
  

 

كاخ سفيد : در اين ايام، عراق و افغانستان مسئله اول سران دولتها و رسانه هاي گروهي گشته است : انقالب اسالمي
ورد كه اين مرحله ، مرحله آمي پذيرد كه عراق وارد مرحله اي جديد و خطرناكي گشته است اما بروي خود نمي 

ستانه جنگ داخلي است و آدر عوض كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد مي گويد عراق در . جنگ داخلي است 
ارتش امريكا مي گويد قادر به مهار گروههاي مسلح . رسانه هاي امريكائي مي گويند كه عراق در جنگ داخلي است 

كنفرانس هاي تهران و اردن تشكيل . ريكا عامل گسترش ترور در عراق است ام: عراق نيست و طالباني مي گويد 
 دسامبر ، انتشار خواهد 6گزارش هيأت راه حل ياب نيز در . شده اند و كنفرانس قاهره نيز در شرف تشكيل است 

بن بست در فصل اول اين مجموعه به . ن، كنفرانس منطقه اي با شركت ايران و سوريه پيشنهاد شده است آ. يافت 
 خون عراق اختصاص مي يابد 

اين گزارشها به تضاد در .     در فصل دوم گزارشهائي را مي خوانيد كه انقالب اسالمي از ايران دريافت كرده است 
مجلس خبرگان و شوراها و سركوب دانشگاهها » انتخابات « و دو » كليد خوردن حذف هاشمي رفسنجاني « كانون و 

 . مربوطندو رابطه با امريكا
     در فصل سوم گفته ها و اطالع هائي را مي يابيد كه در رسانه هاي رژيم انتشار يافته اند و روياروئيها در درون 

 .رژيم را گزارش مي كنند 
 درصد اورانيوم 40 تا 35از ايران خبر از غني سازي .      در فصل چهارم خبرهاي پيرامون بحران اتمي را مي خوانيد 

 كشور بر سر قطعنامه تحريم ايران 6و اسرائيل وزارت جديدي خاص مقابله با ايران ايجاد مي كند و مي رسد 
 .همچنان چانه مي زنند

 .   در فصل پنجم خبرهاي و داده هاي اقتصادي حاكي از تشديد تخريب اقتصاد كشور را مي يابيد 
و  در فصل هفتم . ش و پرورش را مي خوانيدموزآ   در فصل ششم ، قسمت ديگري از مطالعه ژاله وفا در باره 

 3 در صفحه  :خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان در ايران را مي يابيد 

  
 
 
 
 

New  
  

 عراق متالشي و خونين 
 
  اعتراف– عراق در تجزيه و جنگ داخلي –پايان تفوق استراتژيك غرب   ◄

 3ص : به شكست و پيشنهادها
 ها در برابر يكديگر چيدن ضد- حذف رفسنجاني كليد خورده است ؟ ◄

  7ص : تشديد فشار به دانشگاهها- تن به سومالي ؟ 700  گسيل - 

  استاد و53بازنشسته كردن –خبرگان و شوراها » انتخابات «  رودروئيها در ◄
  9ص :زادآ نزاع بر سر دانشگاه 

 ؟ ! كمر بند شيعه و تشكيل وزارت خاص ايران – درصد 40 – 35 غني سازي تا ◄
  10ص : هنوز  بر سر تحريم ايران گفتگو مي كنند كشور6 -

  ميليارد دالر اعتبار ايران را 10 ژاپن -  همد نفت و ذخيره مصرف شدآ در◄
  11ص ؟! درصد جمعيت برابر تمامي جهانيان ثروت دارند2-مسدود كرد

  12ص :6  –21موزش و پرورش ايران در قرنآمشكالت كمي و كيفي : ژاله وفا◄
  13ص :نسور انترنت و سركوب دانشگاهيان و روزنامه نگارانسا: تشديدها◄

 

 ابوالحسن بني صدر
 

 صورت و واقعيت؟
 

يكي از اين دو .     هفته هاي پيش از حمله امريكا به عراق دو نظر ابراز شدند 
 :  مدند آنظر دروغ و ديگري راست از كار در

 
جم امريكا به  عراق و سرنوشتي كه پيدا مي دو نظر،  در باره تها

 :ن دو واقعيت جست  آيكي از كه وردند آكند، دو  ارزيابي بعمل 
 

نظري كه حكومت صدام را مجهز به سالحهاي اتمي و ميكروبي تبليغ مي * 
كرد و عراقي مردمساالر و رها از خشونت را تصوير مي كرد ، بر اين گمان بود 

ال قواي امريكا خواهند شتافت و مقدمشان را گرامي كه مردم عراق به استقب
به  يمن استقرار مردم ساالري در عراق، مردم كشورهاي ديگر . خواهند شمرد 

منطقه نيز برخواهند خواست و نظام مردم ساالري را در كشورهاي خود مستقر 
 . خواهند كرد 

تجزيه خونيني       امروز كه حمله قواي امريكا انجام گرفته و عراق دستخوش 
 : ن نظر اعتراف مي كنند آاست ، صاحبان 

 تصويرشان از عراق در – 2 به جاي اطالع ، ضد اطالع انتشار داده اند ، – 1
 .  روزهاي بعد از حمله، واقعيت نيافته است 

جانشين واقعيت  وآن را     در حقيقت، دستگاه تبليغاتي صورت و مجاز ساخته 
صورت و مجاز را واقعيت انگاشته است ؟ دروغها يي گاهانه آيا آ. كرده است 

گاهانه ، ساختني نبوده آكه ساخته و بدان مردم امريكا را فريب داده است، نا
صورت و مجازي كه ساخته شده است از دروغها و غفلتهايي ساخته شده . اند 
. اما غفلتهايي كه عقل قدرت مدار ميكند نيز، ساخته فريب و دروغ هستند . اند  

از اين رو، مسئوليت كساني كه صورت و مجاز را جانشين واقعيت مي كنند، 
هم خود را فريب مي دهند و هم . زيرا فريب مي خورند. بسي بزرگ است 

نگاه به فريب ديگران مي پردازند و خشونت را واجب مي كنند و سرانجام آ
 برجا مي نها خشك مي شود و ناتوان و بي حركتآخونهايي كه مي ريزند،  بر 

 .مانند 
     بدين قرار،  بعد از تجربه، زمان شهادت مي دهد كه تدارك كنندگان 

و اقدام » جنگ براي استقرار مردم ساالري « و  » جنگ پيشگيرانه « نظريه 
بدين منطق ، صورتي را . بكار برده اند منطق صوري كنندگان به جنگ،  

 . كه جانشين واقعيت كرده اند ساخته اند كه ربطي به واقعيت نداشته است بل
نظر ديگري ،  در همان حال كه نظر اول و صورتي را كه ساخته بود ، نقد مي 
كرد و پرده پندار و فريب را مي دريد، واقعيت را همان سان كه بود و هست 

عراق را در !قايان بوش و بلرآ: پيشاپيش هشدار مي داد . مي ديد و مي بيند 
عقل قدرتمدار شما،  به !. سربازان خود غرقه نسازيد خون مردم اين كشور و 

نسان كه آصورتي كه مي سازد ،فريب مي خورد و كور مي شود و واقعيت را 
روزي كه ديگر نه راه پيش مي يابيد و نه راه پس،  ديگر . هست نمي بيند 

 رها نمي توانيدزيرا عراق خونين را . پشيماني و پذيرفتن شكست سودي ندارد 
ن را از كام خشونتي برهيد كه خود  در آو برويد و نه مي توانيد بمانيد و كرده 

 .نش افكنده ايدآ
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 جهانگير گلزار
 

 صلح حقي از حقوق هر انسان ، هر قوم
  و هر ملت است

 
 

شنبه سپتامبر، روز  ، سومين سه1981 نوامبر 30به تاريخ در قطعنامه سازمان ملل 
اعالم » جهاني صلحروز «بازگشايي جلسات عادي مجمع عمومي، رسما به عنوان 

ها  هاي صلح درون و بين همه ملت بزرگداشت و تحكيم آرمانتا به ، ده است ش
 و مردمان اختصاص يابد،

روز  ) شهريور30(سپتامبر  21  به پيشنهاد آقاي كوفي عنان ،  2000در سال 
 : در خطابه او آمده است كه .  اعالم شده است جهاني صلح

انگيزه همه آن چيزي است . س هويت ماستاسا. صلح پايه موجوديت ماست
در روز جهاني صلح، بياييد ياد همه آناني را كه از . دهيم كه ما انجام مي

هايمان  بياييد آرمان صلح را در قلب. اند، گرامي بداريم خشونت رنج كشيده
 :  در بخشي ديگر از صحبت آقاي كوفي عنان آمده است .پاس داريم

اي كه بر  ه رزمندگان و رهبران سياسي به خرابياما اين زمان كافي است ك
 .آورند، بيانديشند شان مي مردم و سرزمين

هاي خاردار، نظرافكنده و  اين زمان كافي است كه به سنگرها، و از خالل سيم
  .ببينيم كه راه ديگري وجود دارد

اند،  در روز جهاني صلح، بياييد ياد همه آناني را كه از خشونت رنج كشيده
 . هايمان پاس داريم بياييد آرمان صلح را در قلب. امي بداريمگر

ها آغاز  جنگ در اذهان انسان «:  اي به همين مناسبت آمده است در قطعنامه
هاست كه دفاع از صلح بايستي ساخته شود، و  و اين در اذهان انسان. گردد مي
صلحي نيست  تنها بر اساس اقدامات اقتصادي و سياسي دولتها باشد، ي كه صلح

 .كه لزوما از حمايت پايدار و همگاني مردم جهان برخوردار باشد 
 14 صفحهدر
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     امروز كه واقعيت صورت ساختگي  
نسان كه هست آرا دريده و خود را 

نشان داده است، زمان شهادت مي 
دهد  كه صاحبان اين نظر واقعيت را 

 .  ديده اند ،ن سان كه بوده استآ
     اما چرا مردم امريكا و بخشي از 
مردم اروپا  صورت را باور كردند و 

را باور نكردند و به حكومتهاي واقعيت 
نها را در آبوش و بلر اجازه دادند 

نهم با آجنايت خويش شريك كنند  ؟
گذاشتن هزينه جاني و مالي سنگين بر 

نگلوساكسن آنها ؟ وعده  سلطه آدوش 
ها بر منابع نفت و وعده سلطه امريكا بر 
قلمرو گسترده اي از شمال افريقا تا 

 روسيه و هند و مهار قدرتهاي مزاحم
« چين و هند و پيروزي قطعي بر 

مي توانند » تروريسم بين المللي 
چشمان عقل جمعي يك ملت را كم 
سو و از ديدن واقعيت، حتي وقتي در 

با .  برابرشان قرار دهي ، ناتوان كنند 
 صورت را "وجود اين، سهم اعتياد به

، در نديدن و بسا  "واقعيت انگاشتن
بزرگ ، يت  واقعسرباز زدن از ديدن

 .تر است 
      بجاست كه درس تجربه را 

به سخن ديگر، عناصري را . بياموزيم 
كه اجتماعشان سبب شدند جنگ 

 :ممكن بگردد، شناسائي كنيم 
 عامل اول، حالت ترس و عصيان – 1

ترس از تروريسم بر اثر ترورهاي . بود 
مران و آ سپتامبر و عصيان بر ضد 11

بدانحد بود ن تا آشدت . ن آعامالن 
جنگ « كه  بوش به خود اجازه داد از 

 . سخن بميان بياورد » صليبي 
  عامل دوم مظهر سازي براي - 2

، با استفاده از زمينه تروريسم بين المللي
با .  بود ذهني در جامعه امريكائي،

ن، بوش رژيم هاي ايران آاستفاده از 
» محور شر « و عراق و كره شمالي را  

 .خواند 
عامل سوم  وجود گروهي بود و  – 3

 بنا بر موقع و جهت باد ،هست كه
قدرت،  خود را نماينده خدا، دين، 

زادي ، مردم ساالري آمردم، تاريخ، 
مي كنند و دلخواه خويش را ، ... و

... حكم خدا، دين، مردم ، تاريخ و
جلوه مي دهند وبه قرباني ابالغ مي 

ور مي شود كه در دوران آياد. كنند 
استالين گرا  به » چپ « سرد،  جنگ 
به خود واليت » جبر تاريخ « نام  

مطلقه مي داد و حكم مي كرد كه تنها 
حركت صواب ،حركت در جهت 
تاريخ است و هر كس جز اين كند، 
محكوم به رفتن به زباله دان  تاريخ 

جبر « با واليت مطلقه اي كه از . است 
مي گرفت، هركس را مي » تاريخ 

. وم بال استيناف مي كرد خواست، محك
، »اردوگاه سوسياليسم « در برابر 

قرار مي گرفت و » زادي « آاردوگاه 
زادي ، به خود واليت مطلقه آبه نام  

مي داد و مخالف خود را محكوم به 
مكارتيسم در امريكاي . نيستي مي كرد 

دوران بعد از جنگ را كس و كساني 
زادي آبنياد نهادند كه خود را تجسم 

نگاشتند و براي خود واليت مطلقه ا
 .قائل شدند
در ايران ما،  اين گروه به !      هشدار 

نها كه تغيير آ: دو دسته تقسيم مي شوند 
نها كه بنا بر جهت آموضع نمي دهند و 

 – البته قدرت مطلوب –باد قدرت 
هر دو دسته ، . تغيير موضع مي دهند 

همواره براي خود واليت مطلقه قائل 
نها كه تغيير موضع مي آ. ند مي شو

دهند، بنا بر موقع و جهت باد قدرت، 
مي ... زادي، دين ،  وآتجسم تاريخ ، 

براي مثال ، ديروز  استالينست . شوند 
زادي و آبوده اند و امروز طرفدار 

حقوق بشر شده اند، با وجود اين، بنا بر 
موقع و جهت باد قدرت، تجسم تاريخ 

 شوند و زادي و حقوق بشر ميآيا 
و هر .  حكم بال نقض صادر مي كنند 

دو دسته، مردم را نادان و بنا بر اين 
نيازمند قيم مي انگارند و در مقام ولي 
قهري ،  بنا بر موقع و جهت باد قدرت، 
دلخواه قدرت را خواست مردم مي 

ن حكم صادر مي آگردانند و برطبق 
 .كنند 

    بهوش بايد   بود و فريب صورت را 
د و بكار برنده اين روش را  نخور

قدرت مدار بايد شناخت و نبايد بدو 
چرا كه مي تواند فاجعه . ميدان داد

اي چون فاجعه هاي ايران و عراق 
بسازد و طلبكار شود و  با واليت مطلقه 
گرفتن از تاريخ ، مردم ، دين ، خدا، 

ديگري يا ديگران را متهم كند و ... و
راه بيرون بسا انسانها را از شناسائي 

اينان مردمي . رفتن از فاجعه ، باز دارد 
بي شهامت و بي ابتكارند و توان اتخاذ 

از . ن  را ندارندآموضع و ايستادن بر 
قول خود سخن نمي گويند زيرا مي 

از اين رو،  . دانند دروغ مي سازند
عمله كارگاهي مي شوند كه كارش 

اين .  ساختن  فكر جمعي جبار است
يند، با آ لباس كه در جماعت به اين

واليت مطلقه اي كه به خود مي دهند، 
شناخته مي شوند و ماهيت قدرت 

  .پرست خود را بروز مي دهند
فكر «  عامل چهارم سازندگان – 4

در امريكاي . هستند » جمعي جبار 
پيش از تجاوز به افغانستان و عراق ، 

، محافظه كاران » فكر « سازندگان اين 
هر كدام، . اها بودند جديد و بنيادگر

براي قلمرو  » فكر جمعي جبار « يك 
« خود در جامعه امريكا ساختند و 

 . را واجب گرداندند » جنگ مقدس 
 عامل پنجم بحران شديدي است – 5

كه جامعه امريكائي بطور خاص و غرب 
بحران : بطور عام بدان گرفتار است 

هويت و بحران انديشه راهنما كه يأس 
اي نزديك و دور را ببار ينده هآاز 
نجا كه خالء را آاز . ورده است آ

پر مي كند، ) زور ( = همواره قدرت 
بيهوده نبود كه بوش به رياست 
جمهوري رسيد و طرز فكرهاي 
ستايشگر قدرت ، محافظه كاران جديد 

 .و بنيادگرائي ، قوت گرفتند 
وعده :  عامل ششم  وعده ها بودند – 6

ايجاد نظم « جذب بيكاري و وعده 
قرن بيست و يكم را . » جهاني جديد 

استقرار « قرن رهبري امريكا كردن، و 
مردم ساالري در كشورهاي استبداد 

و  ريشه كن كردن تروريسم » زده 
 افزون بر اين وعده ها به  .جهاني

جنگ تمدن « ، وعده عموم امريكائيان
يا جنگ با اسالم به بنيادگراهاي » ها 

خاطر بود و هست كه بدين . امريكائي 
بوش و حكومت او، از لحاظ حمايت از 
اسرائيل، طي نيم قرن، مقام اول جست 

 .و بي بديل شد
  سلطه سلطانهاي اسلحه بر حكومت - 7

» جنگ پيشگيرانه « امريكا و تحميل  
بمثابه روش محافظه كاري جديد و 

 . بنياد گرائي 
 عامل هشتم، فقدان بديل مستقل و – 8

ادي و استقالل در عراق و زآجانبدار 
تحميل بديل وابسته و استفاده از ضد 
اطالعات دست ساخت اين بديل در 

عالوي و چلبي و . فريب افكار عمومي 
نها در فريب افكار عمومي غرب آنقش 

،نسبت به طرز فكر و روحيه و احساسات 
مردم منطقه بطور عام و مردم عراق 

طرفه اين كه پس از . بطور خاص  
ارتش امريكا از مهار عصيان در نكه آ

عراق ناتوان شد، چلبي را  به جاسوسي 
براي ايران متهم كرد و مأموريت او را 
فريب دادن حكومت امريكا و 
برانگيختن اين حكومت به جنگ با 

 !رژيم صدام ، خواند 
 عامل نهم غفلت بس شگفت – 9

حكومت امريكا از اثر انقالب ايران بر 
ي جهان بود و مردم منطقه و همه جا

تبليغات دروغ  دو رأس از سه . هست 
اصالح طلبان « رأس انقالب ايران و نيز 

در باره بيزاري مردم ايران و مردم » 
منطقه از انقالب ايران ، امريكا و 
انگلستان و اسرائيل را گرفتار چنان 

ن، هنوز و باز آوهمي كرد كه بابت 
 . مي بايد بپردازند 

ا و مؤتلفانش در      امروز كه امريك
عراق و ناتو در افغانستان از مهار عصيان 
ها ناتوان شده اند، تازه روزنامه دست 

عراق، ( يد  آراستي فيگارو به خود مي 
افغانستان ، لبنان ، پايان تفوق 

)    نوامبر 29استراتژيك غرب ، فيگارو 
روحيه مردم منطقه تغيير : و مي نويسد 
يران غرب مي تواند و. كرده است 

شكست . كند اما نمي تواند مهار كند 
ارتشهاي غرب در عراق و افغانستان و 
شكست ارتش اسرائيل در لبنان زنگهاي 

غرب . وردند آبيدار  باش را به صدا در
بايد بيدار شود و روش سلطه جوئي به 

شتي و آقهر و غلبه را رها كند و روش 
 .جذب قلوب را در پيش بگيرد 

ا نيز، كم نيستند كه        در ايران م
واقعيت را وارونه مي بينند و با صورت 
سازي ، مردم را حتي از پي گرفتن 
تجربه انقالب ، بقصد متحقق كردن 

 :تجربه انقالب مي ترسانند 
 
يا انقالب در خشونت و واليت آ

فقيه ناچيز بوده است زيرا هر 
 :انقالبي سرنوشتي جزاين ندارد؟

 
از . است     اين پرسش ، پرسش روز 

اصالح طلبان « جمله بدين خاطر كه  
صورتي مي سازند و بدان خود و » 

فريب خورندگان را فريب مي دهند و 
هم از اين رو كه فعل پذيراني كه  بنا 
بر موقع ، از مردم يا از تاريخ وكالت 

تام االختيار و بال عزل مي گيرند،  
ناچيز مي » استبداد فقها « انقالب را در 

با » اصالح طلبان « در حقيقت،  . كنند 
« استفاده از منطق صوري ، تحريم  

را تنها عامل تصرف دولت » انتخابات 
 مالي مي –از سوي مافياهاي نظامي 

نكه از تجربه درس آبه جاي . گردانند 
بگيرند،  تقال مي كنند تا كه مردم را به 

به استناد . ورند آمدار بسته رژيم باز 
ه اند، به خود مجازي كه خود ساخت

واليت مطلقه مي دهند و صورت را به 
جاي  واقعيت مي نشانند  و تحريم 
كنندگان و مردمي را كه در انتخابات 

قالبي و مفتضح شركت نكردند را  
محكوم به حكم  تجديد نظر ناپذير 

غافل از اين كه بر . خود مي كنند 
واقعيتي كه اينك شفاف گشته است، 

 كشند و مي خواهند پرده ابهام
 :ن را بپوشانند آبارديگر 

يا واقعيت اين نيست كه   آ- 1
 مالي در رژيم هستند –مافياهاي نظامي 

و در پوشش اصالح طلبان قوت گرفتند 
و با اشغال مواضع، دولت را به تصرف 

اماكار بايسته پوشش . وردند ؟  چرا آدر
دادن به اين مافياها نيست، رهاندن 

ه اين مافيا كشور از اختاپوسي است ك
 .ها هستند 

      همانطور كه وقتي انقالب را مقصر 
مي كنند، اين واقعيت بس مهم را مي 
پوشانند كه انديشه راهنماي 
قدرتمداري و تمايلهاي زور مدار 

ن آپيش از انقالب، . وجود مي داشتند 
انديشه و اين گرايشها  يا  از مجراي 
رژيم شاه فعال مي شدند و يا سركوب 

حاكميت زورپرستان بر . شتندمي گ
جامعه ايراني بود كه مانع از رشد مي 

انقالب اين مواد چركين را بيرون . شد 
ريخت و در معرض ديد ايرانيان و 

روش درخور ، . جهانيان قرار داد 
خشكاندن اين مواد بود  و نه استفاده از 

نها در ايجاد ستون پايه هاي جديد آ
قالب را نها كه امروز انآاما . قدرت 

مقصر مي گردانند،  از تمايلهاي 
زورپرست در ايجاد ستون پايه هاي 
قدرت استفاده كردند و غافل بودند 
كه ايدئولوژي يا انديشه راهنماي 

قاي آن را آ. قدرتمداري را ندارند 
خميني و دست ياران او داشتند و با باز 

ن آسازي ستون پايه ها، قدرت را از 
 .خود كردند 

اگر انقالب :  درخور اينست      پرسش
موجب بيرون ريختن مواد چركين مي 
شود، تجاوز امريكا به عراق  نيز موجب 
. شده است مواد چركين بيرون بريزند 

واقعيت امروز عراق را رژيم بعثي با 
نزديك به چهاردهه سركوب پوشانده 

پس حمله امريكا به عراق كار . بود 
بجائي بوده است و به قول ماركس 

ظام اجتماعي عراق را از حالت ايستا ن
 !.بيرون برده و تحول پذير كرده است

اين مقايسه، مقايسه اي صوري       
 توضيح اين كه . است 
 راست است كه بر اثر تجاوز  –الف 

به عراق، مواد ... امريكا و انگلستان و
 چركين بيرون زده است  

 فرق است ميان انقالبي كه، در –اما ب 
هرگاه  . بر گلوله پيروز شد ن، گل آ

بخش مسلط دررهبري انقالب، و دولت 
زادي را انديشه راهنما آموقت بيان 

مي كردند و همسو با انقالب و هدف 
 بجاي باز سازي ستون پايه هاي ،ن آ

قدرت ، با تغيير ساخت دولت و تحول 
پذير كردن نظام اجتماعي ، در 
خشكاندن مواد چركين مي كوشيدند، 

 .گل بر گلوله ديرپا مي گشت پيروزي 
 از جهت روش عمل ، مشابهت – ج 

زيرا هم در عراق و هم . وجود دارد 
در افغانستان ، حكومت امريكا انديشه 
راهنماي قدرتمداري و گرايشهاي 
زورمدار را بكار گرفت و غافل شد كه 
به دست خود، مرداب مي سازد و خود 

همان سان .  ن غرق مي كند آرا در 
 و بسا با ، نادانستهومت موقتكه حك

 با بازسازي و ايجاد ستون ، حسن نيت
از قبيل سپاه پاسدارن ( پايه هاي قدرت

خود و انقالب ...) و جهاد سازندگي و 
 .را در مرداب قدرتمداري فرو برد 

  درمورد  اصالح و انقالب را در - 2
يك ميزان نهادن و ترجيح را به اصالح 

اني در منطق دادن نيز از اصل اين هم
 :صوري استفاده شده است و مي شود 

  بنابر اصل اينهماني  يا عدم تناقض    
صوري، اجتماع متناقضان، در صدق و 

 حكم ، در  ايناما . كذب ، محال است
نشاندن ساخته ذهني بر جاي واقعيت و 
، بخصوص،  در ساختن فكر و روش 
. راهنماي  قدرتمداري بكار مي آيد

  :توضيح اينكه
. دروغ  بدون تناقض وجود ندارد      

انسانها،  بنابر فريب منطق صوري ، از 
تناقض و بسا تناقض  هاي موجود در 

در . قول دروغ  غفلت  مي كنند 
. حقيقت، دروغ پوشاندن واقعيت است

 ي كه مي پوشاندپوشش دروغ با واقعيت
 با آن ، با وجود اين. در تناقض است 
جمع شدن ، اما اين . جمع شده است
بدين توضيح كه . صوري است 

صورتي از دروغ واقعيت را مي 
همان پوشش و يا ساخته  بسا .پوشاند

ذهن و بسا  واقعيت ديگري راجانشين 
 كه مي خواهند مي كنندواقعيتي 

 انقالب  "،بدين قرار.   ديده نشود
اصالح عدم " و " استخشونت

انقالب بد "در نتيجه، . "خشونت است
 حكم  دروغ هس. " وب استاصلح خ و

هر يك از آنها، اجتماع . هستند
 :متناقضانند 

  خشونت و عدم خشونت دو - الف 
حال آنكه انقالب . روش هستند

 و اصالح تغيير .تغييرساخت است
. ندادن ساخت و رفع نواقص آنست

  ، با بكار بردن منطق صوري،بدين سان
دو معني ساختذهن ، جانشين دو ه  

ه اند  كه انقالب واصالح ي شدايمعن
هر حكم واجد دست كم  دو  .  دارند

 : تناقض است
  انقالب  خشونت است ،  - الف 

بنابرمحال بودن اجتماع متناقضان، با 
عدم خشونت است جمع كه انقالب 

 را كه عقل ييخشونتها. نمي شود
مشاهده مي كند او را متقاعد مي كنند 

 انقالب عدم خشونت است « كه قضيه «
و امكان خشونت  آميز بشمارد را كذب 

نبودن انقالب را هم از خود مي راند، 
انقالب « چه رسد به راست تلقي كردن 

در مورد . »خشونت زدائي است 
اصالح نيز،  پيروي از منطق  صوري، 
عقل  را از تصور امكان خشونت  آميز 

حال . بودن اصالح، ممنوع مي كند 
ب  و هم آنكه،  درعمل،  هم در انقال

 اصالح، دو روش ، يكي  خشونت و در
. ديگري  عدم خشونت  بكار  مي روند

با اين تفاوت كه اگر پايه  نظام جامعه 
 خشونت قدرت باشد ، ممكن نيست

 روش نگردد وباز ممكن نيست بتوان
عدم خشونت را روش كرد چه رسد به 

 .  خشونت زدائي 
يكسان ، يعني  انقالب  و    دو نا- ب
يكسان و قابل  ، ح، در تعريف اصال

هريك  ، بيشتر از اين. مقايسه مي شوند 
از اين دو معنائي را پيدا مي كنند  كه 
عقل قدرتمدار به آنها مي دهد و 

 .  واقعي  مي كند اني جانشين مع
   تناقضي ، كه عقل آزاد  آن را  -ج 

آشكار مي بيند و عقل قدرتمدار نمي 
يكسان انقالب ي نا ابيند، اجتماع دو معن
 معنائي اما.   استاو اصالح در يك معن

كه جعل كننده ، با بكار بردن منطق 
 صوري، به انقالب و اصالح مي دهد 

ي كه انقالب  دارد  و هم  ايهم با معن
ي كه اصالح دارد،  ايبا معن

 اين جاعالناز اين رو،  . ناسازگاراست
 .اندحكم  از تعريف  شفاف  گريزان 

آنجا  كه انقالب  و اصالح  ،   و از  -د 
بر وفق منطق صوري ، به خشونت و 
عدم خشونتي كه چشم مي بيند ، 
تعريف  مي شوند،  بسا  مي شود  كه 

   اياين منطق  ، هر دو را ، از معني
چنان كه  .  كه دارند  تهي مي كند 

 ، خشونت و كلمه اصالح،كلمه انقالب 
عدم خشونت را به ذهن  متبادر مي 

 .  كنند
 در  روشبيان آزادي را  نيز بدين     

بيان  قدرت از خود بيگانه مي كنند 
 وهر قدرتي،  بدين روش، كلمه هاي

طيبه  را در  كلمه هاي خبيثه از خود 
بيگانه مي كند و در باورانسانها، عناصر  

 با ناسازگار با قدرت را  با عناصر سازگار
 :وهنوز.  جانشين مي سازدن،آ

 نا ممكن بودن  اجتماع  بنا بر- ه 
  » اصالح عدم خشونت است« نقيضان، 

 ، جمع نمي  »اصالح خشونت است« با 
 ،و چون انقالب خشونت است. شوند

  ! پس، اصالح عدم خشونت است 
عقل قدرتمدار حكمي را       بدين قرار،

مي سازد و،  بدان،  نه تنها خشونت را 
 از اصالح  محك تشخيص محور فعال و 

مي كند، نه تنها معاني انقالب و ب انقال
اصالح را قلب مي كند ، نه تنها دو 

، يكي اصالح طلبي را پوشش واقعيت
بكار گرفتن تمايلهاي زور پرست در باز 
سازي ستون پايه هاي قدرت كردن و 
ديگري انقالب كه خشونت زدائي است 

 را از ديد عقل كردنمعني ، خشونت 
دو بلكه  ، خود و عقل جامعه مي پوشاند

دروغ بزرگ را به خود و به جامعه ، 
 .حقيقت مي باورانند

انقالب خشونت است و اصالح عدم : 
خشونت است، دو حكم ساخته ذهني 
هستند كه مي خواهند موقع و موضع 

هر دو حكم، . خويش را توجيه كنند 
زيرا بنا بر . واقعيت خارجي ندارند 

نكه انقالب آتوضيحي كه داده شد،  با 
ير ساخت است و خشونت زدائي تغي

يد آن، خشونت در كار مي آاست ، در 
نكه اصالح تعمير ساخت است ، در آو با 
با اين .  ن، خشونت نيز بكار مي رود آ

 -هرگاه نظام اجتماعي : تفاوت بزرگ 
سياسي باز و تحول پذير باشد، اصالح 

 .از بار زور موجود در رابطه ها و بنا بر
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تفوق پايان 
 –استراتژيك غرب 

عراق در تجزيه و 
 –جنگ داخلي 

اعترافها به شكست و 
 :پيشنهادها 

 
 

نظرها و اطالعات مربوط : انقالب اسالمي 
به  اين فصل را در سه قسمت گرد مي 

در قسمت اول ترجمه مقاله اي را : وريم آ
ژ ، روزنامه رنولد دوال گرانآمي خوانيد  از 

ت خارجي و نگار فيگارو در بخش سياس
امور نظامي و در قسمت دوم جريان 
تجزيه عمومي عراق و جنگ داخلي همه 

ن را تشديد مي آبا هم كه جريان تجزيه 
كند و در قسمت سوم خبرها و اطالع ها 
و نظرها در باره تقالي حكومت بوش 
براي رها شدن از بن بست عراق را مي 

  :يابيد
 

بمناسبت اجتماع سران 
اتژيك تفوق استر: ناتو 

. غرب پايان يافته است
مده و  آلذا عمر ناتو بسر 

تضاد را با تفاهم طلبي 
 :مي بايد جانشين كرد 

 
 تحليل از روزنامه نگار فيگارو –گزارش 

رنولد دو ال آ،  ) 2006 نوامبر 29( 
 :گرانژ  است 

رتور كه در سال آ    از جنگ پورت 
 پايان يافت و جنگ فالوجه 1905سرد 

اهي پايان نيافته است، كه راست بخو
يك قرن . يك قرن فاصله است 

ن نقاط مشترك كم آطوالني كه در 
است و جنگ خود سريعتر از جامعه 
هائي تحول كرده است كه جنگ 

با وجود اين، . تكان نشان داده است 
اين دو جنگ ، بريدن استراتژيك بس 

عميقي را گزارش مي كنند و مظهرش  
ن شكست رتور نخستيآپورت : هستند 

غرب ، از خصمي از دنياي ديگر، 
سيائي ، در يك جنگ مدرن آكشوري 

شكست در فلوجه و هزار و يك . بود 
جبهه در منجالب عراق ، نخستين 
شكست غرب در جنگهاي معروف به فرا 

در هر دو مورد، پي .  مدرن است 
از جمله، در . مدها عظيم هستند آ

گاه ملتها ، برداشت جديدي از آناخود
. ابط قوا را  به ثبت مي رسانند رو

امروز، از بيروت تا  بغداد و از بغداد تا 
كابل ،  همه مي دانند كه قدرت غرب  
اگر نگوئيم شكست خورده است، دست 
كم در ميان گرفته شده و بي اثر گشته 

 . است
 سال، همه چيز تغيير كرده 3     ظرف 

جنگ سرد يك پيروز در همه . است 
و اقتصادي و نظامي بخش هاي سياسي 

بنظر مي رسيد حق با . داشت 
. ديپلماسي نظامي شده امريكا است 

بمب هدايت شونده توسط اليز 
. پاراديم جديد هنر جنگ شده بود 

  و سيلي 1991جنگ خليج فارس در 

كه بر بناگوش ميلوزويچ در بالكان 
نواخته شد ، خلع يد سريع طالبان  از  

سپتامبر و  11، بعد از ترورهاي دولت 
 ، 2003جنگ كوتاه مدت با عراق در 

داليل مشهود درستي اين ديپلماسي 
 . شمرده مي شدند 

مد ، هم آ    اما بعد، جنگ از پي جنگ 
اين .  در عراق و هم در افغانستان 

جنگ ها بس نبودند ، ماجرجوئي 
نظامي اسرائيل در جنوب لبنان هم بر 

شيخ حسن نصراهللا . نها افزوده شد آ
هوده نمي گويد كه يك پيش و يك بي

.  وجود دارند 2006پس از تابستان 
ظرف چند ماه و در جريان نبردها، ابر 
قدرت امريكا بخش بزرگي از اعتبار 

. منصرف كننده خود را از دست داد 
بديهي است تفوق نظامي و 
تكنولوژيك ارتش امريكا  بر ارتشهائي 

در حال ، كه در برابرش قرار مي گيرند
غير قابل ر و براي مدتي طوالني، حاض

 اما از لحاظ فني خالص، . ترديد است 
تفوق اين ارتش در حال كاهش است 

و بخصوص، خود را غير مؤثر . 
گردانده و يا بدتر، در درگيريهاي 

 . ور است آامروز گرفتار و اين خسران 
     چرا كار به اين جا كشيده است ؟  
ز زيرا ، نخست اين كه خصم خود ني

