قاچاق عبارت است از فراردادن مال، 

 درآمد دولت خواه آن مال مربوط به
بوده و يا ورود و خروج، توليد و نقل و 
انتقال و خريد و فروش آن طبق 
قوانين و مقررات مربوط، ممنوع و 

در اصطالح .غيرمجاز گرديده باشد
گمرك و ساير دستگاههاي وصولي 
دولت، منظور از قاچاق، گريزاندن 
كاال از پرداخت ماليات و عوارض به 

ال از دولت است و يا فرار دادن كا
شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و 
خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و 

پس اين تعريف روشن .  ".ممنوع است
قانوني كه . قاچاق از ديد گمركات

تشخيص نهائي  به تصويب1374درسال 
، مصلحت نظام را دراين رسيدمصلحت 

 ده به ارزش زيردانسته است كه قاچاق 
، و مبالغ طضبميليون ريال را درجا 

باالي ده ميليون ريال، به دوبرابر 
قچي چاقيمت كاال جريمه شده و قا

محترم هم بعداز پرداخت مبلغ مرخص 

شده تا به فعاليت شريف قاچاق ادامه 
دهد و قوهء قضائيه به كارهاي ديگري 
بپردازد و موضوع قاچاق منحصر به 

 ويا به نحوي بي سروصدا، مرزهاشود
 سروته "مهجري"با ردوبدل كردن 
اشتباه سردارنقدي . قضيه را بهم بياورند

اين بود كه ازاين حد تجاوز نمود و 
. درضمن خبررا دررسانه ها واردكرد

واين ميثاق شوم مابين جناح هاي 
اين . مختلف درحاكميت را شكست

است دليل سكوت همه جانبه  براين 
زيرا اگر سردارنقدي، خود  .استعفا

شد، اين استعفا گذشته اي مبهم داشته با
  .ربطي به آن گذشته ندارد

  
 كه رسانه "قاچاق"نوع ديگري از 

هاي فارسي زبان بيشتر به آن پرداخته 
اند تا قاچاق واقعي، قاچاق انسان 

كه منظور ازآن قاچاق زن !! است
من هرچه كوشيدم براي اين . ميباشد

نوع از قاچاق معني پيدا كنم موفق 
ربايند ويا زيرا اگر زنان را مي . نشدم

مجبور به اين كارمي كنند، آدم ربائي 
ميشود كه معني حقوقي خودرادارد و 
مبارزه باآن هم طريقي ديگررا مي 
طلبد ودرهمه جاي دنيا مجازات 

اگر زن با رضايت . سنگيني دارد
خوداين كاررامي كند، تا جائي كه من 

 يا "قوادي"به خاطر دارم  نامش 
حال .  است،نه قاچاق"ديوثي"

درجمهوري اسالمي، قواد ارتقاء مقام 
داده و به قاچاقچي بدل شده است 

 در لغتنامه "قاچاق"وچون اين نوع 
گمركات نيست، درنتيجه جرم محسوب 

يااينكه ما مردم هم قبول . نمي شود
!!  است"مال"كرده باشيم كه زن هم 

به (اينكه براي رسانه هاي ما قاچاق زن
ان از تن فروشي آن) كشورهاي عربي

با اهميت تر تلقي شود، نتيجه خروج از 
تعقل و قائل نبودن كرامت براي انسان 
و هم نوع دوستي و هموطن دوستي 
است كه طبيعتا جاي آن را تمايالت 

كافي است شما . فاشيستي پر ميكند
مروري درمطالبي كه دراين مورد 
نگاشته شده اند داشته باشيد تا مشاهده 

ازه نسبت به كنيد رسانه هاي ما چه اند
موضوع حساسيت نشان داده اند و 
حساسيتشان هم اغلب اينست كه چرا 

؟ قبل از اينكه متاثرباشيم از ...عربها 
اينكه چه عواملي باعث شده اند تا يك 
انسان حاضر شود خويشتن را كاال 
تصوركند و به دنبال چاره جوئي 
بگرديم، ناراحت ميشويم ازاين كه چرا 

اين سقوط اخالقي از ....عربها زنان مارا
نتايج همان كنار آمدنهاي اول انقالب 

پس درود بركساني كه استقامت . است
كردند و شرف و ناموس ملي رابراي 
نسل هاي آينده با شهامت و شجاعت 

تا نسل هاي آينده . وايثار نگهداشتند
بتوانند با تكيه برمجاهدتهاي آنان و 
ارزش نهادن به حقوق انسانها ادامه 

  .ت كشورراتضمين نمايندحيا

خبرنگاران و نويسندگان ما نبايد با اين 
موارد برخوردي غيرمسئوالنه داشته 

درهم آميختن واژه هاي . باشند
مختلف درذهن مردم ابهام ايجاد 

بايد كلمات را شفاف درجاي . ميكند
مسئله . خود مورداستفاده قرارداد

ايران، ازبين رفتن ارزشهاي اخالقي 
 ايران گستردگي مسئله. است

. فساداست، مسئله مافياها مي باشد
درست است كاراصلي مافيا قاچاق 

ومافيا درغرب درپي قاچاق وارد . است
سياست شد، اما همانگونه كه دراول 
اين نوشته يادآوري شده است، 
دركشورما مافياي قدرت ابتداتشكيل 
. شد و بعدها به كارقاچاق روي آورد

ركات آن قاچاقي كه سازمان گم
. تعريف ميكند ، مسئله كشورمانيست

يك نمونه از فعاليت مافيائي را مي 
 :آورم تا به عمق فاجعه بهترپي ببريد

 رزه با قاچاقا ستادمركزي مب-ايسنا"
مسووالن وزارت نفت آمار : اعالم كرد

قاچاق بنزين را در روز حداقل پنج 
گازوئيل و نفت سفيد (ميليون ليتر 

ورد مي كنند آر ب) حساب ديگري دارد
نوشته مطبوعات برخي از ر و بنا ب.

