
  

 

 در جبهه هاي سياسي و اقتصادي و نظامي تعرض، با همكاري اروپا،در همان حال كه امريكا و اسرائيل:انقالب اسالمي
هاشمي رفسنجاني از قول خامنه . ن تحريك بكار مي برد عمومي خود را به ايران  به پيش مي برند،  احمدي نژاد همچنان زبا

يا قصد آ. او بي كفايتي احمدي نژاد را براي نظام زيانمند توصيف مي كند . اي خطر حمله نظامي به ايران را جدي مي خواند 
 كه انتشار يينظرها كه دريافت كرده ايم و اطالع ها و  ؟  در فصل اول به استناد اطالعهاييبركناري احمدي نژاد جدي است

 .يافته اند، پاسخ اين پرسش را مي جوئيم 
 تعرض اقتصادي ، از كاهش :نست آ     در فصل  دوم، مرحله اي را مشخص مي كنيم كه تعرض عمومي غرب و اسرائيل در 

ران و در قلمرو نظامي ، دادن بهاي نفت تا جلوگيري از معامله بانكها با ايران ، در قلمرو سياسي و ديپلماتيك تشديد انزواي اي
 . تداركات امريكا و اسرائيل بر ضد ايران

را ، برابر گزارش از ايران و اطالعات منتشره در مطبوعات جهان  » زنبورها با فيل «  مرحله جديد جنگ ،     در فصل سوم
 . شناسائي مي كنيم 

 .ضيح اطالعات سه فصل پيشين هستند وريم كه در عين حال توآدر فصل چهارم خبرهائي از ايران را مي       
را نقل مي كنيم كه گزارش مي كنند قرار گرفتن ايران ميان دو سنگ ا      در فصل پنجم چند اطالع و داده اقتصادي گوي

 . سياب و باج دادن به روسيه و چين را گزارش مي كنندآ
 .ش و پرورش را به نظر خوانندگان مي رسانيم موزآ     در فصل ششم قسمت ديگري از مطالعه ژاله وفا در باره وضعيت 

3در صفحه  :وريمآ    و در فصل هفتم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان در ايران را گرد مي 

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمي   

 تعرض عمومي
ن رو فهرست مي شوند تا آ احمدي نژاد از هاي  بي كفايتي و فساد و ماجراجوئي ◄

  3ص : ؟ گردد عزل شود يا بي كاره
 اتيك تعرض امريكا و اسرائيل در قلمروهاي اقتصادي ، سياسي، ديپلم◄

   5ص  : و نظامي به ايران

 خامنه اي و احمدي نژاد موقعيتهاي ايران را يكي پس از ديگري از دست مي ◄
    9ص :دهند و فرصتها را مي سوزانند

 واپس رفتن ها در قلمروهاي اتم و موشك و عراق و لبنان وجام زهر را خامنه اي ◄
  10ص !بايد سركشد چون مردني است

  11ص : و گاز و بازار ايران به روس و چين سپردن منابع نفت◄
 مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران:  ژاله وفا◄

  12ص:  9بخش -21 در قرن 

 13ص :  رژيم اعدام و زور برضد حقوق انسان◄

 ابوالحسن بني صدر
  

 واتحاد كشورها ؟تجزيه كشورها 
 
  

به همان اندازه .     نگراني از احتمال وقوع جنگ ، ايران را فرا گرفته است 
كه نگراني شدت مي گيرد،  برخوردها در درون رژيم مافياها نيز بيشتر و شدت 

شيمون پرز  از احمدي نژاد تشكر مي كند بدين خاطر كه . گير تر مي شوند 
اما اين دو ، در برانگيختن دنيا بر . حد كرده است دنيا را بر ضد  رژيم ايران مت

قاي بوش نيز در برانگيختن دنيا بر ضد امريكا دست آضد ايران ، تنها نيستند، 
 .نها ندارد آكم از 

قايان خامنه آ       راستي اينست كه هيچ دشمني نمي توانست كاري را بكندكه 
وردن ايران، آبه انزوا در اي و احمدي نژاد در سوزاندن فرصتهاي ايران ، در 

مدهاي كشور، در گريزاندن استعدادها و سرمايه ها از كشور، آتش زدن درآدر 
 .در تخريب ديگر نيروهاي محركه،  كرده اند و مي كنند 

 با بردن نيروهاي ،قاي بوش اعالن كرده استآ      با سياست جديدي كه 
و سخن بميان در اربيل  ايراني 5با دستگيري  ،جديد به عراق و خليج فارس

وجود مدارك بر ارسال اسلحه از سوي رژيم ايران براي « وردن از آ
 با ناگزير كردن ،، با  همگاني كردن تحريم اقتصادي ايران » گروههاي عراقي 

بانكها از چشم پوشيدن از معامله با ايران ، با رو نشان دادن به عناصر وطن 
بي، موقعيت ديگر موقعيت پيش از صدور نها به تجزيه طلآفروش و برانگيختن 

حكومت بوش امريكا را وارد مرحله جديدي در رابطه با ايران . قطعنامه نيست 
 . كرده است 

قايان خامنه آ         مردم ايران نبايد تنها نگران جنگي باشند كه بحران سازي 
ايد بلكه  مي ب. ن قرار داده است آاي و احمدي نژاد ، ايران را در معرض 