انقالب نظامي كرده است و خويش را 
امروز . با  وضعيت تطبيق داده است 

حزب اهللا نمونه اي از اين انقالب و 
روشهاي نظاميش نحله . تطبيق است 

ن آاي شده كه از بغداد تا قندهار از 
در جنوب لبنان ، . پيرو يافته است 

، همانند عراق، مدرن ترين اسلحه 
ود بخصوص موشكهاي ضد تانك، وج

اين ترقي سطح كيفي اسلحه . دارند 
امداد دو كشور : نظامي دو دليل  دارد 

ايران و سوريه و ترقي صنعت اسلحه 
سازي روسيه بعد از كاهش سطح فني 

به اين دو دليل،  .  1990ن در سالهاي آ
فاصله فني كاهش پذيرفته و به ميزاني 

 1970رسيده است كه در سالهاي 
حفاظت افراد افزون بر اين، .  داشت 

نيروهاي مسلح، تقدم بزرگ ارتشهاي 
در ميدانهاي مختلف . غرب گشته است 

جنگ در شرق، مواد منفجره كه در 
اشكال گوناگون بكار مي روند، عامل 
بزرگ تلف شدن افراد ارتش امريكا 

سالحهاي دست ساخت از .  هستند 
مواد منفجره كه با تكنيك پيش رفته 

 هاي نظامي اي منفجر مي شوند، هزينه
وري به پاي قدرتهاي بزرگ آسرسام 

بودجه سازمان نظامي . مي گذارند 
امريكا مأمور مهار تهديد ها،  بطور 

 4/3: باورنكردني جهش كرده است 
  كه برابر 2006ميليارد دالر در سال 

است با بودجه طرح مانهاتان يعني 
ن مي آبيم . طرح توليد سالح اتمي  
ه هاي نظامي  رود كه باالرفتن هزين

 . سبب فلج شود 
    دليل دوم ناكامي اينست كه 
ارتشهاي غرب مشكل مي توانند با 
وضعيت در كشورهاي محل جنگ ، 

پيشرفتهاي فني اندازه . انطباق بجويند 
، از و سرعت و دقت  تخريب سالحها را

.   سخت افزايش داده است فاصله دور،
ن در آاما بخالف باور، اثربخشي 

ول جنگ، گاه سبب شده مراحل ا
است كه نتوان مراحل بعدي جنگ را 

در عراق و افغانستان تهديدي .  ديد 
 در مرحله دوم، متوجه ارتشهاي ،كه

غرب شده اند،  وضعيتي را بوجود 
ورده است كه ديگر اين ارتشها جرأت آ

بر » تثبيت وضعيت « نمي كنند كلمه 
همانطور كه فرمانده .  ورند آزبان 

يس در عراق ، بتازگي، باز قواي انگل
بكار بردن وسيع و گاه  ، شناخته است

تفاوت نگذاشتن ميان مردم عادي و 
 را بس » تصرف قلبها « جنگجويان ، 

قواي امريكا در . مشكل كرده است 
عراق و قواي ناتو در افغانستان، بي 
اعتناء به حاكميت اين دو كشور،  
بدون هرگونه كنترل، در امن كردن 

 كشور ، هر كار را كه الزم اين دو
نكه ثباتي آبدانند، انجام مي دهند بي 

اين قوا دستور العمل . ورند آبوجود 
هاي الكي بكار مي برند  كه در دراز 
مدت ناكامي و مطرود شدن ببار مي 

اگر در نبردها،  نابرابري فني و . ورند آ
تجهيزات در كاهش است،   در عوض، 

 حال نابرابري از لحاظ روحيه در
توضيح اين كه روحيه . افزايش است 

پيروز شدن در سرباز غربي رو به 
ضعيف و روحيه پيروز شدن پشتونها در 
افغانستان و سني ها در عراق رو به 

ن پشتوها و آزمان نيز از . قوت است 
بعكس غربيها . سني هاي عراق  است 

كه حريص پيروزهاي سريع هستند، 
ش را در ، پيروزي خوينها با شكيبائيآ

 .دراز مدت، تدارك مي كنند 
     بدين قرار، معادله استراتژيك، از 
هر جهت، به زيان غرب برهم خورده 

از لحاظ  جنگ غير معمول ،  : است 
توان گرفتن يك تروريسم جهاني شده 
و از نظر جنگ معمول، با ناتواني قواي 
امريكا و ناتو در مهار  عصيانهاي عراق و 

ز شكست دردناك ارتش افغانستان  و ني
اسرائيل در لبنان كه از دنياي خيال 

ورد  و از جهت استراتژيك ،  آبدرش 
با وورد محتمل كشورهاي ديگر به 

 .باشگاه كشورهاي داراي سالح اتمي 
     و بخصوص ، در عصر جريان هرچه 
وسيع تر اطالعات ، غربي ها خود را  
در وضعيتي مي بينند  كه بدتر از 

 .عدم پيروزي : ت است وضعيت شكس
عدم پيروزي تنها : انقالب اسالمي 

ويراني عظيم و كشتار بزرگ و . نيست 
به تأخير انداختن جريان تحول جامعه 
هائي كه قرباني تجاوز نظامي غرب 

 :شده اند نيز هست 
 
 

در مدار بسته بد و بدتر، 
جريان جنگ داخلي 
جريان تجزيه را و اين 

 بنوبه خود، ،جريان
 جنگ داخلي جريان
 :تشديدمي كننداعراق ر

 
 

عراق وارد مرحله جديد نمي * 
 :شود، در جنگ داخلي است 

 
جريان )  نوامبر 28(  واشنگتن پست ◄

خشونت و جريان تجزيه عراق را اين 
 :سان تشريح كرده است

بوش از ورود عراق به مرحله جديد * 
و خطرناك سخن مي گويد اما كوفي 

ستانه آ وارد عنان بر اينست كه عراق
او توضيح . جنگ داخلي شده است 

مي دهد با توجه به وخامت بار تر 
شدن روز به روز وضعيت ، ما مي بايد 
كاري بكنيم  و جهت تحول را تغيير 

 . بدهيم 

    اما كوفي عنان ، هفته پيش وضعيت 
جنگ داخلي خوانده بود، در   را تقريبا 

  دسامبر، در گفتگو با بي بي سي، 4
بدتر از جنگ « ضعيت عراق را و

سطح .  توصيف مي كند » داخلي 
خشونت ، شمار كساني كه كشته مي 
شوند،  غضب قوائي كه بر ضد يكديگر 
متشكل و مجهز مي شوند ، نسبت به 
يكديگر ، وضعيتي بدتر از وضعيت 

چند . ورده اند آجنگ داخلي بوجود 
سال پيش ما به جنگ لبنان روبرو 

را جنگ داخلي مي ن جنگ آ. بوديم 
ن آنچه در عراق با آ. خوانديم 

 . روبروئيم بسيار بدتر است 
    زندگي عراقيها امروز سخت تر از 

نها در دوران ديكتاتوري آزندگي 
اگر من يك عراقي . صدام شده است 

 ،متوسط الحال بودم، بدون ترديد
صدام . چنين مقايسه مي كردم 

 ها ديكتاتور بود اما در زمان او كوچه
مردم مي توانستند از خانه . امن بودند 

بچه ها مي . هاشان بيرون بروند 
توانستند به مدرسه بروند و به خانه 
بازگردند بدون اينك پدر و مادر 

 . نها باشند آنگران زندگي 
     كوفي عنان وضعيت را سخت وخيم 
توصيف كرد و از قدرتهاي منطقه و 
 . جهان خواسته به عراقيها كمك كنند

من ترديد دارم كه رهبران عراق 
بتوانند  به تنهائي عراق را از چنين 

با وجود . ورند آوضعيت وخيمي بيرون 
نها است كه با يكديگر آاين، وظيفه 

متحد شوند و  در بيرون بردن 
. كشورشان از اين وضعيت بكوشند 

 . البته نياز به كمك هم دارند 
از او از اين كه نتوانسته است مانع     

  . وقوع جنگ شود،ابراز تأسف مي كند
مشاور امنيتي بوش، استفن هادلي  به * 

روزنامه نگاراني كه بوش را در سفرش 
به استوني همراهي كرده اند، گفته 

گفتن ندارد هركس مي داند : است 
وضعيت در جهت مطلوب و با سرعت 
تحول نمي كند و امريكا مي بايد  راه 

 .ن را  بيابد آتطبيق با 
    حتي از زمان شروع جنگ در 

نست كه آ،  ديپلماسي در پي 2003
استراتژي درخوري براي مهار خشونت 

مدهايش در منطقه آدر عراق و پي 
 . بيابد 

     با همه اصراري كه كاخ سفيد مي 
كند كه عراق گرفتار جنگ داخلي 
نيست ، او دفاعش از اين موضع سخت 

ران و بنا بر قول تحليل گ.  تر مي شود 
ديپلماتها و حتي برخي از مقامهاي 
حكومت بوش در گفتگوهاي 
خصوصي، عراق گرفتار جنگ داخلي 

 .شده است 
در همان حال كه مالكي، نخست * 

وزير عراق نيز مي گويد  عراق گرفتار  
حكومت در حل . جنگ داخلي نيست 

مسائل عمده موفقيت هائي را بدست 
ورده است و دارد بطرف حفظ آ

گي عراقي رها از بند خشونت يكپارچ
 . پيش مي رود 

    اما يك رهبر عراقي ديگر جز اين 
او كه عضو حكومت مالكي . مي گويد 

وضعيت بدتر از : است، مي گويد 
در جنگ . وضعيت جنگ داخلي است 

داخلي، شما مي دانيد چه گروهي با 
حال اين كه . چه گروهي مي جنگد 

. در عراق ، همه با همه مي جنگند 
نچه ما مي بينيم جنگ مغلوبه اي در آ

 .خون است 
عربستان سعودي بحدي نگران * 

عواقب  زيان بخش جنگ در عراق 
براي منطقه است كه ديگ چني ، 
معاون رياست جمهوري امريكا ، را به 

خر هفته خوانده آگفتگو در تعطيالت   
 . است 

يك مقام بلند پايه اطالعاتي امريكا * 
 مسلح روحاني افراد: مي گويد 

راديكال، مقتدي صدر، از جنگ بدين 
 40سو، پرشمار شده اند و امروز ، ميان 

اين نيرو تواناتر .  هزار نفر هستند 60تا 
زيرا ارتش . از ارتش دولت عراق است 

از اين .  تن نفرات دارد 134000عراق 
عده،  نيمي بكار حفاظت از تأسيسات و 

ز نيم ا. بناها و ايستگاه ها مشغولند 
 گردان 10 هزار تن ، در 10ديگر، تنها 

 . مادگي رزمي پيدا كرده اند آ
    صدر بقدري نيرومند است كه اگر 

حاال در  جنوب عراق و ناحيه بغداد  
  . انتخابات بشود، اكثريت را خواهد برد

 نخست وزير عراق،  نيروي ،مالكي* 
مسلحي كه از او فرمان برد، در اختيار 

ابسته به صدر است و با او و. ندارد 
 نماينده طرفدار صدر 30حمايت 

 . نخست وزيري ييافته است 
     مالكي بر اين نظر است كه هرگونه 
گفتگوئي با ايران و سوريه مي بايد 
توسط حكومت عراق انجام بگيرد و نه 

 .امريكا 
 

 عراق ،در صورت تجزيه* 
گرفتار جنگ همه با همه مي 

 :شود 
 
)  نوامبر 28( مز نجلس تايآ لوس ◄

گزارش پيرامون جريان تجزيه عراق و 
وضعيتي كه در صورت اجراي قانون 

مد آمصوب مجلس عراق پيش خواهد 
 :انتشار داده است 

قانون تشكيل دولت فدرال را * 
 رأي تصويب 135مجلس عراق با  

از اين رو ، قانون ضعيفي . كرده است 
با توجه به وضعيت كنوني ، . است 

انون  سبب تجزيه عمومي اجراي ق
عراق و فراگير شدن خشونت مي شود 

 زيرا . 
در شمال، ناحيه كرد نشين كه * 

نست كه آحكومت و ارتش دارد و بر
براي خود نيروي هوائي تهيه كند ، غير 
از دو گانگي بارزانيها و طالبانيها ، اقليت 
هاي قومي در اين منطقه ساكن هستند 

كرد كه اگر نخواهند تحت حكومت 
.  زندگي كنند، مشكل ساز مي شوند 

در شرق ايران و در شمال تركيه را 
نخست وزير . بعنوان همسايه دارد 

تركيه به مسعود بارزاني گفته است 
. خيال تشكيل دولت را از سر بدر كنيد 

امريكا رفتني و ما ماندني هستيم و به 
شما اجازه ايجاد دولت مستقل را نمي 

ب با منطقه سني درغرب و جنو.  دهيم 
نشين همسايه است كه بهيچ رو حاضر 
نيست نفت شمال عراق را به كردها 

هرگاه كردها نتوانند . واگذار كند 
بخشي از موصل و كركوك را به خود 
ضميمه كنند، دستشان از منابع نفت 

به سخن ديگر، در . كوتاه خواهد شد 
ينده ، چشم آصورت تجزيه، چشم انداز 

 و اشكال ديگر انداز تشديد جنگ
 .خشونت است 

اما در منطقه سني نشين ، هم اكنون * 
گروههاي مسلح متعلق به بعثي ها و 
ملي گراها و نيز القاعده و طوايف 

در منطقه بغداد شيعه و . وجود دارند 
در صورت تجزيه عراق، . سني ساكنند 

پاك سازي مذهبي شيعه ها را مجبور 
با . مي كند به جنوب عراق كوچ كنند 

 وجود اين ، بر سر تسلط بر منطقه 
 4 صفحهدر
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سني نشين، جنگ مسلحانه  ميان 
گروههاي مسلح اجتناب ناپذير مي 

 .شود 
فرض اينست كه منطقه بغداد يا * 

وضعيت خصوصي خاص بيابد و يا شيعه 
با توجه . ها به جنوب عراق كوچ كنند 

مده آبه منطقه نفوذهائي كه بوجود 
 ، دو منطقه خود اند،  در جنوب عراق

يكي با مركز : يد آمختار بوجود مي 
منطقه . بصره و ديگري با مركز نجف 

ن آخود مختار با بصره بعنوان مركز، از 
گروه مقتدا صدر مي شود و بر منابع 

. نفتي عظيم عراق تسلط مي جويد 
منطقه دوم تن به محروم شدن از منابع 
نفت را نمي دهد و احتمال برخورد 

ميان شيعه با شيعه بسا قطعي مسلحانه 
 . است 
 نوامبر وارد 27 طالباني كه در ◄

ه، در اين شهر ، امريكا را تهران شد
بخاطر توسعه تروريسم در عراق، مورد 

 .سرزنش قرارداده است 
در صورتي كه قشون : انقالب اسالمي 

زاد كننده را آامريكا مي خواست نقش 
بازي كند، فضاي سياسي بسته دوران 

 در ،بديهي است. م را باز مي كرد صدا
. اين فضا، زورپرستها نمايان مي شدند 

نها در ايجاد دولت آاما بجاي استفاده از 
مي بايد بيشترين عرصه را به مردم ... و

عراق مي داد و هرگونه فرصت را از 
گروههاي زور پرست و وابسته مي ستاند 

اما  هدف امريكا ايجاد تعادل ضعفها از . 
يارو كردن گروه هاي مسلح شيعه و راه رو

امريكا خواستار يك . سني و كرد شد 
. دولت ضعيف و يك عراق ناتوان بود 

غافل از اينكه وضعيتي كه بوجود مي 
ورد، منجالبي مي شود كه قشون و آ

ن فرو آدر » تنها ابر قدرت جهان« اعتبار 
  .مي رود

 
جنگ داخلي در ماههاي * 
 :ينده تشديد مي شود آ
 
در باره )   نوامبر 30( فايننشال تايمز  ◄

جنگ داخلي عراق ، اين اطالعات را 
 :انتشار داده است 

» ايده ساز« بنا بر گزارش  يك گروه * 
واشنگتن ، با توجه به تلفيقي كه 
حكومت بوش از تدابير مختلف بعمل 

ورده و بنا دارد در عراق بكارشان برد، آ
ينده، جنگ داخلي عراق آدر ماههاي 

بطور معني داري وخامت بارتر خواهد 
 . شد 

     بنا بر گزارش ، مشكل اينجاست كه 
براي . حكومت بوش راست نمي گويد

 واحد  نظامي 100مثال، مي گويد 
ماده آعراقي را تعليم و تربيت داد و 

در واقع، يك سوم قول . كرده است 
 . وزارت دفاع اگر واقعيت داشته باشد 

ريكا مي تواند  به باز اين امر كه ام* 
مالكي فشار بيĤورد تا كه او گروه بندي 

شتي دهد، آهاي متخاصم عراق را 
در واشنگتن، اجماع . خيال بافي است 

بر اينست كه امريكا مي بايد به نخست 
ورد گروههاي مسلح آوزير عراق فشار 

را خلع سالح كند و شيعه و سني را 
 . شتي دهد آ

 ، محقق مركز   توني كردسمن 
مطالعات استراتژيك و يكي از بانفوذ 
ترين تحليل گران جنگ داخلي عراق 

:  تهيه كننده گزارش مي گويد و 
سرزنش كردن عراق بخاطر مسائل 

اين مسائل . موجود بي معني است 
ناشي از اشتباه هاي ما در ساختن ملت 

وقتي شما  گلوله اي به دكان . هستند 
چيني فروشي پرتاب مي كنيد ، ديگر 
نبايد چيني ها را سرزنش كنيد كه چرا  

 . مي شكنند 
 ،تنها راهي كه: گزارش مي گويد* 

امريكا ، براي تثبيت وضعيت عراق 

ن ، در آدارد اينست كه در باره هزينه 
دراز مدت، با مردم امريكا راست و 

شكيبائي و . شفاف سخن بگويد 
خطرهاي كه اين كار الزم دارد را با 

 حكومت بوش .صداقت تشريح كند 
مي بايد به حرف حكومت عراق و 
مؤتلفان خود در منطقه و اروپا، گوش 

نها را موش آتهديد عراقي و . دهد 
زمايشگاهي براي استقرار مردم آ

ساالري تصور كردن، راه به جائي نمي 
  .برد
كردسمن نسبت به نقشه هاي بديل * 

هم  كه در باره اش سخن مي گويند و 
 بنا بر :بين است در جريان است،  بد 

 نيروي 30يك طرح، امريكا مي بايد 
جديد وارد بغداد كند تا به تثبيت 

اما كاري را كه . وضعيت موفق شود 
غاز مي بايد مي كرد و نكرد ، حاال آدر 

با افزودن نفرات قشون چگونه از عهده 
مد؟ بنا بر نقشه ديگري، آبرخواهد 

عراق  به سه قسمت كرد و سني و شيعه 
و بنا بر يك نقشه، . تقسيم شود نشين 

امريكا مي بايد  دولت عراق به تخليه 
 .خاك عراق تهديد كند 

      اين نقشه ها مانع از وخامت بار تر 
.  شدن روز افزون وضعيت نمي شوند 

با وجود اين، امريكا بايد بكوشد تا كه 
مانع از سرباز كردن جنگ عراق به 

 . يك جنگ منطقه اي بگردد 
ديد به تخليه عراق از قواي امريكا     ته

و پول ندادن به دولت عراق و بي 
 خودكامه عمل  ،اعتناء به نظر متحدان

كردن ما را به هدفهاي استراتژيك 
 . خود نمي رسانند 

    كردسمن، همچنين كيفيت كمك 
اقتصادي امريكا به عراق را انتقاد مي 

 يك نوع كمك يكي از پر هزينه :كند 
ثر ترين كمكها در تاريخ ترين و كم ا

 .جديد امريكا است 
پرسيدني است كه : انقالب اسالمي 

وقتي  امريكا نتوانسته است مانع از مسلح 
شدن گروههاي مختلفي عراق و بزرگ 

نها بگردد، حكومت مالكي چگونه آشدن 
مي تواند اين نيروها را خلع سالح كند ؟  
بخصوص كه هرگاه بنا بر خلع سالح 

يد عمومي باشد و گروههاي شود، مي با
اگر . كرد و سني و شيعه را شامل شود 

امريكا با چنين تدبيري موافق بود،  مي 
غاز كار، مانع از بيرون آتوانست هم در 

كردن مردم عراق توسط گروههاي مسلح 
و تحت الحمايه اين گروهها شدن مردم 

  :عراق بگردد
 

فراگير شدن  خشونت در * 
 شده نآعراق زودرس تر از 

است كه در ويتنام شد و مردم 
عراق تحت الحمايه گروههاي 

 :مسلح شده اند 
 
سوشيتدپرس قول آ،  دسامبر1 در ◄

وزير امنيت امريكا، جون نكروپونت ، 
: را در باره وضعيت عراق انتشار داد 

گسترش خشونت در عراق بسي زود 
ن در ويتنام شده آرس تر از گسترش 

 بعنوان ،  من1960وقتي ، در . است
ن كشور خدمت مي آديپلمات در 

كردم خشونت اين گسترش را نيافته 
ميان اين دو كشور عدم تشابه از . بود 

براي مثال، در ويتنام . تشابه بيشتر است 
يك دشمن مشخص وجود داشت كه 
از شوروي سابق و ويتنام شمالي كمك 

اما در عراق ، دشمن يكي . مي گرفت 
ر نيز در نيست و دشمن ها با يكديگ

و يا در ويتنام ، شهر ها . نزاع هستند 
. امنيت داشتند و در عراق ندارند 
 4مراكز استانها امن بودند و تا مدت 

سال، من مي توانستم غير مسلح رفت و 
مد كنم بدون اين كه با مزاحمت آ

اما در عراق، . جدي روبرو شوم 
بسا يكي . پايتخت نيز بسي نا امن است 

 . مناطق كشور است از ناامن ترين 
     بنظر او عراقيها  مسئوليت بيشتري در 
قلمروهاي امنيت و دفاع از كشور مي 

كليد مشكل گشا . بايد برعهده بگيرند 
زيرا خشونت در اين شهر . بغداد است 

قواي ما مي بايد نقش . بيشترين است 
حمايت كننده پيدا كنند و در ماههاي 

ا قواي ينده ، ابتكار عمل مي بايد بآ
نها آعراق باشد و قواي امريكا از 

 . حمايت كنند 
اطالع مي )  نوامبر 28(  لوموند ◄

دهد كه بنا بر يك گزارش فرماندهي 
تفنگداران دريائي امريكا  تهيه كرده 
است ، ارتش امريكا ديگر قادر به خنثي 
كردن شورشي نيست كه منطقه االنبار 

و نيز نمي . را به خون كشيده است
د مانع از قوت گرفتن و محبوبيت توان

گزارش با .  جست القاعده بگردد 
اشاره به مشكالتي كه ارتش در اين 

نها روبرو است ، خاطر نشان آمنطقه با 
مي كند كه مسئله فقدان كنترل و 
توسعه شورش و افزايش جرائم ، سخت 

اقليت سني كه در اين . تر مي شود 
 زندگي ،عراق، واقع در غرب ايالت 

،  زير تهديد اكثريت شيعه،  كندمي
 .زندگي روز به روز پيدا كرده است 

لذا، بيش از پيش، القاعده را تنها حامي 
خود و تنها مانع بر سر سلطه ايران بر 

از ديد سني ها ،  .  عراق  تلقي مي كند 
چه راست باشد و خواه راست نباشد، 
ايران بغداد را كنترل مي كند و ايالت 

 . ل خود رها شده است االنبار به حا
     اما اميد بستن به ارتش امريكا و 

. ن خردمندانه نيست آكمك كردن به 
ن وجود دارد كه پيش آزيرا   احتمال 

از تثبيت وضعيت در عراق، خاك اين 
ميان خشونت . كشور را ترك گويند 

القاعده و نفوذ ايران در عراق و چشم 
ي انداز تخليه عراق از قواي امريكا، سن

اين . ها القاعده را ترجيح مي دهند 
سه عامل وضعيت اجتماعي و سياسي را 
چنان وخامت بار كرده اند كه قواي 
امريكا و قواي عراق ديگر قادر به فرو 
. نشاندن عصيان در ايالت االنبار نيستند 

در اين ايالت، از اول سپتامبر بدين 
 . قشوني امريكائي كشته شده اند90سو، 
)  نوامبر 28(  فرانسه  خبرگزاري◄

 5اطالع مي دهد كه اين گزارش 
. صفحه اي در ماه اوت تهيه شده است 

. ن پس،  وضعيت بدتر شده است آاز 
 تا 15براي پايان دادن به عصيان، نيز به 

 هزار قواي امريكاي ديگر و 20
در حال . ميلياردها دالر هزينه است 

حاضر، در برابر عصيان، از قواي 
 . ري ساخته نيست امريكا كا

   گزارش قواي القاعده را نيروي 
متفوق ايالت توصيف مي كند كه از 

 .مقامات محلي بسيار نيرومند تر هستند
افراد اين :  اسكادران هاي مرگ ◄

هستند اما » شبه نظامي« اسكادرانها 
لباس نظامي مي پوشند و كارشان 

. است » تروريستها « دستگير كردن 
 دستگيري هركس كه شيعه هستند و در

. تروريست تشخيص دهند، خود كامه 
بخشهائي از عراق كه سكنه شان از شيعه 
ها و سني ها تركيب مي يابد، شيعه ها 

تحت حمايت و سني ها تحت تعقيب   
 . اين اسكادران ها هستند 

 

 –اختالف بوش و مالكي 
رابطه امريكا با ايران و 

 –سوريه بر سر عراق 
 كنند سعوديها تهديد مي

 –از بعثيها حمايت كنند 
اعترافهاي گيت و 
رامسفلد به شكست و 
پيشنهادهاي كميسيون 

 : هاميلتون -بيكر 
 
 مالكي درعمان ، –ديدار بوش* 

كاخ  كه بعد از انتشار ارزيابي 
ن، آورده و بنابر آسفيد بعمل 

مالكي ضعيف و متقلب و بي 
كفايت است و متزلزل شدن 

واي تصميم امريكا  بر حفظ ق
 :خود در عراق 

 
 دسامبر در 2 بنا بر گزارشي كه در ◄

رسانه هاي امريكا انتشار يافته است، 
 نوامبر، قرار بر 29، چهار شنبه شب

ن، ملك آضيافت شامي بود كه در 
عبداهللا و بوش و مالكي بنا بود شركت 

اين طور . اما مالكي شركت نكرد. كنند 
وانمود شد كه او براي نشان دادن 

اضش به بوش در ضيافت شام اعتر
اما او بيشتر از ملك . حاضر نشده است 

 .عبداهللا عصباني بوده است تا بوش 
    تحليل گران بر اين نظر هستند كه 
مالكي به ملك عبداهللا اعتماد نداشته و 
نمي خواسته است مسائل حساس در 
حضور او موضوع گفتگوهايش با بوش 

  . شوند 
ر امنيتي بوش،  مشاو،گزارش هادلي     

كه دو روزنامه نيويورك تايمز و 
واشنگتن پست انتشار داده اند، مالكي 
را نخست وزيري بي كفايت و ناتوان 

از . از اداره امور عراق معرفي مي كند 
اين رو، وقتي بوش، بعد از ديدار روز 

مالكي نخست :  شنبه با مالكي گفت 5
وزيري است كه عراق را بايسته است، 

رائي تلقي آبيش از يك ظاهر سخن او 
 . نشد 

     هادلي در گزارش خود اصرار مي 
ورزد مالكي بايد براي قطع كردن با 
مقتدا صدر تحت فشار قرار گيرد  و 
حزب الدعوه را به حال خود بگذارد و 
وزيران خويش را از كساني برگزيند 

از جمله . كه معرف جامعه عراقي باشند 
ا و بعثي ها ، باب تفاهم را با سني ه

 .بگشايد 
      اما بنا بر نظر تحليل گران مالكي 
توانائي عملي كردن اين تدبيرها را 

از جمله به اين خاطر كه بدون . ندارد 
حمايت طرفداران صدر در مجلس ، او 
. اكثريت خود را از دست مي دهد 

لذا فشار به مالكي بدون اين كه 
توانائيهايش افزايش داده شوند، 

. كردن او به شكست است محكوم 
امريكا مي بايد به او كمك كند تا او 

پايگاه جديدي مركب از ميانه روهاي  
شيعه و سني و كرد بيابد و خود را از 

زاد آوابستگي به گروههاي راديكال 
اين پايگاه اكثريت جديد و . كند 

بزرگي را در مجلس عراق بوجود مي 
ورد و به اتكاي اين اكثريت، دست آ

 . ي براي عمل باز مي شود مالك
 دسامبر ، لوموند در باره ديدار  1 در ◄
 نوامبر بوش و مالكي اين گزارش را 30

 :انتشار داده است 
    ديدار در جوي عصبي و پر از بگو 

بوش حمايتي را از . مگوها انجام شد 
ورد كه شبيه به انداختن آمالكي بعمل 

. طناب به گردن محكوم به دار بود 
ن، مالكي در ضيافت شام آيش از شب پ

ملك عبداهللا شركت نكرد و اين امر، 
. مد آامريكائيها را سخت گران 

خودداري مالكي از شركت در ضيافت 
مد آانتشار گزارش محرمانه اي را پي 

اين .  كه مطبوعات امريكا انتشار دادند 
گزارش مالكي را مردي ضعيف و بي 

  . كفايت و متقلب معرفي كرده است
     بوش و مالكي  كوشيدند صورت 

: بوش گفت . ظاهر را حفظ كنند 
مالكي مردي است كه عراق را بايسته 

هر دو بر ضرورت شتاب . است 
بخشيدن به تعليم و تدريب قواي 
نظامي عراق و سپردن بيش از پيش 

نها، تأكيد آمسئوليت امنيت كشور به 
در بلبشوي عظيم عراق و .  كردند 

وزانه اي كه جماعت كشت و كشتار ر
هاي مذهبي و قومي از يكديگر مي 
كنند، دو مرد كه در كشورهاي خود 
تحت فشار سخت هستند ، كاري جز 

 .لبخند صوري نمي توانستند كرد 
    بوش زير فشار كنگره اي كه اينك 

ن را تشكيل مي آدموكراتها اكثريت 
دهند و نيز كميسيوني از جمهوريخواه 

رياست مشترك بيكر ها و دموكراتها به 
و هاميلتون است كه گزارش خود را 

از هم .  دسامبر انتشار مي دهد 6در 
اكنون، از راه رسانه ها، كميسيون 
همگان را از پيشنهاد تخليه عراق از 

. گاه مي كند آ هزار قواي امريكا ، 144
البته پرزيدنت بوش، ديروز تخليه 
عراق را از قواي امريكا تكذيب كرد و 

 من مي دانم در واشنگتن ،  :گفت 
خيال مي بافند كه گزارش راه بيرون 
رفتن ظريفانه از عراق را پيشنهاد مي 
كند اما اين خيال بكلي از واقعيت تهي 

ما براي به انجام رساند كار . است 
، تا زماني كه حكومت عراق خود

.  در اين كشور مي مانيم بخواهد، 
تقسيم كشور بر مبناي قومي و ديني 

 .نتفي است م
      سست شدن اراده واشنگتن در 
حفظ قواي امريكا در عراق را عراقيها 

مالكي در موضعي . نيك دريافته اند 
ن آقرار گرفته است كه نمي توان در 

مده آاو در دور باطلي گرفتار . ماند 
حمايت نظامي امريكا تنها . است 

و اين . تضمين بقاي حكومت او است 
يت او و شيعه ها را تضمين، عدم محبوب

 .روز به روز بيشتر مي كند 
ورند آ     امريكائيها به او فشار مي 

خشونت را مهار كند و او جز دواير 
امنيتي وسيله اي در اختيار ندارد و اين 
.  دواير دست در اين خشونت دارند 

ورند آامريكائيها به او فشار مي 
گروههاي مسلح را خلع سالح كند اما 

كومت او را از حمايت اين كار ح
ضرور محروم مي كند و در همان 

لت آحال، او را متهم مي كند به اينكه 
 . فعل امريكا است 

     براي اعتراض به ديدار مالكي با 
بوش، حزب نيرومند مقتدي صدر 
اعالن كرد كه حكومت مالكي را ترك 

 وزير در 5اين حزب . خواهد گفت 
و در واشنگتن . حكومت مالكي دارد 

بغداد، اعتبار سومين نخست وزير عراق 
 .، از ميان رفته است

  4 بوش دو  با عبدالعزيز حكيم  در ◄
 5 صفحهدر

متالشي و خونينعراق
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 با طارق ،او.  دسامبر مالقات كرد 
هاشمي ، معاون نخست وزير عراق و 
رهبر بزرگ حزب سياسي سني ها در 
ماه ژانويه ، در كاخ سفيد، مالقات 

 .خواهد كرد 
گزاريهاي رويتر و     لوموند و خبر

فرانسه گزارش مي كنند كه حكيم ، 
پس از ديدار با كندولزا رايس گفته 

مخالف بيرون رفتن قواي امريكا : است 
از عراق و موافق سپرده شدن 
مسئوليتهاي بيشتر به دولت و قواي 

 .مسلح عراق است 
      سپس او با بوش در كاخ سفيد 

 پس از اين ديدار، . ديدار كرد 
با كنفرانس منطقه : يم گفته است حك* 

 موضوع –اي و بين المللي بر سر عراق 
 مخالف –پيشنهاد دبير كل سازمان ملل 

نست كه آدر عوض موافق . است 
مشكل عراق توسط عراقيها با 
برخورداري از حمايت دوستانش حل 

او پيشنهاد مي كند عراق با . شود 
همسايگانش توافق هائي بقصد مبارزه با 

ورد تا كه تروريستهائي آيسم بعمل ترور
ن آكه از برابر قواي عراق به خاك 

كشورها مي گريزند، به عراق 
بازگردانده شوند و براي تروريستها 

اما بوش با دخالت دادن ايران .  نماند 
 .در حل مشكالت عراق مخالف است 

و بعد از ديدار با حكيم ، بوش گفته * 
 من به او گفتم  ما از كندي: است

پيشرفتها در عراق راضي نيستيم و ما مي 
خواهيم با دولت مستقل عراق در 
رسيدن به هدفهاي مشترك، همكاري 

ما در باره هرچه سريع تر در . كنيم 
اختيار دولت عراق گذاشتن وسائلي  
گفتگو كرديم كه به اين دولت امكان 
مي دهد خواستهاي مردم عراق را 

ها و يعني مردم را از افراطي. ورد آبر
 .دم كشها حفظ كند آ

گزارش  )  نوامبر 30( سوشيتدپرس  آ◄
كرده است كه مالكي ، در درون 
حكومت خود نيز گرفتار عصيان شده 

نخست وزير معاون از جمله دو :  است 
 به ، در انتقاد از سياستهاي او، سني

نمايندگان شيعه و اعضاي حكومت 
 .پيوسته اند مالكي 

ون نخست وزير،  ، معا     طارق الهاشمي
نست كه حكومت مالكي آاو خواهان 

برود  و حكومت ديگري بر پايه ائتالف 
، با اين تضمين كه تصميم جديدي 

هاي دستجمعي گرفته خواهند شد، 
 . شكل بگيرد 

: سوشيتدپرس مي گويد آ    او به 
روشن است كه ناامني بيشتر مي شود و 
همه چيز در جهت غلط به پيش مي 