هاي نيروي انتظامي اين رقم را تا  مقام
 ميليون ليتر برآورده 10 حدود 

اگرچه ارقام واقعي بايد بيشتر . اند كرده
 حال .") 85در سال (از اين رقم باشد 

 ميليون ليتر 7,5اگر ميانگين را كه 
ميشود درنظر بگيريم و ظرفيت هر 

 هزارليتر حساب 10را متوسط نفتكش 
 تريلربايد از مرزهاي 750كنيم، هرروز 

كشور خارج و داخل شوند كه ميشود 
واين تريلرها بايد .  بار1500هرروز 

هرروز از مخازن داخل ايران بارگيري 
و همه اينها دور ازچشم بيناي . نمايند

حال اگر حساب كنيد چند تا . مسئولين
 ازاين ذخايردركشورموجوداست

تابتوانند جوابگوي اين ترافيك عظيم 
باشند، خواهيد ديد كه اين تريلرهابايد 

بادرنظر گرفتن (درصفهاي طوالني
براي نوبت بارگيري ) مصرف داخلي
وهمه اينها به نام !! معطل شوند

حال انصاف بدهيد اين . "قاچاق"
عمل با آن تعريفي كه اداره كل 
گمركات ميدهد تطابق دارد؟ عالوه 

 درصد نفت 40باعلم به اينكه تنها برآن، 
خام به بنزين تبديل ميشود، اين 

 ميليون 12مقداربنزين معادل تقريبا 
 ميليون بشكه 22ليتر درروزيعني حدود 

نفت خام درسال ميباشد كه با بشكه اي 
 ميليون دالر 1320 دالر بالغ بر 60

ميشود كه دوبرابر بودجه ساالنه دولت 
البته گازوئيل و كه . افغانستان مي باشد

نفت سفيد به گفته مسئول وزارت نفت، 
ازطرفي، . دراينجا محاسبه نشده است

قاچاق اين مقدار بنزين از بنزين هاي 
وارداتي ميباشد كه ازجيب مردم به 
آن سوبسيد تعلق ميگيرد و مافياهاي 
هموطن دوباره آن راصادركرده و 
پول كالني ازاين بابت نصيب خودمي 

زار به حدي خيرآوراست اين با. كنند

كه دولت واردات بنزين را براي 
خدمت به مافياها  نسبت به سال قبل 

مدير . درصد افزايش داده است32
تامين و توزيع مواد نفتي دراول 
خرداد امسال به خبرگزاري پارس 

متوسط واردات بنزين در  :گفت
 ميليون ليتر در روز 33ارديبهشت ماه 

ست كه در اين در حالي ا. بوده است
 ميليون ليتر 25مدت مشابه سال قبل 

 ميليون و 7واردات بوده كه روزانه 
 هزار ليتر بيشتر نسبت به سال 840

( ايم گذشته بنزين در روز وارد كرده
بااين حساب اين احتمال ميرود كه 
قاچاق بنزين نسبت به سال گذشته، 

 به .)،دوبرابر شده باشد"محاسبه باال"
ان دادن وسعت اين نمونه براي نش

واين . فعاليتهاي مافيائي اكتفا ميكنم
فقط يك نمونه است براي  هموطنان 
عزيزم تا دريابند براي راه اندازي 
چنين تشكيالتي به چندنفر پرسنل 
نيازاست؟ و بايد باچندين سازمان 
نظامي و انتظامي و قضائي و مجلس و 
غيره درارتباط بود؟ تا كسي دراين 

حال !!! ينها را نبيند ميليوني ا70كشور 
اگر ورود انواع و اقسام قاچاق هاي 
ديگر و موادمخدر را هم در نظر 
بگيريم، محتاج به تشكيالتي در سطح 

  .كشور و همه گير خواهيم بود
 - "مهر"خبرگزاري بنا به گزارش  
زماني كه سردار  ":گروه اقتصادي 

محمدرضا نقدي با حكم رئيس 
قر جمهوري جايگزين دكتر محمدبا

 اقاليباف در ستاد مركزي مبارزه ب
قاچاق ارز و كاال شد ، يادمان هست 

ام با  آمده: كه نقدي چنين گفت
ها قاچاق را  ها و رسانه همكاري دستگاه
  ".از ريشه بخشكانم
بنا بر تحقيقات انجام :بازتاب نوشت

شده، رئيس سازمان بهزيستي، شخصا در 
 50اي به گمرك، تقاضاي ترخيص  نامه

وشاك به عنوان هديه را امضا تن پ
كه بنا بر اسناد موجود،  كرده، حال آن

اين محموله طي قرارداد قاچاق كاال 
از دبي و » بهزيست بنياد«با طرفيت 

  .تايلند وارد كشور شده است
، »بازتاب«به گزارش خبرنگار 

اي به  ابوالحسن فقيه، در حالي طي نامه
 50گمرك، خواستار ترخيص محموله 

اك به عنوان هديه از دبي تني پوش
شده است كه چند روز پيش از اين 
اقدام، شركت بهزيست بنياد، با امضاي 
قراردادي تعهد كرده كه در ازاي 
دريافت كيلويي هشت هزار تومان، 
محموله يادشده را كه براي هر كيلوي 

   هزار تومان 22آن، بايد 
شد، ترخيص  عوارض پرداخت مي

  .كند
يك : يران نوشتخبرگزاري اقتصادي ا

منبع آگاه با ارائه جزئيات جديدي از 
تخلفات صورت گرفته در شركت 

به اين روزنامه گفت » بهزيست بنياد«
نيز » بهزيست پتروليوم«كه شركت 

تحت پوشش شركت بهزيست بنياد 

براي ورود به صادرات ضايعات 
قصد «پتروشيمي تاسيس شده است و 

 هزار تن ضايعات 15صادرات 
   را از طريق مرز پتروشيمي

بنا به همين گزارش . »جلفا داشته است
اي كه اين شركت مي  محموله

خواست صادر كند، در حال حاضر 
  .توقيف شده است

با تشديد انتشار اخباري، : بازتاب نوشت
هاي   به نتيجه رسيدن تالشمبني بر

باندهاي مافياي اقتصاد ايران براي 
، تغيير رئيس ستاد قاچاق كاال و ارز

اي در ميان  هاي گسترده نگراني
طلب اصولگرايان  هاي عدالت گروه

  .ايجاد شده است
به گزارش خبرنگاراقتصادي 
خبرگزاري فارس يكي از اصلي ترين 
داليل استعفاي نقدي نحوه برخورد 
ضعيف قوه قضاييه با پرونده هاي 
قاچاق خصوصا پرونده بزرگترين 

حميد باقري (بدهكار سيستم بانكي
  . نوان شده استع) درمني

يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار 
ضمن تاييد اقتصادي خبرگزاري فارس 