نگران فرصتهاي رشد و توانمندي را كه  اين رژيم به فرصتهاي ويرانگري و 
تنها ابر قدرت « اين واقعيت كه امريكا بمثابه . ناتواني بدل مي كند،  نيز باشند 

زيرا در مرزهاي . در حال انحطاط است، فرصتي بزرگ براي ايران ما است » 
شد مردم ايران و باز سازي كشور ديگر قدرت سلطه جوئي كه بتواند مانع ر

هر گاه اين فرصت را مردم ايران مغتنم .  ايران توانمند بگردد، وجود ندارد 
نشمارند و بگذارند رژيمي كه جز جنايت و خيانت و فساد نمي كند،  اين 
 ،فرصت را به فرصت جنگ و محاصره اقتصادي بسود همان قدرت و اسرائيل

 ايرانيان از دست خواهند داد، جبران نچهآهمدستش در منطقه،  بدل كند،  
 :ناپذير مي شود 

 
 بنا بر سرشت، تجزيه طلب و مجاز گرا و ويرانگر واقعيت ها ،قدرت
 :است

 
يد و از راه تقسيم به دو و آور مي شوم كه قدرت از تضاد پديد مي آ ياد– 1 

پس چه عجب اگر .  حذف يكي از دو است كه متمركز و بزرگ مي شود 
و چه عجب كه . خالف اتحادهاي منطقه اي باشد چه رسد به قاره ايامريكا  م

در درون كشورها نزاع هاي قومي و ديني را بر مي انگيزد تا هر كشور را اگر 
 شد، تجزيه و اگر نه ، ناتوان بسازد؟ 

 2 در صفحه
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  مجامع اسالمي ايرانيانبيانيه 
 

 در شهر 2007 هي ژانو21 و20 خي بتارانيراني اي مجامع اسالمي زمستانناريسم
  ومنطقه بحث وراني نشست حول مسائل انيدر ا. ديكلن بر گزار گرد

 :دي صادر گردري زهيانيتبادل نظر ودر خاتمه ب
 را با راني اران،ي حاكم بر ايياي نظام مافتي كفاي سران بي هاييماجراجو
 خبرگان و " انتخابات" شي نماجي، نتا. روبرو ساخته استي جديبحرانها

 ي به مجلس خبرگان رهبرافتگاني راه ي بندمي وتقسهيع سهمشوراها  و نو
 تي مختلف حاكمي جناح هاني از تعادل ضعفها بي شهرحاكيو شوراها
 مطلقه، تي  والياي از سران مافيكي  ،ي رفسنجانيهاشم.  استياستبداد

 نژاد سود برده وخود ي احمدتي و عدم درا هاي دارد تا از بحران سازيسع
 ي هااستي كه شكست سبوش گر،ي دياز سو. ديبحران بنمارا مرد عبوراز 

 ت با شكست در انتخاباانهيسلطه طلبانه او،در افغانستان و عراق و خاورم
 را خورده ي در كنگره ضربه تازه اتي و از دست دادن اكثريداخل

 ي استراتژياو محور اصل . ندي بي را تدارك ميدي جديياست،ماجراجو
 هي و سورراني بر خورد با دو كشور اي را چگونگانهي خود در خاورمديجد

 ياستهاي را، نه شكست سانهي درمنطقه و خاور مكاي  آمريهايو ، علت نا كام
 يتي كفايبا كمال تاسف ب. داندي ممي دو رژني طلبانه بلكه مداخله  الطهس

تا .  او بوجود آورده است ي را براي فر صتنيزچني  نرانيحاكمان برا
 و اساس هي پايسخنان ب.ديني آن را تدارك ببي و انزواراني اهياتحاد عل

 او، ورد مي بي هادي و تهدراني اي نژاد در رابطه با برنامه هسته اياحمد
 ي از سوي اهياني بكا،ي خارجه آمرري را فراهم ساخت تا تحت نفوذ وزنهيزم

 سو و كي در عدم ثبات منطقه از راني بر دخالت اي مبنيچند كشور عرب
 صادرشود و  گري دي از سوراني اي هسته اي آنها از برنامه هاياننگر

 و جهان منطقه و تنش در ي ثباتي كه خود، هموراه از عوامل بزي نلياسرائ
 ساتي حمله به تاسدي منطقه بخواند و علنا تهدي ثباتي را عامل برانياست،ا

اعم از  ،كاي از جانب امرشتري بيروهايناعزام .  بكشدشي را پراني اياتم
 دي نوراني منطقه بخصوص اي را براي خوشندهي آيني و زمييايدر
  دهندينم
 

 16 در صفحه

تحقيق در ايران پيرامون
  

 خواند» انقالب دوم « ن را آگروگانگيري، خيانتي كه خميني 
 

  چگونه :از خود مي پرسند. اذهان  مردم ايران سايه افكنده است بر  » النه جاسوسي آمريكا« سالهاست كه تصرف     
كه در كشورهاي جهان سوم همواره پيشرو بوده اند و در ايران با توجه  به سابقه يك صد ساله  -يك عده دانشجو 

  مي بودند بايد پيشرو تر  زاديخواهانهآجنبش هاي 
 14در صفحه   



                                                                                                                                                                                       

 

 

2 
 

 
 