يت هرچه زودتر مي بايد وضع. روند 
اگر نه كشور در جنگ . تغيير كند 

 .داخلي غرق مي شود 
     معاون دوم المالكي، سالم زكام 

: الضوبائي  كه سني است  مي گويد 
حكومت مالكي از برچيدن بساط فرقه 

 . بازي ناتوان شده است 
 وزير عضو 5 نماينده و 30     بايكوت 

يكائي سازماني كه مقتدي صدر ضد امر
ن را رهبري مي كند ، در اعتراض به آ

ديدار مالكي با بوش در عمان ، عصيان 
نها خواسته آمالكي از . ديگري است 

است تحريم حكومت او را لغو كنند و 
به توافقي كه بهنگام تشكيل حكومت 

او در .  ورده اند، وفادار بمانند آبعمل 
اميدوار است : مراجعت به بغداد، گفت 

ارانش در تصميم خود صدر و همك
 .تجديد نظر كنند 

 
، رابطه امريكا با ايران و سوريه

 ! :نهم از راه باتالق عراق آ
 
نوشته )  نوامبر 28(  نيويورك تايمز ◄

 :است 

پرزيدنت بوش و ديپلماتهاي تراز * 
اولش مي كوشند روند رو به وسعت و 
شتاب بدخيم شدن وضعيت در عراق و 

نها به رغم  آما ا. لبنان را مهار كنند 
 كه برشمارشان افزوده مي -فراخوانها 

،   به گفتگو با ايران و سوريه-شوند  
تنها با دوستان خود در منطقه گفتگو 

  .مي كنند 
      بوش و وزير خارجه اش كندولزا 
رايس اين هفته به اردن رفتند تا با 
المالكي و رهبران منطقه، غير از ايران 

 اين دو كشور در و سوريه ، برغم نفوذ
 .عراق و لبنان، گفتگو كنند 

 نوامبر، احمدي نژاد 28   در ايران، در 
دولت و ملت : خطاب به طالباني گفت 

ايران هر كار بتوانند در كمك به 
برادران عراقي خود و استقرار صلح در 

يك عراق . اين كشور، دريغ نمي كنند 
در صلح و قوي براي ايران و منطقه 

 .بهتر است 
     تحليل گران براين نظر هستند كه 
طالباني به تهران رفته است تا دولت 
اين كشور را به گفتگوهاي مستقيم با 

 . امريكا برانگيزد 
 احمدي )  نوامبر 27( ذر  آ5 در ◄

 نژاد در جمع گردان هاي ضد شورش
شورا و الزهرا در كنار حمالت تند عا

، گفته است لفظي به آمريكا و اسراييل 
شما . ما حاضريم به شما كمك كنيم"  :

با شعار مقابله با صدام و سالح كشتار 
جمعى به عراق آمديد، اما بعدها معلوم 
شد براى تسلط بر منطقه و نفت 

ايد، شما گفتيد  خاورميانه به اينجا آمده
ايد تا صلح و آرامش را  به عراق آمده

حاكم كنيد اما بر اساس اعالم رسمى 
 هزار 150ن بيش از دولت عراق تاكنو

اند و در باتالقى گرفتار  نفر كشته شده
ايد كه نه راه پيش داريد و نه راه  شده
ملت ما حاضر است براى خروج   .پس

شما از اين باتالق كمك كند اما شرط 
آن اين است كه تعهد دهيد رفتارتان 
را اصالح كنيد، دست از ظلم برداريد 

بريد و نيروهايتان را به كشور خودتان ب
  "تا آنجا را آباد كنند

ذر، احمدي نژاد نامه اي  آ9 و در ◄
. خطاب به مردم امريكا نوشته است 

نكاتي از اين نامه را كه گوياي 
دوگانگي صورت با واقعيت است، مي 

 :وريم آ
صدها هزار نفر از هموطنان ايراني من 
با صلح و صفا در كنار شما زندگي 

كنند و عموما منشاء خدمات  مي
مردم . اي در جامعه شما هستند شايسته

اند و  ما سالها با شما در ارتباط بوده
عليرغم سختگيري بالوجه مقامات 

ها  آمريكايي، رفت و آمدها و دوستي
  .  )1 (ادامه يافته است

از درد و غم روزافزون مردم  ما و شما
مظلوم فلسطين ناراحتيم، تجاوزات 
مستمر حكومت صهيونيستي زندگي را 

ر صاحبان اصلي سرزمين فلسطين هر ب
 . كند تر مي روز سخت

دانيد كه دولت  شما خود بهتر مي   
دريغ و دايمي  آمريكا با حمايت بي

خود از رژيم صهيونيستي او را در 
انجام اين جنايات تشويق كرده است، 
دولت آمريكا اجازه نداده است، 
شوراي امنيت سازمان ملل حكومت 

محكوم نمايد، غاصب صهيونيستي را 
تواند اين عهد شكني و  چه كسي مي

جفاي دولت آمريكا را نسبت به بشريت 
 انكاركند؟ 

دولتها براي خدمت به ملتهاي خود     
آيند، هيچ ملتي به دولت  سركار مي

دهد از ستمگران  خود اجازه نمي
حمايت كند، اما متاسفانه دولت آمريكا 
به افكار عمومي مردم خود نيز توجه 

اشته و پرچمدار حمايت از ند
متجاوزان به حقوق مردم فلسطين بوده 

 . است
عراق را ببينيد، از زمان حضور دولت 

  ١۵٠ آمريكا در عراق تاكنون بيش از 
هزار نفر از مردم عراق كشته و صدها 

اند و تروريسم در  هزار نفر آواره گشته
عراق به شدت توسعه يافته است، با 

عراق هيچ حضور دولت آمريكا در 
قدمي در ترميم ويراني ها، ساخت 
  زيربناها و رفع فقر برداشته نشده است

ايد كه دولت  شما خود شنيده   
آمريكا مخالفان خود را از نقاط مختلف 
جهان شكار و بدون محاكمه و بدون 

المللي در زندانهاي مخوفي  نظارت بين
كه در اقصي نقاط جهان ايجاد كرده 

داند  خدا مي. ندك است، نگهداري مي
اين زندانيان چه كساني هستند و به چه 

 ) 2 ( .اند سرنوشت تلخي گرفتار شده
شما خود شاهد هستيد هر روز، به     

هاي  زاديآبهانه مبارزه با تروريسم، 
حتي . شود مدني در آمريكا محدود مي

حريم شخصي افراد معناي خود را از 
قوانين قضايي و حقوق . دهد دست مي

ها  تلفن. شود ي زيرپا گذاشته مياساس
شنود و هر فرد مشكوك دستگير و يا 
حتي در خيابانها مورد ضرب و شتم 

من . شود واقع و يا با گلوله كشته مي
مطمئن هستم ملت آمريكا اين نوع 

پسندد و از اين نوع  برخوردها را نمي
  )3(. رفتارها بيزار و خشمگين است

كنيم  همه ما تروريسم را محكوم مي   
چرا كه قربانيان اصلي تروريسم مردم 

يا با جنگ و آگناه هستند ولي  بي
ويراني و كشتن صدها هزار انسان 

توان تروريسم را مهار كرد؟  گناه مي بي
اگر چنين امري ميسر بود، پس چرا 

  )4 (مشكل حل نشده است؟
چند توضيح كوتاه :  انقالب اسالمي 

ت كه بعنوان خاطر نشان كردن اين واقعي
زورپرستان، واقعيتي كه هستند را با 

  :صورتي كه مي سازند، مي پوشانند
  اگر اين صدها هزار ايراني -1  

مردمي هستند كه با صلح و صفا و در 
خدمتگزاري زندگي مي كنند، چرا 

نها را از ايران گريزاند؟  آرژيم مالتاريا 
 مالي –چرا رژيم مافياهاي نظامي 

 ؟ مغزها را مي گريزاند 
  بديهي است عمل حكومت امريكا - 2

جنايت است اما رژيم مافياهاي نظامي 
 مالي ايرانيان را مي ربايد و سر به –

نامه احمدي نژاد . نيست مي كند 
معلوم مي كند كه با علم به جنايتكارانه 
بودن اين عمل،  رژيم مافياها بدان 

جنايتي مضاعف است . دست مي زند 
 جنايت مي زند زيرا بنام دين دست به

. 
ورتر، آ  از همه گويا تر و زهر خند - 3

شكايت احمدي نژاد به مردم امريكا از 
زاديها آحكومت بوش بخاطر تحديد 

پس مي داند چنين عملي تا . است 
كجا مجرمانه است و سالها است بعنوان 
عمله رژيم به سركوب مردم ايران 

پس مي داند و از وقتي . مشغول است 
 مافياها عنوان رئيس لتآبعنوان 

جمهوري يافته است، سركوب 
دانشگاهيان و روزنامه نگاران و بسا 
روحانيان مخالف تجاوزها به حقوق 

 . زاديها تشديد شده است آبشر و 
 و كسي كه سالها به فعاليتهاي – 4

تروريستي مشغول بوده است ، دم از 
طرفه !  مخالفت با تروريسم مي زند 

ريسم راه بجائي اين كه مي داند ترو
به سخن ديگر مي داند . نمي برد 

دم ربائي ها و داغ آترورها و اعدامها و 
و درفشها رژيم محكوم به سقوط 

 مالي را نجات نمي –مافياهاي نظامي 
 .دهند 

 نماينده آمريكا در ،جان بولتون* 
وال ئ در پاسخ به س،سازمان ملل

نژاد  خبرنگاران در مورد نامه احمدي
ام اما  من نامه را نخوانده: ه است گفت
دانم كه تنها پنج صفحه است و نه  مي
كنم   صفحه مثل نامه قبلي و فكر مي18

   . كه اين يك گام به جلو باشد
     

عربستان سعوي تهديد مي * 
كند كه در صورت تخليه عراق 
از قواي امريكا، با دادن اسلحه و 
پول از سني هاي عراق حمايت 

 : خواهد كرد
 
يش از انتشار گزارش كميسيون راه  پ◄

 دسامبر، 2، در حل ياب براي عراق 
دانسته بود كه كميسيون پيشنهاد مي 
كند نقش اول به ديپلماسي در منطقه 

اما مهمترين گزارشي كه . داده شود 
در اين هفته در واشنگتن انتشار يافت، 
گزارش استفن هادلي ، مشاور امنيتي 

شنگتن بوش در نيويورك تايمز و وا
بنا بر اين گزارش، از جمله .  پست بود 

تهديد هاي دولت سعودي ، يكي 
اينست كه هرگاه امريكا شروع به 
بيرون بردن قواي خود از عراق كند، 
عربستان سعودي با دادن پول و اسلحه 
از شورشيان سني عراق حمايت خواهد 

 .كرد 
     نواف عبيد مشاور ملك عبداهللا 

 پيش از حمله ،ه خاطر نشان مي كند ك
امريكا به عراق، او به بوش هشدار داده 
بود كه حمله به عراق و ساقط كردن 

نچه مسئله حل آرژيم صدام ، بيشتر از 
 . كند، مسئله ايجاد مي كند 

      از سال گذشته بدين سو، سني 
هاي عراق بطور مداوم از عربستان مي 

مانع از . نها حمايت كند آخواهند از 
رؤساي . وذ ايران بگردد گسترش نف

طوايف و رهبران مذهبي عراق و نيز 
دولتهاي مصر و اردن و ديگر 
كشورهاي اسالمي از عربستان مي 
خواهند با دادن اسلحه و كمك مالي 
. از سني هاي عراق حمايت كند 

كنفدراسيون قبائل عربستان كه 
پييوندهاي نزديك با قبائل عراق دارند 

د به عمل از دولت سعودي مي خواهن
 . برخيزد 

     عبيد مي گويد تا اين زمان، دولت 
سعوي اين تقاضاها  را اجابت نكرده 

زيرا به پرزيدنت بوش قول . است 
داده است در امور عراق مداخله نكند  
و نيز مطمئن نبوده است گروههاي 
سني كه كمك دريافت مي كنند، به 

اما . قواي امريكا حمله نخواهند كرد 
 امريكا بخواهند عراق را اگر قواي

ترك كنند، دولت سعودي دست بكار 
كمك مالي و تسليحاتي به سني هاي 

 . عراق خواهد شد 
نه تنها همانطور كه ايران شيعه      

عراق را مسلح مي كند ، سني هاي 
عراق را مسلح خواهد كرد، بلكه با باز 
كردن شيرهاي نفت و باال بردن 

نفت را صادرات نفتي خود، قيمتهاي 
خواهد شكست بطوري كه ايران 
توانائي مالي و تسليحاتي حمايت از 
  . مؤتلفان عراقي خودرا از دست بدهد

عربستان مي داند :      عبيد مي گويد 
بايد بساط جنگ را برچيد اما در 
صورتي كه امريكا قواي خود را از 
عراق بيرون برد، چاره ديگري نمي 

ي ها،  زيرا كمك نكردن به سن. ماند 
 .نها را دادن استآاجازه كشتارشدن 

     تهديد عربستان نه تنها پهناي 
وحشت متحدان امريكا در منطقه را 
بيان مي كند ، بلكه اراده به راه 
انداختن جهاد در دفاع از سني هاي 

دانستني .  عراق را نيز گزارش مي كند 
است كه رژيمهاي عرب در داخل با 

ود سر و كار راديكالهاي جامعه هاي خ
دارند و نمي توانند ابتكار عمل را به 

 . نها بسپارند آ
نتونيو گرامشي هشدار آ     همانطور كه 

ما امريكائيها بايد بدانيم : داده است 
نظم قديم مرده است اما نظم جديد 

 .نمي تواند تولد كند 
     هر دو گزارش كميسيون بيكر و 
هادلي  تأكيد مي كنند كه عراق غرق 

 .  لبشو است ب
شرحي )  نوامبر 29(  فايننشال تايمز ◄

در باره نگرانيهاي كشورهاي سني از 
نقش ايران در عراق و بقيه منطقه ، 

 :نوشته است 
كشورهاي عربستان و اردن و مصر از * 

بسط نفوذ ايران در كشورهاي عرب 
نها مأيوس آ. شفته خاطر گشته اند آ

سترش هستند كه امريكا بتواند مانع از گ
 .نفوذ ايران در عراق شود

     بنا بر قول مقامهاي اردن، پيام 
كشورهاي عرب كه توسط ملك 
عبداهللا به بوش اظهار شد، اينست كه 
مهار خشونت در عراق ، از راه گفتگو 
با ايران و سوريه حل نمي شود بلكه 
نياز به قدرت بيشتر دادن به اقليت سني 

 .دارد كه عصيان كرده است 
برابر، بوش نيز از اين كشورها در * 

خواسته است خود از حكومت المالكي 
مدن آحمايت كنند و اقليت سني را به 

به راه تفاهم با دولت عراق فرا بخوانند 
و سنيان را از حمايت از شورشيان 

 .بازدارند
    پيش از سفر بوش به اردن، ديگ 
، چني به عربستان رفت و درپي سفر

ا رايس با وزيران كندولزقرار بر جلسه 
 .خارجه كشورهاي عرب  شد

اردن و : يك مقام اردني به ما گفت * 
مصر و عربستان و امارات عربي متحده 

نها، آ در ،جلساتي با يكديگر داشته اند و
به اين نتيجه رسيده اند كه براي 
جلوگيري از توسعه نفوذ  ايران و 
سوريه ، امريكا مي بايد در حل مسئله 

استدالل اين كشورها .  د فلسطين بكوش
اينست كه ايران و سوريه با بهره 
برداري از   جنگ در عراق و اشغال 
سرزمين هاي فلسطيني ها و لبنان ، 
نفوذ خود را از راه كمك به گروههاي 

ما مي گوئيم . مبارز  بسط مي دهند 
بائيم اين مشكل را حل كنيم و برگ 
برنده را از دست افراطي ها 

  . وريمآبدر
نواف عبيد كه به دولت سعوديها * 

از ديد : نزديك است مي گويد
مقامهاي كشورهاي سني، امريكا با 
اشغال عراق ، اين كشور را به دست 
سازمانهاي شيعه متحد ايران داده است 
و بدين كار، بنحو خطرناكي ، موازنه 
. قوا را در خاورميانه برهم زده است 

برخي از اين كشورها ، خود به 
. تگوي مستقيم با ايران پرداخته اند گف

از جمله، عربستان سعودي كه نمي 
خواهد وارد برخورد مستقيم با ايران 

اما رژيم سعودي روشن كرده . بگردد 
است افتادن عراق به دست ايران 

 را . نخواهد پذيرفت 
 6 صفحهدر

متالشي و خونينعراق
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نقشه پنتاگون براي فرار از * 
باتالق عراق و انتقاد گيت از 

ري وزارت دفاع برنامه گذا
امريكا در باره عراق و اعتراف 

 :هاي او و  رامسفلد
 
)  نوامبر 29( نجلس تايمز آ لوس ◄

نقشه اي را شرح داده است كه 
پنتاگون براي بيرون رفتن از باتالق 

 :عراق كشيده است 
اين نقشه كه بزرگ ترين نقشه تهيه * 

 سپتامبر بدين سو 11شده از ترورهاي 
امل جنگ عراق و است ، نه تنها ش

افغانستان بلكه عمليات نظامي ديگر 
امريكا ، در مقام جنگ با تروريسم، را 

 .نيز در بر مي گيرد 
    اين نقشه بسا وزارت دفاع را وارد  

. اختالف و كشماكش با كنگره مي كند 
زيرا اكثريت دو مجلس اينك در دست 

نند كه آدموكراتها بر. دموكراتها است 
نها را آو هزينه هاي عمليات نظامي 

كاهش دهند و كنترل كنگره را بر 
 .هزينه ها بيشتر بسازند 

 ميليارد 150 تا 127پنتاگون تقاضاي * 
دالر بودجه خاص براي عمليات نظامي 

 بدين سو، اين 2001از .  كرده است 
بزرگ ترين بودجه ايست كه 

تا اين زمان، در .  درخواست مي كند 
 دالر بودجه  ميليارد459جمع، كنگره 

براي جنگهاي افغانستان و عراق و 
  . جنگ با تروريسم تصويب كرده است

 نوامبر 15      بودجه اي كه در 
درخواست شده است، در وزارت دفاع 
نيز صداها را به اعتراض بلند كرده 

وزارت دفاع ناگزير از نيروي . است 
هوائي و نيروي زميني خواسته است 

و موجه تر تقاضاهاي خود را دقيق 
 . كنند 

     اما فرماندهان نظامي مي گويند 
تجهيزات را مي بايد جايگزين كرد و 
در مقايسه با تقاضاهاي نيروهاي مسلح، 

 .رقم درخواستي كوچك است
     بودجه درخواستي اضافه مي شود 

 ميليارد بودجه اي كه براي سال 70بر 
بدين سان، .  ينده تصويب شده است آ

 صرف خرج اين جنگها بودجه اي كه
مي شود، بسيار بيشتر از بودجه اي مي 

 بنا بر : شود كه خرج جنگ ويتنام شد 
هزينه جنگ ورد دايره تحقيقات، آبر

( = ويتنام با در نظر گرفتن تورم 
 663، بر روي هم، ) كاهش ارزش دالر 

بوده است كه هنوز از ميليارد دالر 
ميزان هزينه هاي جنگهاي عراق و 

 . تان بيشتر است افغانس
بودجه جديدي كه تقاضا شده است * 

بخشي . تنها شامل هزينه نظامي نيست 
ن مربوط به طرحي است كه آاز 

گردون انگلند، معاون وزارت دفاع 
بنا بر طرح او، هزينه . تهيه كرده است 

خدمات نظامي مي بايد در هزينه هاي 
 .عمليات نظامي ملحوظ شوند 

شي از بودجه كه     دقيق بخواهي ، بخ
مربوط مي شود به عمليات نظامي در 
عراق و افغانستان ، تنها به مصرف اين 

بنا بر طرح انگلند، . دو جنگ مي رسد 
تهيه اسلحه جديد و تعليم و تربيت 
ارتشيان براي جنگ با تروريسم نيز مي 
بايد ، در بودجه نظامي پيشنهادي 

 . ملحوظ شود و شده است 
ان بودجه مي گويند      انتقاد كنندگ

طرح انگلند تشويق به بادكردن بودجه 
 . بوده است 

      دموكراتها مي گويند طرح و 
بودجه، هر دو، از سوي كنگره مورد 
انتقاد قرار خواهند گرفت و كنگره با 

 ميليارد 100 تا  80بودجه اي ميان 
براي .   موافقت  نمي كند ، بيشتر دالر

دجه بسيار گنگره مخالفت با تمامي بو

مشكل است زيرا نمي توان با خريد 
تجهيزات نظامي جديد و جايگزين 
 .كردن تجهيزات فرسوده موافقت نكرد

اطالع مي )  نوامبر 30(   لوموند ◄
دهد كه كميسيون مشترك پيشنهاد 
كرده است قواي امريكا ديگر به 

نظامي نپردازد و به  هدفهاي صرفا 
بنا . ند پشتيباني از قواي عراق بسنده ك

بر اين طرح، چند و چون استقرار 
قواي امريكا در مناطق مختلف عراق 

ينده،  آاز سال : تغيير خواهد كرد 
ارتش امريكا بتدريج از شركت مستقيم 
خود در عمليات نظامي خواهد كاست 
و واحدهاي خود را در پايگاههاي 
مختلف عراق و تمامي منطقه  مستقر 

 . خواهد كرد 
 تشكيل يك كنفرانس      كميسيون

منطقه اي را پيشنهاد خواهد كرد كه 
مي تواند به گفتگوهاي مستقيم امريكا با 

 .ايران و سوريه بيانجامد 
 

 دسامبر گيت در سناي 5در * 
امريكا در جنگ : امريكا گفت 

عراق پيروز نيست و به ايران و 
سوريه نبايد حمله كرد مگر راه 

 :عالج نباشد 
 
، روبرت گيت 2006 دسامبر 5 در ◄

در كميته نيروهاي مسلح سناي امريكا 
حاضر شد و به پرسشش هاي سناتورها 

يا آاز او پرسيده شد . پاسخ گفت 
امريكا حنگ عراق را مي برد؟ او پاسخ 

نه ، امريكا در حال بردن جنگ : داد 
در پاسخ به پرسش . عراق نيست 

به  ايران و سوريه : ديگري، او گفت 
 كرد مگر اين كه چاره نيز نبايد حمله
حمله به ايران يا سوريه . ديگري نباشد 

، خشونت و ناامني در عراق را تشديد 
و باالخره ، او به سناتورها .  مي كند 

اطمينان داد كه بناي كارش بر بيرون 
بردن تدريجي قواي امريكا از عراق 

كميته با انتصاب او به وزارت . است 
 . دفاع موافقت كرد 

 29( ن،  يو اس تو دي آ از      پيش
خبر داده بود كه روبرت گيت ) نوامبر 

در كميسيون دفاع سنا، با طرحهاي 
وزارت دفاع در باره عراق مخالفت 
كرده و گفته بود در صورتي كه با 
انتصاب او موافقت شود، او اين طرحها 

 . را اصالح خواهد كرد 
     او همچنين گفته بود مي بايد ايران 

 را در تثبيت وضعيت عراق از و سوريه
راه پايان دادن به خشونت رو به 

 . افزايش، شركت بايد داد 
 صفحه اي خود 65     گيت در پاسخ 

به كميسيون ، تأكيد كرده بود كه نقشه 
جنگ مي بايد توجه به اين امر كشيده 
شود كه بعد از انجام جنگ، منطقه 
عمليات نبايد به حال خود رها شود 

ن آمشكل را پيچيده تر از زيرا بسا 
خواهد كرد كه پيش از جنگ وجود 

 . داشته است 
     بدين سان، او حمله به عراق و 

 با ،مديريت رامسفلد، وزير مستعفي ، را
 .بود، مورد انتقاد قرار داده ظرافت

 
گزارش رامسفلد به بوش دو *

 :روز پيش از استعفاي او
 
 دسامبر، به دنبال نيويورك 3 در ◄
نجلس آز، واشنگتن پست و لوس تايم

گزارش محرمانه سه صفحه ... تايمز و
اي را كه رامسفلد، وزير دفاع سابق 

 6امريكا، دو روز پيش از استعفاء ، در 
نوامبر  براي بوش تهيه كرده و فرستاده 

در اين گزارش، . است، انتشار داده اند 
 :رامسفلد، مي گويد

استراتژي امريكا در عراق  نتيجه * 
. داده است و مي بايد تغيير كند ن

عملكرد قواي امريكا نه كافي و نه 
گزارش او اعتراف معمار . سريع است 

لوس . جنگ عراق به شكست است 
نجلس تايمز مي نويسد اين گزارش، آ

 گزارشي باور نكردني است زيرا  اوال 
مخالف همه اظهارات بوش و اعضاي 
حكومت او ظرف سه سال گذشته است 

پيشنهادها كه مي كنند همانها  يا و ثان
هستند كه دموكراتها مي كنند و كاخ 

نها مخالفت كرده است آسفيد بشدت با 
 . 

     او راه حلهاي چندي را براي 
كاستن از ميزان قواي امريكا در عراق، 

 :پيشنهاد كرده است 
 يك راه حل همانست كه رژيم – 1

ن آن استفاده مي كرد و آصدام از 
هبران مذهبي و سياسي كه خريدن ر

نقش كليدي دارند به ترتيبي كه به 
حضور نظامي امريكا در عراق روي 

  .خوش نشان بدهند
  ساختن پايگاههاي نظامي و - 2

او مي . نها در عراق آمستحكم كردن 
 55 به 110پايگاهها را از : نويسد 

وريل آفروكاسته ايم و مي بايد تا 
 تا ژوئيه  و15 تا 10نها را به   آ2007
 .  پايگاه كاهش دهيم 5ينده به آسال 

 قواي امريكا را از مناطقي بيرون – 3
سيب پذير آنها، قواي ما آبريم كه ، در 

اين نيروها  را مي بايد به . هستند 
بدين .  نيروي واكنش سريع بدل كنيم 

نها مي توانند از درون عراق و آترتيب 
 .يا از كويت، دست به عمليات بزنند 

 تشكيل نيروي مخصوص براي – 4
عمليات برضد القاعده و اسكادران هاي 

 . مرگ و ايرانيها 
  قواي امريكا مي بايد تنها به امنيت - 5

ايالت ها و شهرهائي بپردازند كه 
زيرا . ساكنانش از اين قوا تقاضا ميكنند 

بنا بر قاعده،  اگر كسي چيزي پر بها  را 
 و ن را مي داندآزياد خواست، قدر 

اگر نخواست، مي بايد بهاي 
 .قدرناشناسي خود را بپردازد 

 استقرار قواي امريكا در مرزهاي – 5
سوريه و ايران به قصد جلوگيري از 
نفوذ تروريستها به خاك عراق و يا 

 .گريز از عراق
با عملي كردن :     رامسفلد مي نويسد 

اين پيشنهادها مي بايد به عراقيها 
ي بايد دست م. عالمت قاطعي داد 

خود را از پشت زين دوچرخه برداريم  
تا عراقي ها بدانند خود بايد دوچرخه 

به سخن ديگر، خود مي . را مهار كنند 
بايد كشور خويش را به نظم و امنيت 

 . ورند آ
:       سخنگوي كاخ سفيد گفت 

پرزيدنت بوش خود و به اتفاق 
مشاورانش پيشنهادهاي رامسفلد را 

بوش . قرارداده اند موضوع مطالعه 
گفته است از پيشرفت برنامه كاردر 

 . عراق راضي نيست 
 

  پيشنهاد عمده كميسيون راه 3* 
حل ياب براي عراق  به رياست 

 :بيكر و هاميلتون 
  

 10 ، كميسيون 2006 دسامبر 6    در 
)  دموكرات 5 جمهوريخواه و 5( نفري 

كه كنگره امريكا  مأمور يافتن راه حلي 

 عراق كرده بود، گزارش خود را براي
اين گزارش كه خط . تسليم بوش كرد 

بطالن بر سياستي مي كشد كه حكومت 
بوش در عراق در پيش گرفته است، در 

از .  پيشنهاد است 76مجموع ، شامل 
 پيشنهاد بنا بر قول مشترك بيكر 4نها، آ

 :و هاميلتون اصلي هستند 
  امريكا مي بايد در پي تحصيل - 1

اع جهاني و منطقه اي بر سر اجم
بازگرداندن امنيت و ثبات به عراق 

همه كشورهائي كه سودي در . شود
وخيم تر شدن وضعيت بلبشوي عراق 
ندارند ، از جمله همسايه هاي عراق ، 
مي بايد  به همكاري و همپشتي دعوت 

 .شوند
همكاري ايران و سوريه در بيرون     
ست ،  نآوردن عراق از باتالقي  كه در آ

بدين ترتيب بايد جلب شود كه ايران 
از ريختن اسلحه به عراق و تعليم افراد 
عراقي خودداري كند و سوريه 
مرزهاي خود را بر روي شورشيان و 
تروريستها و جريان پول و امكانات 

نچه به پرونده آاما در . نها ببندد آبراي 
اتمي ايران مربوط مي شود، امريكا مي 

 عضو دائمي شوراي 4ا بايد همچنان با ب
لمان، به قصد منصرف كردن آامنيت و 

ايران از ادامه برنامه اتمي خود ، 
  . همكاري كند

 بدون حل مشكل عرب و اسرائيل ، – 2
امريكا نمي تواند به هدفهاي خود در 

از اين رو، امريكا مي .  خاورميانه برسد 
بايد با دو طرف و دو طرف با يكديگر،  

رد گفتگو شوند و هدف بطور مستقيم وا
رسيدن صلح در همه جبهه ها، لبنان و 

بر اساس . سوريه و فلسطين باشد 
، 2002پيشنهاد پرزيدنت بوش در سال 

 .دولت فلسطين مي بايد تشكيل شود 
    و امريكا مي بايد بر كمكهاي سياسي 
و اقتصادي و نظامي خود به افغانستان 

 .بيفزايد 
مسئوليت ينده عراق موضوع آ اما – 3

سياست امريكا مي بايد . عراقيها است 
منطبق شود با اين مسئوليت و بر 
انگيختن عراقيها به عمل به اين 

 :بدين ترتيب . مسئوليت 
شتاب بخشيدن به روند برعهده * 

گرفتن امنيت عراق از سوي دولت اين 
كشور از راه افزودن بر نظاميان 
امريكائي مأمور تعليم قواي عراق و نيز 

احدهاي جنگي كه در حمايت از و
 . قواي عراق وارد عمليات مي شوند

به موازات، خارج كردن قواي * 
بدين ترتيب .  امريكا از عراق 

مأموريت اول قواي امريكا بايد 
خروج . حمايت از قواي عراق باشد 

قواي امريكا از عراق، تا فصل اول سال 
يعني .  ، مي بايد انجام پذيرد 2008

ه در تعليم و تربيت قواي نظامياني ك
عراق و يا حمايت از قواي عراق الزم 
نيستند، مي بايد خاك عراق را ترك 

 .گويند 
ارتش امريكا امروز قادر به تقويت * 

وسائل خود براي افزودن بر نفرات و 
عده . تجهيزات خويش در عراق نيست 

و عده اش ناكافي ، روحيه سربازان و 
ستخدام افسرانش خراب ، داوطلبان ا

در ارتش ، روز به روز كمتر و اعضاي 
ستادهاي قواي سه گانه هوائي و 
زميني و دريائي  به كشماكش ميان 
خود بر سر موافقت يا مخالفت با 

هرگاه جنگ عمده . رامسفلد مشغول 
 با ايران يا كره شمالي پيش اي مثال 

ن آيد، اين ارتش نمي تواند از عهده آ
  .يدآبر

ي كه مي مانند مي بايد    لذا، واحدهائ
واحدهاي واكنش سريع و واحدهاي 

تنها در  عمليات ويژه باشند و اوال 

حمايت از قواي عراق وارد عمل 
نها آمأموريت حياتي  شوند و ثانيا 

 .مي بايد جنگ با القاعده باشد 
بديهي است عراق براي مدتي، به  * 

كمك امريكا ، بخصوص در قلمرو 
.  خواهد داشت امنيت كشور،  نياز

امريكا مي بايد براي دولت عراق 
روشن بگرداند كه اگر تغييرهاي برنامه 
گذاري شده را انجام ندهد، امريكا 
برنامه هايش را در باره بيرون بردن 
قواي خود از خاك عراق و تجديد 

امريكا . نها اجرا خواهد كردآرايش آ
نبايد به نگاهداشتن قواي خود در 

 واحدهائي كه به .عراق رضايت دهد 
امريكا بازگردانده مي شوند، مي بايد 
درجا تحت تعليم و تدريب قرار گيرند 

كنگره نيز مي بايد . ماده گردند آو 
بودجه الزم براي تجديد تسليحات 
فرسوده امريكا در جريان جنگ عراق 

 .را تصويب كند 
 در صورتي كه دولت عراق اراده – 4

عي در سياسي ابراز كند و پيشرفت واق
شتي ملي و آاستوار كردن پايه هاي 

ورد، آمريت دولت بعمل آاستقرار 
امريكا نيز مي بايد به حمايت هاي 

تعليم قواي عراق و حمايت از ( نظامي 
از )  اين قوا در استقرار نظم و امنيت 

اما اگر دولت . اين دولت ادامه دهد 
عراق چنين نكرد، امريكا مي بايد از 

 . اق بكاهد كمكهاي خود به عر
      گزارش پيشنهادهاي نوري المالكي 

شتي آنخست وزير عراق را در باره 
ملي و استوار كردن ستون پايه هاي 

ن،  كارساز ارزيابي كرده و در قلمرو آ
اصالح نظام قضائي عراق و نيز در 
قلمروهاي نفت عراق و كوششهاي 
امريكا در باز سازي عراق، نيز، 

 . كرده استپيشنهادهائي را ارائه
 :انقالب اسالمي 

پيشنهادهاي كميسيون متناقض و  – 1
زيرا اگر عراق در . مضحك مي نمايند 

باتالق است ، به قول كميسيون و گيت و 
رامسفلد و بوش، نتيجه بيشمار 

حال . اشتباههاي حكومت امريكا است 
ورده است، آمنجالبي را كه امريكا بوجود 

 نيز، حكومت عراق چگونه بخشكاند ؟ و
روند تجزيه عراق يكي از مهمترين عوامل 
. فرو رفتنش در جنگ داخلي است 

شتي ملي با سياست هاي آپيشنهاد 
اسرائيل و حكومت بوش در تجزيه 

نها به موزائيك نمي آكشورها و تبديل 
يا امريكا و اسرائيل نمي بايد آ. خواند 

دست از اين سياست در خاورميانه 
ه طلب پول و بردارند و گروههاي تجزي

  ؟ندهند... اسلحه و تلويزيون و راديو و
اعتراف گيت به پيروز نشدن امريكا  - 2

در جنگ عراق و  انتقاد و نيز اعتراف 
رامسفلد به شكست  بسيار دير و بعد از 

مبناي پيشنهاد رامسفلد . وقوع است 
فاسد كردن رهبران ديني و سياسي عراق 

سلطه گري خود بزرگ ترين . است 
ادها است و اگر اين رهبران فاسد فس

نبودند، نه صدام  بساط استبداد خويش 
 دهه بر عراق پهن 4را بمدت نزديك به 

مي كرد و نه كار به حمله نظامي امريكا 
اما واقعيتي كه . به عراق مي كشيد 

ن غافل است اينست كه  اوال آرامسفلد از 
 امريكا امثال چلبي و عالوي را داشته و 

نها ساخته آ چه اندازه كار از ديده است
 با وجود رهبران ديني و شد و ثانيا 

 سياسي فاسد، وضعيت عراق چنين وخيم 
از اتفاق ، كار اول مبارزه  با فساد . است 

مي بايد مي شد اما سلطه گر از اين كار 
 . ناتوان است 

   در حال حاضر، مسئله اينست كه 
جنگهاي عراق و افغانستان و ناتواني 

گرف دستگاه حاكمه امريكا از برنامه ش
گذاري اين دو جنگ و در ماندگي كنوني 

تنها « امريكا ، انحطاط امريكا را بمثابه 
  .گزارش مي كنند» ابر قدرت 

 7 صفحهدر

متالشي و خونينعراق
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و بنگريم ، در تهران ، مافياهاي نظامي     
مالي و مالياني كه ساالري خويش را 
دارند از دست مي دهند و توجيه گر 

ها مي شوند، بهترين فرصت منطقه مافيا
    :اي وجهاني را صرف چه كاري مي كنند
حذف رفسنجاني 

كليد خورده است ؟ 
 چيدن ضدها در -

  گسيل -برابر يكديگر 
 تن به سومالي ؟ 700
 تشديد فشار به -

 :دانشگاهها 
 
حذف هاشمي رفسنجاني كليد * 

خورده است و تعقيب هاشمي 
 :رفسنجاني

 
 :ران انتشار يافته اند  دو خبر در ته◄
نزاع هاشمي رفسنجاني با خامنه اي * 

كه گمان مي رفت جديد نيست، جدي 
هاشمي رفسنجاني و گروهي از .  است 

روحانيان بر اين نظر هستند كه خامنه 
اي با دادن دولت به تصرف مافياهاي 

 مالي و با حمايت از احمدي –نظامي 
نژاد بي كفايت و حكومت بي كفايت 

.  و،  نظام را به خطر افكنده است تر ا
بيماري او نيز مزيد بر علت شده است 
و اختيار او را به دست پسر او و امثال 

در صورتي كه . حجازي داده است 
يك جبهه وسيع از محافظه كاران 
سنتي و اصالح طلبان و بخشي از سپاه 

 –تشكيل شود كه با مافياهاي نظامي 
 بتوان مالي مخالف هستند،  ممكن است

 .نظام را نجات داد 
در بازار تهران اين خبر دهان به * 

گوش پخش شده است كه حذف 
 .هاشمي رفسنجاني كليد خورده است

      همراه با اين خبر، اين نظر ابراز 
»  نظام واليت فقيه « مي شود كه در 

تنها هاشمي رفسنجاني است كه به 
احمدي نژاد با . اقتصاد توجه دارد 

 نفت را به سفره هاي مردم شعار پول
اما هم با ندانم . مد آمي برم، 

كاريهايش و هم تحريكهايش در زمينه 
سياست خارجي ،  چنان ضربه اي به 
اقتصاد كشور وارد كرده است كه كمر 
.  راست كردنش به معجزه نياز دارد 

ندسته كه همچنان در مدار بسته بد و آ
اگر : بدتر زنداني هستند، مي گويند

يم رأي بدهيم و مجلس خبرگان نرو
هم به دست باند مصباح يزدي بيفتد، 
ديگر تخريب اقتصاد وسعت هم مي 

 .گيرد
:  نوامبر، اين خبر انتشار يافت 14 در ◄

لبرتو آ اكتبر دادستانها 25در گزارش 
نيسمن و مارچلو ماركز بورگس تأكيد 
شده است كه مدارك رسمي حاكي از 

 داشته اند نند كه رهبران ايران دليلآ
براي دادن دستور انفجار مركز 

يرس و آفرهنگي يهوديان در بوينس 
ن قطع فروش تكنولوژي و تجهيزات آ

اطالع . اتمي به ايران بوده است 
نست كه هاشمي آجديد حاكي از 

رفسنجاني و ديگر مقامات ايران انتظار 
رژانتين به آداشته اند برغم فشار امريكا، 
ايران ادامه فروش تجهيزات اتمي به 

رژانتين حاضر نشده آو چون . دهد 
است به فروش اين تجهيزات ادامه 
دهد، تروريستهاي رژيم ايران كه از 
سوي سران  دولت مأموريت يافته 

 مركز 1994 ژوئيه 18بودند، در 
. فرهنگي يهوديان را منفجر كرده اند 

قاضي دستور توقيف بين المللي 
  تن ديگر را6هاشمي رفسنجاني و 

 .صادر كرده است 
)  2006  دسامبر 1( سوشيتدپرس  آ◄

قول قاضي ردولفو كانيكوبا كورل را 
هاشمي : اينسان نقل كرده است 

 تن ديگر كه دستور 8رفسنجاني و 
نها صادر شده است آتوقيف بين المللي 

زيرا  . را مجرمان فراري تلقي مي شوند 
دستور توقيف او كه اوائل ماه نوامبر 

 است  را اجابت نكرده اند صادر كرده
او مدارك جدي بر دردست داشتن . 