خبر استعفاي نقدي از رياست ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اظهار 

نقدي در مبارزه با قاچاق مبارزه :داشت
با دانه درشتها را در برنامه خود قرار 

  .داده بود
ود گفته مي ش :رجانيوزاعالم كرد

باقري درمني از پيشتيباني يك مقام 
بانفوذ برخوردار بوده و ضمن همكاري 
تجاري شخصي با وي، واردات قاچاق 
بخش عمده اي از ملزومات نهاد تحت 

  .امر او را نيز برعهده دارد
يك . ازاين مقوالت فراوان است

! نفتكش چند صدهزارتني نفت قاچاق
 "مرزبان شجاع و متعهد"توسط يك 
يشود رسانه هاهم همه توقيف م

مينويسند كه يك نماينده مجلس 
درپشت قضيه بوده است و بعد نه از 
كشتي خبري ميشود و نه از آن 

  . متعهد بي چاره"مرزبان شجاع"
 قوانين مخصوصي "مافيا" بايد براي 
اما آيا با مجلسي كه . وضع شوند

دردست مافياها است چنين آرزوئي 
ن برآوردني است؟ بايد پرسيد اي

شوراي نگهبان چرا فقط چنين 
نمايندگاني را تعيين صالحيت كرده و 
صالحيت آنها راهم به مهر امام 

  ممهور مي كند؟) ع(زمان
به هرحال،استعفاي نقدي باوجود 
مطرح شدن نسبي در رسانه ها، عكس 
. العملي ازخود به جاي نگذاشته است
. گوئي دركشورارواح سكونت داريم

نه از . ي آيدنفسي از كسي بيرون نم
اصالح طلب، نه از اصول گرا، نه ازملي 
و نه ازمذهبي و نه ازانصار و نه از 

چرا محمود .  ونه ازمردم!! حزب خدا
احمدي نژاد بايد در شبستان دربسته، به 

هرجا خواستيم جلوي : بسيجيان بگويد
فساد بايستيم،رفقاي سي ساله خود مان 

  مگر مردم غريبه ! جلوي ما ايستادند
  15ر صفحهد

  

  قواد، قاچاقچي، مافيا
  و هشداري به آقاي خامنه اي
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  قواد، قاچاقچي، مافيا
و هشداري به آقاي 

  خامنه اي
  

اند؟ يا اينكه ايشان بيشتر به فكر رفقاي 
  سي ساله اند تا مردم؟ آقاي احمدي 

نژاد، مي دانيد مبارزه بامافيا يعني 
مبارزه با فقر، مبارزه بابيكاري، مبارزه 
  بافحشاء، مبارزه باگراني، مبارزه باتورم، 

فسادهاي مالي و غيره، مبارزه مبارزه با 
باكمبودها و مبارزه بااختالس و رانت 

؟ پس .....خواري و خودفروشي و
  چرابه مردم دروغ ميگوئيد؟

. به هرحال، اين وضع كشور است
فسادهمه جا گسترش پيداكرده و 

مافياهاي مالي . عمومي شده است
دست و . نظامي حرف اول رامي زنند

تار يا پاي مردم چنان درفساد گرف
آلوده شده است كه كمترين تحركي 
دربرابر سلطه گري مافياها برقواي سه 

با وجود . گانه از خود نشان نمي دهند
روابط پنهان وآشكار بعضي فرماندهان 

براي نمونه، (سپاه پاسداران با بيگانگان 
سازگارا كه هنوز ارتباطاتش را دارد و 
پناهندگي سردارعسكري به آمريكا 

و افت اخالقي ) أل شده اندكه برم...و
جامعه و بي تفاوتي مردم نسبت به 
سرنوشت خويش وحضور نيروهاي 
بيگانه در جوارمرزهاي ما، و فشارآمريكا 
بر اسرائيل براي حمالت موضعي به 
ايران، خطري جدي كشورراتهديد 

  . ميكند
آقاي خامنه اي درسال گذشته دريكي 
ازسفرهايش به يكي از استانها، در پي 

 سلسله سخنراني حساب شده، يك
خطاب به اساتيد دانشگاهها و 

 را انقالبدانشجويان، لزوم يك 
اين سخنان . دركشور خاطر نشان كرد

از سوي رسانه هاي داخلي و خارجي 
و درون رژيم و بيرون آن همگي، 
مورد بي توجهي قرارگرفت و بعدهم 

چندين ماه بعد، . دچار سانسور شد
آن "د كه آقاي رفسنجاني تذكر دا

انقالبي كه رهبر فرمودند، منظورشان 
. "!! بوده است44همين اجراي اصل 

 44اما مشخص نكرد كه اجراي اصل 
انقالبي به رهبريت "چه ربطي دارد به 

؟  "اساتيد دانشگاه و دانشجويان
حمالت "درچنين وضعي و بااحتمال 

 اسرائيل باپشتيباني امريكا، چه "موضعي
  برسرايران خواهدآمد؟

 با علم به اينكه غرب خوب ميداند كه 
سالح اتمي بهانه اي بيش نيست، پس 

  اين حمالت با خطرات جدي اي كه 
مي توانند در پي داشته باشند چه 
هدفي را دنبال ميكنند؟ اين نوع 

بدون هماهنگي با ايادي حمالت، 
، چه نتيجه و داخلي و خائنين بي وطن

سودي را براي امريكا ميتوانند 
اشته باشند؟ آقاي خامنه اي، به دربرد

.  است"انقالب"حق كشور محتاج يك 
اما ابزاراين انقالب، آنها نيستند كه 

اگر شما لزوم يك . شمادراختيارداريد
انقالب را احساس كرده ايد، براي 
اينست كه آن انقالب باشكوه، به 

آنهائي كه . گنداب كشيده شده است
بااستفاده از اعتماد مردم، منجمله 
خودشما، انقالب را به اينجا رسانده اند، 
نمي توانند رهبري برضد آنچه كرده 

آن عدم استقبال . اند را به دست گيرند
از آنچه كه شما درسال گذشته بيان 

زيرا . كرديد، ادعاي باال را ثابت ميكند
ازطرفداران شما، آنهائيكه صادق اند 
متحير مي مانند كه عمل 