   1385  بهمن    29 تا 16     664 شما ره  2007  فوريه  18  تا 5  ا ز

 

 

توجيه گر سلطه » كارشناسان      « 
غرب مدعي مي شوند  نزاع هاي  
قومي و مذهبي را امريكا به عراق 

رژيم صدام  با توسل به . نبرده است 
سركوب شديد، به نزاع ها  مجال بروز 

ن رژيم سبب شد آنمي داد و سقوط 
 .  نزاعها  مجال بروز پيدا كنند

سازندگان، اين دروغ را با استفاده از 
حقيقت . منطق صوري ساخته اند

 اينست كه
  رژيم صدام بر نزاعهاي قوي و - الف 

مذهبي بنا گرفته و خود عامل اين 
زيرا بدون ايجاد نزاع . نزاعها بود 

ديني و قومي ممكن نبود استبدادي 
 سال دوام 35چنان ويرانگر، بمدت 

ن رژيم آ كه تبعيض هايي.  ورد آ
برقرار كرده بود و دائم بر چند و 

زادي و آچونشان مي افزود، با بازيافت 
استقرار مردم ساالري ، مي توانستند از 

شتي ملي هموار آميان بروند و زمينه 
پس اگر چنين نشد، دليلي جز .  شود 

اين نداشت كه حكومت بوش، بنا بر 
سرشت قدرت و بگمان قطعي كردن 

  را بر نزاع هاي قومي و سلطه خود، بنا
در حقيقت، در رابطه . مذهبي گذاشت

با امريكا و در اختيار گرفتن دولت 
جديد عراق بود كه نزاعها مجال بروز 

بدين خاطر بود كه در يك . يافتند 
دوره كوتاه،  مخالفت با اشغال عراق 

امريكا مي توانست با بسط . همگاني شد 
گيري زاديها و الغاي تبعيض ها  و جلوآ

از  پيدايش و رشد گروههاي مسلط، 
اما به . شتي ملي را فراهم كند آزمينه 
ن، روشي را در پيش گرفت كه آجاي 

موجب تشديد نزاعها و پيدايش جنگ 
 .داخلي شد 

نها كه نمي توانند نقش امريكا را       آ
در وضعيتي انكار كنند كه كشورهاي 

نند،  دليل چنين آافغانستان و عراق در 
عيتي را اشتباه هاي حكومت بوش وض

نكه بنا بر سرشت آحال . مي انگارند 
قدرت بود و هست كه حكومت بوش 
روشي درپيش گرفت كه دو كشور را 
گرفتار جنگ داخلي ، توأم با جنگ با 

و بنا بر همين سرشت . امريكا كرد 
است كه به جاي اطمينان دادن به 

، دائم مشغول معامله با سه مردم ايران
نه تنها .  مثلث زور پرست است  رأس

بنا بر اسناد سفارت امريكا ، مقابله با 
انقالب ايران و گرفتار شكست كردن 

ن را بر انگيختن اقوام ايراني به آ
  روش ،جنگ مسلحانه با دولت ايران

كرده بود، نه تنها  همين روش را بر 
ضد نهضت ملي ايران به رهبري 

 اكنون مصدق ،  بكار برده بود، بلكه هم
 . محرك اين اقوام به جنگ شده است 

، استاد علوم Badie   برتراند بدي 
 17( سياسي ، در مصاحبه با  لوموند 

ضمن تصديق افول امريكا )  ژانويه 
بمثابه تنها ابر قدرت، اين واقعيت را ياد 

 ور مي شود كه آ
 امريكا پيش از گذشته با گرايش –الف 

لف است به اتحاديه هاي منطقه اي مخا
 و 

 بلحاظ انحطاطش ، تمايل به ايجاد –ب 
.  اتحاديه ها بيشتر شده است و مي شود 

بدين قرار، درست در زمانيكه بايد 
فرصت بزرگ را براي قوت بخشيدن 
به همبستگي ملي و ايجاد اتحاديه هاي 
منطقه اي مغتنم شمرد كه انحطاط 

 از درون رژيم ، امريكا ايجاد مي كند
 مالي و از بيرون –ي مافياهاي نظام

حكومت بوش ، در كار منزوي كردن 
ايران و گرفتار كردن ايران به 

 .كشماكشهاي مسلحانه هستند
    با وجود اين ، تقالهاي مشترك 
احمدي نژاد و بوش براي منزوي 
كردن ايران ، در قلمروهاي ديگر نيز 

: ورده اند آنتايج بس زيانبار ، ببار 
ستفاده عربستان  دولت و ا8صدور بيانيه 

عرضه بيشتر ( سعودي از سالح نفت 
همان بقصد شكستن بازهم بيشتر قيمتها ، 

كاري كه در جريان جنگ عراق با 
و پيشنهاد قطعنامه به ) ايران انجام داد 

 بقصد محكوم كردن رژيم ،سازمان ملل
 ... ايران بخاطر انكار هولوكاست و

     اگر در زمينه مساعد منطقه اي و 
ي ايجاد اتحاديه هاي منطقه رشد جهان

، دليلي ، اين تقالها به نتيجه نمي رسند

خامنه اي و قايان آجز دستياري 
 اين واقعيت را . احمدي نژاد ندارد 

كه اين دو در ايران و بوش در امريكا 
نياز به بحران دارند، بطور مستمر خاطر 

اينك پاره اي مطبوعات . نشان كرده ام
از جمله ( گاران نيز امريكا و روزنامه ن
 ) 2007 ژانويه 22نيويورك تايمز 