اين گروه در انفجار مركز فرهنگي 
يرس، در اختيار آيهوديان در بوينس 

 . دارد 
    اين قاضي  خواسته است براي اين 
عده وكالي تسخيري گزيده شوند زيرا 

 . نها خود وكيل معرفي نكرده اند آ
الي ، مي لبرتو نيسمن ، دادستان ع     آ

تصميم به انفجار اين مركز را : گويد 
عالي ترين مقامات دولت ايران در 

 گرفته اند و توسط افراد 1993سال 
 . حزب اهللا اجرا شده است 

 جيم  اسپير ، پدر فلورا،  يكي از ◄
قربانيان انفجار هواپيما پانام بر فرار 

  خواستار تجديد دادرسي ،لوكربي
يد حاكي زيرا مدرك جد. شده است 

از اينست كه عامل انفجار نه ليبي كه 
بريجيت كينان ، .  ايران بوده است 

 كه ،همسر يك ديپلمات انگليسي
روزنامه نگار است كتابي نوشته كه، در 

 ايران عامل  انفجار هواپيما و كشته ،نآ
 . تن معرفي شده است 270شدن 

 
و حاال كه دولت در اختيار * 

ار  نظامي مالي قر-مافياهاي
گرفته است، خامنه اي مي 
كوشد با قراردادن ضدها در 

سوده آبرابر هم، خيال خود را 
 :كند 

 
 حاال كه خامنه اي وسيله شده و ◄

مده است،  آدولت به تصرف ميافياها در
مي . نگراني او افزايش يافته است 

ترسد كه زد و بند ميان مافياهاي 
 مالي ،  سبب خلع يد او از –نظامي 

اينست كه دست به يك  .  قدرت شود
 :رشته اقدامات زده است 

پاسدار احمد رضائي قائم مقام رحيم * 
سپاه شده » فرمانده كل « صفوي ، 

بارديگر صحبت از مرخص . است 
هرچند . كردن رحيم صفوي است 

رحيم صفوي باند خود را دارد، اما 
مدتي است كه ديگراو را به بازي نمي 

قدر از سپاه ، در پي راندن ذوال. گيرند 
در صورت رانده شدن رحيم صفوي ، 
دومين حذف مهم در سپاه است كه 

 . انجام مي گيرد
 در ،خامنه اي خواسته است * 

 در تهران، نامزدهاي ،انتخابات شوراها
ورده آگروه قاليباف از صندوق بيرون 

 .شوند 
     مقصودش از اين دستور اينست كه 

قرار ، قاليباف در برابر احمدي نژاد
 – هرگاه دستور او انجام بگيرد .بگيرد 

بسياري بر اين نظر هستند كه برنده 
انتخابات شوراها در تهران ، قاليباف 

،  قاليباف نامزد خامنه اي براي   -است 
 .  ينده مي شود آرياست جمهوري 

 
  :»انتخابات مجلس خبرگان « * 
 

     با نزديك شدن مضحك ترين 
ه مي شود كه هد، مشاانتخابات ايران

 در : برخي شمشير ها را از رو بسته اند
اين انتخابات دوگانه خبرگان و شوراها 
كه بنا بر دلخواه مافياها ، پورمحمدي 
 ، طرح انجام همزمانشان را ريخته است

درگيري ها ميان گروههاي رانت 
 درگيريهاي ،خوار و وابسته به قدرت

 .سردمداران و سرداران است 
، در ونه اي شده است كه    وضع به گ

ن، بنا بر مثل،  سگ صاحبش را نمي آ
 از اقليتي هم ، در اين وضعيت. شناسد 

كه مي خواهند رأي بدهند، كسي نمي 
 .داند به چه كسي راي بدهد 

 در مورد انتخابات  خبرگان رهبري ◄
 كه موضوع ساختن جوك شده -

نقدر گند آ ، دانستني است كه -است 
وراي نگهبان ناگزير مد كه شآكار در 

ها » صالحيت دار« شد بر تعداد 
 163 به  144ن را از آبيفزايد اما  تنها 

مجتهدان « يعني از كل . نفر رساند 
ايران ، تنها اين عده  هوادار رهبري و 

تازه .  كم خطر تشخيص داده شده اند 
 نفر كه مورد 86از اين عده مي بايد 

وثوق كامل هستند، نماينده مجلس 
 .برگان شوندخ
ور اين انتخابات آاما نكات زهرخنده * 
 : 
 نكته اول اين كه  با توجه به اين امر -

نها كه اسم نوشتند ، پول آكه برخي از 
و امتياز گرفتند تا حاضر شدند اسم 
خود را بعنوان نامزد بنويسند، كار 
شوراي نگهبان را اعتراف صريحي 
است بر انزواي كامل رژيم در 

 . يعه روحانيت ش
 70 نكته دوم اين كه  از حدود -

 نفر 163 تنها ،ميليون نفر جمعيت ايران
صالحيت يافته اند براي » خبره « 

نها، آاز . عضويت در مجلس خبرگان 
تعدادي از اعضاي خود شوراي نگهبان 
يعني از كساني هستند كه قرار است 

 .خود در انتخابات نظارت كنند 
 تعداد  نكته سوم اين است كه اين-

ن،  آافراد براي يك انتخابات كه در 
 نفر بايد انتخاب شوند،  مي گويد 86

زيرا . كه انتخابات فرمايشي است 
حداقل شرايط انتخاب را كه برگزيدن 

 .، نيز ندارد يكي از ميان دو نفر است
شوراي نگهبان براي اينكه اين مشكل 

 براي :را حل كند به كانديداها گفت
 رعايت شود از شما اينكه اين حداقل

خواهش مي كنيم كه براي پر كردن 
فضاي خالي در استانها و ايجاد فضاي 
رقابتي استانهايي كه يك نامزد  بيشتر 

ن استانها نامزد آندارند، خود را از 
 ساعت وقت 48نامزد ها  تنها . كنند 

دارند خود را از استانهايي  معرفي 
.   كنند كه يك نامزد بيشتر ندارند 

دادي از كانديداها براي اينكه خود تع
را از چنين استانهائي نامزد كنند، 

 .امتيازاتي گرفته اند 
«  نكته چهارم اين كه اصولگرايان -

،  براي اينكه بتوانند مردم »خدا شناس 
را به  پاي صندوق هاي رأي ببرند،  به 

، از جمله. دانشجويان باج داده اند
يان را اد براي اينكه دانشجوژاحمدي ن

به شركت در اين انتخابات راغب كند، 
مبلغ  دويست و پنجاه ميليون تومان 
كيف و كاغذ و ماشين حساب به 
دانشجويان هديه داده است تا از 

كانديداهاي وابسته به طيف او حمايت 
 !كنند 

 گروه نزديك اما ،    از سويي ديگر
رقيب اين گروه يعني گروه هيات 

شوه دادن عقب موتلفه براي اينكه در ر
 به ناگاه براي تمام اتاق هاي ،نيفتد

خوابگاه دانشگاه يك يخچال هديه 
كرده اند تا دانشجويان به نفع 

 !كانديداهاي فعاليت كنند 
 از كساني كه قرار است به مجلس ◄

و خبرگان بروند،  خوشوقت و  زالي 
محسن و هادوي و قائم مقامي 

اسماعيلي  كازروني و مصباح يزدي و 
اين دو ( حيان و هاشمي رفسنجاني فال

را اگر بگذارند ممكن است به مجلس 
بروند در جنايات و قتل هاي سياسي 

به يك اعتبار ، .) دست داشته اند 
كشماكش ميان سازمان ترور به رهبري 

ن آخامنه اي با كساني است كه در 
سازمان بوده اند و نوبت حذفشان 

ن آرسيده است و كساني كه در بيرون 
 . ازمان اما در درون رژيم هستند س
 در انتخابات مجلس ،  بنا بر اطالع◄

خبرگان رهبري با توجه به محدوديت 
 استان تعداد 7در ، كانديداها 

كانديداها رقابت وجود ندارد و رأي 
دهندگان تنها به يك نفر مي توانند 

به همين دليل شوراي . رأي بدهند 
استانها نگهبان از ديگر استانها براي اين 

 .نيروي كمكي فرستاده است 
 

 :شوراها » انتخابات « * 
 
 يكي ديگر از دو  انتخاباتي كه قرار ◄

 انتخابات شوراها ،است برگزار شود
است كه بر عكس انتخابات خبرگان كه 
شمار نامزدهاي مجلس مالساران ، 

از .  هزار نفر نامزد دارد 248حدود 
اي ميان اين شمار نامزد، اعضاي شوراه

شهرها و روستاهاي سراسر كشور 
 .انتخاب خواهند شد 
 از جناح ، يك شبه،   گروههاي مختلف

هاي مختلف اصولگرايان و اصالح 
( تحت عناوين اصولگرايان ، طلبان

و اصالح طلبان و )  چندين دسته 
كارگزاران و حزب اعتماد ملي وارد 

با شناسايي كه از .  صحنه شده اند
 57حدود ، ستمده اآگروهها بعمل 

گروه از طيف هاي مختلف وارد بازي 
 .انتخابا شده اند 

   در انتخابات خبرگان، بظاهر، 
روحانيون جلو قرار دارند و سرداران و 

 اما . نها آسرمايه داران در پشت سر 
در انتخابات شوراها سرداران در جلو 
قرار دارند و ماليان و سرمايه داران در 

واقع، صحنه اما در . نها آپشت سر 
گردان اصلي گروه بنديهاي مافيائي 

   :هستند 
در گروه اول مي توان مبارزه باند * 

كروبي و  هاشمي رفسنجاني و حسن 
روحاني و واعظ طبسي از يك سو  با 
گروه مصباح يزدي و مشكيني از سوي 

اين طور . ديگر  را خاطر نشان كرد 
حذف هاشمي « تبليغ مي شود كه 

اين .  د خورده است كلي» رفسنجاني 
تبليغ عده اي را بر مي انگيزد به رفتن 
پاي صندوق و رأي دادن به او و 

اما در عده اي هم اين فكر . گروها او 
را تقويت مي كند كه كار هاشمي 
رفسنجاني ساخته است و بايد به كساني 

رأي داد كه در دستگاه مافياها موقعيتي 
 .دارد 

رزه بين در انتخابات شوراها ،  مبا* 
سردار قاليباف از سويي  و سردار 

اد و سردار داوود ژمحمود احمدي ن
اد و سردار محصولي  از ژاحمدي ن

سويي و سردار حسين فدايي و سردار 
بادي  از سويي و باز آدكتر فيروز 

سردار محسن رضايي و ياران او از 
سويي و سردار چمران و سردار 

 . كوچك زاده از سويي ديگر است 
اين سردارها در رقابت با يكديگر،     

البته در . وارد بازي انتخابات شده اند 
 صدها سردار ريز و ردشت ديگر ،پشت

در اين بازي شركت دارند كه از سوي 
مالياني كه به بودن در قدرت قانع 
هستند و سرمايه داران حمايت مي 

 .شوند 
بنا بر اطالع، خواست خامنه اي     

ات تهران،  قاليباف  در انتخاب،اينست كه
  . و گروه او برنده شوند

كروبي اعالم كرده است كه * 
ستادهاي انتخاباتي هواداران خود را 

نها اجازه فعاليت آاز اين بابت كه به 
نمي دهند در خانه ها تشكيل داده 
است و اين كار در نوع خود جالب 

 .است
 گروه حاميان احمدي نژاد، در ◄

( سدار محصولي  را پا،انتخابات شوراها
ميلياردري كه قرار بود وزير نفت شود 

او قرار شده است كه .  بر عهده دارد) 
 :سه كار را انجام دهد 

 تدارك هزينه هاي  مالي  – 1
 و. انتخابات 

 تالش براي جلوگيري از شكل - 2
 و. گرفتن اجماع ميان اصولگرايان 

 منسجم كردن سه طيف همسو با - 3
  شورا حكومت  در انتخابات

    اين مأموريت  نشان مي دهد كه  
محصولي مأمور است با توسل به هر  
توطئه اي از انسجام گروههاي 
اصولگراي مخالف احمدي نژاد، 

به سخن ديگر، بناي كار .  استفاده كند 
اد بر اينست كه  همان بال را ژاحمدي ن

بر سر  قاليباف و گروه موئتلفه و 
ر انتخابات بادگران جوان بياورد كه دآ

يا اين بار آ. ورد آرياست جمهوري 
هم، در ظاهر به خامنه اي خواهند 

اطاعت مي شود و در باطن ، : گفت 
گروه قاليباف مي » انتخاب « مانع از 

شوند ؟  در پاسخ به اين سئوال، 
: ور مي شوند آگاهان  دو امر را ياد آ

ن آيكي اين كه  قانوني كه مافياها از 
اتحاد براي حذف  – 1پيروي مي كنند 

 حذف يكديگر پس از – 2ديگران و 
و دو ديگر .  نكه ديگران حذف شدند آ

اين كه احمدي نژاد در مرحله اول 
مي توانست سر رهبر كاله بگذارد و از 

اما در مرحله . صندوق بيرون بيايد 
دوم، سخت بتواند چنين كاري را بكند 

بخصوص كه خامنه اي تنها از راه . 
ن ضد ها در مقامهاي كليدي قرار داد

 . سوده كند آمي تواند خاطر خود را 
 رد صالحيت كانديداهاي شوراي ◄

ن قدر شور بوده است آشهر اصفهان 
ورده آكه صداي امام جمعه را هم در 

او به رد صالحيتها  اعتراض . است
كرده است اما گويا  در تصويب 
صالحيت ها و انجام حدف ها تنها از 

گرفته شده و به هيچ رهبري دستور 
معياري اعتناء نشده و به اعتراض 

 .احدي گوش داده نشده است 
 8 صفحهدر

 

متالشي و خونينعراق



                                                                                                                                                                                       

 

 

8 
 

 
 

   1385 دي    3   آذر  تا 20     660    شما ره   2006 دسامبر   24  تا 11  ا ز

 

 

« رفتار مردم در قبال دو * 
 :»انتخابات 

 
»  ميزان راي ملت است «  بالخره ◄

را از تعرفه هاي انتخابات حذف كردند 
ن حديثي از امام جعفر آو به جاي 

ن اين كه مردم را به آصادق نوشته و 
 .صدق حديث بيازمائيد 

 در حاليكه حدود دو هفته به نمايش ◄
انتخابات مانده است،  حال و هواي 
مردم نه تنها شوق و ذوقي را براي 
شركتشان در اين نمايش تداعي نمي 
كند كه اين بار حتي در باره آن 

 ! حرفي هم نمي زنند 
  پيش از اين ، مردم اگرچه اينگونه 

دند اما راجع نمايش ها را تحريم ميكر
اما حاال  به يمن . به آن حرف مي زدند
 مالي  بر دولت -سلطه باندهاي نظامي 

و نگراني كه محافظه كاران سنتي و 
» دست غيبي «اصالح طلبان از تقلب 

ديگر ، ابراز مي كنند، در انتخابات 
 از ،سخني در باره انتخاباتي قالبي نيز

 !سوي مردم به گوش نمي رسد
ي اصول گرايان هم    حال و هوا

گوياي تشتت دسته ها و باندهاي 
به نظر اين بار . نها استآگوناگون 

بن بست . نتوانند يك دست شوند
نشينان اصالحاتي هم با تالش بر 
يكپارچگي بسياري را وادار به استعفا از 
نامزدي كرده اند و با گذاشتن نامهايي 

از جنايتكاران بنام رژيم ( چون رازيني 
ن بي گناه را به جوخه اعدام كه فراوا

در فهرست نامزدهاي )  سپرده است 
  ،» خبرگان «خود براي مجلس  

شاهكار زده اند و تتمه آبروي را هم به 
 .باد داده اند

     در حال حاضر بنظر ميرسد تحريم 
اما با توجه به اين امر كه  . . كامل است

بسياري همان روز راي گيري تصميم 
 نظر خود را عوض مي گيرند و برخي

هم مي كنند هنوز نمي توان گفت 
 .وسعت تحريم چه اندازه خواهد شد 

 
 

فشار به دانشگاهيان و * 
 :دانشجويان تشديد مي شود 

  
» وزير «   با توجه به فشاري كه 

موزش عالي براي استعفاي اساتيد آ
 ، ورده استآمعتبر دانشگاهها وارد 

دكتر احمدي رييس دانشكده حقوق و 
لوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي ع

كه نمي توانست و نمي خواست به 
دستورات وزارت گردن نهد از سمت 
خود استعفا و استعفاي خود  را اعالم 

 براي ، » وزير « ، زاهدي. كرده است
حذف مهندس مير حسين موسوي از 

 اقدامات خود ،دانشگاه تربيت مدرس
بعد از ايجاد .  را شروع كرده است

ل براي حجاريان و كديور و ديگر مشك
استادان حال حذف مير حسين موسوي 

ولي .  در دستور كار قرار گرفته است
گويا توان اخراج او را ندارند به همين 

دليل تصميم گرفته اند از نيروهاي  
سركوبگر بسيجي براي اين كار استفاده 

براي وارد كردن فشار به دكتر . كنند 
ه كرده احمدي از حراست استفاد

 .بودند 
 گروه بزرگي از استادان را بازنشسته ◄

نكه استادان  آكرده اند و فشار براي 
نامطلوب مافياها  از دانشگاه بيرون 

 .بروند، روز افزون است 
» وزير « ذر،  زاهدي ،  آ11 در ◄
موزش عالي به دانشگاه امير كبير رفته آ

 . است و دانشجويان او را راه نداده اند 
 

يه زنبور و فيل و گسيل نظر* 
 نفري به سومالي 700يك نيروي 

 عكس احمدي نژاد در سفارت –
 فروش ساختمان سفارت –امريكا 

 :امريكا در تهران 
 
«  رژيم مافياها در اجراي نظريه ◄

، براي نيش زدن از » زنبور و فيل 
محل ديگري به فيل، يك گروه بزرگ 

به ، از طريق استكهلم  نفري را 700
از طريق . ي گسيل كرده است سومال

استكهلم بدين خاطر كه سوئد پايگاه 
اين .  اطالعات رژيم مافياها است 

گروه مأموريت دارند  تبليغات ضد 
امريكائي كنند و فعاليتهاي ضد 

 .امريكائي را بر انگيزند 
از سوئي ، :      اما حقيقت ديگر است 

تقالها  موجب پيروزي جمهوريخواه 
مدي نژاد و مافياهاي اح. ها نشدند 

شريك باند او هم از هيچ تحريكي ، 
چه در قلمرو اتم و چه در زمينه 
اسرائيل و چه در عراق و افغانستان 

دستگاه . دريغ نكردند  اما سود نبخشيد 
حاكمه امريكا نياز شديد به دشمن 

ور دارد تا بتواند  بر جامعه آترس 
امريكائي حكومت كند و سلطه گري 

بديهي است . وجيه كند خويش را  ت
يد  زنبوهاي بي خطر كه آبدش نمي 

مي توان با تبليغ بزرگ و بسيار 
 . خطرناك لوه شان داد، متعدد شوند 

     و از سوي ديگر، انحطاط امريكا 
بمنزله ابر قدرت ، دارد بر مردم دنيا 

اين انحطاط را در . شكار مي شود آ
شكارا آسيماي تحول امريكاي التين 

در بخش مهمي از . ن ديد مي توا
امريكاي التين، حكومتهاي مخالف 

كوبا، : سلطه امريكا تشكيل شده اند 
رژانتين، آونزوئال، برزيل، شيلي ، 

 و   ؟ آ نيكاراگو
اد در ژ تصوير جديدي از احمدي ن◄

ماجراي اشغال سفارت امريكا و 
 در ، در محل سفارت،گروگانگيري

روزنامه هاي روسي به چاپ رسيده 
 . ستا

اد در ژ احمدي ن،     با وجود اين
گروگانگيري نبوده بعنوان مأمور 
اطالعاتي خامنه اي حضور داشته است 

اما او و ضرعامي و افشار و ديگران در . 
نگهباني و مراقبت از  گروگانها ، 

 .شركت داشته اند 
گفته مي شود قرار است ساختمان ◄

سفارت امريكا در تهران را  به فروش 
 امريكا اعتراض ،به همين دليل.  د برسان

نامه اي براي ايران فرستاده است و در 
ن، عمل رژيم را مخالف حقوق بين آ

 .المللي دانسته است 
 4(      كريسيتين ساينس مونيتور 

گزارش مفصلي در اين  ) 2006دسامبر 
ن آنكات اصلي . باره انتشار داده است 

 :عبارتند از 
يكا  سفارت ن مي رود كه امرآبيم * 

يك . خود در تهران را از دست بدهد 
تاجر ايراني از دست مأموران گمرك 

يك : امريكا  شكايت كرده است 
دادگاهي در تهران ،  حسين عاليخاني 

 ميليون دالر 500را بمبلغي بيش از 
بابت حمايت . ذيحق خوانده است 

 روز وقت 10امريكا . امريكا از تروريسم 
ا بپردازد و يا دارد كه اين مبلغ ر

ن از دارائيهائي را كه در ايران آمعادل 
 . دارد، مبلغ مزبور را بپردازد 

    مهمترين دارائي   امريكا در ايران 
عاليخاني ، تاجر . سفارت خانه او است 

ن آايراني كه مقيم قبرس است، ارزش 
 . ورد مي كند آ ميليون دالر بر120را 
ر  روز  د105، عاليخاني 1992در * 

او در . زندان امريكا گذرانده است 
باهاماس، بخاطر نقض تحريم ليبي از 

او مي .  سوي امريكا دستگير شده بود 
تحريم امريكا، در خارج از : گويد 

 . مرزهاي اين كشور معتبر نيست 
     حكومت باهاماس عصباني است و 
كنگره امريكا از ماجراي عاليخاني بهت 

 . زده است 
ي مي گويد هنوز تصميم      عاليخان

نگرفته است هرگاه سفارت به  او داده 
ممكن . ن چه خواهد كرد آشود، با 

ن را به مدرسه اي يا دانشگاهي آاست  
 . و يا باغ عمومي تبديل كند 

بنا بر كنوانسيون : امريكا مي گويد * 
وين در باره روابط ديپلماتيك، سفارت 
خانه و ديگر بناهاي خاص فعاليتهاي 

پلماتيك يك كشور در كشور ديگر، دي
اما .  از هرگونه دادرسي مصون هستند 

امريكا  كنوانسيون : عاليخاني مي گويد 
وين را با تصويب قانون ضد تروريسم 

بنا بر اين قانون، . نقض كرده است 
 كه وزارت خارجه امريكا ،كشورهائي

نها را در فهرست كشورهاي حامي آ
 مصونيت تروريست قرار داده است،  از

برخوردار نيستند و دادگاههاي امريكا 
بخاطر عمليات تروريستي بر ضد امريكا، 

نها را تحت تعقيب قرار آمي توانند 
ن زمان ببعد، دادگاههاي آاز . دهند 

امريكا  زيان ديدگان از تروريسم را بر 
صدها ميليون دالر غرامت ذيحق 

حال به چه حقي امريكا .  دانسته است 
ا بر كنوانسيون وين، مي گويد بن

سفارت خانه امريكا و ديگر دارائي 
هايش در ايران ، مصون از دادرسي 

 هستند ؟ 
 1990ماجراي عاليخاني از سال *  

او مي خواست از . شروع مي شود 
فلوريدا كمپاني قطعات يدكي ژنراتور 

.   ميليون دالر بخرد 6/1برق، به مبلغ 
او بنا داشت اين قطعات را از راه 

لمان به ليبي ، براي استفاده شركت آ
شركت گفت .  نفت اين كشور، بفرستد 

اين قطعات را نمي تواند به او بفروشد : 
زيرا ليبي بخاطر حمايت از تروريسم، 

عاليخاني نيز از . تحريم شده است 
با وجود اين، . معامله منصرف شد 

شركت او را به اداره گمرك معرفي 
.  اني كشيد كرد و كار به توقيف عاليخ

 روز، در 30بمدت : عاليخاني مي گويد 
چند هتل فلوريدا مورد بازجوئي قرار 

شبها  در رختخواب  نيز قرار و .  گرفت 
بعد او را به زنداني در . رام نداشت آ

ميامي بردند كه  مانوئل نوريگا، 
ديكتاتور سابق پاناما كه مزد بگير سيا (

 در .بود اما بعد بر امريكا عصيان كرد 
قواي امريكا به پاناما ) پدر ( زمان بوش 

نوريگا را گرفتند و به . حمله كردند 
 سال زندان 40امريكا بردند و به 

ن زنداني آنيز در ) محكومش كردند 
عاليخاني  به مدتي كه در زندان .  بود 

ن را آ. گذراند و جريمه محكوم شد
 .زاد شد آپرداخت و 

گزارشي از ايران در 
 بندي ها در باره گروه

شوراها و » انتخابات « 
 خبرگان رهبري

 
   : نقش صدا و سيما ◄
با نزديك شدن تاريخ انتخابات،     

صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
نقدر در بوق تبليغاتيش دميده آايران 

اما كسي .  است و مي دمد كه مپرس 
برنامه هاي انتخاباتي سيما را نمي 

 را بيند و نمي شنود و صداي راديو
 .نيز نمي شنود 

     صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
 صبح كه برخي از 5از ساعت 

كانالهايش شروع به كار مي كنند، 
 بامداد روز بعد، همه اش 1تاساعت 

از انتخابات شورا ها و خبرگان مي 
 مثال از :نهم چه دروغهايي آگويد 

 شما مي دانيد :مردم مي پرسد
ي انتخابات خبرگان براي چه كار

!  است الحمدهللا همه مردم مي دانند 
يا آ: در پاسخ خبرنگار كه مي پرسد

زنان حق شركت  در اين انتخابات را 
دارند ؟ اكثر پاسخگويان جواب مي 

 بله زنان هم حق كانديدا :دهند 
اين پاسخ نشان مي !  شدن دارند 

دهد كه پاسخ دهندگان نمي دانند 
انتخابات خبرگان رهبري براي  

نجا كه خبرنگار قبال  آ  اما  از .چيست 
پاسخ دهندگان  را توجيه مي كند،  

ان برخي از سئواالت را درست آ
 .جواب مي دهند و برخي را غلط

   با نزديك شدن به زمان تبليغ 
انتخابات،  وزارت مخابرات اعالم 

با كساني كه به صورت :كرده است 
غير قانوني اقدام به پخش تصاوير و 

smsغاتي بكنند ،  برخورد  هاي تبلي
ولي در قم و تهران .  قانوني مي شود

تصاوير مصباح يزدي كه توسط يك 
شركت طراحي شده است از طريق 
پيام هاي كوتاه براي موبايل ها 

 .ارسال مي شود 
 
 تدارك نمايش شركت در ◄

  :»انتخابات «
انتخابات در ايران به گونه اي 
صورت مي گيرد كه كامال مشخص 

راي مردم آي اين است كه است برا
را زياد نشان دهند به خصوص در 

 .انتخابات مجلس خبرگان 
بر اساس آمار گويا ميزان دارندگان 
حق راي در انتخابات مجلس 

 ميليون 53خبرگان رهبري حدود 
نفر است و در انتخابات مجلس 

 ميليون 5/51شوراي اسالمي حدود 
 .نفر 

   تعداد كانديداهاي تاييد صالحيت 
شده در مجلس خبرگان با كلي 

 نفر رسيده است 16 4پارتي بازي به
نان آ نفر از ميان 86كه قرار است 
وقتي مجري يك .  انتخاب شوند 

برنامه تلويزيوني از مسئول انتخابات 
خبرگان رهبري مي پرسد چند نفر 
كانديد شده اند و صالحيت شان 
تاييد شده است نماينده مي گويد 

 از ميزان تاييد  نفر ولي500حدود 
و ! صالحيت شده ها حرفي نميزند

زماني كه او مي پرسند براي 
انتخابات شوراها چند نفر كانديد 

 246شده اند مي گويد حدود 
 .هزار نفر 

 خبرگان  رهبري « انتخابات  «◄ 
در تهران مي » انتخابات «      نبض 

  نفر را  15تپد شهري كه ، بنامش، 
ن  در مي به عضويت  مجلس خبرگا

در اين انتخابات دو گروه . ورندآ
راست و چپ و ميانه مشخص شده 

( گروه ميانه يعني جامعتين  . اند 
جامعه مدرسين قم و جامعه روحانيت 

كه بينابين قرار گرفته ) مبارز تهران 
است در ليست خود هم هاشمي را 

اين .  دارد و هم مصباح يزدي را 
 خر نتوانستآگروه كه تا روزهاي 

دلخواه خود را تحميل كند ، 
سرانجام ، ليستي داد كه نه سيخ 

 .بسوزد نه كباب
بهتر است  قبل از معرفي * 

كانديداهاي گروههاي مختلف،  
اعضاي هيات اجرايي انتخابات 
معرفي شوند  تا دانسته شود چه 

مجلس خبرگان » انتخابات « كساني 
هيات اجرايي : را انجام مي دهند 
نتخابات مجلس چهارمين دوره ا

 خبرگان رهبري عبارتند از 
 او معرف – روح اهللا حسينيان - 1

حضور همه هست  و جمله معروف او 
به خدا قسم : ورند آرا همه به ياد مي 

اين .  ما خودمان يك  قاتل بوديم 
جمله را وقتي گفت كه توضيح مي 
داد سعيد امامي خودكشي نكرده بلكه 

 . كشته شده است 
 اين شخص  هم –عري  دكتر اش- 2

او . بايد معرف حضور همگان باشد
برادر رييس مركز اسناد ملي ايران و 
همان كسي است كه در مجلس 

موزش و آمافياها ،  براي مقام وزارت 
او معاون .  پرورش،  راي نياورد

وزارت ارشاد در وزارت  ميرسليم 
بوده و معاون صدا و سيما در دوره 

 .الريجاني بوده است 
  يكي -نيري »  حجت االسالم  « - 3

 مأمور كشتار زندانيان سياسي در 3از 
او در شمار جنايتكارترين   . 67سال 

رژيم » قوه قضائيه « روحاني نماهاي 
 .است 

  – حاج احمد كريمي اصفهاني - 4
او از اعضاي گروه موتلفه  است و 
زماني در زندانها و زماني در 

 بوده دادستاني انقالب مشغول به كار
 .او نيز از جنايت پيشگان است . است

 فاطمه آليا از نمايندگان فعلي - 5
 مالي  و از –مجلس مافياهاي نظامي 

او بود كه  . افراد سازمان صدا و سيما 
طرح مسدود كردن خطوط اينترنتي 

 .را تهيه كرده بود 
 او دختر –  صديقه خزعلي - 6

نجا كه زنان حق آاز . خزعلي است 
شدن  به عضويت مجلس انتخاب 

خبرگان رهبري را ندارند، براي 
نها را آخالي نبودن عريضه، دو تن از 

 .  عضو هيأت اجرائي كرده اند 
  دكتر حسيني - 7

نامزدهاي تأييد صالحيت شده * 
براي عضويت در مجلس  خبرگان 

  :رهبري  از تهران
 -قا مير محمد علي آ  سيد محسن 

دي  رضا استا-عباس علي اختري 
قا آ محمد - محسن اسماعيلي -مقدم 

- سيد محمد علي اميني -امامي 
 سيد هاشم -محمد باقر باقري كني 

 احمد - محمد رضا توسلي -بطحايي 
 سيد عباس حسيني قائم مقام -جنتي 

 قربان علي دري - عزيز خوشوقت -
 - غالمرضا رضواني -بادي آنجف 

 - محمد حسن زالي -حسن روحاني 
 - محسن قمي -ض علي اكبر في

 محمد مهدي -محسن كازرون 
  محمد حسن مرعشي -دعوي سرايي 
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متالشي و خونينعراق



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 
 

 
 

   1385 دي    3   آذر  تا 20     660    شما ره   2006 دسامبر   24  تا 11  ا ز

 

 

 غالمرضا - تقي مصباح يزدي -
 سيد محسن موسوي -مصباحي مقدم 

 سيد احمد موسوي -تبريزي 
 علي نبي - علي مومن پور -وادقاني 
 - سيد ابوالحسن نواب -نمازي 

 - هاشم هاشم زاده -دي هادوي مه
 محمد يزدي -اكبر هاشمي بهرماني 

  
 

ليست اصالح طلبان و اعتماد ملي * 
 - علي مشكيني -    اكبر هاشمي ها

 - حسن روحاني -محمدي گيالني 
 - محسن قمي -موسوي تبريزي 

 محسن خرازي -هاشم زاده هريسي 
 - فاضل گلپايگاني - باقري كني -

 -محسن كازروني  -هاشم   بطحايي 
 - محسن اسماعيلي-هادوي مقدم 

 حسين قائم مقام 
  

ليست گروه جامعتين يا راست * 
  :ميانه

 - اكبر هاشمي -  علي اكبر مشكيني 
 سيد - احمد جنتي -محمد يزدي 

 - رضا استادي -محسن خرازي 
 تقي مصباح -محمد امامي كاشاني 

 - محمد محمدي گيالني -يزدي 
 محمد باقز باقري -غالمرضا رضواني 

 -بادي آ قربانعلي دري نجف -كني 
 - حسن روحاني -عبدالنبي نمازي 

 محسن -غالمرضا مصباحي مقدم 
 كازروني 

    در تهران، درگيري بين هواداران 
مصباح از يك سو و هاشمي 

اما .  رفسنجاني از سويي ديگر است
گويا مراحم رهبري شامل حال 

مال به هر صورت احت. مصباح است 
زياد داده مي شود كه همان 
نمايندگان قبلي و با همان تركيب 

 وارد مجلس خبرگان رهبري احتماال
 . شوند 

  
 :شورا ها » انتخابات « * 

    اين انتخابات براي مردم و كساني 
كه در دادن رأي شركت مي كنند 
بسيار مهمتر از انتخابات مجلس 

زيرا انتخابات . خبرگان  است
ري را بازي مي دانند و خبرگان رهب

انتخابات شوراها را برخوردي سياسي 
. 