حرف ديروزشماراقبول كنند يا 
امروزتان را، آنهائيكه صادق نيستند، با 

مردم هم . انقالب شما موافق نمي باشند
در . به حق به شما اعتماد نمي كنند

صورت حمله اي ازسوي بيگانگان، شما 
تمام . اول قرباني خواهيدبود

دولتمردان و قضاتي كه به اين 
مافياهاي نظامي مالي خدمت كرده 

بعد ديگر اند، به دليل اينكه ازآن به 
احتياج به حامي نخواهند داشت،  از 

جمكران . دم تيغشان خواهند گذشت
طالآگين خواهدشد و به نام 

 چندسالي "خمرهاي سبز امام زمان"
مردم را به خاك و خون خواهند 

  .كشيد
آقاي خامنه اي، من باشماموافقم، 

اما . كشور احتياج به يك انقالب دارد
. دمندتوسط آنهائي كه مورداعتماد مر

آنهائي كه دربرابر نا حق ايستاده ومي 
ايستند و نه هرزه اند و نه دزد، و نه 

مردم به اينها اعتماد مي . وطن فروش
كنند تا آن انقالب آرام وبي ضرر به 

آقاي خامنه اي، . وقوع بپيوندد
سرنوشت شما يا به دست گرگهائي كه 
درآستين پرورده ايد رقم خواهد 

به (ش مردم خورد، يا دربرابر شور
). همان دليل خودتان بر لزوم انقالب

به دوران . اما راه سومي هم هست
مرجع انقالب بازگرديد، تا دولت  به 
مردم  برگردد تا بلكه براي خود شرف 

بدين ترتيب، كشور از . وآبرو بخريد
خطرهاي خارجي و داخلي درامان 
خواهد ماند و مردم كرامت خويش را 

زدائي فقط  فساد. بازخواهند يافت
منتظر . بااراده و توسط مردم ميسر است

معجزه نمانيد زيرا خود خوب مي 
اوضاع . دانيد، معجزه اي رخ نمي دهد

كشور، بخصوص ازلحاظ فرهنگي، 
هرروز كه مي گذرد ازروز پيش وخيم 

هشدار كه فرصت زيادي . ترميشود
  .دراختيارنداريد

com.gmail@57.Mizan  
  

  
  

  

  ورجاوندزيپرودكتر 
  درگذشت

  
مسووليت اين جبهه، در اولين كنگره 

 اشهيات اجرايي اروپا برعهده 
 روزنامه مسئوليت  . گذارده شد 

 به عنوان ارگان جبهه ، » ايران آزاد«
. ، نيز برعهده او قرار گرفت ملي 

 در سازماندهي  ،با آنهمزمان 
نقش  ان ايران كنفدراسيون دانشجوي

 .فعال جست
 علي رغم  ، در بازگشت به ايران   «

قبول شدن در امتحان ورودي 
 به دليل ،استادياري دانشگاه تهران

 از استخدام ، او مخالفت ساواك
 ولي با حمايت شادروانان  .بازماند

دكتر سياسي، دكتر صديقي و دكتر 
صفا اجازه تدريس بدون دريافت 

 در كنار آن . داده شداو حقوق به 
مسووليت بخش مردم شناسي و ايالت و 

مطالعات و سسه تحقيقات ؤعشاير م
اجتماعي دانشگاه تهران تحقيقات 

  ». گذارده شد شبرعهده ا
 پس از بازگشت «   شادروان  ورجاوند 

 در چارچوب تماس با ،از اروپا
همفكران جبهه ملي و نيروهاي ملي و 
تشكيل نشست هاي منظم با نيروهاي 

 فعاليت سياسي خود  را وان ج
  پس از انقالبو  دادهمچنان ادامه 

 به دعوت شادروان مهندس  57بهمن 
بازرگان براي مدتي مسووليت وزارت 

 قرار اش فرهنگ و هنر برعهده 
در شرايط آن زمان كه . گرفت

پاسداري از فضاي باز و حمايت از 
آفرينش هاي هنري در ابعاد گوناگون 

به شمار مي رفت و كار بسيار مشكلي 
حفظ ميراث هاي فرهنگي كشور در 

كوششي خستگي ناپذير  آن جو آشفته ،
را مي طلبيد، با قبول مشكالت بسيار 
كوشش كرد تا از ميزان فشارهاي 
تخريبي كاسته شود و به تالشگران 
عرصه فرهنگ و هنر با تغيير فضاي 

در سال . دسياسي كشور اميد ببخش
راخوان جبهه  و به ويژه پس از ف1360

 عده  و او  خرداد آن سال، 25ملي در 
 از اعضاي دولت موقت كه با جبهه اي 

، دستگير و ندملي در پيوند قرار داشت
يك دوران سه ساله زندان را از سر 

 ايگذراند كه عوارض سنگيني بر
 ».وردآ  وي ببارسالمت

 پس از آزادي  از ،   زنده ياد ورجاوند 
اليت مطلقه  فقيه زندان نظام مافيائي  و

 استوار به  فعاليت هاي  فرهنگي  و ،
سياسي خود بطور خستگي نا پذير و 
پيگير ادامه داد و  تا  واپسين دقايق 

 و ي رهبرئتيعضو هعمر پر بار خود 
 را بر عهده  راني اي جبهه مليسخنگو
 .داشت

   ورجاوند  در انتقاد از  نظام استبداد 
و شفاف    بطور صريح ،سلسله روحانيت

 بود كه از ني ايمسئله اساس« :گفت 
اول، دستگاه حكومت پس از انقالب 

 داد كه عمال ام را انجيتالش فراوان
 ي فرهنگراثي حفظ ميتالش برا

 به شمار يعني نباشد ي مطبوعدهيپد
 چه در كسوت اني آقاني از اياديز

 هر وقت تي روحانري و چه غتيروحان
  مثل تختيسخن از آثار شكوهمند

 راني ، پاسارگاد و مانند آن در اديجمش
 گرفت با بكار بردن كلمات يصورت م

 با آن ياقوتي و ي طاغوتيمن درآورد
 كردند و معتقد بودند كه يبرخورد م

 است كه يي ساختارهاي نشانه هانهايا
 ي آن ساختارها را نفدي بارانيملت ا

 ني من جرات ا«:  و  مي گفت » .بكند 
 ني در اي روزبايتقر ميرا دارم كه بگو

 اثر ارزشمند كي كه ستي ننيسرزم
 از اسالم و بعد از اسالم بل قيفرهنگ

 كي در . ردي مورد تجاوز قرار نگرانيا
 را از هم ندرند، به ي آثاريميبافت قد

 اي مجموعه بنا لطمه وارد نكنند و كي
 مانند ي شكوهمنداري بسيبناها

 كوه خواجه در ريمجموعه كم نظ
بل را به امان خدا رها نكنند  زايكينزد

 ها و انكه بر اثر تابش آفتاب در تابست
 ، امروز ي فصلي آسالي سي بارش هااي
 ي بنا به نابودني رود كه اي آن مميب