اما امر مهم اين است . بازگو مي شود 
 اين بار،  اين احتمال، قوي است ،كه

بوش و ( كه بحران سازان در امريكا  
خامنه ( و ايران ) محافظه كاران جديد 

 –اي و احمدي نژاد و مافياهاي نظامي 
ايجاد قرباني بحراني بگردند كه ) مالي 

 در حقيقت، . كرده اند 
  از خاصه هاي قدرتي كه خود را - 2

حاكم بر جهان و نظام نظم جهاني مي 
انگارد، يكي اينست كه نه تنها واقعيت 

ن سان كه هست نمي بيند و به آرا 
ن چنانكه مي خواهد بسنده آديدن 

ن آن مي شود به آنمي كند، بلكه بر
 محتوا  و شكلي ببخشد كه با سلطه او

جامعه هاي زير سلطه ، . جور مي شود 
از ، در تغييري كه از جمله جامعه ايران 

دوران قاجار بدين سو كرده است و 
نيز جنگ امريكا با عراق و وضعيت 
كنوني عراق ، گزارشگر اين خاصه 

 :قدرت امريكا است
 عراق در كار ساختن سالح –الف 

كشتار جمعي نبود، دستگاههاي 
انگلستان مدرك اطالعاتي امريكا و 

حتي . ساختند كه در اين كار است 
: توني بلر، نخست وزير انگلستان، گفت 

ماده آ دقيقه مي تواند 45صدام ظرف 
 .حمله با سالح كشتار جمعي بگردد 

 بديلي براي رژيم صدام ساختند – ب 
 تبليغ –كه فاقد پايگاه مردمي بود و ج 

كردند كه مردم عراق بي قرار مداخله 
امريكا و انگلستان و متفقانشان نظامي 

نها  آهستند تا با دسته هاي گل از 
تا اين جا، واقعيت را .  استقبال كنند 

چنان كه مي خواستند  دستكاري و 
به دنبال اشغال .  جلوه گر ساختند 

ن شدند در واقعيت آعراق ، بر
ن را چنان بسازند آدستكاري كنند و 

راكش نها ، از مرز هند تا مآكه با سلطه 
حاصل كار، وضعيت .  سازگار شود 

 . امروز عراق است 
    در مورد ايران، كار حكومت بوش 

 :سان تر است آبسي 
قايان خامنه اي و احمدي   آ- الف 

نژاد ، افكار عمومي جهان را مطمئن 
كرده اند كه ايران در كار توليد سالح 

كار را به جائي رسانده اند . اتمي است 
عي نيز مي گويد تا دو قاي البرادآكه 

ينده، ايران بمب اتمي خواهد آسال 
 .ساخت 

 رژيم مانورهاي نظامي پي در پي – ب 
نها ، موشكها با آترتيب مي دهد و در 

.  بردهاي گوناگون را بكار مي گيرد 
بدين قرار، مي گويد و فاش كه اگر 
رژيم صدام نه بمب و نه موشك 
داشت، ما هم بمب مي سازيم و هم 

 . دوربرد داريم موشك
» استراتژي جنگ زنبور و فيل   « - ج 

را كه از افغانستان تا سومالي بكار برده 
است، بهانه الزم را در اختيار امريكا مي 

بنابراين  حكومت بوش نياز . گذارد 
.  ندارد واقعيت را زياد دستكاري كند 

با وجود اين،  در مرحله اول تغيير 
د واقعيت كار حكومت بوش در ح

زيرا ، پيش از . محال، مشكل است 
حمله به عراق، كوشيد براي رژيم 

در .  ايران بديل بسازد و ناتوان شد 
حال حاضر نيز،  حتي دو رأس ديگر 

ن را آمثلث زور پرست نيز ياراي 
ندارند  با حمله امريكا به ايران موافقت 

 . كنند 
     بدين قرار، در اين موقعيت سخت، 

زادي و آخود با نها كه بر عهد آ
استقالل  ايران، استوار ايستاده اند، هم 
مسئوليت بس سنگين حفظ وطن از 
تجاوز مسلحانه امريكا و اسرائيل را 
برعهده دارند و هم  مي بايد مردم 

ايران را به شناختن مسئوليت خويش  
هم  در حفظ وطن و هم در جلوگيري 

از تبديل فرصت رشد و توانمندي به 
 .ازي ايران ، برخيزند فرصت ويران س

       اقبال با ايران از اين نظر يار است 
كه قدرت جهاني در مرحله انحطاط ، 
روند ضعف خويش را نمي بيند و بسا 