    از سوي گروههاي راست و يا به 
اصطالح اصول گرا كه از اصولگرايي  
جز نام ندارند،  در اين انتخابات سه 

 :ورده اند آيا چهار گروه سر بر 
گروههاي راست، براي اينكه بتوانند 
نان اصولگرائي را در اين انتخابات 

ز بخورند،  از چند ما پيش، شروع ني
اما بعد از پنج ماه .  به  رايزني كردند 
نكه اين گروه  آبا . به نتيجه نرسيدند 

تقريبا همه سردمداران راست را در 
خود داشت، هر كار كرد نتوانست به 

مذاكره كنندگان .  تفاهم  برسد
 محمد –عبارت بودند از حداد عادل 

 احمد – مهدي چمران –رضا باهنر 
 . عسكر اوالدي و زاكاني –توكلي 

 در نهايت گروههايي از دل راست 
 :مدند كه عبارتند از آبيرون 

 گروه اول به رياست سرداران - 1
احمدي نژاد و محصولي و ديگر 

حاميان رييس جمهوري ، از جمله ،  
گرداننده اصلي . زريبافان و بزم پاش 

يكي از .  اين گروه محصولي است
و ايجاد شكاف  ميان كارهاي ا

گروههاي ديگر اصول گرا است تا به 
 . وحدت نرسند 

گروه دوم  از  حاميان سردار - 2
قاليباف با ياري سرداران  چمران و 

اين گروه . تشكيل است ...  طاليي و 
خود را از ماهها قبل براي شكست 

ماده كرده آاحمدي نژاد و گروه او 
 .اند 

ر  فهرست اوصولگرايان و كا- 3
( مدي يا گروه مهدي چمران آ
كه در واقع رقيب ) بادگران جوانآ

اصلي گروه احمدي نژاد و ديگر 
 :اصولگرايان هستند 

 – مهدي چمران -    عباس شيباني 
 – مرتضي طاليي –رسول خادم 

 حسن –حجت االسالم  ناصحي 
 حبيب – محمود خسروي وفا –بيادي 

 اديب زاده – حمزه شكيب –كاشاني 
 خانم – حاكي – سوئيزي –مهر  وفا –

 خير حبيب اللهي و  معصومه آباد 
 گروه چهارم،  گروه سرداران - 4

ايثارگر و جانباز است كه هنوز موضع 
اما .  خود را مشخص نكرده است

مشهود اين است كه با اصولگرايان به 
اين گروه كه . وحدت نرسيده است 

بادي و آسرداران  فدايي و فيروز 
ن را در خود دارد ،  به ديگر سردارا

گونه اي عمل كرده است كه حتي 
 كه خود -گروه احمدي نژاد را 

احمدي نژاد از اعضاي هيات مديره 
اين .   نپذيرفته است -ن است آ

گروه حتي احمدي نژاد را براي 
انتخابات رياست جمهوري كانديدا 

 .نكرده بود 
 گروه پنجم، گروه معتمدين و – 5

. ح مي باشد پيرمردهاي اين جنا
حبيبي ميگويد اگر اين جوانها به 
حرفهاي ما بزرگتر ها گوش نكنند 

 .زيان مي بينند 
 جوانها هم گوش نمي كنند زيرا پاي 

 .قدرت بميان است 
 

از جناح هاي ديگر هم تنها * 
گروهي كه اسامي خود را به طور 
مشخص اعالم كرده است گروه 

. اعتماد ملي و اصالح طلبان   است 
 :امي نامزدهاشان عبارتند از اس

 – نجفي – ابتكار –  مسجد جامعي 
 ميرزا – دوستي –تقوي نژاد 

 تقي زاده – نوروزپور –ابوطالبي 
 – حناچي – هادي ساعي –خامسي 
 خانم – صدر اعظم نوري –كريمي 
  حبيب زاده – طباطبايي –راستگو 

اينك ، در فصل سوم،  :انقالب اسالمي 
ظرهاي انتشار يافته به سراغ خبرها و ن

مي رويم تا ببينيم  خبر و اطالعاتي كه 
وري شده اند،  به چه آدر اين فصل گرد 

  :صورت ، انتشار يافته اند
 
 

             رودروئيها در
خبرگان » انتخابات « 

بازنشسته  –و شوراها 
 استاد و 53كردن

نزاع بر سر دانشگاه 
 :زاد آ

 
   

الران روياروئيها در ميان مالسا* 
 :بر سر مجلس خبرگان

 
كارآمدي بدون ذر،  آ11 در ◄

كشاند و   اصولگرايي ما را به انحراف مي
اصولگرايي بدون كارآمدي هويت و 

وال خواهد ئپيشرفت نظام را زير س
برد، جامعه امروز ايران تنها به 

 . نياز دارد» اصولگرايي كارآمد«
خبرگان كارآمد، وفادار، آگاه،     

 و آشنا با مسايل روز را اصيل، فقيه
مهمترين ابزار ترويج فرهنگ اسالمي 
: در ايران خواند و يادآوري كرد

خبرگان بايد از دو فضاي ليبراليستي و 
زدگي و تحجر فاصله گرفته   روشنفكري

خارج ) ره(و از مسير انقالبي امام راحل
 نشود
ذر، مشكيني به نمايندگي  آ11 در ◄

ني به جامعه مدرسين قم و مهدوي ك
نمايندگي جامعه روحانيت مبارز تهران 

ن، از آ، بيانيه مشتركي را صادر و در 
 : جمله گفته اند 

اينك كه در آستانه چهارمين دوره     
از انتخابات مجلس خبرگان رهبري 

ايم جامعه مدرسين حوزه  قرار گرفته
 روحانيت مبارز  علميه قم و جامعه

هاي گذشته كه   همچون دوره-تهران 
اهللا  رحمت(با تاكيدات امام خميني 

 به صحنه آمده و از ميان علماي -) عليه
 با -محترم نقاط گوناگون كشور 

اي را   عده-رعايت احترام به همگان 
به عنوان فهرست مشترك به محضر 
شريف مردم ايران اسالمي معرفي 

اين نظر مشورتي جامعتين . نموده است
ي ها رايزني و شناساي پس از طي مدت

در سراسر كشور صورت گرفته و در 
ضميري،  اين ميان خبرويت و روشن

دلسوزي و ارادات قلبي و عملي نسبت 
به انقالب اسالمي امام راحل و رهبري 
معزز آن، برخورداري از آگاهي و 

هاي علمي، مخالفت عيني با  صالحيت
خواهي، رعايت  دنياپرستي و مقام

آاليشي و برخورداري از طي  بي
 امام  و در يك كالم به فرمودهطلبگي 

راحل مخالفت با اسالم آمريكايي، 
درد و قاعدين و  اسالم مرفهين بي

صلي اهللا (التزام به اسالم ناب محمدي 
از جمله خصوصيات ) عليه و آله و سلم
كنندگان اين فهرست  بارز مدنظر تهيه

 . بوده است
كه بر اين راه استواريم كه ملت  چه آن

ان اسالمي اين بار نيز ساز اير سرنوشت
همچون مراحل گذشته در نظام 
اسالمي آراء تاثيرگذار و پر مفهوم 

درس خود را به ميدان آورده و 
فهمان  بزرگي به بدخواهان و كج

 . خواهند داد
 ليست اين  – 1يعني : انقالب اسالمي 

  - 2دو جامعه، مطيع خامنه اي هستند و 
لس هرگاه نامزدهاي اين دو جامعه به مج

خبرگان بروند، درس بزرگي به بدخواهان 
به سخن ديگر، اگر . داده مي شود 

كساني به اين مجلس بروند كه در اين 
فهرست نيستند،  اين درس بزرگ به اين 

دانستني است ! دو جامعه داده خواهد شد
كه هاشمي رفسنجاني در فهرست اين دو 

 جامعه است 
هاشمي رفسنجاني، با ذر،  آ5 در ◄

مسووالن حزب اعتدال و توسعه در 
  :ه و گفته است اصفهان ديدار كرد

ام كه تعادل در   من هميشه توصيه كرده
ها حفظ شود و در دولتي كه   همه زمينه

تشكيل داده بودم، از تمام نيروها با 
به . كردم  ساليق مختلف استفاده مي
كردم در   وزير كشور هم توصيه مي

اب فرمانداران و مسووالن استاني انتخ
ها بايد   رقابت.تعادل را رعايت كنند

هاي باندي   سالم باشد و بايد از حركت
 .پرهيز شود

بسياري از افراد سرمايه حركت ما     
اما امروز تفكري براي كنار هستند 

گذاشتن نيروهاي قديمي وجود دارد 
و از آن بدتر به بدنام كردن افراد 

 كه من با چنين اعمالي زنند  دست مي
 .مخالفم

المللي   وي با اشاره به وضعيت بين   
با اين تهديدات كه : ه استايران، گفت

در خارج است، اگر نارضايتي داخلي 
هم به آن اضافه شود، اين موضوع يا 

تفاوتي مردم يا بدتر از آن به   به بي
شود كه هر دوي اينها   چالش تبديل مي

 .به دشمنان استچراغ سبز نشان دادن 
 ذر ، در آ4 هاشمي رفسنجاني در ◄

 المللي بين كنفرانس افتتاح آيين
مساله،  حل هاي تكنيك و ها استراتژي

 كه حالي در«: از جمله گفته است 
 سند بر مبتني كشور توسعهء شرايط
 رشدي بايد پيش سال دو از انداز چشم
 پي در كشور براي را درصدي هشت
 و داشته گرد عقب ما اينك داشت مي

 درصد نيم و شش از تر كم به ما توسعه
 ».است رسيده

دو حمله او به باند : انقالب اسالمي 
 احمدي نژاد مستقيم –مصباح يزدي 

ورده است  آاو حمله سومي را بعمل . است
وردن خبرهاي مربوط به آكه بهنگام 

  .وريمآدانشگاهها مي 
 :  خبر داده است آفتابذر،  آ7در ◄

 حاكي از آن است كه اخيرا شنيده ها
عده اي نزد آيت اهللا مهدوي كني 
رفته و خواستار شركت در انتخابات 

اين در . خبرگان رهبري شده اند
خواست به اين دليل صورت گرفته 
است كه دعوت كنندگان بر اين باور 
هستند، ايشان مي تواند رياست دوره 

زيرا . بعد خبرگان را بر عهده بگيرد
روه، به علت برخي چهره نگراني اين گ
ست كه گفته مي شود اهاي جوان 

تحت يك سازماندهي و تشكيالت 
الي و عجديد قصد ورود به اين نهاد 

  .مهم كشور را دارند
روحانيون ميانه رو و كساني كه ترجيح 
مي دهند مجلس خبرگان رهبري 
صحنه نزاع هاي داخلي بين طيف 
هاي سنتي و نومحافظه كاران نشود، به 

 .بال آيت اهللا مهدوي كني هستنددن
نگراني از اكثريت پيدا : انقالب اسالمي 

كردن باند مصباح يزدي و بسا رئيس اين 
  .مجلس شدن او است

، ذر،  به گزارش آفتاب  آ5 در ◄
 تاييد روند از خبرها آخرين

 مجلس انتخابات در ها صالحيت
 تاييد از حكايت رهبري خبرگان
 يزدي حمصبا علي احتمالي صالحيت

 مصباح تقي محمد اهللا آيت وابستگان از
 خراسان انتخابيه حوزه در يزدي
 شده اعالم اين از پيش. دارد رضوي

 انتخابات در تواند نمي وي كه بود
 برخي در ظاهراً. كند شركت خبرگان

 در ها، شهرستان انتخابيه هاي حوزه از
تجديد  ها،  صالحيت تاييد روند

 به است گرفته صورت نظرهايي
 از نفر 20 حدود كه اي گونه

 در شده ردصالحيت كالنديداهاي
 . اند شده تاييد انتخابات

 آيت شاگردن از يزدي  زاده    حسين 
 ميان در يزدي مصباح اهللا

 بررسي در كه است كانديداهايي
 در شركت براي آنها صالحيت مجدد

 نيز او صالحيت خبرگان، انتخابات
 . است هگرفت قرار تاييد مورد ظاهراً
 رسد مي نظر به وصف اين      با

 برنامه يزدي مصباح اهللا آيت هواداران
 انتخابات در شركت براي را اي ويژه

 انتخابيه حوزه از رهبري خبرگان
 . اند  كرده تدوين خراسان
 و رضوي خراسان انتخابيه     حوزه
 بيشتر استان اين نقاط از ديگر برخي
 واعظ اهللا آيت هواداران نفوذ تحت
 توليت و فقيه ولي نماينده طبسي

 چندي. است رضوي قدس آستان
 اهللا آيت فوت بر مبني اي شايعه پيش
 رد با وي كه شد منتشر طبسي واعظ
 جهت در هايي تالش را آن شايعه اين

 دهي شكل و عمومي اذهان انحراف
 دانسته انتخابات در ناسالم رقابت يك
 . بود

 ادارانهو ميان رويارويي     ناظران،
 اهللا آيت و طبسي واعظ اهللا آيت

 خبرگان انتخابات در را يزدي مصباح
 و شمالي خراسان انتخابيه حوزه در

 . كنند مي ارزيابي جدي رضوي
نها آبدين سان، از ميان : انقالب اسالمي 

كه صالحيتشان تأييد نشده بود، 
صالحيت افراد باند مصباح يزدي تأييد 

اين باند و شده است و روياروئي ميان 
... باندهاي هاشمي رفسنجاني و طبسي و

 .شديد است
زادي اطالعيه صادر و در آ نهضت ◄
ن گفته است كه در انتخابات مجلس آ

 .خبرگان شركت نخواهد كرد
 

محور منم كردن احمدي *  
نژاد و طرح تجميع انتخابات 

رياست جمهوري و مجلس و  
 :روياروئيها برسرانتخابات شوراها 

 
» محور منم « اطالع حاكي از  اين ◄

گفتن و كردن احمدي نژاد است و 
انقالب اسالمي از ايران دريافت كرده 

 : است 
    در جريان سفر رييس جمهور به 
استان لرستان ايشان هم از سياست 
رهبري در سفر ها استفاده كرده است 

رهبري در سفر هاي خود براي كساني .
ت كه دست او را مي بوسند  مبلغ شص

هزار تومان جايزه در نظر گرفته است 
و براي افرادي كه به ديدن او در 
جمعيت مي آيند مبلغ بيست هزار 

 .تومان 
اد در سفرهاي استاني ژ    اما احمدي ن

خود به جمعيت كه به استقبال او مي 
آيند و اگر نامه به گروه او برسانند تا 
سي هزار تومان كمك بالعوض فوري 

 تومان وام صندوق و تا دويست هزار
 .قرض الحسنه مي پردازد 

  اين از حمله سياست هايي است كه 
براي كشاندن مردم به استقبال صورت 
مي گيرد و به تازگي طي يك خيانت 
بزرگ كه از سوي فاميل هاي داماد 

اد در استان مازندران ژاحمدي ن
صورت گرفته است قرار شده است كه 

اد به استان ژدر سفر احمدي ن
زندران مردمي كه به استقبال ما

يند تا يك ميليون آاد مي ژاحمدي ن
اين قرارداد ميان . تومان بيمه شوند 

بيمه و نماينده استان مازندران بسته 
شده است كه در قبال هر گونه مشكلي 

 .مردم را بيمه كنند 
نمايندگان مجلس ذر،  آ12  در ◄

 به يك فوريت طرح تجميع مافياها 
ات دوره هشتم مجلس برگزاري انتخاب

و دوره دهم رياست جمهوري راي 
  .مثبت دادند

 تبريز اين  »نماينده« الديني  ميرتاج   
  114 و  63 ،68  طرح را خالف اصول 

ر اين د: د و افزود قانون اساسي خوان
طرح پيش بيني شده است انتخابات 
مجلس هشتم با انتخابات دوره دهم 
 رياست جمهوري برگزار شود يعني
دوره مجلس هفتم يك سال تمديد 
  .شود كه اين خالف قانون اساسي است

علي احمدي نماينده ممسني نيز    و 
  و  63  اين طرح را خالف اصول 

ارايه اين   .قانون اساسي دانست 114
طرح به منزله اين است كه يا دوره 

 نمايندگي مجلس يك سال افزايش 
 01 صفحهدر

متالشي و خونينعراق



                                                                                                                                                                                       

 

 

10 
 

 
 

   1385 دي    3   آذر  تا 20     660    شما ره   2006 دسامبر   24  تا 11  ا ز

 

 

  يك يابد يا دوره رياست جمهوري
  .سال كاهش و يا يكسال افزايش يابد

خبرگزاري گزارش كرده است كه * 
 ماه 18مجلس با اين طرح  مي خواهد 

از مدت رياست جمهوري احمدي نژاد 
 !بكاهد 

، در ديدار با كروبيذر،  آ12 در ◄
ائتالف اصالح طلبان و « نامزدهاي 

با توجه : گفته است »حزب اعتماد ملي 
عظم رهبري خطاب به تاكيدات مقام م

به مسووالن و نيز دستور مكتوب ايشان 
به يكي از مسووالن، سالمت انتخابات 
تامين شود و مانند انتخابات گذشته 

جمهوري نيروهاي غيبي در  رياست
  .سرنوشت انتخابات دخالت نكنند

عماد افروغ نماينده ذر،  آ13 در ◄
اصولگراي تهران در مجلس شوراي 

خبرنگار سياسي اسالمي در گفتگو با 
 در باره دخالت دولت در آفتاب،

 :انتخابات هشدار داده و گفته است 
رفتار دولت عامل اساسي براي «

 دخالت است وتضمين سالمت انتخابات
دولت سالمت انتخابات را مخدوش 

 .كند مي
برگ برنده جناح :  عطريان فر ◄

اصول گرا  جاودي تقلب در انتخابات 
 .است 
 ، ) ذر  آ9 ( بآفتا به گزارش ◄

اعضاي فهرست نهايي ائتالف 
طلبان در انتخابات شوراي شهر  اصالح

با سيد محمد خاتمي ذر ،  آ9در تهران، 
پس از ارايه . نده اديدار و گفتگو كرد
طرف به  اهللا بي گزارش حبيب

 ابراز ، صحنه جمهور سابق، صحنه رئيس
ها و هشدارهاي سيد محمد  نگراني

ائتالف «مي خات. خاتمي تبديل شد
گام نخست از «را » اصالح طلبان

دانست و بخش » كارهاي بزرگ آينده
ضرورت «مهمي از اظهارات خود را بر 

و » مشاركت مردم در انتخابات پيش رو
» دلسردي و خستگي«ابراز نگراني از 

 .شهروندان معطوف كرد
هاي  گروه«:     او گفته است 

طلب بايد به مردم توجه دهند تا  اصالح
تصريح كرده » سير شعارها نشوندا

مهم نيست نتيجه انتخابات به نفع : است
چه گروهي باشد چرا كه اصل 
انتخابات و شركت در آن براي ما مهم 

البته اكثريت مردم هر چه را . است
اما انتخاب كنند براي ما محترم است 

 درصدي با اكثريت بيش از 11اكثريت 
 . درصدي متفاوت است50
 :» اصالح طلبان « تالف  در باره ائ◄

اصالح طلبان ليست واحدي از * 
نامزدهاي خود را براي انتخابات 

 .شوراها انتشار دادند 
اقرار به ائتالف اصالح طلبان پروژه * 

 .رسانه اي راست ناكام كرد 
تضمين نمي : سخنگوي ستاد ائتالف * 

دهيم اصالح طلبان تجربه شوراي اول 
  .را تكرار نكنند

 ائتالف چند نفر در جبهه ماجراي* 
اصالحات و گيجي رسانه هاي اصول 

 .گرا 
با حضور در دفتر خاتمي ، اصالح * 

 .طلبان ملزم به امضاي ميثاق نامه شدند 
حمايت مجمع روحانيون در * 

انتخابات شوراها از ليست اصالح طلبان 
. 

اصول «  در باره اختالفها در ميان ◄
 :» گرايان 

حمدي نژاد عبور از ياران و حاميان ا* 
غاز آجبهه پيروان امام و رهبري را 

 . كرده اند 
به وحدت رسيدن اصول گرايان * 

 .منوط به امدام غيبي است 
: بادگران آبيادي سخنگوي جمعيت * 

ما ديگر كاري به ستاد حاميان دولت 
 .نداريم 

چهارمين فهرست حاميان احمدي * 
اصول گرايان عدالت « نژاد ، با عنوان 

 .منتشر شد » واه خ
يك جانبه گرائي عامل بروز اختالف * 

 .ميان اصول گرايان 
 .ادامه اختالف در جبهه اصول گرا * 
 .چمران از ليست قاليباف حذف شد* 
گاليه بي فايده هواخواهان احمدي * 

. نژاد از قاليباف و هواداران او 
 .  هواداران قاليباف استارت زده اند 

مدير مسئول ( مهندس مرتضي نبوي * 
رايحه خوش « ) : روزنامه رسالت 

خدمت با وحدت تمامي اصول گرايان 
 :اما خيال خوش او واقعيت نيافت . » 

يك انشعاب ديگر در اردوگاه * 
جبهه اصول گرائي « : محافظه كاران 

 . اعالم وجود كرد » مدي آو كار
اگر سران اصول گرا : محسن رضائي * 

وافق نرسند، در ارائه ليست واحد به ت
 نيروهاي ارزشي انقالب خود رأسا 

 .اقدام خواهند كرد 
ذر، شريعتمداري، در  آ12در * 

 :سرمقاله كيهان نوشته است 
ائتالف ( احتمال پيروزي حريف  - 1

هرچند اندك است ) اصالح طلبان 
ولي كامالً منتفي نيست و برخي از 
عوامل مي تواند اين احتمال را قوت 

است كه درصد يك بخشد و بديهي 
احتمال با توجه به اهميت موضوع 
ارزيابي مي شود و هرچه موضوع 
مورد احتمال از اهميت بيشتري 
برخوردار باشد، درصدهاي اندك 

 .قابل توجه تر خواهند بود
بر فرض آن كه اصولگرايان با   - 2

 ليست جداگانه، پيروز 3 يا 2وجود 
انتخابات باشند، نقار و شكاف حاصل از 

ايي آنان نه فقط باقي مي ماند بلكه جد
در گذر زمان به يك حفره بزرگ و 
احتماالً پرنشدني تبديل خواهد شد و 
اين نگراني جدي وجود دارد كه اين 
فاصله در انتخابات آتي يعني انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي و رياست 
جمهوري آثار نامطلوب و آسيب هاي 

راين، بناب. فراواني را در پي داشته باشد
اصولگرايان نبايد انتخابات شوراها را 
پايان دنيا تصور كنند و از ضرورت 
پيمودن گام هاي ناپيموده بعدي غافل 

 .باشند
ارائه چند فهرست جداگانه، حتي  - 3

اگر به پيروزي اصولگرايان نيز منجر 
شود، يك شكست جدي براي تماميت 
اين جبهه خواهد بود و چنانچه 

هه اصولگرايان شخصيت هاي اصلي جب
نيز براي ترميم اين شكست و تأمين 
وحدت و يكپارچگي بار ديگر گردهم 
آيند، بيم آن مي رود كه پر كردن 
فاصله پديد آمده در ميان طرفداران 
گروه هاي اصولگرا به آساني ممكن 

 نباشد چرا كه؛ به قول سعدي؛
 سرچشمه شايد گرفتن به بيل

 چو پر شد نشايد گذشتن به پيل
ذر، حسن روحاني  كه نامزد  آ14 در* 

عضويت در مجلس خبرگان است، 
جو انتخابات خبرگان «: گفته است 

رهبري مدتي پيش از سوي يك سري 
. افراد در برخي مجامع، سياسي شد

خواهند  برخي با اين عنوان كه مي
ليستي غير از جامعتين در اين دوره 
ارايه دهند و گروهي هم با شعار منهاي 

 (  آن آقا وارد شدنداين آقا و
مقصودش باند مصباح يزدي است كه 
فهرست منهاي هاشمي رفسنجاني و 

، ) ارائه كرده اند ... حسن روحاني و
 انتخابات را بيشتر  لذا اين مسايل چهره

اين در حالي بود كه . كرد سياسي 
افراد مد نظر اين جريان به جريانات 

شدند و  سياسي فعلي جامعه مربوط مي
  ».زوي و علميت مطرح نبودبحث حو

از سوي ديگر «: ه است روحاني افزود
احزاب سياسي اهميت خبرگان را 
بيشتر احساس كردند چرا كه اين 
مجلس از توان و تاثيرگذاري زيادي 
. در كل مسايل كشور برخوردار است

خبرگان رهبري دستگاهي براي 
نظارت بر صفات رهبري است و اين 

 رهبر را تعيين كه در روز مبادا بتواند
كند، هر چند ممكن است تعيين 
رهبري به زودي اتفاق نيفتد، اما اين 

 سال يك بار 30 يا 20مساله ولو اين كه 
اتفاق افتد، بسيار خطير و ارزشمند 

  ».است
مي خواهد بگويد : انقالب اسالمي 

خامنه اي بيمار است و ممكن است 
جديدي انتخاب » رهبر « نياز شود 

 ؟شود 
 

بازنشسته : ركوب دانشگاهها س* 
 استاد و كوشش براي 53كردن 

زاد از آبيرون بردن دانشگاههاي 
  :دست هاشمي رفسنجاني

 
 بهروز، عضو اميرحسينذر،  آ7 در ◄

 دانشگاه ي انجمن اسالمي مركزيشورا
 در : ، اطالع داده است علم و صنعت

 نفر از اساتيد 53 سابقه ي بياقدام
ران با صدور دانشگاه علم و صنعت ته

امروز  .  مواجه شدند يحكم بازنشستگ
 از اساتيد مطلع شديم كه ياز طريق يك

متاسفانه مسئوالن دانشگاه در يك اقدام 
 تن از اساتيد كه 53 ي برايغيرعاد

 باال هستند ي وزن علمياكثرا دارا
 .  صادر كرده اند ينشستگحكم باز

ه هاشمي رفسنجاني گفتذر،  آ3 در ◄
ها كه   گري از موذيبرخي : است 

نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، 
 اگر قرار بود در .شكست خواهد خورد

ها عقب بنشينيم،   گري  مقابل اين موذي
گشتيم و   بايد به همان اتاق طلبگي برمي

  .گفتيم  براي مردم مساله مي
.... 
خود و خامنه اي هاشمي رفسنجاني     
رحسين  مهندس مي و موسوي اردبيليو 

جاسبي  و احمد خميني و موسوي
خوانده و اعضاي ابتدايي اين هيات 

سس به من ؤهيات م: گفته است 
وكالت داده بود كه امور مربوط به 
دانشگاه آزاد را شخصا پيگيري كنم كه 
من هم جز در مواردي خاص به آنها 

پس از چندي هم . كردم  رجوع نمي
حاج احمد آقا از بين ما رفت و 

م به دليل جايگاهشان درست رهبري ه
نبود كه همچنان عضو هيات موسس 

رهبري گرچه رسما استعفا . باقي بماند
اند كه   اند اما به بنده اعالم كرده  نداده
توانند مسووليتي در اين هيات   نمي

 .داشته باشند
پس از آن جلسات هيات موسس     

دانشگاه آزاد با همين چهار نفر تشكيل 
ها امضا و تصميمات نيز   جلسه  و صورت
ما اعضاي چهار نفره . شد  اعالم مي

تصويب كرديم كه ظرفيت هيات 
 .موسس را پر كنيم

در واكنش به برخي از اظهارات       او،
و تصميمات براي افزايش تعداد اعضاي 

ه است ، گفتهيات موسس دانشگاه آزاد
قرار شد ما اعضاي جديد هيات : 
الب سس را به شوراي عالي انقؤم

نامه   اساس. فرهنگي معرفي كنيم
سس خيلي محكم ؤشده هيات م  تنظيم
نامه آمده    اين اساس19در ماده . است

است هر تغييري در هيات امناي 
دانشگاه آزاد بايد با پيشنهاد هيات 

سس و تصويب شوراي عالي انقالب ؤم
بنابراين هيچ , فرهنگي صورت بگيرد

نهاد و شخصي حق پيشنهاد براي 
سس دانشگاه ؤزايش ظرفيت هيات ماف

اي   امروز هم در مرحله. آزاد را ندارند
قرار داريم كه ما بايد براي افزايش 

 .گيري كنيم  ظرفيت اين هيات، تصميم
رژيم چنين بند از : انقالب اسالمي 

بند گسيخته و بسا بهمين دليل ، 
همچنان بحران اتمي را تشديد مي 

 :كند 
 
 

 – 35غني سازي تا 
 كمر بند –درصد  40

شيعه و تشكيل وزارت 
 6 -؟ !خاص ايران 

كشور هنوز  بر سر 
تحريم ايران گفتگو 

 :مي كنند 
 
 

 40 و بسا 35غني سازي تا  * 
درصد و اعتراض البرادعي به 
رويه سخت سرانه امريكا و ژاپن 

رهبران : و گيت مي گويد 
ايران دروغ مي گويند ايران در 

 :كار توليد سالح اتمي است 
 
 بنا بر اطالع از ايران ، غني سازي ◄

 درصد عبور 5 و 4اورانيوم از مرز 
 درصد رسيده است 40 تا 35كرده و به 

 . 
ژانس بين المللي نيز آ     در گزارش 

ثار اورانيوم آمده بود كه مفتشانش آ
 .غني شده در حد باال را  يافته اند 

     پرسيدني است اگر قصد تنها توليد 
اصرار بر غني كردن برق است، 

 درصد براي چيست 4اورانيوم بيشتر از 
 ؟ 
از )  دسامبر 4(  گزارشگر لوموند ◄

توكيو گزارش مي كند كه البرادعي، 
ژانس بين المللي انرژي اتمي آرئيس 

ن شهر، از موضع آبه توكيو رفته و در 
سخت سرانه امريكا و ژاپن در باره 
ايران و عراق فاصله گرفته و نرمش را 

او . روش درخور ارزيابي كرده است 
 دسامبر، در كنفرانسي در يك 3در 

اگر مي « : دانشگاه توكيو گفته است 
خواهيم اين دو كشور از برنامه اتمي 
خود صرف نظر كنند، مي بايد از 
تهديد اين دو كشور به استفاده از زور 

 .خود داري كرد 
     ما مي بايد از صحبت كردن در اين 

مي خواهيم دولتهاي اين دو باره كه 
كشور را تغيير بدهيم و يا قوه نظامي 

هر . برضدشان بكار بريم، بازايستيم 
اندازه ايرانيها و كره شماليها بيشتر 
احساس تهديد كنند ، بيشتر در صدد 
شتاب بخشيدن به اجراي برنامه اتمي 

نها در آما مي بايد . خود خواهند شد 

از  . جامعه بين المللي بازپذيريم
رهگذر اين جذب در جامعه بين 
المللي است كه مي توان اميدوار شد 

. نها اندك اندك تعيير كندآروحيه 
من همواره گفته ام كه مجازات نه تنها 

، بلكه ، هيچ مشكل را حل نمي كند
تصميم كشوري كه مجازات مي شود را 

 »   . استوار تر نيز مي كند
ارات      ارزيابي لوموند اينست كه اظه

البرادعي در ژاپن، كشوري كه همراه 
با امريكا، جانبدار اتخاذ رويه سخت 
سرانه در برابر كره شمالي است ، 
برجستگي و اثر خاصي را پيدا كرده 

سخنان او زماني اظهار مي .  است 
شوند كه كره شمالي پذيرفته است به 

امريكا همچنان . ميز مذاكره بازگردد
الي ، بدون اصرار مي ورزد كه كره شم

پيش شرط، از تمامي اسلحه اتمي خود 
بنظر احتمال اندكي . چشم بپوشد 

وجود دارد كه مذاكرات با كره شمالي 
مده آ ماه است به تعليق در15كه مدت 

 .است،  به نتيجه برسد 
     كريستوهيل، معاون وزارت خارجه 
كه به پكن رفته بود ، بعد از دو روز 

ايها ، بدون گفتگو با چيني ها و كره 
اين كه تاريخ ديگري براي گفتگو 

 .تعيين شود، به واشنگتن بازگشت 
 دسامبر، روبرت گيت ، در 5 در ◄

جلسه كميته نيروهاي مسلح سناي 
امريكا ، در پاسخ به پرسشهاي سناتورها، 

ايران مي كوشد سالح : گفته است 
ن ، آرهبران . هسته اي توليد كند 

ا استفاده وقتي مي گويند قصدشان تنه
ميز از انرژي هسته ايست ، دروغ آصلح 

مطمئن : باز او گفته است  . مي گويند
نيست ايران به اسرائيل حمله اتمي كند 

زيرا براي اين كشور نيز  خطرهايي . 
اما صحيح نيز نمي داند .  در بردارد 

كه امريكا به اسرائيل اطمينان بدهد 
 .  مورد حمله اتمي قرار نخواهد گرفت 

 
راست يا دروغ بودن كمر بند * 

شيعه و تعادل قوا در منطقه؟  و 
ايجاد وزارت خانه خاص ايران 

 :!در اسرائيل؟
 
دلر، فرانسوي كارشناس آلكساندر  آ◄

، 2006 دسامبر 1، در مسائل بين المللي
در فيگارو مقاله اي حاوي اين نكات 

 :نوشته است 
وردن آتمامي خاورميانه از سر بر* 

 ، بر اساس مذهب شيعه قدرت جديدي
تكيه گاه اين گاه .  صحبت مي كنند 

اين قدرت جديد، دولت اسالمي ايران 
اين قدرت به يمن  عراق جديد . است 

مده است و آكه بر اثر مداخله پديد 
 12ن، اقليت علوي آسوريه كه بر 

  از طريق ، درصدي حكومت مي كند
ن، حزب اهللا نقش آ در ،لبنان كه 

اي يافته است، تا مديترانه تعيين كننده 
 .بسط پيدا مي كند 

      مي توان بحرين را نيز بر اين 
در اين شيخ نشين، . مجموعه افزود 

زاد اخير، آاكثريت شيعه، در انتخابات 
. ورده است آاكثريت عظيمي بدست 

افغانستان نيز ، هرچند اكثريت بزرگش 
نچه به تاجيك ها آسني است ، اما در 

د،  به پسر عموهاي مربوط مي شو
تركيب  اين . ايرانيشان متمايلند 

مجموعه ژئوپليتيك  با وجود رسيدن 
ايران به مرحله توليد سالح اتمي ، ما را 
در برابر يك ابرقدرت واقعي مسلمان 

قرار ، وردن ، در منطقه آدر حال سر بر
 . مي دهد 

اما غلط تر از اين جمع كردن شتاب 
ر است ، كه لود اين كشورها با يكديگآ

چرا كه عكس اين قضيه . متصور نيست 
در واقع نيز عكس . را مي توان ساخت 

 :اين قضيه حقيقت دارد 
 11 صفحهدر

متالشي و خونينعراق



                                                                                                                                                                                       

 

 

11 
 

 
 

   1385 دي    3   آذر  تا 20     660    شما ره   2006 دسامبر   24  تا 11  ا ز

 

 

 هنر منطق صوري : انقالب اسالمي 
بزرگ كردن كوچك و « ارسطوئي ،  

بنا بر نياز و از راه  » كوچك كردن بزرگ 
غافل كردن عقل از واقعيت و خيره 

هني است كه كردنش در صورت ذ
  .متقلبان مي سازند

     هراندازه واقعيت شيعه بمثابه هويت 
بيشتر بر كرسي تصديق مي نشيند،  
فرضيه يك محور شيعه، ناپديدتر مي 

بعكس، هراندازه تهاجم ايران . گردد 
از هويت شيعه نخستين عاري تر مي 
گردد،  بيشتر براي اكثريت عراقيها و 

ل تر مي شود خود ايرانيها غير قابل قبو
 . 