  ».كشانده شود 
    و در باره ايجاد تأسيسات اتمي در 

درست در : اصفهان ، هشدار مي داد 
 مركز اني كه آقاميني بي مموقع نيهم
 را در كنار شهر ومي اورانياز سيغن

 كي كنند كه اگر ياصفهان برپا م
 كه وجود يي زمزمه هاني با ايزمان

 مراكز ني به ايدارد قرار شود تهاجم
 بشود آنوقت ما به دست راني اياتم

 مي آوري را بوجود ميطيخودمان شرا
 مانند اصفهان را كه شما به يكه شهر
 اي مشابه آنرا در دندي تواني مزحمت

 خطر ني ترني در معرض سهمگديابيب
 نيبنابرا . مي دهي قرار ميرانگريو

 ني از اتي مسائل حكانيمجموعه ا
 ها نه يري گمي تصمنيدارد كه در ا

 ي و نه شناخت علميخرد واقع
 به يدخالت دارد و نه اصال اعتقاد

 از ي در گروهي فرهنگراثيحفظ م
  ».  وجود دارد رتصاحبان قد

رجاوند  نسبت به     ژرفناي نظر  و
 راثي م«:ميراث فرهنگي اين بود 

 ني تردهي ستم رسراني در ايفرهنگ
 همه نيا.  است رانيبخش از جامعه ا

 ي هاراثي است كه حفظ ميدر حال
 در بازتاب دادن ارزش يفرهنگ

 ي در دوران هايــراني اي هاتيهو
 را راني تواند نسل جوان ايمختلف، م

 كاناي ارزشمند نيبه دستاوردها
 و آنها را در دهد بي آگاهشيخو

 راثي مني از كل ايجهت پاسدار
 اوردي را بوجود بيي بكند و فضاقيتشو

 ي آثار باقني بتواند از ارانيكه ملت ا
 ارزشمند گذشته ي هاراثيمانده از م

 اي و پودني بخشياش در بعد تعال
 سو و در كيساختن فرهنگ خود از 

ز  اي و وحدت ملي همبستگجاديبعد ا
  ». كالن ببرد يها بهره گري ديسو
  :ثار شادروان ورجاوندآ

نگاشته ها و گردآوري هاي علمي و * 
  :كه تاكنون منتشر شده انداو تحقيقي 

 روش بررسي و شناخت علمي -1 
 بامدي طايفه اي از -2ايالت و عشاير

 ميراث تمدن هاي ايراني -3بختياري 
در سرزمين هاي آسيايي اتحاد 

 ايران در موزه هاي  آثار-4شوروي
 سرزمين -5اتحاد جماهير شوروي 

 بررسي آثار و بناهاي باستاني -قزوين 
 هنر -6و تاريخي سرزمين قزوين

 -7معماري در سرزمين هاي اسالمي
سبك شناسي هنر معماري در سرزمين 

 خراسان و ماوراءالنهر -8هاي اسالمي
 كاوش رصدخانه -9)آسياي ميانه(

ش ستاره شناسي  نگاهي به دان-مراغه 
 پيشرفت و توسعه بر بنياد -10ايران

 همه هستي ام نثار -11هويت فرهنگي
 يادنامه استاد دكتر غالمحسين -ايران

 سيماي تاريخ و فرهنگ -12صديقي
قزوين، دفتر نخست؛ جغرافيا و محيط 

 سيماي تاريخ -13زيست، نام و تاريخ 
و فرهنگ قزوين، دفتر دوم؛ فرهنگ 

 سيماي تاريخ و -14سرزمين قزوين
فرهنگ قزوين، دفتر سوم؛ سازمان 
حكومتي، نهادها و اوضاع 

 سير و - سفرنامه جنوب-15اقتصادي
سفري در كناره ها و جزاير خليج 

 ايران و -16فارس و درياي عمان
 فهرست -17 اران و شروان -قفقاز

انتشارات دانشگاه ها و موسسات 
  ».آموزش عالي

اي همكاري هاي در پروژه ه  - 2
   از جمله تحقيقاتي و علمي

دايره المعارف تشيع در هفت  «- 1
 -3 دانشنامه جهان اسالم -2جلد 

 دانشنامه بزرگ -4دانشنامه زنان ايران

 اطلس تاريخ ايران، سازمان -5فارسي
 پايتخت هاي -6نقشه برداري كشور

  .» ايران، سازمان ميراث فرهنگي
 ورجاوند  در شادروان پرويز * 

نشر اكاذيب به « اتهام اير ب اخيماهها
 رو به رو »يقصد تشويش اذهان عموم

 چند نوبت ، رنجوري تن به دليل . بود
 هر ،نتوانست در دادگاه حاضر شود و

 –بار،  بيدادگاه رژيم  مافياهاي نظامي 
 آخرين بار  .  افتادي به تعويق ممالي،  

براي روز هفتم خرداد ماه سال جاري 
 دادسراي به شعبه سوم بازپرسي

 تن . كاركنان دولت احضار شده بود
رنجور و خود تحت فشار استبداد، هم 
در دوران پهلوي و هم در دوران 