 :ن را روند قدرت گيري مي انگارد آ
  نديدن روند ضعف و در همان - 3

حال،  جنگ پيش گيرانه را رويه 
تنها ابر قدرت « كردن،  روند انحطاط 

 : را شتاب مي بخشد » 
 از جمله واقعيتهايي كه قدرت در ●

حال انحالل نمي بيند، يكي همان 
   است كه بطور مستمر، خاطر نشان

 :كرده ام 
 وقتي هزينه سلطه گري از عهده دو 

نها آيد و يكي از آابر قدرت بر نمي 
زير سنگيني بار هزينه از پاي در مي 

يد، ديگري ، به تنهائي،  كجا مي آ
اند  تمامي سنگيني بار هزينه سلطه تو

گري را بر دوش كشد ؟  رفتار حكومت 
 همانطور كه رفتار حكومت -بوش  

 به جامعه –احمدي نژاد در ايران 
امريكائي و به جامعه جهاني  امكان داد  

گاه شود كه حمله به آاز اين واقعيت 
عراق و حمايت يك جانبه و نامحدود 

 دارد و از اسرائيل، خرجي بس سنگين
( به جاي دخل ولو ناچيز، زيان  

سنگين نيز ) مغضوبيت امريكا در جهان 
تشريح وضعيت امريكا .  ورد آببار مي 

در جلسه مشترك دو مجلس امريكا ، در 
 ژانويه ، حاكي است كه 23تاريخ 

قاي بوش بر سر زيادت خرج بر دخل  آ
 در ،مناقشه نمي كند، بر بزرگي هزينه

از قواي امريكا ، صورت تخليه عراق 
به سخن ديگر، پذيرفته . دليل مياورد 

است كه خرج حمله نظامي به عراق 
: اما مي گويد . نست آبيشتر از دخل  

اگر قواي خود را از عراق فرابخوانيم، 
تنها ابر « فاتحه خود را به عنوان 

بدين .  خوانده ايم » قدرت جهان 
قرار ، هنوز نمي خواهد ببيند كه 

ه تنهائي نمي تواند بار سلطه امريكا ب
 .برجهان را بر دوش كشد  

     در مورد ايران، اينطور تبليغ مي 
شود كه اگر مردم كشورهاي ديگر 
مسلمان به امريكا بدبين و از اين قدرت 
متنفرهستند، ايرانيان به امريكا خوشبين 

اين ارزيابي ، . و دوستار امريكا هستند 
درت نسان كه قآديدن واقعيت است 

امريكا مي خواهد ببيند  و نديدن 
 :   واقعيتي ديگر 

ن دوران كه دو ابر قدرت و آ در ●
كشورهاي تابع هزينه سلطه بر جهان را 
بر عهده داشتند، روياروئي قدرت 

 مالي با يك ملت ،  در چين ، –نظامي 
در الجزاير و در ويتنام به شكست 

چرا .  مالي انجاميد –قدرت نظاني 
 اين واقعيت را نديد و به قاي بوشآ

جنگ مردم عراق رفت ؟  بنا بر قول 
استاد علوم سياسي كه با لوموند 
مصاحبه كرده است ، بدين خاطر كه 
گمان مي برد عراق چون ويتنام نيست 
كه از روسيه و چين كمك نظامي و 

مردم عراق نيز بي صبرانه . مالي بستاند 
در انتظار قواي امريكا هستند تا 

بر اين دو .  ن را گرامي بدارند مقدمشا
دليل، دليل سوم و چهارم و مهمي را 

 :مي بايد افزود 
   دليل سوم اينكه امريكا جانب حقوق 
انسان عراقي  و حقوق ملي جامعه 
عراق را  راهنماي عمل نكرد بلكه سلطه 
پايدار امريكا را مبناي عمل خويش 

 و. قرار داد 
  دليل چهارم اين كه تخريب وسيع●

نهم به دنبال يك دهه آزيربناها، 
محاصره اقتصادي عراق كه موجب 

 هزار عراقي شد و 800 تا 500مرگ 
ويز در اختيار آسازندگي را دست 

شركتهاي امريكائي گذاشتن عراق ،  
همراه با انحالل سازمانهاي نظامي و 
اداري و عامل تشديد تضادهاي قومي 

و مذهبي ،  براي مردم عراق ترديدي 
 نگذاشت كه فرصت را براي باقي

جنبش بر ضد امريكا نبايد از دست 
 . بدهند 

 با وجود اين،  واقعيت ديگر و بس ●
مهمي را بنيادگراهاي امريكائي و 
زورپرستهاي ايراني نمي بينند اما مردم 

 :ايران مي بايد ببينند 
  در ويران سازي از روي قرار و قاعده
  ، افغانستان و عراق و لبنان و فلسطين

 توانائي قدرت در حال انحطاط -الف
  -را بر ويران سازي يك كشور و ب 

نديدن  بسياري از واقعيتها ، از جمله 
اين واقعيت كه خطر ويران سازي 
ايران وجود دارد،  بسا فرصت رشد را 
به فرصت ويران سازي بدل مي كند و 

اگر مافياهاي .  اين خطر جدي است 
توانند حاكم نمي خواهند و يا نمي 

اين خطر را ببينند،  مردم چه سودي 
ن سان كه هست آدر نديدن واقعيت 

 دارند ؟ 
 :قاي هاشمي رفسنجاني گفته است     آ

 در حضور مقام  معظم رهبري، يكي از 
 تهديد ها جدي "حاضران گفت 

 خير ، ": و رهبري فرمودند "نيستند
اما اگر خطر بدان  .  "جدي هستند

ي خامنه اي قاآحد  جدي است كه 
ن سخنان آن را مي بيند ، پس آنيز 

قاي احمدي آهمچنان تحريك آميز 
 نژاد  چه هدفي را تعقيب مي كنند ؟ 

 اما واقعيتهاي  بس مهمي را كه اين – 4
قاي خامنه اي و دست نشانده او ، آبار 
قاي احمدي نژاد نمي بينند ، اين آ