اين معما و جمع اضداد را  از *  
پويا : زمون كنيم آنزديك  موضوع 

ترين عناصر پوياي شيعه عرب در عراق 
در همين روزها، .  و لبنان هستند 

حزب اهللا لبنان  با صداي بلند ، اتحاد 
خود را با راديكالهاي سني كه از نظر 
تاريخي به اخوان المسلمين تعلق 

.  س ، اعالم مي كند دارند و حما
بعكس،  همانندهاي حزب اهللا در 
عراق،  بي رحمانه و بدون تميز 

.  گذاشتن، عراقيهاي سني را مي كشند 
يا اين تضاد در رفتار، اجازه تفاهم و آ

 . اتحاد  به اين دو را  مي دهد ؟  نه 
     و نيز بايد دانست كه افراد مقتدي 

ن بودند آصدر ، در بغداد، نخست بر
كه با القاعده و بنيادگراهاي سني 

اما خشونت بي مرز گروه . متحد شوند 
زرقاوي كه حاميان سعودي و 

نها را بر اين خشونت بي آپاكستانيشان 
ن اتحاد آانتها بر مي انگيختند، مانع از 

عامل بازدارنده ديگر، منزوي . شد 
ية آشدن در جامعه شيعه عراق ، پيرو 

خاطر تبرئه ب.  العظمي سيستاني، بود 
شدن از اتهام وحدت با بعثي ها ، كه 
پدر صدر مدتهاي دراز خدمتگذار با 

دمهاي آوفايشان بود، است كه امروز، 
مقتدي صدر خون بيگناهان را بي مهابا 

واقعيت اينست كه شيعه . مي ريزند 
نست كه بر قدرت بماند و آعراق  بر 

شيعه ايران ، در اكثريت بزرگش، از او 
كند و نخبه هاي دو جامعه حمايت مي 

شيعه مي دانند كه نياز دارند روابط 
خود را با امريكا، اگر هم شده در حد 

 . ورند آاقل ،  بسامان 
اما امريكا كه يك برگ برنده در * 

دست دارد ، براي مدتي طوالني، 
حضور افراد مقتدي صدر را در 
حكومت و در نيروهاي مسلح عراق 

 . تحمل نخواهد كرد 
به اين جا كه مي رسيم، مي بايد از *   

خود بپرسيم  منافع سوريه چه محلي 
پيدا مي كنند ؟ دمشق از سوئي مي 
خواهد جنبش مردم ساالري را در 
لبنان متوقف كند زيرا  در طول زمان ، 
بر سوريه اثري اجتناب ناپذير دارد و 
از سوي ديگر، مي خواهد اتحاد خود 

ادي ضرور  با ايران كه از لحاظ اقتص،را
اما هر روز كه مي . است، حفظ كند 

گذرد، نارضائي اكثريت سني سوريه 
نها اضافه مي شوند آبر . بيشتر مي شود 

حدود يك ميليون سني عراقي كه از 
اگر .  جنگ داخلي عراق گريخته اند 

سوريه با برسميت شناختن دولت عراق، 
بي گفتگو، يك قدم اساسي بطرف 

ر رژيم ايران امريكا و عمل گرايان د
در رژيم ، اما كساني برداشته است 

 پليسي اين كشور، همساز شده –نظامي 
اند و با كشتن پير جميل، در جهت 

 . مخالف  عمل مي كنند 
و اينطور مي نمايد كه در دولت * 

، بيرون از احمدي نژاد، به توصيه ايران
به حزب اهللا كه به جاي جنگ داخلي، 

بسنده كند، ميز آبه تظاهرات مسالمت 
 .بسود سوريه عمل نمي كند 

     يكبار ديگر مي بينيم كه همان دو 
 – دمشق –منطق بر محور بيروت 

احمدي نژاد . تهران ، تقابل مي جويند 

و همانندهايش همواره خواستار 
وحدت با اخوان المسلمين سني و 
القاعده بوده اند و هيچگاه بدين 

و معرفهاي فكري . خواست نرسيده اند 
اخالقي واقعي شيعه نه مي خواهند از 
هويت مذهبي خود چشم بپوشند و نه 

اما . خواهان روياروئي با امريكا  هستند 
خواهان شكست انتگريسم سني از 
رهگذر فدراليسم در عراق و توافق 

تحقق . تاريخي در لبنان حاصل شود 
چنين خواستي با نزديكي كامل به 

 نآتحقق . امريكا همراه مي شود 
خواست و اين نزديكي، نياز به توافق 
قابل قبولي بر سر برنامه اتمي ايران 

يةاهللا روحاني ، پيش از آ. دارد 
استعفايش از دبيري شوراي امنيت ملي 
و وارونه شدن سياست دولت ايران ، 

 . چنين توافقي را پيش كشيده بود 
 

ناكامي رايس در قبوالندن * 
تحريم به روسيه و چين، موجب 

يت موضع ديگ چني مي تقو
 :شود 

     
)  دسامبر 5نتي وار در آ(  گارت پورتر  

تحليلي پيرامون بجائي نرسيدن 
ن نوشته آمد آاستراتژي رايس و پي 

 :است  با اين نكات در خور توجه 
كوششهاي رايس ، طي چند ماه ، * 

 كشور ديگر را با  قطعنامه 5نتوانستند 
علت . مجازات ايران ، موافق بگردانند 
 .نيز مقاومت روسيه و چين است

      سود برندگان از اين ناكامي ، در 
واشنگتن، ديگ چني معاون رئيس 
جمهوري و ديگر سخت سران در 

نها از آزيرا . حكومت بوش هستند 
پيش گفته بودند كه اين كوششها 
بجائي نمي رسند و راه حل حمله 

 . هوائي به ايران است 
 خود را بر اين  ماه، بناي كار7طي * 

 عضو 5گذاشته بود كه يك ائتالف از 
لمان،  آدائمي شوراي امنيت بعالوه 

مي تواند بر سر قطعنامه مجازات ايران 
در همين ماه سپتامبر بود . يد آبوجود 

كه رايس و معاون او ، برنس، كه 
سياست امريكا در ايران را همĤهنگ 

اعضاي  ائتالف بر سر : مي كنند گفتند 
 .ت ايران متحد مي مانند مجازا

    اما استراتژي ائتالفي كه رايس در 
زيرا . ب داشت آسر داشت،  پايه بر 

روسيه و چين سودي در تضعيف ايران 
ندارند و ماههاست كه مي گويند با 

حاال . استراتژي رايس  موافق نيستند 
هم روسيه با حمايت چين با هر 
قطعنامه اي كه بمعناي تنبيه ايران 

 .د، مخالف است باش
 دسامبر،  بنظر مي 1      روز جمعه ، 

رسيد كه رايس پذيرفته است كه نمي 
تواند مجازاتهائي را به  تصويب 
برساندكه امريكا  مي خواهد در باره 

: او گفت . مقامات ايران اعمال شوند 
من خواستار حفظ وحدت هستم اما 

وقتي .  خواهان عمل كردن نيز هستم 
ت خارجه منصوب شد، به رايس به وزار

چند تن از شخصيتهاي حكومت بوش 
گفته بود بسا در محدوده گفتگوهاي  
اروپا با ايران، امريكا نيز وارد گفتگو با 

 . ايران بشود 
نخست ديگ چني و نزديكان او مي * 

ماده براي عمل نظامي   آگفتند امريكا 
اما چون شكست . در ايران نيست 

روع كردند سياست رايس محرز شد،  ش
به فشار وارد كردن بر بوش كه 

ديپلماسي را رها كردند و در پي راه 
 .حل نظامي شود 

 
حكومت اسرائيل وزارت خانه * 

اي براي مقابله با تهديد  ايران 
تأسيس و يك دست راستي 

ن مي شود و آافراطي نيز وزير 
در همان حال با رژيم مافياها 

 :گفتگوهاي محرمانه مي كند
  

، زير  دسامبر3رگزاري فرانسه در     خب
اسرائيل وزارت خانه جديدي « عنوان 

براي مقابله با تهديد ايران تأسيس مي 
 گزارش كرده است كه ، »كند 

حكومت اسرائيل با تأسيس وزارت خانه 
جديدي  براي امور استراتژيك  
موافقت كرده است و قرار است يك 

ن شود آملي گراي بسيار افراطي وزير 
ه مقابله با بلند پروازي اتمي ايران و را

 .پيدا كند 
   وزير وزارت خانه امور استراتپيك، 
افسر نيروي هوائي، ليبرمن  عضو حزب 

است كه در » اسرائيل بيتنو « افراطي 
ماه اكتبر ، در ائتالف به رهبري المرت 

 .شركت كرد 
مسئول همĤهنگ «      وزارت خانه 

ست كه كردن  همه سازمانهاي دولتي ا
وظيفه شان تشخيص تهديدهاي 
گوناگوني  است كه متوجه اسرائيل 

نها آمي شوند و روشهاي خنثي كردن 
مهمترين اين تهديدها، برنامه .  » است 

بر  اسرائيل و امريكا . اتمي ايران است 
 قصد ، برغم انكار ايران،اين باورند كه 

اصلي رژيم ايران توليد سالح هسته اي 
 .است 
توجه به تهديدهاي مكرر احمدي      با 

  اسرائيل ايران را ،نژاد، در خاورميانه
تهديد اصلي مي داند كه متوجه 

 . اسرائيل است 
)  دسامبر 5( سوشيتد پرس  آ◄

در همان حال : گزارش كرده است 
كه ايران تكرار مي كند اسرائيل مي 
بايد از صفحه روزگار محو شود،  با 

ي اسرائيل اسرائيل ، بر سر قرضه قديم
به ايران، مشغول گفتگوي محرمانه 

ايران بابت فروش نفت به . است 
اسرائيل در سالهاي پيش از انقالب، 
صدها ميليون دالر از اسرائيل طلبكار 

خبر مذاكره محرمانه بر سر اين .  است 
رتص داده آمطالبات را روزنامه ها 

از قرار، مذاكره در سوئيس . است 
 . انجام مي گيرد 

 
توافق بر :  فرانسه مي گويد *

سر قطعنامه تحريم ايران در 
حال انجام است و روسيه مي 

ماده حمايت از قطعنامه  آگويد 
مجازات ايران است و رايس مي 
گويد مطمئن است كه قطعنامه 
مجازات ايران تصويب خواهد 

 :شد 
 
، از سوشيتدپرسآ دسامبر، 4 در ◄

 گزارش قول وزير امور خارجه فرانسه،
 قطعنامه مجازات ايران :كرده است

 كشور برسد 6نزديك است به تصويب 
 عضو دائمي 5 ديپلمات از سوي 5.   

لماني آشوراي امنيت بعالوه ديپلماتي  

 دسامبر در پاريس اجتماع 5سه شنبه 
مي كنند در باره قطعنامه مجازات 

دوست بالزي، . ايران گفتگو كنند 
 من: وزير خارجه فرانسه مي گويد 

فكر نمي كنم در اين اجتماع به توافق 
او حاضر نشد در باره محتواي . برسيم 

با : متن قطعنامه سخني بگويد اما گفت 
در  دسامبر، 4، درگفتگوهائي كه 

بروكسل، با سرگي الوروف ، وزير 
ورده است،  آخارجه روسيه بعمل 

ما با . پيشرفتهائي  حاصل شده است 
جازاتهائي  روسيه توافق داريم كه بايد م

 . را بر ضد برنامه اتمي ايران مقرر كنيم 
 1(  همان خبرگزاري  و رويتر ◄

گزارش مي كنند كه الوروف  ) دسامبر 
 ، در عمان پايتخت اردن ،  دسامبر1در 

ماده آاز نو تأييد كرده است كه روسيه 
است از تحريم صدور مواد و تجهيزات 
اتمي و نيز تكنولوژي حساس به ايران 

اما مجازاتهائي كه امريكا . يت كند حما
.  پيشنهاد مي كند بسيار سنگين است

الوروف توضيح مي دهد كه روسيه 
ما . مخالف مجازات ايران نيست 

حاضريم در شوراي امنيت به قطعنامه 
اي رأي بدهيم كه صدور تجهيزات و 
فروش خدمات در قلمرو اتمي را به 

 .ايران ممنوع مي كند 
مبر، خبرگزاريها  دسا1 باز  در ◄

گزارش كرده اند كه در عمان پايتخت 
اردن، كندولزا رايس، وزير خارجه 

اطمينان دارم كه : امريكا، گفته است 
قطعنامه مجازات ايران در شوراي 

 . امنيت به تصويب خواهد رسيد 
     من فكر مي كنم مجازاتي مستند به 
فصل هفتم منشور سازمان ملل را 

اتحاد به خودي . تصويب خواهيم كرد 
هدف به تصويب . خود هدف نيست 

رساند قطعنامه ايست كه ايرانيها را 
متقاعد كند كه رفتارشان غير قابل 

 .قبول است 
بعلت كمبود جا، : انقالب اسالمي 

تفصيل اطالعات و داده هاي اقتصادي 
حاكي از تخريب از روي قرار و قاعده 
اقتصاد كشور توسط مافيهاي نظامي مالي 

با وجود . ينده مي گذاريم آا به شماره ر
اين، اين چند اطالع و داده را  از نظر 

 :خوانندگان مي گذرانيم 
  

مد نفت و ذخيره آدر
 ژاپن -  همصرف شد

 ميليارد دالر اعتبار 10
ايران را مسدود 

 درصد 2-كرد
جمعيت برابر تمامي 

جهانيان ثروت 
 ؟!دارند

 
 2 ( "روز"روزنت  بنا بر گزارش ◄
 ميليارد دالر از وام  10 ژاپن ، ) ر ذآ

هاي ايران را، همزمان با روزهائي كه 
بر سر پرونده هسته اي ايران، در 
شوراي امنيت سازمان ملل كشمكشي 
بين قدرت هاي جهاني درگيرست، 

كارشناسان معتقدند عمل . مسدود كرد
ژاپني ها تندترين و اثرگذارترين 

محدوديت اقتصادي است كه بر ايران 
 .تحميل مي شود

صورت مساله اين است كه ژاپن، 
بعد از [دومين وارد كننده نفت جهان 

 ميليارد دالر ازاعتبارات 10] آمريكا
پروژه هاي مربوط به نه طرح عظيم 
نفت و گاز در ايران را تا زماني كه 
تهران برنامه هسته اي اش را متوقف 

اين اقدام . كند، مسدود كرده است
 هاي گذشته برخي پس از اقدام هفته

بانك هاي اروپايي براي مسدود كردن 
هرنوع تجارتي با دولت وبازرگانان 
ايراني صورت مي گيرد واز فشار روز 
افزون اقتصادي بر تهران حكايت مي 

 .كند
ذر، احمد توكلي گفته است  آ5 در ◄

 : 
 مبلغ جمعاً سال اول ماههء شش در
 به نفت صادرات از دالر ميليارد 8/24

 در ذخيره حساب موجودي. آمد دست
 دالر ميليارد 7/10 مبلغ 1385 سال اول
 شش طول در حساب به واريزي. بود
 اصل و نفت صادرات محل از اول ماه
 حساب، از قبلي اعطايي تسهيالت سود
 طي يعني. بود دالر ميليارد 3/11 جمعاً
 در دالر ميليارد 22 حدود ماه شش

 و ها برداشت اما بود، موجود حساب
 را حساب مجلس شده تصويب تعهدات

 815 كسري با شهريور انتهاي در
 .ساخت مواجه دالري ميليون

 نظر در را قانوني تعهدات تنها البته 
 داده هاي وعده اگر وگرنه. گرفتيم
 ناگوارتر وضع كنيم لحاظ را شده
 آخر تا استاني سفرهاي در (شود مي

 داده وعده دالر ميليارد 16 شهريور،
 مجلس مصوب مبلغ كه حالي در شده
 دالر ميليارد هشت سال كل براي
 .)    است
 عجيب ملحقات و بنزين متمم اگر

 5/3 مبلغ به آن به متصل عمراني
 همين و بگيريم نظر در را دالر ميليارد
 به را متمم دربارهء دولت پيشنهاد طور
 آوريم نظر به را دالر ميليارد پنج مبلغ

 راي مجلس كه آن فرض با(
 بودجهء براي برداشت ،همچنين)هدد

 آن به برنامه طبق را دوم ماههء شش
 است بعيد صورت اين در كنيم، اضافه
 سال، اول موجودي اندازهء به حتي
 ذخيره حساب در ارزي سال انتهاي در

 ذخيره حساب شايد يعني. بماند باقي
 ذخيرهء ديگر چون شود، مسما بي اسم

 .   ماند نخواهد آن در چنداني
 بيزينس) ذر   آ3(  به گزارش ايسنا ◄

ترين گزارش خود  مانيتور در تازه
 مازاد تجاري ايران :ه است اعالم كرد

در سال جاري به باالترين ميزان طي 
 700هاي گذشته رسيده و با  سال

ميليون دالر افزايش نسبت به سال 
 ميليون 930 ميليارد و 11گذشته به 
  .شود دالر بالغ مي

 واردات افزايش در 86 سال در* 
حدود شش ميليارد دالري خواهد 

 ميليون 120 ميليارد و 52داشت و به 
دالر خواهد رسيد و اين در حالي 
است كه صادرات در حدود دو ميليارد 

يابد كه همين امر  دالر افزايش مي
 ميليارد 5/3منجر به كاهش بيش از 

دالري تراز تجاري كشور به هشت 
  . دالر خواهد شد ميليون110ميليارد و 

 57 معادل 87 در سال واردات* 
.  ميليون دالر خواهد بود890ميليارد و 

 90 ميليارد و 60در اين سال صادراتي 
ميليون دالري خواهيم داشت كه با 

  ميليارد 5/5توجه به افزايش بيش از 
 12 صفحهدر

متالشي و خونينعراق
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دالري ارزش واردات و كاهش اندك 
ارزش صادرات، تراز تجاري كاهش 

ي خواهد يافت و به دو ميليارد و زياد
  . ميليون دالر خواهد رسيد200

 سالي است كه تراز تجاري 88 سال* 
 اين در: شود كشور به صفر نزديك مي

 ميليارد دالري 5/4سال به رغم افزايش 
ارزش صادرات، واردات با روند 
سريعتري رشد خواهد كرد و با افزايش 

 320  ميليارد و64 ميليارد دالري به 5/6
 مازاد .ميليون دالر خواهد رسيد

 220 به 88تجاري كشور در سال 
  .رسد ميليون دالر مي

 مازاد تجاري به كسري 89 سال در * 
تجاري عظيم تبديل خواهد شد به 
طوري كه واردات با جهش بيش از 

 910 ميليارد و 71 ميليارد دالري به 5/7
ميليون دالر و صادرات با كاهش بيش 

 ميليارد و 63يارد دالري به  ميل4/1از 
  . ميليون دالر خواهد رسيد120
 بيش از 89 تجاري كشور در سال تراز
 ميليون دالر نسبت به 700 ميليارد و 20

سال جاري كاهش خواهد يافت و به 
 ميليون دالر 780منفي هشت ميليارد و 

 . خواهد رسيد
 خبرگزاري انتخابذر،  آ6 در ◄

رگيان احمد بز : گزارش كرده است
عضو فراكسيون اكثريت مجلس 

در حال حاضر : شوراي اسالمي گفت
 درصد واردات گوشي تلفن همراه 60

توسط يكي از وابستگان خاندان پهلوي 
 در حالي كه اين فرد .انجام مي شود

حمايت هاي فراواني از برخي جريان 
 . هاي سياسي به عمل مي آورد

 نام دارد با» الف« اين فرد كه آقاي     
پرداخت صدها ميليون تومان به 
صورت ماهيانه به برخي روزنامه هاي 
اقتصادي گوشي هاي وارداتي خود را 

 . تبليغ مي كند
اين واردكننده در گذشته دربان    

كاخ شاه بوده و در حال حاضر با اتكا 
به برخي جريانات و صاحبان قدرت 
توانسته است جايگاه خود را مستحكم 

 . نمايد
 

 جمعيت جهان برابر  درصد2* 
 :؟!تمامي جهانيان ثروت دارند 

 
 بنا بر گزارش قسمت تحقيقات ◄

اقتصادي دانشگاه  سازمان ملل متحد، 
مار را در باره توزيع سخت آاين 

نابرابر ثروت در جهان انتشار داده است 
: 

نيمي از مردم جهان كه فقير هستند، * 
 . درصد ثروت جهان را دارايند 1تنها 
جهان در امريكا و اروپا و ثروت * 

اين . ژاپن و استراليا متمركز است 
 درصد ثروت جهان 90كشورها صاحب 

 .هستند 
 درصد  جهانيان بالغ برابر تمامي 2* 

 . مردم دنيا ثروت دارند 
با وجود فقري كه شدت : انقالب اسالمي 

و وسعت مي گيرد و نا برابري كه روز 
مي بودجه و امكانات كه   افزون است،

بايد در تعليم و تربيت نسل نو صرف 
. شوند را مافياها مي برند و مي خورند 

استعدادها هم كه به يمن كوشش خود 
. علم مي جويند كشور را ترك مي كنند 

همانطور كه در تحقيق ژاله وفا مي 
خوانيد مقاومت شكن ترين كار رژيم 
مافياها تخريب نسل ها بوده است و 

  :هست
 
 
 

 
 

 وفاژاله 
 

مشكالت كمي و 
و  كيفي آموزش

پرورش ايران در 
 6 بخش – 21قرن 

 
در شماره قبل به بررسي وضعيت   

 معلمان و مراكز تربيت معلم پرداختم
 يكي به شرح اين امر پرداختم كه چراو

از معضالت فعلي آموزش و پرورش  
ايران فقدان نيروي انساني متخصص و 

كمرنگ شدن نقش . كارآمد است
ت معلم براي پرورش مراكز تربي

نيروهاي مورد نياز در نظام آموزش 
كشور، كاهش جاذبه شغل معلمي به 
دليل پائين بودن حقوق و مزاياي آن 
و در نتيجه گريز نيروهاي مستعد از اين 
عرصه، تبديل شدن معلمي به آخرين 
راه اشتغال براي نيروهاي جامانده از 
بازارهاي كار كشور، واغلب از روي 

وي آوردن معلمان به  چند ناچاري ر
شغل  ،كه خود نيزبه علت ربودن وقت 
آنان ،منجر به فقر مطالعاتي آنان 
ميگردد، ناكارآمدي دوره هاي ضمن 
خدمت براي رشد و به روز نگه داشتن 
معلمان ، وجود بخشنامه هاي مانع و 
... رادع براي آموزش حين خدمت و

همگي منجر به ناكارآمدي معلمان و 
انساني مشغول به آموزش نيروهاي 

بطوري .فرزندان اين كشور شده اند 
 درصد از يك ميليون معلم 53كه 

 530شاغل  فعلي در ايران، كه بالغ بر 
هزار معلم در ايران امروز ميگردد، 
داراي  تحصيالت فوق  ديپلم و ديپلم 

و در پايان حاصل . و زير ديپلم ميباشند
چند پژوهش را ارائه دادم كه تصريح 

التحصيالن  ميكنند  ،اطالعات فارغ
مراكز و دانشسراهاي تربيت معلم در 
دروس كليات ، روشها و فنون تدريس ، 
كاربرد آموزشي، راهنمايي و مشاوره، 
دروس تربيتي و دروس اختصاصي از 

التحصيل  اطالعات معلمان غيرفارغ
 و  نتيجه پرسش از يك  بيشتر است

 نفره  فارغ التحصيل از 130گروه 
ازد كه  سمراكز تربيت معلم ، محرز مي

 درصد از دانشجويان مراكز تربيت 70
معلم كشور بر اين نظرند  كه محتواي 
كتب درسي مراكز تربيت معلم ، قدرت 
حل مساله را در دانشجويان تقويت 

حاصل آنكه سيستم آموزشي .كند نمي
معلمان و البته به تبع آن دانش 

جامع آموزان، به تحولي همه جانبه و 
نياز دارد كه طي آن، از يك سو 

باز نگري و  روشهاي تدريس و كتابها
و از سوي ديگردانشگاهها  متحول شوند

و مراكز آموزشي معلمها به لحاظ كيفي 
تقويت شده و به روز شوند تا با دانش 

 .روز دنيا همگام باشند
اما شايان توجه است كه  جهت  تبديل 

 مبتني اين سيستم قديمي  به  به نظامي
بر پژوهش، البته بايستي توجهي خاص 

اكنون .به امر پژوهش در كشور شود

نظامهاي آموزشي سازگار با مفاهيم روز 
دنيا در كشورهاي پيشرفته پژوهش را 
به عنوان يك مكمل در كنار خود 

ومراكز صنعتي و حتي . پذيرفته اند
شركتهاي خصوصي براي فعاليتهاي 
پژوهشي خود به سراغ مراكز 

ت ضعف لولي بع. كادميك مي روندآ
مفرط پژوهش در ايران  ، صنعت به 

پژوهش در . دانشگاه اعتماد نمي كند
كشور ما به خصوص در دانشگاه ها به 
عنوان يك ركن اصلي پذيرفته نشده و 
نياز به اين ضرورت هنوز احساس نشده 
است به همين دليل در اين زمينه 
سرمايه گذاري مطلوبي صورت نگرفته 

 .ستا
 در ايران متاسفانه فعاليت هاي 
پژوهشي در كشور، بيشتر از مقطع 
كارشناسي ارشد و دكتري شروع مي 

از . شوند كه اين مقطع بسيار دير است
آنجا كه پژوهش يك جريان مداوم 
است ،فرهنگ سازي پژوهشي البته 
بايستي كه سالهاي پايه در آموزش 
هاي دوره دبستان و مقاطع تحصيلي 

دانشگاه  شروع شود و دانش قبل از 
آموز از ابتداي ورود به مدرسه با آن 
آشنا شود و دروسي را براي آموزش 
فعاليت هاي پژوهشي دانش آموزان 
ارائه گردد  و آنها را به كارهاي 

تا اين امر . ابتدايي پژوهشي سوق دهد
سبب رشد و پرورش روحيه 
پژوهشگري  و تحقيق در دانش 

هويداست كه ناگفته .آموزان گردد 
معلمان نيز بايستي با طي نمودن دوره 
هاي آموزشي فراگيري شيوه هاي 
پژوهشي، با آموزش هاي الزم براي 
 .تدريس اين دروس آماده شوند

آموزش مبتني بر پژوهش نياز به 
ساختاري منسجم با مديريتي قوي دارد 
و بزرگترين مشكل نظام آموزش عالي 

اي ما فقدان مديريت قوي در قسمت ه
مديريت ما نظام .  مختلف آن ميباشد

مبتني بر آموزش است كه ساده ترين 
خود اين امر نشان . راه حل مسئله است

ميدهد كه قدر پژوهش در ايران تا 
 .حد نازل است

از آنجا كه ضعف پژوهش در سيستم 
آموزش و پرورش كشور همانند دانه 
زنجير به پژوهش در سيستم نظام 

ل است و آموزش عالي كشور متص
نتايج مترتب  بر بي ارزش شمردن امر 
پژوهش در آموزش و پرورش بر روي 
نحوه فرا گيري دانش آموزان امروز و 

اين . دانشجويان فردا تاثير مستقيم دارد
شمار و شماره آينده را به امر پژوهش 
در آموزش و پرورش و آموزش عالي 

 .كشور و تبعات آن اختصاص ميدهم
 گرامي را از تاريخچه   ابتدا خواننگان  

سازمان پژوهش در كشور از بدو 
انقالب آگاه ميسازم و سپس به بررسي 

 .بودجه پژوهش در كشور ميپردازيم
 بررسي وظايف اداراتي  كه تحت 
عنوان تحقيقات در درون وزارت 
آموزش و پرورش موجود بودند ، نشان 

، تحقيقات 57ميدهد  تا  قبل از انقالب 
العه منابع و كسب بيشتر در حد مط

هاي  اطالعات براي انجام فعاليت
كارشناسي مطرح بوده است و 

هاي پژوهشي مبتني بر  فعاليت
يابي و يافتن پاسخ از طريق  مسأله

از . فرايند پژوهش مدنظر نبوده است

طرفي تغييرات سريع و دائمي در 
تشكيالت وزارتخانه بزرگي مانند 

دهد كه  آموزش و پرورش نشان مي
مات آموزشي ناپايدار بوده و تصمي

هاي علمي و پژوهشي  مبتني بر يافته
همچنين فعاليت تحقيقات . نبوده است

به عنوان نياز بخش خاصي از مجموعه 
آموزشي تلقي شده است و سطوح 

و بعد از . گرفت مختلف را در برنمي
انقالب انتظار تغيير ساختاري در اين 

 .زمينه ميرفت
يس سازمان  قانون تاس1358در سال ◄

پژوهش و نو سازي آموزشي  توسط 
شوراي انقالب اصالح و نام  آن به 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

و تعداد معاونتها .آموزشي تغيير يافت 
اما  .  معاونت تغيير يافت5 بع 9از 

متاسفانه در هيچيك از دفاتر ستادي 
ها واحدي براي  تابع اين معاونت

.  نشدتصدي امر تحقيقات پيش بيني
اين وظيفه برعهده سازمان پژوهش و 

ريزي آموزشي كه يكي از  برنامه
وظايف آن تحقيق در اهداف و 

هاي تحصيلي وزارت  محتواي برنامه
 .آموزش و پرورش بود، نهاده شد

 1358اين سازمان كه در اسفند ماه ◄
با تصويب ماده واحده شوراي انقالب 
تثبيت شد ، در ارتباط با وظايف خود 

ريزي و تأليف  ر تحقيقات و برنامهدفت
كتب درسي و همچنين دفتر پژوهش 

هاي جهاني را همراه با چهار دفتر  نظام
بررسي ساختار . ديگر تاسيس كرد

دهد  تشكيالتي سازمان مذكور نشان مي
كه در طي بيست سال گذشته با خود 

اي به همراه داشته است  تغييرات عمده
ره و بواسطه وظايف رسمي خود، هموا

بخشي را متولي انجام پژوهش قرار 
هاي اين  اما بررسي فعاليت. داده است

دهد كه همچنان فعاليت  دفاتر نشان مي
اغلب آنها نه پژوهش بلكه مطالعات 

ريزي و تأليف  كارشناسي براي برنامه
كتب يا بصورت ترجمه و تأليف بوده 

و تا اين زمان اقدامات انجام . است
مطلوب و شده منجر به بكارگيري 

گسترده فعاليت پژوهش در مسير 
. هاي آموزشي نگرديده است فعاليت

دكتر علي اصغر خالقي ازدفتر برنامه (
 )1382خالقي،  كتب ريزي و تأليف

  شوراي تحقيقات 1367 درسال ◄
وزارت آموزش و پرورش  تشكيل 

نامه شوراي  گرديد و در اولين آيين
تحقيقات هدف تشكيل اين شورا چنين 

قوام بخشيدن به امر «:شده استذكر 
هاي  تحقيقات و هدايت فعاليت

تحقيقاتي در جهت شناخت و دستيابي 
هاي مناسب براي مشكالت  حل به راه

مبتالبه نظام تعليم و تربيت كشور و 
ايجاد پويايي هر چه بيشتر در اين نظام 

شوراي تحقيقات وزارت آموزش و «
تعيين خط . گردد تشكيل مي» پرورش
هاي تحقيقاتي  ي و اولويتمشي كل

وزارت آموزش و پرورش، ترغيب و 
هاي تحقيقاتي از طريق  تشويق فعاليت

جلب مشاركت محققين و 
نظران و فراهم آوردن تسهيالت  صاحب

» هاي پژوهشي الزم براي توسعه فعاليت
از جمله وظايف اين شورا در اولين 

شورا .  دورة فعاليت آن ذكر شده است
 ايجاد تحرك همچنين به منظور
هاي حوزة ستاد و  تحقيقاتي در معاونت

هاي وابسته به وزارت آموزش  سازمان
و پرورش، دستور عمل تشكيل 

هاي پژوهشي را تصويب و  كميته
ها در اين  اعتباراتي نيز به انجام فعاليت
 . سطح سازماني اختصاص داد

 مركز تحقيقات 1374در سال ◄
آموزشي در سازمان پژوهش و 

ريزي آموزشي منحل و براساس  برنامه
مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، 
. پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد

اين پژوهشكده با هدف انجام 
هاي علمي در موضوعات  پژوهش

آموزش و پرورش داير و در شمار 
هاي وابسته در ساختار حوزة  سازمان

ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي 
دة تعليم و اساسنامه پژوهشك. (گرفت
 )تربيت

نامه   با تصويب آيين1368در سال ◄
ها، در محل  شوراي تحقيقات استان

هاي فعلي  ادارات كل سابق و سازمان
آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات 

هاي  و مقرر شد كه  كانون داير  گرديد
اي از محل تركيب  پژوهش منطقه
هاي همجوار تشكيل  امكانات استان

 .گردد 
 مركز تحقيقات 1374در سال ◄

آموزشي در سازمان پژوهش و 
ريزي آموزشي منحل و براساس  برنامه

مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، 
. پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد

اين پژوهشكده با هدف انجام 
هاي علمي در موضوعات  پژوهش

آموزش و پرورش داير و در شمار 
هاي وابسته در ساختار حوزة  سازمان
وزارت آموزش و پرورش جاي ستادي 
اساسنامه پژوهشكدة تعليم و . (گرفت
نامه  در پي اين تغيير، آيين). تربيت

شوراي تحقيقات نيز اصالح شد و 
هدف آن به امر سياست گذاري در 
زمينه گسترش تحقيقات و هدايت 

هاي مربوط در جهت بهبود  فعاليت
كمي و كيفي نظام آموزشي كشور 

نامه جديد  يينبراساس آ. تغيير يافت
شوراي تحقيقات، دبيرخانة شورا در 
محل پژوهشكدة تعليم و تربيت مستقر و 
مسووليت دبيري شورا بر عهده رئيس 
. پژوهشكدة تعليم و تربيت قرار گرفت

 )17/11/74نامه مصوب  آئين(
 مصوبة ديگر شوراي تحقيقات در ◄

 براي استفادة مؤثرتر از 1375سال 
ها در انجام  امكانات پژوهشي استان

بود ) بين استاني(اي  هايي منطقه فعاليت
براساس دستورالعمل مربوط، . 