.  مالي بود–مالتاريا و مافياهاي نظامي 
با وجود اين ، همه عمر بر راست راه 

زادي پيش راند و پيش مي آاستقالل و 
  .راند 

      روانش شاد باد
  

 اهللا سيد آيتدرگذشت 
  حسن طباطبايي قمي

  
  هايدر حوزه، او ساليان دراز    

علميه كربال و نجف نزد اساتيد و 
اهللا نائيني و  مراجعي همچون آيت

الدين عراقي  اهللا ضياء مرحوم آيت
و ساير مدرسين تلمذ نمود و به 

 ».مقام اجتهاد نايل گرديد
سال بعد، وي به مشهد  14    

بازگشت و در آنجا به تدريس 
  در .خارج فقه و اصول پرداخت

قا آحاج  ، 1342 خرداد 15 قيام پي
 قمي مجددا مجبور به ترك حسن 

آقاي تبعيد هنگام . مشهد شد
خميني در زمان رژيم پهلوي، به 

ديگر مراجع مذهبي نظير همراه 
يات اهللا  سيد كاظم شريعتمداري آ

  ونجفي  الدين مرعشي  سيدشهابو 
 سيدهادي  و  خوئيابوالقاسمسيد

 ، سيدمحمدرضا گلپايگاني  و  ميالني
با مخابره تلگراف و ارسال نامه، به 

  زا   پس   . اعتراض كرديم شاهژر
،  چندي زنداني  و خرداد     15 قيام  

  ايران   مختلف   شهرهاي   به  سپس 
در تبعيد كرج بود كه . شد   تبعيد 

با پيروزي .  انقالب ايران روي داد 
  تحمل   از   پس ، 57انقالب  بهمن  

  .بازگشت   مشهد   به   تبعيد   سال     14  
قا حسن  قمي طباطبائي آ     حاج 

 مبارزه با  رژيم ز پيش گاماناكه  
 ي پس از پيروزي مدتپهلوي بود، 

و  نظريه  به مخالفت انقالب 
 برخاست و واليت فقيه حكومت 

يم  را مغاير  با ژاين نظريه  و نوع ر
اصول  اسالم و  مذهب تشيع 

قاي خميني و رژيم او آدانست و  
 به انحراف از اسالم متهم كرد و را 

  .نگذار آن شدخواستار محاكمه بنيا
 در كشوري كه نسبت ، بدين ترتيب

بين دين و سياست يكي از 
هاي منازعه  ترين عرصه كليدي

قا حسن آحاج قدرت است، 
طباطبايي قمي يكي از رجال مهم 
مذهبي بود كه در هر دو رژيم 

ها در  سياسي فعلي و پيشين، دهه
  .موضع مخالف استوار ماند

       در رژيم خميني نيز شادروان
ي قمآيت اهللا  سيد حسن طباطبائي 

 بدليل  ،بيش از نيم قرن مرجعيت 
مخالفت  با نظام جمهوري اسالمي 

» حصر « و نظريه واليت فقيه ، در 
 و تا بسر برد يحبس خانگيعني 

در  خود عمرروزهاي  واپسين 
بسيار  محروميتهاي  و محدوديت

  . زيست 
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  3پرسشها در باره اتم 

  اتمي و استقالل بمب
  
  
  

     استقالل، در قلمرو نظامي ، به ايجاد 
 – اقتصادي –دو مجموعه يكي انساني 

 فني و ديگري مجموعه اي از –علمي 
سامانه هاي دفاعي   و فرهنگي در يك 
نظام اجتماعي  باز و تحول پذيرنياز 

  و همچنين . دارد 
مد، سالح آ  چنانكه به توضيح - 10

 را در روابط قواي اتمي، كشور
خصمانه اي قرار مي دهد و در 
محدوده تنگ اين روابط ، از داشتن 
سياست خارجيي محروم مي كند كه 
مي تواند كشور را از امكانهاي بسيار بر 

نكه استقالل، رها آحال . خوردار كند 
شدن از محدود كننده ها در روابط با 

به يمن استقالل .  دنياي خارج است 
اي مثال،  ايران مي تواند ،  بر،است كه

در سياست خارجي ، رهبري از نوع 
  :ديگري را پيدا كند 

  استقالل ،از جمله داشتن اختيار - 11
تصميم در قلمروهاي سياسي و 

  اقتصادي و فرهنگي و نيز اجتماعي
صدور « از جمله از ياد نبريم كه با  ( 

و تن دادن به ساختهاي » نيروي كار 
 ما ديگر استقالل اجتماعي وابسته ،

با . و نظامي  است ) اجتماعي نداريم 
رها شدن از بند تسليحات اتمي ، 
رهبري مستقل سياست خارجي كشور 
ميسر مي شود و البته تحقق پيدا مي 

  :كند  با اتخاذ و اجراي سياستهاي زير
 بيرون رفتن از موقعيت زير سلطه ●

يعني ملي و مردم ساالر كردن دولت و 
 فرهنگ و اقتصاد و مستقل كردن

روابط اجتماعي و سازماندهي نظامي 
  . دفاع از كشور 

پيشگام شدن دربرانگيختن  جهانيان ●
براي مبارزه بخاطر خلع سالح اتمي 

  . جهان 
 سعي در ايجاد مديريتي جهاني، رها ●

  . زير سلطه  –از روابط مسلط 
در  .   حفظ ثروت هاي طبيعي كشور ●

وانست ملتهاي ملت ايران ت، پي انقالب
. ديگر را نيز به حفظ اين ثروتها بخواند

پس هرگاه كشورهاي نفت خيز 
استقالل بجويند و حاضر نشوند ثروت 
خويش را بعنوان سوخت بفروشند،  
نظام پولي و اقتصادي و سياسي و 
نظامي جهان را دگرگون مي كنند و 
مي توانند در ايجاد يك جامعه جهاني 

  .فا كنند در صلح، نقشي بس مهم اي
 رها  كردن كشور از  وضعيت كنوني ●

كه باج گذار كشورهاي بزرگ و 
كوچك است ، از رهگذر  اجراي 
برنامه همه جانبه اي بر وفق دو اصل 

  . زاديآاستقالل و 
     با رها شدن از روابط قوائي كه 
ايران را باج گذار روس و چين و 

اروپا و امريكا و حتي سوريه و شيخ 
فرار سرمايه ( ليج فارس نشين هاي خ

گردانده است،  كشور مي ... )  ها و
تواند  برابر نيازهايش براي رشدي 
شتاب گير، با كشورهاي جهان رابطه 

  . برقرار كند 
 استقرار  صلح كه حق هر انسان و هر ●

. جامعه انساني و نيز جامعه جهاني است 
براي استقرار اين صلح،  در ايران و 

 گامهاي ران مي توانند، مردم ايانيران 
استوار بردارند و از كاربردهاي  قواي 
نظامي در جهان و در نتيجه از هزينه 