 :واقعيت ها هستند 
،  بيش  هزينه ابر قدرت منطقه شدن ●

ن سنگين است كه اقتصاد مافيا زده آاز 
ابر قدرت .  ن بتواند تحمل كند آ

شدن از راه مجهز كردن سازمانهاي 
 سياسي در كشورهاي منطقه ، –نظامي 

در .  ناتواني را باز هم بيشتر مي كند 
عوض، تحكيم همبستگي ملي و در 
پيش گرفتن سياست ايجاد همبستگي 

ت جهان،  ميان ملتهاي منطقه و بقي
بخصوص كه ايران . ورد آتوانائي مي 

قلب بزرگ ترين حوزه تمدن در 
 . جهان امروز است 

 بر باد دادن منابع نفت و گاز كشور و ●
نيروگاه اتمي و بمب اتمي ساختن ، 

. ورد آورد ناتواني مي آتوانائي نمي 
گشودن فضاي فرهنگي جامعه باز و 
تحول پذير كردن جامعه، حقوق مدار 

زاديهاي آن دولت ، بر قرار كردن كرد
زاديهاي منفي  يا رها آمعروف به 

كردن جامعه از استبداد مافياهاي 
 مالي ، از رهگذر رشد، ملت –نظامي 

 . ورد آرشيد و توانا پديد مي 
راء بر ضد آ تصويب قطعنامه به اتفاق ●

قاي احمدي آن سان كه آ نه ،ايران  را
ور ن طآنژاد مي خواهد ببيند، بلكه 

 :كه هست و معني مي دهد ، بايد ديد 
 اين قطعنامه گوياي وجود يك امكان 

اين امكان كه مقاومت سخت . است 
واقعيتها ابرقدرت امريكا را ناگزير كند 
چشمها را بر انحطاط خود باز كند و 

ن شود كه اتحاديه قدرتهاي سلطه آبر
اين امكان وقتي با .  ورد آجو را پديد 

ن و جلوگرفتن از سياست تجزيه كرد
تحول دولتها از قدرتمداري به حقوق 

وردن اتحاديه هاي آمداري و پديد 
زادي و استقالل همراه شود،  آرشد در 

فرصت رشد  را از كشورهاي ما مي 
ستاند و فرصت سلطه گري بر 
كشورهاي ما را در اختيار اتحاديه 

 . سلطه جويان قرار مي دهد 
ت بوش به      تا اين زمان، رفتار حكوم

رفتار امپراطوري مي ماند كه قصدش 
از تحصيل موافقت اتحاديه اروپا و 

دولتهائي نظير چين و روسيه ، ايجاد 
. فرصت يكه تازي براي خويش است 

وردن گروه بندي در درون آپديد 
اتحاديه اروپا، در جريان جنگ عراق 
و تقسيم اين اتحاديه به گروه موافق و 

خالف جنگ مؤتلف امريكا و گروه م
ن، به صدارت آعراق، و به دنبال 

لمان رسيدن  خانم مركل  و آعظماي 
قول دنباله روي كه نامزد تمايلهاي 

قاي بوش داده است آراست فرانسه به 
،  مي تواند  تا يك پارچه شدن اروپا 

چنين . در خط امريكا بيانجامد
 :فراگردي عوامل مساعدونامساعد دارد 

 :ا هستند عامل هاي مساعد اينه●
 مالي  حاكم –  رژيم مافياهاي نظامي -

بر ايران كه در برانگيختن غرب و شرق 
سلطه جو بر ضد ايران از هيچ اقدامي 

 .فروگذار نمي كند 
 بي نتيجه شدن حمايت يك جانبه و -

بي حد از اسرائيل  كه مي تواند 
موجب تغيير سياست امريكا در جهت 
ر  نزديكي به اروپا و روسيه و چين د

وردن به اسرائيل تا حدي كه آفشار 
دست كم بخشي از حقوق فلسطينيان را 
بپذيرد و بگذارد مردم فلسطين 

 .زندگاني مستقلي پيدا كنند 
 تحول افكار عمومي امريكا كه -

را  سخت » جنگ پيشگيرانه « دكترين 
زيان بخش يافته و حاضر نيست هزينه 

ماندن امريكا » تنها ابر قدرت « سنگين 
 . ا تحمل كند ر
 انقالب ايران اثر خويش را ببار -
ورده و ديگر در منطقه، ملتي كه آ

سلطه غرب را بر خود ، تقديري بشمارد 
ن نمي توان گريخت، وجود آكه از 
 . ندارد 

  عاملهاي نامساعد  عبارتند از ●
بر .  قدرت نمي تواند شريك بجويد -

فرض كه امريكا تن به شريك شدن 
 بدهد، اين امر مانع از قدرتهاي ديگر

انحطاطش بمثابه قدرت جهاني نمي 
بلكه بهمان نسبت كه قدرتهاي . شود 

شريك قوت مي گيرند، روند 
 . انحطاطش سرعت بيشتر مي گيرد 

 جامعه هاي اروپائي و نيز جامعه -
امريكائي چشم انداز زندگي فردي و 
جمعي خود را باز و اميد بخش نمي 