اي به منظور  هاي پژوهش منطقه كانون
هاي پژوهشي در تركيبي  توسعه فعاليت

: شوند هاي همجوار تشكيل مي از استان
ها در قالب  اولين تجربه تركيب استان

 .اي بود  كانون پژوهش منطقه6
ر ادامة توسعه د1376در سال ◄

ساختار پژوهشي در وزارت آموزش و 
هاي پژوهشي در سطح  پرورش، كميته

مناطق آموزش و پرورش به منظور 
هاي پژوهشي در اين  گيري هدف پي

 و با . سطح سازماني داير گرديدند
اجراي برنامه معلمان پژوهنده، ظاهرا 
پژوهش تا درون مدارس گسترش 

 . يافت
سازمان  در حوزة 1378در سال ◄

ريزي آموزشي،  پژوهش و برنامه
ريزي درسي و  مؤسسة پژوهشي برنامه

 هاي آموزشي به منظور تحقق  نوآوري
 13 صفحهدر
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هاي پژوهشي سازمان مذكور  مأموريت
و در سازمان انجمن اولياء و .تشكيل شد

مربيان نيز پژوهشكدة مطالعات خانواده 
كه در حال حاضر به اوليا و مربيان (

، 1376در سال ) ري شده استنامگذا
در سازمان آموزش و پرورش استثنايي 
پژوهشكده كودكان استثنايي در سال 

 و در معاونت تربيت بدني و امور 74
تندرستي، نهضت سوادآموزي و 
سازمان نوسازي و تجهيز و توسعه 

هاي پژوهشي مرتبط با  مدارس، بخش
به اين . حوزة وظايف آنها تأسيس شد

زماني پژوهش تقريباً ترتيب پوشش سا
همة تشكيالت وزارت آموزش و 
پرورش را در زمان نسبتاً كوتاهي در 

 .برگرفت
 نامه   بار ديگر آيين1382در سال ◄

شوراي تحقيقات مورد بازنگري قرار 
گرفت و عنوان آن به شوراي 
سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش 

نامه  در اين آئين. و پرورش تغيير يافت
يس شورا تسهيل هدف از تأس

هاي سازماني آموزش و  فعاليت
ريزي، سازماندهي،  پرورش، برنامه

هدايت و رهبري و نظارت و ارزشيابي 
براي ايجاد محيط مناسب يادگيري 

 . ذكر شده است
به منظور تجميع 1383 در سال ◄

هاي پژوهشي در وزارت  فعاليت
آموزش و پرورش، شوراي گسترش 

گاه آموزش عالي با تاسيس پژوهش
آموزش و پرورش موافقت اصولي 
نمود و در تير ماه همان سال اين 
موضوع در ساختار جديد وزارت 

در . آموزش و پرورش پيش بيني شد
 مديريت پژوهشگاه 1383آذر ماه 

آموزش و پرورش با حكم  وزير 
آموزش و پرورش منصوب شد كه 
براساس آن مديريت پژوهش در 
آموزش و پرورش در جهت تمركز 

گذاري و يكپارچگي عمليات  استسي
 پس 1383 اسفند 24در . رهسپار گرديد

از كسب موافقت قطعي تاسيس از 
سوي شوراي عالي گسترش آموزش 
عالي ،اين پژوهشگاه رسما كار خود را 

 .طي مراسمي آغاز نمود
 اما نگاهي به جنبه كمي اين مساله 
يعني بودجه اختصاص يافته به امر 

ميدهد كه تغيير پژوهش در كشور نشان 
و تحوالت فوق و صرف انرژي زياد  در 
بخش تغييرات سازماني ، نسبت به 
بودجه پژوهش در ايران مصداق كامل 

 آفتابه "اين ضرب المثل فارسي است 
 "! دست ، شام و نهار هيچي 7لگن 
ران  وتحقيق در ابودجه پژوهش كل 

 دهم درصد توليد ناخالص 45
  !است)  GTP(ملي

اي رييس كميته  ارخانهابراهيم ك
 6آوري مجلس  نيز در  تحقيقات و فن

در سال :  اعالم كرد) ايسنا  ( 85آذر 
 سهم بودجه تحقيقاتي كشور از 85

 صدم درصد 45توليد ناخالص داخلي 
اعالم شد ولي در حال حاضر عنوان 

.  درصد است65شود كه اين سهم،  مي
سهم بودجه تحقيقاتي كشور براي سال 

 صدم درصد بود و 65 گذشته نيز
بودجه تحقيقاتي با توجه به افزايش 
بودجه كل كشور افزايش نيافته 

با ساختار تحقيقاتي فعلي، : استگفت
چنانچه سهم بودجه پژوهش از توليد 
ناخالص ملي به سه درصد نيز برسد باز 

انداز  هم به اهداف مورد برنامه چشم
 .توسعه دست نخواهيم يافت

ي، معاون افضل دكتر حسين ملك
فناوري و تحقيقات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي  در مصاحبه 

بودجه :   اعالم كرد1385/09/07با ايسنا
اختصاص يافته به  كل پژوهش در 
كشور يك هزار ميليارد تومان مي 

خ يورو  وبه نر ميليارد 1كمتر از (  باشد
 !) .يوروميليون 780 تقريبا ،روز يورو

نكته را بيفزايم كه به مناسبت اين 
نگارنده قصد مقايسه صوري ندارد ولي 
جالب توجه است كه خوانندگان 

 كشور 2003گرامي بدانند در سال 
 بودجه به امر يورو ميليارد 194آلمان 

آموزش و پژوهش تخصيص داده 
 55,1 مقدار  ،استكه از آن  بودجه

 آن به امر تحقيقات و يورو ميليارد 
اما نازل .است پژوهش اختصاص داشته 

بودن ميزان  بودجه پژوهشي در ايران  
گيرد كه برخي از  در حالي صورت مي

درصد از توليد ناخالص  ٣/۵  كشورها 
داخلي خود را صرف امور پژوهشي 

كبكانيان معاون پژوهشي .كنند مي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 در مصاحبه با ايرنا اعالم 85/05/25در
نج ماه از آغاز سال در حالي كه پ: كرد

گذرد، بودجه  و ابالغ بودجه مي ٨۵  
در چند هفته اخير در اختيار اين 

  سهم ! معاونت قرار گرفته است 
درصدي بودجه پژوهشي كشور  ۴۵/٠

شامل بودجه تحقيق در كل كشور 
است و مشمول هزينه پژوهشي در 
سازمانها و دستگاههاي اجرايي نيز 

 . شود مي
اوج دگان گرامي  اما براي  خوانن

فاجعه زماني  مشخص ميشود كه 
مالحظه كنند بودجه پژوهش و 

نزديك به تحقيقات در كشور ما  تنها 
يك ششم بودجه بنزين وارداتي ساالنه 

 ميليارد دالر بودجه 6 وبدينساناست 
 ميليارد 20قم  رواردات بنزين بر

دالري يارانه  سوخت سال جارى 
 واقع  در با اين حساب . افزوده شد

ميليارد دالر درآمد ارزى  26حدود
كشور كه  با نرخ دالر به قسمت روز 

برابر  25 تومان ،حدود 920برابر با 
، همراه  بودجه پژوهش كشور  ميگردد

انواع فرآورده هاى نفتى سوخته 
 !ميشود 

آيا  با مالحظه اين اعداد و ارقام،  هر 
ايراني مسئوليت شناسي نبايد  دريافت 

 بحران ژرف كشور به ژرفاي خود را از
 آگاهي خود تبديل كند؟خود 

در بخش ديگر اين نوشته به بررسي 
مشكالت ساختاري  برنامه ريزي 

قيقات در كشور وتبعات حپژوهش و ت
آن براي مدارس و دانشگاههاي كشور 

 .ميپردازم
اما خبرهاي تجاوزها به : انقالب اسالمي 

  :حقوق بشر
 
 
 
 

 

نت سانسور انتر: تشديدها
و سركوب دانشگاهيان و 

 :روزنامه نگاران 
 
 دسامبر، سايتهاي انترنتي مورد 4 در ◄

به گزارش . سانسور مجدد قرار گرفتند 
خبرگزاري فرانسه ، رژيم ايران 
فهرست سايتهاي مورد سانسور را بازهم 

 4از تاريخ . طوالني تر كرده است 
ايرانيها ديگر نمي ) ذر  آ13(دسامبر 

 Youيت نيويورك تايمز و توانند به سا
Tube ) و يا ) ويدئوAmazon مراجعه  
 . كنند 

     به تمامي شركتهائي كه خدمات 
انترنتي مي دهند ، ابالغ شده است  
سايتهاي مذكور در فهرست را سانسور 

اين سانسور دنبال تصميمي . كنند 
 گرفته شد و 2006است كه در اكتبر 

 128ر از ن، انترنت با دبي باالتآبنا بر 
بنا بر .  كيلو بيت  را ممنوع كرد 

گزارش خبرنگاران بدون مرز،  دائرة 
   نيز سانسور شده Wikipediaالمعارف 

ن رفع سانسور آبه تازگي ، از . بود 
 . شده است 

     ژولين پن ، عضو دفتر انترنت و 
اين سانسورها رسانه : زادي مي گويد آ

 اي را كه مي بايد عامل تفاهم ميان
ملتها باشد ، دارد به رسانه عدم بردباري 

رفتار حكومت ايران . بدل مي كند 
تقليد كاملي از رفتار حكومت چين 

اين دو كشور در سانسور اخبار .  است 
و اطالعاتي كه از طريق انترنت انتشار 
مي يابند، از يكديگر روش اخذ مي 

اين دو حكومت مردم خود، . كنند 
ردم دنيا بخصوص جوانان را ، از م

 . منزوي مي كنند 
 ميليون نفر مشترك 5/7     با داشتن 

انترنت، ايران در ماه گذشته در شمار 
.  مد آدر» دشمن انترنت «  كشور 13

بعد از اسرائيل ، ايران از لحاظ اتصال 
به انترنت، مقام اول را در خاورميانه 

 . دارد 
 بنا بر اطالع، كانادا براي چهارمين ◄

 قتل زهرا كاظمي خواهان باز بعد از
صدور محكوم كردن ايران به نقض 
حقوق بشر از كميسيون حقوق بشر 

 .سازمان ملل شده است
عصر   دانسته شد كه ،  85  آذر 2 در ◄

 آبان ماه، توحيد غفار زاده، 27شنبه 
توسط دانشجوي دانشگاه آزاد سبزوار 

. يك بسيجي به قتل رسيده است 
بوس دانشگاه  در ايستگاه اتو، مقتول 

مشغول گفتگو با هم دانشگاهي اش 
ن دو با آ از نسبت  ضارب . بوده است

مشاجره لفظي در . يكديگر مي پرسد 
مي گيرد و قاتل با ضربه چاقو غفار 

 .زاده را مي كشد 
 2 ( "روز"روزنت  بنا بر گزارش ◄
 ژاپن ده ميليارد دالر از وام ، ) ذر آ

ي كه هاي ايران را، همزمان با روزهائ
بر سر پرونده هسته اي ايران، در 
شوراي امنيت سازمان ملل كشمكشي 
بين قدرت هاي جهاني درگيرست، 

كارشناسان معتقدند عمل . مسدود كرد
ژاپني ها تندترين و اثرگذارترين 

محدوديت اقتصادي است كه بر ايران 
 .تحميل مي شود

صورت مساله اين است كه ژاپن، 
بعد از [ان دومين وارد كننده نفت جه

 ميليارد دالر ازاعتبارات 10] آمريكا
پروژه هاي مربوط به نه طرح عظيم 
نفت و گاز در ايران را تا زماني كه 
تهران برنامه هسته اي اش را متوقف 

اين اقدام . كند، مسدود كرده است
پس از اقدام هفته هاي گذشته برخي 
بانك هاي اروپايي براي مسدود كردن 

دولت وبازرگانان هرنوع تجارتي با 
ايراني صورت مي گيرد واز فشار روز 
افزون اقتصادي بر تهران حكايت مي 

 .كند
ذر، احمد توكلي ، نماينده  آ12 در ◄

مركز پژوهش مجلس مافياها  و رئيس 
 دولت :داده است هاي مجلس هشدار 

محمود احمدي نژاد تمام در آمد نفتي 
به دست آمده در سال جاري 

صرف رسانده و از خورشيدي را به م
حساب ذخيره ارزي نيز برداشت كرده 

 .است
سميه بينات همسر  ،  85 آذر  3 در ◄

روز پيش احمد باطبي،  پس از مالقات 
وضعيت : ، گفته است با همسرشخود 

 وي . استروحي باطبي بسيار نامساعد 
 ماه همچنان تحت 4با وجود گذشت 

فشارهاي روحي و رواني قرار دارد و 
 با 350 انتقال او به بند درخواست

مخالفت مسئولين زندان اوين و وزارت 
 . اطالعات مواجه شده است

عاصمي دبير   ، 85 آذر  3 در ◄
هاي  اتحاديه شوراهاي صنفي دانشگاه

 با اشاره به لغوهمايش آسيب ،كشور
در شناسي فعاليتهاي صنفي كه قرار بود 

 در دانشگاه هنر اصفهان برگزار ذر  آ2
اين همايش از سوي : ته استگفشود، 

معاونت فرهنگي وزارت علوم و به 
دليل احتمال سياسي شدن آن و 
نزديك شدن به روز دانشجو لغو شده 

 . است
در مراسم اختتاميه   ، 85 آذر  3 در ◄

 "اليف"ي فستيوال  هفدهمين دوره
 حقوق بشر اين  ي جايزه) لوبيانا(

 جعفرپناهي "آفسايد"جشنواره به فيلم 
 نوامبر 10اين جشنواره از . ا شداهد

آغاز شده بود و آفسايد )  آبان ماه 19(
به همراه تعدادي فيلم ايراني ديگر در 

 . اين جشنواره حضور داشت
علي عزيزي، نايب  ، 85 ذر آ4 در ◄ 

دبير انجمن، عباس حكيم زاده، عضو 
شوراي مركزي و مديرمسئول نشريه 
واژه نو و مجيد توكلي، عضو شوراي 

مومي انجمن و مديرمسئول نشريه ع
خط صفر، در اعتراض به عملكرد 
غيرقانوني مديريت دانشگاه در 
خصوص صدور احكام سنگين انضباطي 
براي دانشجويان و همچنين ممنوع 
الورود نمودن ايشان به دانشگاه ساعت 

 صبح جلوي درب دانشگاه و مقابل 10
دفتر انتظامات دست به تحصن اعتراض 

 . آميز زدند
منصور مظفري،  ، 85 ذر آ4 در ◄

از » آفتاب يزد«ي  مديرمسوول روزنامه
 دادگاه عمومي 1083ي  سوي شعبه

 6تهران از برخي اتهامات تبرئه و در 
مورد اتهام انتشار مطالب خالف واقع 
به پرداخت جزاي نقدي به ميزان يك 
ميليون و نهصد هزار ريال بدل از سه 

وم ماه و يك روز حبس تعزيري محك
 .شد
 عبدالرسول وصال، ،85آذر  4 در ◄

با » آينده نو«مدير مسوول روزنامه 
شكايت اداره كل حقوقي سازمان 

ها به شعبه هشتم دادسراي  زندان
 . كاركنان دولت احضار شد

مديران مسئول  ، 85 آذر ذر آ4 در ◄
 76 در شعبه "يكشنبه"پنج نشريه فردا 

دادگاه كيفري استان تهران به رياست 
اضي صارمي و با حضور اعضاي هيئت ق

. شدند منصفه مطبوعات محاكمه 
اتهامات مديران مسئول اين نشريات 
نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان 

ف واقع  عمومي وانتشار مطالب خال
 .عنوان شده است 

تعدادي از زندانيان  ، 85آذر  4در ◄
در اعتراض به نقض . گوهر دشت

قوق حقوق بشر در ايران و بويژه ح
زندانيان سياسي در زندان هاي ايران 

بيانيه اعتصاب  .  إذا كردند اعنصاب 
امير حسين حشمت  -1غذا به امضاي 

 3و  بهروز جاويد تهراني  -  2 و ساران
                جعفر اقدامي و –
 مهرداد -5و   افشين بايماني -4

 عليرضا كرمي خير آبادي-6 و لهراسبي
  .است 

    بنا بر اطالعيه فعاالن حقوق بشر در 
زندانيان سياسي پس )  ذر  آ12( ايران 

 روز اعتصاب غذا به صورت 9از 
مشروط به اعتصاب غذاي خود پايان 

زندانيان سياسي به مسئولين . دادند 
قوه قضائيه و زندان براي عملي كردن 
اين خواسته ها مدت زمان كوتاهي 

ت به اجرا فرصت داده اند كه در صور
در نيامدن خواسته هايشان مجددا 

 .اقدام به اعتصاب غذا خواهند كرد
اعضاي هيات علمي   ، 85آذر  5 در ◄

 براي بار ، و كاركنان دانشگاه لرستان 
 در اعتراض به عملكرد مديريت ،دوم

در هفته .  تحصن كردند،دانشگاه
  استادان دانشگاه لرستان،گذشته

يير رييس  درخواست تغتحصن كرده و 
امروز .  را كرده بودند دانشگاه
هاي دانشگاه لرستان تعطيل بود   كالس

و تعدادي از دانشجويان نيز به اين 
 . تحصن پيوستند

منصور اصانلو، رييس  ، 85 آذر 5 در ◄
 ، سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني 

 بازپرسي دادسراي انقالب 14در شعبه 
ن  او را از زندان اوي. تهران حاضر شد

 .به اين شعبه بردند 
جلسه رسيدگي به   ، 85 آذر  5 در ◄

اهللا زارعي قنواني و داود   اتهامات لطف
بهرامي سياوشاني، مديران مسوول دو 

صبح » افكار«و » پيام آزادي«نشريه 
روز يكشنبه، دوازدهم آذر ماه جاري 

 دادگاه عمومي تهران 1083در شعبه 
 به رياست قاضي حسينيان و با حضور
اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار 

اتهامات مديران مسوول دو نشريه .. شد
، انتشار مطالب »افكار«و » پيام آزادي«

خالف واقع و نشر اكاذيب به قصد 
 تشويش اذهان عمومي عنوان شده 

 .است
 بازپرسي 14شعبه   ، 85 آذر  5 در ◄

دادسراي انقالب تهران، قرار بازداشت 
هه ملي ايران كوروش زعيم، عضو جب

 ميليون توماني 50را به قرار وثيقه 
 . تبديل كرد
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از اين رو صلح اگر بخواهد پايدار 
بماند، بايستي بر همبستگي عقالني و 

 «.اخالقي نوع بشر بنا گردد
جنگ در اذهان آدمها آغاز مي شود ؟ 
. چرا بايد در ذهني جنگ شكل بگيرد 

شكل و اگر بخواهد اين تصوير را 
عملي بدهد چگونه به آن مشروعيت 

 مي دهد ؟ 
در موقعيتي كه ايران بخاطر ترتيب اثر 
ندادن به قطعنامه شوراي امنيت ، در 
معرض مجازات  قرار گرفته است ، 
ميان اروپائيان و امريكائيان بر سر 
رفتاري كه بايد با ايران كرد، اختالف 

 در ميان اروپائيان، -:نظر وجود دارد 
يها كه سخت با جنگ امريكا بر فرانسو

ضد عراق مخالف بودند، اينك بيشتر از 
كشورهاي ديگر مي پذيرند كه هرگاه 
ديپلماسي كاري از پيش نبرد، الجرم 

 54: مي بايد به قوه نظامي متوسل شد 
درصد فرانسويها  با عمليات نظامي نظر 

 درصد 46نكه آحال . مساعد دارند 
ي ها لمانآ درصد 40انگليسي ها و 

راه .موافق توسل به قوه نظامي هستند 
حل حمله نظامي جزو راه حلهايي 
است كه مردمان كشورهاي مسلط حق 

آيا اين تنها . كشورهاي خود مي دانند 
راه است ؟ به اين سوال در پايان 

 . مطلب خواهم پرداخت 
تجاوز . به حقوق انسانها تجاوز مي شود 

گر حق را از آن قدرت كه در دست 
تجاوز مي كند كه . ست مي داند او

 كه از آن صاحبان آن منابع جمعي را
با اين . سرزمين است  را به ناحق ببرد 

عمل خود ، چون مخالف حقوق 
انسانهاست و هر كس در فطرت خود 
آن تجاوز را حس مي كند ، نامي مي 
نهد كه به  عمل ايشان حقانيت ظاهري 

براي مردم ما كه در طول . بدهد 
مركز تاخت و تازهاي قدرت تاريخ 

. بوده اند ، اين موضوع غريب نيست 
هر كس به اسمي و رسمي آمده ومنابع 

قدرت يعني . ما را  تاراج كرده است 
در حال . يكي دارد و ديگران ندارند 

حاضر شاهد آنيم كه قدرت در اشكال 
مختلف خود دارد بر خود مي افزايد و 
انسان وطبيعت هستند كه تخريب مي 

درتمركز و تراكم قدرت تحت . وند ش
 احتياج به رابطه " جنگ تمدنها "نام 

 -اي است كه آن را  رابطه سلطه گر 
اين رابطه محتاج . زير سلطه مي ناميم  

حاكميت قهر بر روابط ميان انسانهاست 
اين رابطه چون قدرت است مانع . 

برخورداري انسانها از حقوق خود مي 
رسيدن به حقوق گردد   و انسانها براي 

خود و بر داشتن مانع نيازمند جو قهر 
محيط زندگي كه روزانه . شده اند 

انسانها با قهر در آن گريبانگيرند ، با 
حقوق و با زندگي آنان در تضاد است 

بسياري از انسانهاي روي كره زمين از . 
خلق و رهبري و حق ابتكار و ابداع و 

  .در واقع ازحق رشد محروم مانده اند 
اگر انسان بخواهد بسازد و ساخته    

شود و طبيعت را آباد گرداند، بايد 
حقوق خويش را به عمل درآورد و 

 . روش و هدف را  از زور پاك كند
  براى ساختن هويت متنا سب با    

برخورداري از حقوق ، هر انسانى 
نيازمند برخوردارى از محيط طبيعى و 
 اجتماعى سالم است تا كه آزادانه،
توان ابتكار و ابداع و خلق خويش را 

 . بكار اندازد 
قدرت نه تنها محيط طبيعى زيست را 

آاليد، بلكه منابع طبيعت را كه به  مى
انسان و زيندگان، نسل بعد از نسل، 

بنا بر اين، . كند تعلق دارند، تخريب مى
در صورتى كه انسان بخواهد هويتى 
پيدا كند كه خود آن را آزادانه 

د، بايد ساخت بنيادهاى جامعه ساز مى
و بنيادهاي سياسي ، فرهنگي . تغيير كند

، اقتصادي ، ديني ، تعليم و تربيت ، و 
در راستاي برخورداري انسانها از ... 

 . حقوق خود شكل بگيرند 
در حال حاضر آمريكا به عنوان ابر 
قدرت به خود حق مي دهد كه به هر 
كس مظنون شد بربايد به زندانهاي 

و يا به نام حقوق بشر و . د بيندازد خو
صلح به آن كشور حمله كند و منابع 

اين به تاراج . آن را به تاراج ببرد 
بردن را تحت نام كليسا و نمايندگي از 
جانب كليسا و مسيح انجام داده است و 
مي دهد و در مقابل اين ادعا كليسا 

در جنگ با عراق . خاموش مانده است 
ابر قدرت ، خود را ، آمريكا در مقام 

حافظ جهان خواند و براي مقابله با 
خطر اسلحه هاي كشتار جمعي به 

پس از حمله و . خاك عراق حمله كرد 
 مشخص  ،پيروزي نظامي او بر عراق

. شد كه اسلحه اي در كار نبوده است 
ولي از آن زمان تا بحال نفت عراق را 
بدون پرداخت مي برد و تا حد اقل 

وليد نفت عراق از آن  سال ديگر ت10
 .او خواهد بود 

منفرد نواك، مامور ويژه سازمان ملل 
 متحد در امور تحقيق در مورد شكنجه

ك طي سخناني در نشست طي ي
شوراي حقوق بشر سازمان ملل در شهر 

 گفته است كه :ژنو سوئيس گفت
شكنجه در عراق كنوني احتماال 
  .گسترده تر از زمان صدام حسين است

رف رئيس جمهور پاكستان در پرويز مش
يك مصاحبه مطبوعاتي كه روز پنج 

منتشر شد گفت بعد  85 شهريور 29شنبه 
 سپتامبر آمريكا پاكستان را تهديد 11از 

 " جنگ با ترور "كرد اگر در 
همكاري نكند، اين كشور را با بمب به 

مشرف گفت . عصر حجر باز ميگرداند
اين تهديد از طريق رئيس اطالعات 

تان به اطالع حكومت پاكستان پاكس
 .رسيد

 در اسرائيل نيز به قول خاخام ها ، 
تورات اجازه نابود كردن دشمنان را 

قوم . داده است» قوم برگزيده«به 
برگزيده جهت سلطه بر فلسطيني ها 
مي كشد ، محدود مي كند و حتي از 
بمبهاي شيميايي نيز استفاده مي كند 

به تصوير دنيا  از  خشونتي كه اسرائيل .
كشيده است به تماشا نشسته است 

اى از نوع مداخله امريكا در  مداخله.
اى  ، امر تازه»مردم ساالرى«عراق، بنام 

دينها براي . دهد نيست كه روى مى
، »دين حق«استقرار سلطه خود بمثابه 

جنگهاى صليبى نوع . جنگها كرده اند 
بنام آزاد » جنگ مقدس«ديگرى از 

و » دين باطل«باور به كردن انسانها از 
. اند بوده» دين حق«در آوردن آنها به 

و جنگ با پروتستانها، » تفتيش عقايد«
شكل ديگرى از مشروعيت بخشيدن به 

قرن بيستم را . اند خشونت و جنگ بوده
. اند خوانده» جنگ ايدئولوژيها«قرن 

در اين قرن، برغم صدور اعالميه 
جهانى حقوق بشر، جنگ براى 

 5هانى تحت يك مرام، درآوردن ج
 .قاره را فرا گرفت

انتظار اين بود كه در پى 
تجربه شدن هم جنگ بنام ايدئولوژى 
و هم به اجرا گذاشتن اين و آن مرام 
به زور، و با توجه به آزادى انتخاب 
دين و مرام كه در حقوق بشر قيد 

است، دوران جنگ و مداخله،  شده
. بنام دين و مرام، پايان پذيرفته باشد
: اما امرى باور ناكردنى روى داد

» حقوق بشر«مداخله نظامى، آنهم بنام 
 ! و مردم ساالرى

 حقوقى اينگونه است كه 
بايد به جنگ بنام دين و مرام و  كه مى

دادند، خود  فرهنگ و تمدن پايان مى
وسيله توجيه جنگ شدند و اينك 
خاورميانه، آنهم بر اصل تبعيض، عرصه 

و مردم ساالرى جنگ بنام حقوق بشر 
قدرت محصول تبعيض ها .  است شده
اين همه تبعيض را جهان مي .است

بيند ولي به خاطر منافع لب دوخته و 
قدرت هر اندازه . هيچ نمي گويد 

بيشتر بر ابعادش افزوده مي شود ، 
حقوق را يكطرفه و از آن خود مي 

وقتي  تبعيض را قدرتي و يا . داند 
،  ل شد ئشخصي به نفع خود قا

تبعيضهاي بعدي از پس آن زاييده مي 
تبعيض ، تبعيض مي آورد و .  شوند

يع مي شوند و بدينسان ضا حقوق 
آن . جامعه و طبيعت نابود مي شوند 

قدرت كه در راس قدرتهاي ديگر 
شكل مي گيرد نقش قدرت مسلط  را 
مي يابد و روابط سلطه ، زير سلطه را با 

 . ديگر قدرتها بوجود مي آورد 
زاد از آهر گاه بخواهيم جهاني    

 زير سلطه را تصور كنيم، –روابط مسلط 
زاد ما، مجموعه اي  مي شود از آجهان 

رابطه .  جامعه هاي باز و تحول پذير 
 زير سلطه برقرار شدني –سلطه گر 

نيست، مگر ميان جامعه هائي با نظامهاي 
چرا ؟ زيرا  . اجتماعي بسته و يا نيمه باز 

تنها وقتي برقرار مي شود رابطه سلطه 
 منابع و استعدادها از كشورهاي زير كه

سلطه به طرف كشور هاي سلطه گر 
جريان يابند و مديريت برخورداري از 
. اين منابع بدست قدرت مسلط بيفتد 

در اين رابطه است كه كشورهاي زير 
سلطه ابتكار و ابداع و رشد را از دست 
مي دهند و ابتكار به دست سلطه مي 

 افتد 
 در حال حاضر  وضعيت كشور ما 
تصوير كشور زير سلطه اي است كه در 
.  قهر استبداد به راه تخريب مي رود 

سيل منابع و انرژي و استعدادها به 
عالوه بر حراج .طرف غرب روان است 

 هزار 180منابع نفت و گاز ما  ،ساالنه 
تحصيل كرده از ايران ميگريزند و به 

ستبداد  بستر و غرب ميروند  ،چون ا
 اجتماعي را از –زمينه امنيت سياسي 

گويي ما . آنها سلب كرده است 
محكوم به نابودي در نبود برخورداري 

افسردگي ، . از حقوق خود هستيم 
اعتياد ، فقر و انواع نابسامانيهاي 
اجتماعي  جريان رشد را مسدود كرده 

گويي كسي جامعه جوان ما را . است 
زه كشور ما تهديد به هر رو. نمي بيند 

صلح و آرامش تصميم . جنگ مي شود 
كدامين . ، از مردم ما گرفته شده است 

قدرت است كه آتش بس پيشنهادي ، 
حتي يك روزه سازمان ملل را شروع 

 پايان جنگ و سلطه بداند ؟ 
 راه حل كشورهاي ما در چيست ؟ 

از  خاصه هاي مردم ساالري كه جزو 
 خاصه را مي 4حقوق هر قوم و ملتند 
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 در اين معنى كه ، استقالل، از جمله-1

در بيرون از مرزهاى ملى، هيچ قدرتى 
شريك يك ملت در حق حاكميت او 

 نيست؛
به ا ين معنى ، از جمله زادي ،  آ -2 

كه در درون مرزهاى ملى، هيچ مقامى 
شريك حاكميت و واليت جمهور مردم 

 نيست؛
معنى كه  به اين ، از جمله، رشد-3 

بايد بتوانند  نيروهاى محركه جامعه مى
نظام . در خود جامعه فعال شوند

پذير باشد  بايد باز و تحول اجتماعى مى
تا نيروهاى محركه به تمامه در رشد 

 ؛بكار روندجامعه 
 كه بدان ي عدالت به مثابه ميزان-4 

رابطه در جامعه و ميان جامعه و 
ه هاى ديگر چنان تنظيم شوند ك جامعه
رشد كنند و در ها در آزادى  انسان

جريان رشد، از حقوق خويش و 
 ها،  بطور برابر، برخوردار باشند؛ امكان

 در  مداخله كشورهاي مسلط زمان در 
 است  اصل استقالل ، كشورهاي مامور 
ناديده مي گيرند و آشكارا به كه 

. استقالل ملتهاي ما تجاوز مي كنند 
 بهتر براي روشنتر شدن اين امر و

 معناي 5مفهوم شدن معناي استقالل 
 . استقالل را خاطر نشان مي شوم 

 
 معناى اصلى استقالل قرار گرفتن - 1

نگرفتن در موقعيت مسلط و  زير سلطه 
با اين ميزان مي توانيم استقالل . است

استقالل در اين . هر كشور را بسنجيم 
ميزانى كه، بدان، . معنى، ميزان است

ل يك كشور را اندازه استقال
 . سنجيم مى

 
 استقالل بمعناى واليت جمهور - 2

مردم يا اصل شركت فرد فرد مردم 
 . كشور در اداره جامعه خويش

 استقالل بمعناى عدم مراجعه - 3
مستقيم و غير مستقيم به قدرت خارجى 

هرچند اين معنى . در سياست داخلى
از همان معنى اول استقالل اخذ 

 كه بسيارى وارونه شود، اما از آنجا مى
پندارند، تصريح  واقعيت را استقالل مى

. استقالل در اين معنى ضرورت دارد
  نظام  واليت فقيه در حال حاضر، 

امريكا را محور سياست داخلى و 
كار . است كردهايران خارجى كشور 
كشد اگر مخالفان نيز  ايران به كجا مى

اش را محور  امريكا و احتمال مداخله
آيد اگر   بر سر ايران مىكنند؟ چه

ايرانيان، به حال انتظار درآيند كه چه 
وقت امريكا دست به مداخله نظامى در 

 زند؟ ايران مى
 معناى چهارم استقالل كه همراه - 4

با معناى دوم در حقوق اساسى مردم 
هيچ : هنماست، اينستاساالريها، اصل ر

قدرت خارجى شريك مردم يك 
 . يستكشور در حاكميت بر خود ن

را » محدوديت حاكميت«اصل 
بروژنف، رئيس دولت روسيه در رژيم 
كمونيستى، در قلمرو سلطه خويش 

هاى  در نتيجه، جامعه. برد بكار مى
تحت سلطه روسيه، نه استقالل داشتند 

در حال حاضر، بوش، . و نه آزادى

رئيس جمهورى امريكا، مدعى 
كشورهاى » محدوديت حاكميت«

ر بودن حاكميت ديگر جهان و فراگي
 . امريكاست

 استقالل بمعناى توانائى ساختن - 5
يك هويت جمعى در آزادى و در 

اين . وطن مشترك، در جريان رشد
همان هويت است كه نه بر گذشته 
تنها، كه بر جريان مداوم حيات جمعى 

اين همان . شود در رشد، ساخته مى
،  بدان هويت است كه در ايران

 عرب، عربيت ايرانيت و در كشورهاى
 .شود گفته مى... و در

ناپذير است  استقالل از آزادى جدائى
چرا كه رشد نيازمند فعاليت انسان بر 
روي  استعدادهاى خويش است و 
چنين رشدى بدون آزادى ناممكن مي 

 .گردد 
 دو قرن است كه ايرانيان راه رشد را 

 .اند گم كرده
 آزادى و استقالل خويش را گم 

 و  گرفته بغل به وى غمزان. اند كرده
كنند كه بدبختيهاى ما،  دائم تكرار مى

غافل از . همه، زير سر خارجيها هست 
اين هستند كه ،  اصل راهنماى موازنه 

از . اند  است كه گم كرده را عدمى
استقالل و آزادى است كه غافل 

اين بحران هويت است كه .اند شده
اند تا آنجا كه  بدان گرفتار آمده

: كنند از خود بپرسند ىجرأت نم
فردائى كه بايد ساخت، آيا فردائى 
است كه بى اختيار مردم و با 
زورحاكمان و قدرت خارجى بايد 

و ) و در حقيقت، ويران كرد(! ساخت ؟
بايد آزادى و استقالل  يا خود مى

خويش را بازيابند؟ و اين فردا را 
 از جريان رشد بگردانند؟و  اي مرحله

 . د و ديگران بسازند فردا رادر رشد خو
به مردماني كه در كشورهاي 
استبدادي زندگي مي كنند مي شود از 

شرط كمك اين : بيرون كمك كرد 
است كه ضد دو اصل استقالل و 
آزادي نباشد ، بلكه جهت تحقق آنها 

اين كمك زماني نه در مقام قيم . باشد 
مابي ، بلكه كمك در راستاي احترام به 

ري خواهد بود  حاكميت ملي هر كشو
 :كه 

قطع روابط سياسى و اقتصادى  به  - 1
 زير -و اجتماعى و فرهنگى سلطه گر 

سلطه با دولتهاى استبدادى و متجاوز 
به حقوق بشر يا اعتراف يه اين حقيقت 
كه دولتهاى استبدادى فرآورده روابط 

 ، منجر  زير سلطه هستند-سلطه گر 
 بنا بر اين،. شود 

منافع و «ران تقدم  به دو بايستي – 2
روابط  پايان بخشيده شود و »مصالح

بين المللى بر حقوقى با تعريفهاى 
شفاف و پذيرفتن اصل برابرى ملتها در 

 .  استوار گردد حقوق
روش كنونى مجهز كردن - 3

رژيمهاى استبدادى به اسلحه، از راه 
 و از راه ) فروش رسمى اسلحه(مستقيم 

 ) لهافروش از راه دال(غير مستقيم 
 حمايتهاى ترك شود  و دست از

 كه دست آنهايي سياسى و اقتصادى 
 . ، كشيده شوداند نشانده

 15 صفحهدر
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صلح حقي از حقوق هر 
انسان ، هر قوم و هر 

 ملت است
 

 روابط سياسى و اقتصادى و - 4
 و به  شفاق ف گردند فرهنگى 

 پايان بخشيده شود »ديپلماسى پنهان«
كه حقوق ذاتى به اين واقعيت و. 