با توجه به .  هاي نظامي دنيا بكاهند 
اين واقعيت كه بيشترين خريدهاي 
اسلحه را كشورهاي خاورميانه انجام 

ن آمي دهند،  امامت صلح  به ايرانيان  
ن نقش را در منطقه و در حوزه تمد

اسالمي و در جهان مي دهد كه در 
زادي است آخور يك ملت با فرهنگ 

  و نيز . 
  محور كردن نيروي نظامي  - 12

مجهز به سالح اتمي در سياست 
خارجي،  جايگزين حقوق ملي كردن 

هم . است » منافع و مصالح نظام « 
 مالي  –اكنون ، رژيم مافياهاي نظامي 

محور سياست خارجي خود را ايجاد 
روههاي مسلح  در كشورهاي منطقه و گ

  ترور از سوئي و باج دادن
و » كمكهاي نفتي « امتياز فروشي ،  ( 

پولي و تبديل كشور به بازار كاالهاي 
. از سوي ديگر است ... )  چيني و

راست بخواهي، بخصوص از دوره 
حكومت هاشمي رفسنجاني است كه 
تشكيل مافياها و رانت خواري  مالزمه 

براي » منافع «  با ايجاد پيدا كرد
توليد كردن بمب .  بيگانگان در ايران 

اتمي و مجهز كردن قواي نظامي به 
اين سالح،  قطعي كردن رابطه گروه 

« بنديهاي حاكم در ايران و انيران و  
اين گروهها را جاي گزين » منافع 

اما استقالل . حقوق ملي كردن است 
ان حقوق ملي را  مبناي رابطه به انير،

كردن و انكار منافع ديگران در ايران 
   .  است

ور مي شوم كه ايران آ     همچنان ياد
فرصتهاي فراوان در اختيار دارد و  مي 
بايد اين فرصتها را براي تحصيل 

ايران  . استقالل كامل مغتنم بشمارد 
مستقل  نقشي بزرگ  پيدا مي كند و 
مي تواند از اين نقش ، در تدارك 

وامل رشد شتاب گير سود امكانها و ع
تش بحران اتمي  اين فرصتها آ.  جويد 

را مي سوزاند و  بسا  به دامن هستي 
! ايرانيان بهوش باشيد . ايران  مي افتد

بمب اتمي نه بكار دفاع از ايران مي 
يد و نه حتي مي تواند مانع از سقوط آ

  :رژيم مافياها بگردد 
  

 ژيمبر فرض كه ر:پرسش هفتم
قصد توليد سالح واليت فقيه 

اتمي  را داشته باشد، هدف 
اصلي اين رژيم دفاع از خود در 
قبال چه قدرتي يا حمله به چه 

كشوري است ؟ آيا براستي 
 را ژيمداشتن بمب اتم   بقاي ر

  تضمين نمايد؟
  

    استداللي كه  سخنگويان رژيم مي 
  :كنند اينست 

 چرا اسرائيل بمب اتمي داشته باشد ، 
شته باشد و ايران  كه در پاكستان دا

روسها ( محاصره قدرتهاي اتمي است 
) در شمال و امريكائيها در خليج فارس 

نداشته باشد ؟ نياز شديد رژيم مافياها به 
بحران ،  در منطقه ، اسرائيل و نيز 
امريكا را دو دشمني تلقي مي كند كه 

نها حفظ آبمب اتمي، ايران را  از خطر 
 در اين تناقض موجود. مي كند 

  :شكار است آاستدالل دروغ،  
ايران است كه » برنامه اتمي «   اين 

ويز  فعال شدن امريكا و آدست 
: اسرائيل بر ضد ايران شده است 

منزوي كردن ايران ، تشديد مستمر 
فشار اقتصادي به ايران ، صادر كردن 
قطعنامه ها از سوي شوراي امنيت بر 
ر  ضد ايران و نگاه داشتن ايران زي

، در نتيجه،  نظامي  مستمر تهديد
برانگيختن سرمايه و استعدادها به فرار 

 و مسلح كردن و حمايت از از ايران 
اي خود فروش و برانگيختن هگروه

اين گروهها به عمليات مسلحانه در 
  ... ايران و

ن خطر فرضي كه با آ بدين قرار، 
ينده قابل پرهيز آتوليد بمب اتمي در
اقعي گشته و هم گمان مي رود،  و

به سخن ديگر، . نستآاكنون ايران در 
  :وارونه ادعا واقعيت جسته است

 توانائي .امروز ايران بمب اتمي ندارد  
مقابله با فشارهاي اقتصادي و نيز حمله 

مردم كشور هزينه . نظامي را هم ندارد 
سنگين اين بحران را دارند مي 

 مجهز ژيمينده رآاما اگر در . پردازند 
 سالح اتمي بشود، توانائي مقابله با به

اسرائيل و امريكا را ، در يك جنگ 
اتمي دارد ؟  پاسخ اين پرسش نياز به 

زيرا  . داشتن دانش نظامي ندارد 
سامانه تسليحاتي كه سالح اتمي 

، متعلق به امريكا و نستآعنصري از 
 يعني توانائي ايران .اسرائيل است 

 براي رساندن سالح اتمي خود به
هدف، بسيار كم و توانائي خنثي كردن 
اين سالح در مبدأ و در راه و بهنگام 

به .  رسيدن به هدف، بسيار زياد است 
قول شيراك، رئيس جمهوري پيشين 
فرانسه،  هنوز موشك حامل بمب اتمي 
رها نشده، تهران كن فيكون شده است 

نجا كه در پاسخ به پرسش اول، آاز .  
 اول پرسش پاسخ هاي ديگر به قسمت

دوم نيز داده شده اند، به سراغ قسمت 
  :دوم پرسش ميروم 

يا سالح اتمي بقاي رژيم را تضمين      آ
مي كند ؟  مي دانيم كه رژيم از 
امريكا تضمين بقاي خود را مي خواهد 
، در ازاي چشم پوشيدن از ادامه برنامه 

. اين درخواست تازه نيست .  اتمي 
قاي آ مرگ ايران گيتي ها كه پيش از

خميني دولت را تصاحب  كرده 
كتاب مك ( بودند، به حكومت ريگان 

پيغام داده بودند در صورتي ) فارلين 
نها حمايت كند آكه امريكا از دولت 

يا  به آ.  ،حاضرند خميني را هم بكشند 
اين نتيجه رسيده اند و يا دارند به اين 
نتيجه مي رسند كه بمب اتمي تضمين 