صرف بر توليد بخاطر فزوني م. يابند 
كه روز به روز كسريها را بزرگ تر مي 

لودگي روز افزون آكند و بخاطر 
محيط زيست و بخاطر موجهاي 

 دير يا زود، مي بايد در ،...مهاجرت و
نظام اقتصادي و شيوه زندگي خويش 
تجديد نظر كنند و رشد قدرت را با 
رشد انسان و بي عدالتي چنين فاحش 

  . را با عدالت جانشين كنند
 كاهش ميل به جنگ كه سربازان -

در عراق و ... امريكا و انگليسي و 
افغانستان و سربازان اسرائيل در 

ند و ابراز فلسطين و لبنان ، ابراز كرده ا
« مي كنند،  ماوراء ملي ها را نه تنها از 

بمثابه مادر شهر كه از » تنها ابر قدرت 
قوه نظامي الزم براي تحميل خود بر 

، محروم !) جهاني شدن ( = جهانيان 
الجرم ، به جاي پيش خور .  مي كند 

ينده آكردن و از پيش متعين كردن 
بشريت و تخريب از روي قرار و قاعده 

ط زيست، روشي ديگر ضرور مي محي
فرصتي براي سياست جهاني . شود 

 –بمنزله مشاركت برابر  ملتهاي جهان 
سياستي كه از انقالب ايران تا امروز 
بطور مستمر پيشنهاد كرده ام و مي كنم 

 . يد آ ، فراهم مي -
ن سالها كه ملتها استقالل مي آ  در -

جستند، تمايل  جامعه هائي  كه خود را 
ل مي يافتند  به ايجاد اتحاديه ها، مستق

اتحاديه عرب، ( يك رشته اتحاديه ها 
، اتحاديه افريقا، جنبش عدم تعهد

نجا آاما از . را بر انگيختند ...)  واوپك
كه اين اتحاديه ها با رشد فرهنگ 

زادي و مردم ساالري در جامعه ها آ
لت فعل اين آهمراه نشد،  بي نقش و يا 

 .دن ابر قدرت شدنآيا 
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بي كفايتي و فساد و 
ماجراجوئي هاي  

ن آاحمدي نژاد از 
رو فهرست مي شوند 

تا عزل شود يا بي 
 :كاره گردد ؟

 
يا براي آعزل احمدي نژاد ؟ * 

اولين بار، بحران بحران سازان 
 : را به طوفان خود سپرده است؟

 
اين گزارش كوتاه  :انقالب اسالمي 

 :فت كرده ايم خبري را از ايران دريا
 اما وضعيت سياسي، در حال حاضر، ◄

بنا بر صحبت هايي كه در درون رژيم  
مي شوند،  حاكمان مستبد در ايران 

مشغول . خر خط  مي بينندآخود را در 
رأي زني هستند مگر بتوانند راهي به 

مشاهده . بيرون از بن بست بيابند 
تعرض عمومي امريكا و اسرائيل در 

وه هائي را به اين نتيجه همه ابعاد، گر
رسانده است كه براي رها شدن از 
تعرض ها كه حمله نظامي امريكا و 

ورد، مي بايد  آاسرائيل را به دنبال مي 
يكي از راه كارهاي زير به عمل در 

 :يند آ
  ترغيب احمدي نژاد به استعفا ●
نكه آ فشار به احمدي نژاد براي ●

 .   استعفاء كند 
كفايت سياسي  ارائه طرح عدم ●

 . احمدي نژاد به مجلس  
 حكم حكومتي خامنه اي به احمدي ●

مشكل اتمي از راه گفتگو با : نژاد 
 . مقامات خارجي ذيربط حل شود 

 پذيرش خواست شوراي رهبري از ●
 . سوي خامنه اي يا  نوشيدن جام زهر 

 اما باند احمدي نژاد و بعضي باندها ●
ند، از كه سرداران سپاه تشكيل داده ا

سوئي و گرايشهاي ديگري از سوي 
ديگر،  بر يك مبني دو نظر اظهار مي 

 :كنند
 باندهائي كه سرداران سپاه تشكيل -

حمله امريكا به : داده اند  مي گويند
ايران اجتناب ناپذير است و نمي توان 

تنها يك راه .  ن را گرفت آجلوي 
 هزينه حمله :ن اينست آوجود دارد و 
نقدر بايد سنگين كرد آكا را براي امري

كه يا نكند و يا حمله نظامي نمايشي بي 
خطر بكند كه موجب تقويت نظام 

 .بشود 
 گرايشهاي سياسي واقع بين تر مي -

چاره قانع شدن نظام به دست  : گويند 
كشيدن از دولت و تغيير ساخت دولت 
به ترتيبي است كه ادامه حياتش در 

در گرو بحران ها و مسئله هاي  كه 
. داخل و خارج مي سازد، نداشته باشد 

صرف نظر كردن از واليت فقيه و 
 . رضايت دادن به مرجعيت ديني است 

 اما  اين فكر نيز، حتي در خود رژيم ●
بهترين كار ، كاري :  طرفداراني دارد 

كه هم  امريكا را از برگ برنده اي 
محروم كند كه رژيم در دست او نهاده 

لت تغيير كند،  است و هم ماهيت دو
حركت مردم با همان روش پيروز 

 .  كردن گل بر گلوله است
    تحليل گراني احتمال مي دهند ، در 
اين شرايط  موجود، رژيم براي خارج 
شدن از انزوا در سطح داخلي و 
انزواي بين المللي و جلوگيري از 
حمله امريكا، راضي شود يك امتيازاتي 