حيات انسانند و چاره در برقرار كردن 
ها و  جريان آزاد اطالعات و انديشه

آگاه كردن انسانها از حقوق خويش 
 . ، تن داده شود است

  تبعيضهايى كه قدرتهاى مسلط - 5
.  الغا شوند اند بسود خود برقرار كرده

 تبعيض اينه تمتم نماي مداخله نظامى 
از (غاى تبعيضها اما ال. بسود مسلط است

جمله قراردادهاى نفتى، روابط 
كه به سود غرب ...) بازرگانى نابرابر و

مسلط و به زيان ملتهاى ما برقرار 
 كه بسود اسرائيل يي اند و تبعيضها شده

اند، از اسباب عمده استقرار  برقرار شده
. استبدادها در كشورهاى ما هستند

كه اينگونه تبعيضها همه كس ميدانند 
ن استبدادهاى وابسته برقرار بدو

 ؟نيستندكردنى 
 دست آويز كردن حقوق بشر  از- 6

 سياست خارجى  وه شود  دست كشيد
. در آيد متن  از حاشيه در آمده به 

 با تجاوز يعنى   در همه جا و همه وقت
 . به حقوق بشر مخالفت قاطع شود 

 
خواه متجاوز دولت روسيه باشد در 

كليد دار (چچنى و يا رژيم سعودى 
باشد در عربستان و يا ) انبار عظيم نفت

 اسرائيل باشد در فلسطين و يا 
ديكتاتوريهاي افريقا و امريكاي جنوبي 

 باشد در ايران و و يا نظام واليت فقيه 
 ...يا
  امنيت خارجى كشورهائى كه - 7

 : ، تامين گردد گرفتار استبداد هستند
 كه غرب به  را  وارونه كارىيعني 
تگى امريكا در طول مدت سردس

محاصره اقتصادى و در جنگ با مردم 
توضيح اينكه . عراق كرد، بايد كرد

ملتهاى تحت استبداد را بايد مطمئن 
كرد كه، از بيرون، هيچگونه تهديدى 

ملتى كه اطمينان . متوجه آنها نيست
 استبداد حاكم از -پيدا كند الف 

 در -شود و ب  بيرون حمايت نمى
ز حمايت وجدان جهانى صورت قيام ا
شود و استبداد متجاوز  برخوردار مى

شود  به حقوق مردم تحريم عمومى مى
 دولتهاى مدعى جانبدارى از -و ج 

حقوق انسان و حقوق ملتها، به جاى 
قدرتمدارى، در روابط خارجى خود، 

كنند، در  حقوق مدارى را روش مى
 .كنند قيام براى آزاد شدن، ترديد نمى

 تدابير، به نسل جوان است پيشنهاد اين
اين . كه جامعه جهانى بنا شدنى است

كار در عهده نسل جوان است چرا كه 
جوان آن بخش از جامعه است كه 

. سازد محيط اجتماعى آينده را مى
يط زيست حسازد كه م محيطى را مى

 اگر ميخواهد صلح . اجتماعى او است
اساس و بنيان نظم جهان باشد بايد 

ت خود قدرت را از ابتدا در ذهي
 اصالت بيندازد

 
 

 عراق متالشي و 
  خونين

 
مرتضي فالح   ، 85 آذر  5 در ◄

ميبدي، مدير مسوول روزنامه توقيف 
 بازپرسي 5شده اقبال به شعبه 

. دادسراي كاركنان دولت احضار شد
اتهامات فالح ميبدي نشر اكاذيب، 

 .مي باشد توهين و تبليغ عليه نظام  
در پي اعتراضات و   ، 85 آذر  5 در ◄

ي گذشته در دانشگاه  تجمعات هفته
تربيت معلم سبزواردر اعتراض به قتل 
يك دانشجو شش عضو اصلي انجمن 

 احمد ,اسالمي دانشجويان با نام هاي
نورحسيني وسعيد قربانيان و كاظم 
حسين زاده و حسن سهيلي فرد 

ومريم مهرآذر ,اصغرمحمد زاده ,,و
را ,نضباطياحضاريه ي كميته ي ا

 .دريافت كرده اند
 5 توقف انتشار  ، 85 آذر  5 در ◄

نشريه استان زنجان در اعتراض به 
سياست هاي مطبوعاتي دولت احمدي 
نژاد در اعتراض به محدوديت هاي 

. ايجاد شده براي مطبوعات انجام شد 
 نامه هاي پيام زنجان، بهار  هفته(

صداي زنجان، البرز خرم و  زنجان، 
با انتشار اطالعيه اي )اريموج بيد

 مشترك، اعالم كردند كه اين 
مطبوعات تا رفع محدوديت ها ي 
ايجاد شده، انتشار خود را متوقف مي 

 .كنند
شعبه چهارم  ، 85 آذر  6 در ◄

بازپرسي دادسراي كاركنان دولت، 
براي مهدي رحمانيان، مديرمسوول 

شده شرق قرار   روزنامه توقيف
ه وي را براي مجرميت، صادر و پروند

صدور كيفرخواست به سرپرست اين 
اتهامات مهدي . دادسرا ارجاع كرد

رحمانيان در اين پرونده نشر اكاذيب 
به قصد تشويش اذهان عمومي و 

 .  است توهين و افترا
با دستور دادستان   ، 85آذر  7 در ◄

 مديرمسئول نشريه ، پور  تهران، سعيد
.  جلب و بازدداشت شد، » سپاس«
آميز  ام نامبرده، چاپ مطلب توهيناته

در ) توهين به قوم لر ( افكن  و تفرقه
 .استذكر شده اين نشريه 

شيركو جهاني اصل   ، 85آذر  7 در ◄
روزنامه نگار و عضو سازمان دفاع از 
حقوق بشر كردستان به اتهام فعاليتهاي 
مدني و گفتگو با رسانه هاي خارج از 

 .كشور زنداني شد
شعبه اول دادگاه   ، 85 آذر  7 در ◄

انقالب اسالمي شهر سقز سه شهروند 
هژار . اهل بانه را به حبس محكوم كرد

رضوي، ناصر يوسفي و صالح رسولي به 
اتهام فعاليتهاي سياسي و ارتباط با يك 

 سال حبس 3حزب كردي به ترتيب به
 15 سال حبس تعزيري و  3تعليقي، 

 سال زندان محكوم شده اند 
 اطالع حاصل شد كه ، 85 آذر  در ◄

 روز در 160 رفيعي بيش از كيوان 
 زندان 209سلول هاي انفرادي بند 

اوين تحت فشار ها و تهديدات شكنجه 
هاي روحي و جسمي قرار دارد او در 
طول مدت بازداشت غير قانوني و در 

اعتراض به ادامه اين روند به ناچار 
دوبار دست به اعتصاب غذاي خشك 

ر پي شكنجه هاي و د. زده است 
جسمي و روحي دچار بيماري هاي 
چون عفونت روده ، عفونت لثه ، درد 
مفاصل ، ناراحتي هاي پوستي شده 

 .  است 
عبدالرسول وصال   ، 85 آذر  8 در ◄

در » آينده نو«مديرمسوول روزنامه 
شعبه هشتم بازپرسي دادسراي كاركنان 
دولت حاضر و براي تدارك دفاع 

 انتشار  اتهام او . تقاضاي مهلت كرد
 . مطلب كذب تشكيل شده است

گزارشگران بدون   ، 85آذر  8در   ◄
از روزنامه نگاراني تعدادي مرز اسامي 

كه در ايران  از فعاليت مطبوعاتي 
محروم شده اند و يا ممنوع قلم هستند 

  :كرده است را منتشر 
مادح احمدي، نوشين احمدي 

ان خراساني، پروين اردالن، علي ايم
حامد، مسعود باستاني ، عمادالدين باقي 
، ساقي باقري نيا، پروين بختيار نژاد، 
سيامك پورزند، مجيد تواليي، عليرضا 
جباري، ايرج جمشيدي ،عباس دالوند، 
فريبا داودي مهاجر، عليرضا رجايي، 
تقي رحماني، محمد جواد روح، احمد 
زيدآبادي، سعيد ساعدي، عزت اله 

ي، ماشااله شمس سحابي، آرش سيگارچ
الواعظين، هدا صابر، شادي صدر، 
لطيف صفري، بيژن صف سري، كيوان 
صميمي، اعظم طالقاني، عباس  عبدي، 
يوسف عزيزي بني طرف، عليرضا علوي 
تبار، رضا عليجاني، محمد حسن عليپور، 
حسين قاضيان، محمد قوچاني، اجالل 
قوامي،عباس كاكاوند، تونيا كبودوند، 

دوند، مرتضي محمد صديق كبو
كاظميان، فاطمه كمالي، بهروز 
گرانپايه،  ابوالقاسم گلباف، اكبر 
گنجي، فاطمه گوارايي، فيروز گوران، 

مجتبي لطفي، حامد متقي، سعيد مدني،  
علي مزروعي، امين موحدي، نرگس 
محمدي، حسن يوسفي اشكوري، 

 ابوالفضل وصالي، مانا نيستاني
شگاه  دانشجويان دان  ، 85آذر  9 در ◄

فردوسي مشهد در اعتراض به وقايع 
چند روز اخير تجمعي اعتراض آميز در 
. خوابگاه هاي دانشگاه برگزار كردند 

 با كه از چند روز قبل يفضاي ملتهب
درگذشت سه دانشجوي دانشگاه هاي 

 و صدور كشور در كمتر از يك هفته
حكم محروميت از خوابگاه حسين 

و نجفي دانشجوي متحصن دانشگاه 
صدور احكام انضباطي براي چند فعال 

 نشريه 7دانشجويي و برخورد با 
دانشجويي از سوي كميته ي انضباطي 

بود، به برپا كردن دانشگاه آغاز شده 
 . انجاميد  تظاهراتاين 
   خبر مسموم شدن ، 85 آذر  9 در ◄
 از دانشجويان دانشگاه يزد به  تن 38

 . ، انتشار يافتعلت نامعلوم
 محسن حكيمي  ،85 رذ آ9 در ◄

نويسنده فارس زبان اهل كرج و عضو 
كانون نويسندگان ايران به اتهام 
سخنراني در تجمع گروهي از 
كارگران در شهر سقر در دو سال پيش، 

 سال حبس تعزيري محكوم 2به 
 .گرديد

 ، ابراهيم بايزيدي ، 85 آذر  9 در ◄
. با حكم دادگاه راهي زندان شد

 آذرماه در 2ه نامبرده روز پنج شنب
شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمي با 
اتهاماتي چون همكاري با احزاب غير 
قانوني، شركت در تجمع غير قانوني، 
تردد غير مجاز، اقدام عليه امنيت ملي 
و حرب با خدا تفهيم اتهام شده و با 
صدور قرار بازداشت روانه زندان 

 .گشت
 دو  خبر  محاكمه، 85آذر  10 در ◄

به » پيام آزادي«شده   توقيفنشريه 
اهللا زارعي قنواتي و   مديرمسوولي لطف

به مديرمسوولي داود بهرامي » افكار«
 در شعبه ،  آذر ماه 12در سياوشاني، 

 دادگاه عمومي تهران به رياست 1083
قاضي حسينيان و با حضور اعضاي 

 . انتشار يافت هيأت منصفه مطبوعات 
 حيدر نوري  ، 85آذر  10 در ◄

ششمين روز اعتصاب غذاي خود را در 
د كه از سوي احالي ادامه مي د

مسئولين زندان و دادگاه انقالب تحت 
 .شتانواع آزار و اذيت ها قرار دا

وضعيت جسمي او در حال حاضر نا 
مطلوب است و  دچار افت فشار خون ، 
سردرد و ضعف شديد جسماني  مي 

 .باشد 
آقاي ياسر مجيدي يكي ديگر از ◄

نيان سياسي كه به زندان بيرجند زندا
 به حمايت 5/9/85ه از تاريخ شتتبعيد گ

از زندانيان سياسي گوهر دشت و در 
اعتراض به شرايط غير انساني كه در 
آن قرار دارد دست به اعتصاب غذا 

شرايط جسمي او مطلوب . زده است 
نيست و از افت فشار خون و ضعف 

 .جسماني رنج مي برد
 اطالع حاصل شد ، 85 آذر  10 در ◄

 به او هاشم شاهين نيا كه حكم تبعيد 
 براي 78در سال او : ابالغ شده است 

 سال و نيم 2نخستين بار دستگير و 
 81 در سال . زندان را متحمل شد

،  84سال اما .  مشروط آزاد شد طورب
در تجمعي كه براي تحريم انتخابات 

 سال 5 دستگير و به ،برگزار شده بود
  وي . تبعيد محكوم شدزندان در 

نسبت به حكمي كه برايش صادر شده 
 روز پيش 3بود اعتراض كرده بود و 

 حكم ،اعتراضش در پاسخ  7/9/1385
 محل تبعيد او . شدتبعيدش به او ابالغ 
 . شهرستان بوشهر است

جلسه   ، 85 آذر ذر،  آ12 در ◄
بازپرسي رسيدگي به پرونده 
سيدمحمدحسين درياباري، 

در شعبه » گويه«نامه   ل هفتهمديرمسوو
اول بازپرسي دادسراي عمومي و 

نشر اتهام او . انقالب قم برگزار شد
اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي 

دار كردن عفت عمومي   و جريحه
 . است جامعه
 رسيدگي  جلسه  ، 85 آذر  12 در ◄

به اتهامات بهرامي سياوشاني، 
در » پيام آزادي«مديرمسوول نشريه 

 دادگاه عمومي تهران به 1083به شع
رياست قاضي حسينيان و با حضور 
اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار 

 . شد
دادگاه نشريه   ، 85 آذر  12 در ◄

اهللا   به مديرمسوولي لطف» افكار«

زارعي قنواتي صبح امروز در شعبه 
 دادگاه عمومي تهران به رياست 1083

قاضي حسينيان و با حضور اعضاي 
. ت منصفه مطبوعات برگزار شدهيأ

اتهامات مديرمسوول نشريه افكار را 
استفاده ابزاري از افراد در تصاوير، 
انتشار برخي مطالب جنجالي و چاپ 

 .  بوده اند نامه تبليغات انتخاباتي ويژه
ي زمستان  نشريه ، 85 آذر  12 در◄

ي خود  دانشگاه يزد در دومين شماره
به علت  بان، به مدير مسوولي نيلوفر باغ

شكستن «اي تحت عنوان  چاپ مقاله
اي از  كه در آن به پاره» بت بزرگ

شبهات ديني پرداخته شده بود، با حكم 
ي ناظر بر نشريات به دليل توهين  كميته

ي ناظر  كميته. به مقدسات توقيف شد
 مديرمسوول اين نشريه را از  بر نشريات،

مديرمسوولي تا پايان دوران تحصيل 
 . كردمحروم 

اولين جلسه   ، 85 آذر  12 در ◄
زاده،   رسيدگي به اتهامات شهرام رفيع

نگار، به   نويسان روزنامه  از وبالگ
 دادگاه 1059صورت غيرعلني در شعبه 

 . عمومي برگزار شد
مرتضي   ، 85 آذر 13 در ◄

 دبير انجمن اسالمي ،چي اصالح
دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي از 

به كميته انضباطي خبر احضار خود 
 .داد
 اطالع داده شد ، 85 آذر  13 در ◄

جلسه رسيدگي به اتهامات برهان كه  
لهوني و بهرام ولدبيگي، مديرمسوول و 

» ئاشتي«شده  نامه توقيف سردبير هفته
شنبه، چهاردهم دي ماه   صبح روز پنج

سال جاري در دادگاه كيفري استان 
 نشر او اتهام .شود  كردستان برگزار مي

اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي 
 .  است و اقدام عليه امنيت ملي

 انجمن صنفي ذر، آ13 در ◄
نگاران ايران در پاسخ به  روزنامه

سخنان اخير صفار هرندي، وزير 
اي  فرهنگ و ارشاد اسالمي اطالعيه

ن ، از جمله خاطر نشان آو در صادر 
 براساس كدام قانون :كرده است 

گاران براي سفر بايد از دولت ن روزنامه
؟ ماجرا از اين قرار است اجازه بگيرند 

كه روزنامه نگاران در مراجعت از سفر، 
نها آنها ضبط و خود آتمام وسائل 
  . احضار شده اند

زيتا آذر، اطالع رسيد كه  آ15 در ◄
، دو شفقت و شوهر او احمد رضا شفقت

 در خطر تحويل پناهنده به تركيه، 
 يم ايران هستندشدن به رژ

، بنا بر گزارش  85ذر  آ16 در ◄
فعاالن حقوق بشر در ايران ، كيوان 

 روز است در 170رفيعي كه بيش از 
 اوين و تحت 209سلول انفرادي بند 

فشار هاي غير انساني نگهداري مي 
  آذر ماه در اعتراض به 8 در ،شود

  ،بازداشت و محاكمه غير قانوني خود
اي خود، دست به سومين اعتصاب غد

 13ذر، از سوي شعبه  آ15زده بود، در  
 . دادگاه انقالب احضار شد

     رفيعي در طول دادگاه از داشتن 
وكيل و قلم و كاغذ براي نوشتن 

الزم . دفاعيات خود محروم بوده است 
به ذكر است مدت اين دادگاه در 

 دقيقه به رياست سادات 10حدود 
  . تشكيل شد 
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 عيت؟صورت و واق  
 

اين از خشونت مي كاهد اما هرگاه 
 سياسي بسته باشد، –نظام اجتماعي 

اصالح بر بار زور در رابطه ها و بنا بر 
چنانچه در .اين، بر خشونت مي افزايد 

دوره به اصطالح اصالحات شاهد 
از .افزوده شدن بر جو خشونت بوديم

قبيل  قتلهاي زنجيره اي ، ايلغار كوي 
نشجويان ،اعدامها، دانشگاه ، سركوب دا

توقيف فله اي مطبوعات و فساد هاي 
 ...) اقتصادي و 

كه رفتن تا آنجا  پيش     بدين قرار، 
عدم را خشونت و  اصالح را انقالب 

 بنابراصل  عدم  ،وكردن خشونت معني 
امكان اجتماع  نقيضان، از معاني كه 

 را » اصالح طلبان«كردن، دارند، تهي 
سخ به اين پرسش از تعريف اصالح و پا

هاكه اصالح طلبي چيست و اصالح 
اصالح طلب كيست ، ناتوان كرده و 

با يك شده است چيست ؟ پرسشي 
و اين عدم ! عدم خشونت است: پاسخ 

خشونت جز پذيرفتن استبداد مافياها و 
نگشته است و  ن شدن و ماندن آتسليم 

چرا كه اگر قرار . نتوانسته است بگردد 
 در نيمه رها نشود و بود تجربه انقالب

اصالح « روش عدم خشونت بگردد، 
محدوده رژيم را ترك مي » طلبان 

زادي در آگفتند و از راه بسط فرهنگ 
جامعه و القاي نشاط و اميد در جامعه و 
فعال كردنش، در استقرار دولتي 
ترجمان واليت جمهور مردم مي 

 . كوشيدند
  دانستيم كه انقالب سبب مي شود - 3

د چركين بيرون ريزند و ادامه كه موا
تجربه انقالب خشكاندن اين مواد يعني 

 پس اگر اين. خشونت زدائي است
چنين كاري انجام نپذيرد، به ضرورت  
ستون پايه هاي قدرت باز سازي مي 
شوند و بسا ستون پايه هاي جديدي بر 

ن انقالبهايي آ. نها افزوده مي شوند آ
از  در پي وقوعشان ،  استبداد ب،كه

سازي شده است، تمايلها زورمدار را 
در باز ساختن و بسا افزودن بر ستون 
پايه هاي قدرت بكار برده و 
ايدئولوژي استبداد جديد را يا داشته 

 . اند و يا ، به جعل وتحريف، ساخته اند 
     اما اين كار، دست كم نياز به دو 

 :دسته دارد 
كه واقعيت را از » وسط بازاني «  يكي 

 براي ،د مردم مي پوشانند ودي
 ،بازسازي ستون پايه هاي قدرت

پوشش ميشوند و ديگري، روشنفكرتاريا 
و قدرت باوران رقيب كه توان رقابت 

 با وجود اين، در پندار و  وندارند
گفتار و كردار، خشونت را روش مي 

از اين دو دسته كه در استقرار . كنند 
، دولت مالتاريا نقش اصلي را داشته اند

جز اندك شماري، بقيه موضع طلبكار 
نها آرا همچنان حفظ كرده و برخي از 
نيز ... ، واليت مطلقه بر كشور و تاريخ و

 به خود داده اند
 

 ! هشدار 
     به يمن رها نكردن تجربه انقالب از 

نها كه مصممند اين تجربه آسوي 
بزرگ را موفق بگردانند، پوشش ها 

عه ايراني دريده شده اند و اينك جام
با استبداد مالتاريا كه به استبداد 

 مالي تحول كرده –مافياهاي نظامي 
اين استبداد . است، رويارو است 

عريان و بنا بر قانون قدرت، در ساز و 
كار تقسيم به دو و حذف يكي از دو، 

اما . روند انحالل را به پيش مي برد 
كار بايسته اين نيست كه مردم ايران به 

 بد و بدتر باز گردد و اين بار مدار بسته
، خود، با انفعال، يا بي تفاوتي  و يا با 

ورود در مدار بسته ، خود ستون پايه 
اينك كه . اصلي دولت مافياها بگردد 

تمايلهاي زورپرست عريان گشته اند، 
وقت چرك زدائي يا رهاندن كشور از 
حاكميت زورمدارها و انديشه هاي 

نبايد .  راهنماي قدرت مداري است 
ميان بد و بدتر انتخاب : فريب خورد 
نها آمردم نبايد بگذارند . وجود ندارد 

ن آكه هيچگاه توان ديدن واقعيت را 
نها ترس و آسان كه هست ندارند، در 

ايران بهترين فرصتها . يأس القاء كنند 
مردم ايران مي بايد . را باز يافته است 

اين فرصتها را قدر شناسند و با پشت 
ردن به رژيم مافياها و روي كردن به ك

زادي، آزادي و رشد در آجنبش براي 
يا آ. واليت جمهور مردم را مستقر كنند 

تغييري گويا در پندار و كردار مردم 
 مشاهده مي شود ؟

 
تغييري كه مشاهده كردم و 
اميدي كه به همگاني شدن اين 

  :تغيير در ايران و انيران جستم
 

، به 2006ه نوامبر  ما27 تا 24     از 
دعوت پالمه سنتر و دانشگاه اوپساال، به 

سوئد را  مركز مثلث . سوئد سفر كردم 
زور پرست تبليغ مي كردند و مي 

نها هم كه به يكي از سه رأس آگفتند 
اين مثلث تعلق ندارند،  بنا بر جو، نقش 

پيش . روشنفكرتاريا را بازي مي كنند 
از سخنراني در دو اجتماع فوق، 
زورپرستها كه راديوهاي محلي در 
اختيار دارند، از جو سازي هيچ دريغ 

با وجود اين، واقعيت . نكرده بودند
صورتي را دريد و رخ بنمود كه 
زورپرستان ساخته و بدان مانع ديده 

در دو اجتماع در اين .  شدن مي شد
دو شهر، تغيير گفتار و كرداري مشاهده 

ا و شد كه گوياي تغيير انديشه راهنم
رهائي از زورباوري و مرام قدرت 

  كرامت و حقوق انسان ارج :است 
  از ،رفتار زور پرستانه .  جسته است 

جمله در موضع قاضي نشستن و حكم 
ور آمحكوميت صادر كردن ، اشمئزاز 

گشته و اراده گفت و شنود و تفهيم و 
اين تغيير در . تفاهم استوار شده است 

سئول مي ايرانياني كه خويشتن را م
نها شادي و شكيبائي و آشناسند، در 
ورده و اين اميد را آاميد پديد 

برانگيخته است كه با شكستن قرق 
نان، آزورپرستان و تحول مطلوب 

زاد در همگان اميد و حس آفضاي 
مسئوليت در قبال وطن و مردم ايران 

زادي را هدف و روش آ. را برانگيزد 
اد زآكردن بسا زورپرستان را به فكر 

شدن از زورپرستي و پيوستن به 
زادگان در بيرون رفتن و بيرون بردن آ

 .ايرانيان از استبداد، بياندازد
     هرگاه در ايران و انيران فضاي 

زادي باز شود و آانديشه به يمن بيان 
تحولي كه در سوئد مشاهده شد در 

مده باشد و اينكه در آايران نيز بوجود 
 زندگي در كار ايجاد وجدان جمعي به

زادي و رشد باشد،  مي توان اميدوار آ
شد كه واقعيت، صورت خشونت گرائي 
را بدرد و جلوه اي  كندكه مالتاريا و 

زادي  آ، بدان، مالي–مافياهاي نظامي 
خواهي و استقالل طلبي مردم ايران و 

زادي را مي پوشانند آاسالم بمثابه بيان 
ن بخش از آو بايد اميدوار بود كه . 

 انقالب كه تجربه انقالب را رها نسل
نكرده است و نسل بعد از انقالب 

تاريخ  نسلهاي تاريخ ساز بگردند و
 .زادي را را بسازند آ
 
 

راه حل يوشكا فيشر براي 
 منطقه و ايران؟

 
     يوشكا فيشر ، وزير خارجه سابق 

لمان كه اينك در دانشگاه پرينستون آ
 7 (تدريس مي كند، در روزنامه فيگارو 

براي « مقاله اي زير عنوان ) دسامبر 
يك استراتژي » رام كردن خاورميانه آ

. ، انتشار داده است » مشترك بيابيم 
 :مقاله حاوي اين نكات است 

حمله نظامي امريكا به عراق ، اگر * 
ورد را داشت كه در اين آاين دست 

زاد انجام بگيرد، آكشور يك انتخابات 
نكه آجاي امروز همين انتخابات به 

ن را تجزيه آكشور را متحد كند، دارد 
 .مي كند 

موقعيت امريكا در خاورميانه بمثابه * 
صاحب نقش اصلي ، مي توانست  دو 

اگر مي توانست : ورد آوضعيت پديد 
قواي نظامي خود را با موفقيت بكار 
برد، خاورميانه دموكراتيك پديد مي 

اما  اگر، برغم استفاده از  قواي . مد  آ
نظامي ، شكست مي خورد ، خالء 

ورد كه آقدرتي در منطقه بوجود مي 
امروز، . ن را بي ثبات مي كرد آ

 .مده است آوضعيت دوم بوجود 
     هدف جنگ در عراق كه استقرار 
مردم ساالري بود، جاي خود را به 

و . هدف تثبيت وضعيت سپرده است 
اين به بهاي سنگين از لحاظ انساني و 

ن مي رود كه قواي آك بيم اين.  مالي 
امريكا از عراق بيرون روند و عراق ، 
صحنه جنگ كشورهاي عرب با ايران، 
از طريق گروههاي مسلح شيعه و سني 

 . بگردد
در صحنه كنوني خاورميانه ، * 

قدرتهاي منطقه منافع و هدفها شان را 
بازيگران . از نو ارزيابي مي كنند 

 و عمده اين صحنه عبارتند از ايران
سوريه و عربستان سعودي و مصر و 

 . اردن و پاكستان و تركيه و اسرائيل 
مده است، آبا وضعيتي كه پيش * 

امريكا ديگر تنها قدرت تصميم گيرنده 
از قدرتهاي جهاني، غير از . نيست 

امريكا، روسيه و چين و هند و اميدوارم 
 بلحاظ منافع حياتيش در –اروپا هم 

.  اند  نقش پيدا كرده–منطقه 
استراتژي كه مي بايد اين قدرتها بر 
سرش توافق كنند، مي تواند در بر 

 :گيرد تدابير زير را 
 مجموعه از پيشنهادها به سوريه به – 1

ترتيبي كه اين كشور را از ايران جدا 
 پيشنهاد گفتگوهاي مستقيم – 2و . كند 

به ايران با هدف عادي كردن روابط با 
كار تعيين  يك ابت– 3اين كشور و 

كننده و واقع بينانه براي پايان دادن 
  بنا كردن – 4. نزاع اسرائيل با عرب 

امنيت منطقه بر پايه تثبيت اوضاع 
 .عراق و افغانستان 

 
  امريكا 2008امريكا تا سال 

 :به ايران حمله خواهد كرد
 

    دانيل السبرگ كه  در دوران جنگ 
ون ويتنام متصدي اسناد محرمانه پنتاك

بود و امروز  براي استقرار صلح در 
  7اينترنشينال نيوز ( جهان مي كوشد  ، 

امريكا تا سال : ، گفته است )دسامبر 
او .  ،  به ايران حمله خواهد كرد 2008

به متصديان امر در واشنگتن هشدار 

داده است دست بكار يافتن راه حلي 
بشوند تا كه جنگ ديگري روي ندهد 

. 
روپائيان نيز هشدار داده      وي به ا

است القيد نمانند  و امريكا را تهديد 
كنند در صورتي كه بر ضد ايران 
سالح اتمي بكار برد، عضويت ناتو را 

زيرا حمله به .  ترك خواهند گفت 
ايران ، در صورت وقوع، كار را به 
استعمال اسلحه اتمي براي از ميان 
بردن تأسيسات زير زميني خواهد 

ين جنگ، از همه  فاجعه ها ا. كشاند 
ورده اند آكه بوش و حكومت او ببار 

لذا مي بايد  . ، بزرگ تر خواهد بود 
گاه شوند و مانع از آافكار عمومي 

 .بروز اين فاجعه بگردند 
 

اعترافهاي هاشمي 
رفسنجاني در باره واليت 

 فقيه
 

در : هاشمي رفسنجاني گفته است     
ابتداي پيروزي انقالب حتي در 

نويس قانون اساسي بحث تأسيس   پيش
ساختاري براي واليت فقيه مطرح 

در شوراي انقالب نيز اين مسئله . نبود 
به ذهن ما و امام نيز خطور نكرد، 
. حتي مراجع هم معترض آن نشدند

پس از آن امام با بحث خبرگان 
موافقت كردند و بحث واليت فقيه در 

  .آن جمع شروع شد
ه در قانون   سپس بحث واليت فقي

ها   آن زمان خيلي. اساسي مطرح شد
   با تأسيس ساختاري براي واليت فقيه

مخالفت كرده و استعفا دادند و حتي 
  .اي نيز انتخابات را تحريم كردند  عده

     وي با اشاره به بازنگري قانون  
 و تعيين رهبري 68اساسي در سال 

در : پس از مرگ خميني گفته است 
حث بر سر اين بود كه همان موقع ب

واليت فقيه بر عهده يك فرد باشد يا 
طبق اصول قانون اساسي . يك شورا

براي ما مشكل بود كه يك فرد را براي 
اين امر مهم انتخاب كنيم يا يك شورا 

براي ما ) ره(را، كه رهنمودهاي امام 
  .راهگشا شد

    در آن زمان ما حتي اعضاي  
يم شوراي رهبري را هم مشخص كرد

اهللا مشكيني،   آيت"كه بر اساس آن، 
اهللا موسوي   مقام معظم رهبري و آيت

.  سه عضو اين شورا بودند"اردبيلي
اي   اي طرفدار فرد بودند و عده  عده

. دادند  شوراي رهبري را ترجيح مي
در آن زمان مهمترين مخالفت با 
رهبري يك فرد را، خود مقام معظم 

ري فرد بنده نيز رهب. رهبري داشتند
  .را نقد كردم

اين سخنان روشن مي  :انقالب اسالمي 
كند كه  نامه خميني خطاب به 
مشگيني ، بعد از تعيين خامنه اي  به 

« جانشيني او، و براي توجيه اين 
خالف قانون اساسي جعل » رهبري 
  .شده است
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