ن  را از آيم است و كننده بقاي رژ
تضمين امريكا بي نياز مي كند ؟  
بظاهر، خود اين واقعيت را پذيرفته اند 
و مي گويند كه وجود زرادخانه بمب 

. اتمي مانع از سقوط رژيم روسيه نشد 
پس ضامن بقاي اين رژيم نيز نمي شود 

با وجود اين ، با مشاهده رفتار .  
د امريكا در قبال رژيم پاكستان،  از دي

نهائي كه جانبدار اقدام نظامي براي آ
 مالي و –خلع يد از مافياهاي نظامي 

مالتاريا هستند ،  سالح اتمي مي تواند 
تضمين كننده رژيمي از نوع رژيم 

زيرا  امريكا .  پاكستان در ايران باشد 
« نكه سالح اتمي بدست آاز بيم 

بيفتد ، حامي پر و پا قرص » افراطي ها 
بخصوص كه رژيم . رژيم خواهد شد 

نظامي  بساط تروريسم بين المللي را از 
ايران بر مي چيند و  به حمايت خود 
از سازمانهاي مسلح در كشورهاي 

  . منطقه پايان مي دهد 
زيرا .      اما اين مقايسه صوري است 

»  گروههاي افراطي « ايران حاكميت 
كودتا . را سه دهه تجربه كرده است 

راي افراد افراطي بر ضد مافياها ، ب
امكان زندگي در جامعه را نيز باقي 

بدين سان، افراطيي باقي . نمي گذارد 
ن،امريكا از آنمي ماند كه از ترس 

تحولي كه . رژيم نظامي حمايت كند 
است هيچ جامعه ده جامعه ايراني نمو

 در  اگر. اسالمي نكرده است
كشورهاي ديگر ، گرايشهاي افراطي 

 ايران، افراد اين ور هستند، درآترس 
گرايش گرفتار ترس هستند و مي دانند 
اگر دستشان از قدرت دولت كوتاه 
شود،  از زيادت جنايت و فساد و 
خيانت، در ميان ايرانيان  نمي توانند 

  . زندگي كنند 
   افزون بر اين ، هرگاه پيش از توليد 
بمب اتمي ، رژيمي نظامي از نوع 

اند وجود پاكستان برقرار شود،  نمي تو
ويز توليد بمب آافراطي ها را دست 

و هرگاه بعد از توليد بمب . اتمي كند 
اتمي ،اقدام نظامي انجام بگيرد، 

  :گوياي دو واقعيت مي شود 
 يكي اين كه بمب اتمي ضامن بقاي 
هيچ رژيمي نيست و دو ديگر اين كه با 
سقوط مافياهاي نظامي مالي كه تنها در 

افراطي هستند،  جنايت و فساد و خيانت 
نها برجا نمي مانند تا لزوم حمايت  آ

  . امريكا از رژيم نظامي را توجيه كنند
ئي سالح آ    اما دليل عمومي بر ناكار

اتمي در حفظ يك رژيم ، همان است 

 –كه در پويائي هاي روابط سلطه گر 
كوتاه  . زير سلطه توضيح داده ام

  :سخن اين كه روابط قوا پويا هستند 
قابل دو قوه، نياز به افزودن بر قوه از  ت

هر افزايشي در يكي، . دو سو دارد 
ديگري را ناگزير مي كند بيشتر از اولي 

دليل پرداختن رژيم به . برخود بيفزايد 
شركت در مسابقه تسليحاتي در سطح 

دليل . منطقه ، همين پويائي است 
توليد  بمب اتمي نيز همين پويائي 

 گذاشتن منابع دليل به حراج. است 
. نفت و گاز نيز همين پويائي است 

دليل افزايش هزينه هاي نظامي 
كشورهاي جهان نيز همين پويائي 

اما اين پويائي، نخست رژيمي . است 
ورد كه ديگر تحمل بار آرا از پا در مي 

چنانكه مسابقه . ورد آهزينه ها را نمي 
تسليحاتي، مردم روسيه را در -نظامي

 و سرانجام موجب فقر نگاه داشت
شركت نكردن . سقوط رژيم روسيه شد 

لمان و ژاپن در مسابقه آدو كشور 
تسليحاتي ،سبب قوت اقتصاد اين دو 
كشور و استقرار رژيمهاي مردم ساالر 

 بدين قرار،  رفتن در  .نها گشت آدر 
پي توليد بمب اتمي و تشديد بحرانها 
در سطح منطقه ،  مسابقه تسليحاتي را بر 

شركت در اين مسابقه ، . نگيزد مي ا
مردم ايران را فقير تر و توان رژيم را 
در تحمل بار هزينه ها كمتر و سقوطش 

  .را نزديك تر مي كند 
     با توجه به بهره برداري غير فني از 
منابع نفت و احتمال كاهش توليد ، 
رژيم از سوئي ناگزير است از منابع 
ه ديگري بهره برداري كند كه نياز ب

سرمايه گذاري دارد و از سوي ديگر ، 
فشار اقتصادي مانع از سرمايه گذاري 

بدين سان، .  در اين منابع مي شود 
پويائي رابطه قوا  در همان حال كه 
افزايش هزينه ها را ناگزير مي كند، 

. مدها مي شود آسبب  كاهش در
پويائي فقر و قهر در جامعه، عامل فشار 

ارد مي ديگري است كه بر رژيم و
با توجه  به از دست رفتن . شود

مشروعيت ها، رژيم در معرض سقوط 
اگر سقوط رژيم روسيه . قرار مي گيرد 

افزون بر دو دهه پيش از سقوط ، قابل 
پيش بيني شد، به يمن  يافتن و تشريح 

 زير –پويائي هاي روابط سلطه گر 
  .سلطه بود 

     با اينهمه، عقل قدرتمدار واقعيت را 
فرصتهاي رشد را مي . نه مي بيند وارو

فقر مردم را بيشتر مي كند و . سوزاند 
نه خود ،كه ايران را در معرض  بالهاي 

اين مردم .  بزرگ قرار مي دهد
زاد آايرانند كه مي بايد عقل جمعي 

وطنشان بيش از هر . بجويند و برخيزند 
نها نياز آزمان نيازمند استقالل و خود 

  . زادي دارد آبه 
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