از دست اين امتياز . به مردم بدهد 
احمدي نژاد را از كارها كوتاه كردن 
تا مجبور كردنش به استعفا يا بركنار 

بيماري . كردن او، ارزيابي مي شود 
خامنه اي و فعال شدن هاشمي 

 نماينده 100 كه در حضور –رفسنجاني 
بدون اسم ( بر بي كفايتي احمدي نژاد 

ن تصريح كرده است آو خطر ) بردن 
 .يت مي كند  ، اين احتمال را تقو-
 

هاشمي رفسنجاني توي دهن * 
احمدي نژاد مي زند و مي 

خطر جدي است و بي : گويد 
نظام را )  احمدي نژاد ( كفايتي 

 :به خطر مي اندازد 
 
 4(» بازتاب«خبرنگار  به گزارش ◄

 بيش از يكصد تن با، در ديدار ) بهمن 
 هاشمي ،از نمايندگان مجلس

از  به برخي  ا رفسنجاني، تلويح
اظهارات شب گذشته محمود 

 :ه است نژاد پاسخ داد احمدي
با اشاره به جدي بودن  وي ●

: ه است تهديدات عليه كشور گفت
اي كه به اتفاق  چندي پيش در جلسه

گروهي از مسئوالن خدمت رهبري 
بوديم، كسي گفت كه تهديدات جدي 
نيست و هيچ نگراني وجود ندارد كه 

به او تأكيد اي در پاسخ  اهللا خامنه آيت
 .كردند، تهديدات جدي است

هاشمي همچنين درباره برخي  ●
اظهارات درباره كاهش وابستگي به 

بنا بر : ه است نفت در بودجه گفت
هاي  گزارش رسمي يكي از دستگاه

 79دولتي، وابستگي بودجه به نفت 
درصد است كه در عمل، چند درصد 

 .اضافه خواهد شد
شان وي يكي از شگردهاي كم ن    

دادن وابستگي به نفت در بودجه را 
پنهان كردن بخشي از درآمد نفتي 

ه  افزود و ها دانسته تحت پوشش ماليات
سال گذشته نيز درباره خطر : است 

 درصدي بودجه جاري در 48افزايش 
جلسات هشدار داديم و گفتيم كه در 

 هزينه جاري ،صورت انجام اين كار
 .كند چسبندگي پيدا مي

هاي  ين در رابطه با هزينههمچن او ●
ه  گفت، در حوزه اجرايي،ناكارآمدي

اين تصور اشتباه است كه اگر : است 
ر نظهاي اجرايي در  دولت و دستگاه

مردم ناكارآمد جلوه كنند، آسيب آن 
بلكه در . شود متوجه خود مسئوالن مي

اين صورت همه ما و نظام و رهبري 
 .آسيب خواهيم ديد

، ، او)  بهمن 4( فتاب آ به گزارش ◄
 هشدار داده » نمايندگان « خطاب به 

 : است 
 كه مي توجه داشته باشديهمه با«●

 انتي كشور سم و خي برايفرصت سوز
 » استندهي امروز و آيبه نسلها

 از يكي در پاسخ به سؤال او ●
 مراجع دگاهي در خصوص دندگانينما

ه  كشور گفتيعظام نسبت به مسائل جار
 نيع و علما مهمتراعتماد مراج: است
 تداوم نظام است و اگر در ي براهيسرما
 تي حمام،ي حركت كني درستريمس

 مي به دنبال خواهزيهمه جانبه آنها را ن
  .داشت

 يها تي تعدد اقلازاتي امتاني با ب او،●
: ه است در كشور گفتي و قومينيد
 ثابت راني اي و مذهبيني ديها تياقل

قه مند  عالشياند كه به كشور خو كرده
 عهي شني جنگ بي راه اندازيو. هستند
 ي اسالمي در داخل كشورهايو سن

منطقه را از اهداف شوم دشمنان 
متاسفانه القائات آنان :  و گفتدانست

 در ي اسالم حتيباعث شده كه علما
 وحدت هم حرفها و يها شيهما

  . داشته باشندزيمشاجرات تفرقه انگ
ر ، دهاشمي رفسنجاني بهمن، 4 در ◄ 

 با رد ديدار با سفير انگليس در تهران، 
هرگونه پيش شرط براي آغاز 
مذاكرات، جلب اعتماد را در خالل 

پذير عنوان كرد و  مذاكره امكان
جمهوري اسالمي ايران به : افزود

دنبال ماجراجويي در خصوص انرژي 
اي نيست و به ديگران هم توصيه   هسته
 .كند دنبال ماجرا جويي نباشند  مي
 بهمن، هاشمي 6در نماز جمعه  ◄

 شرايط امروز كشور را عادي رفسنجاني
 :ه است  و گفتهندانست

تفكيك نيروها و  ، در اين شرايط●
تفاوت كردن نيروهاي توانمند  بي

ها  كشور به خاطر برخي انحصارگري
سم مهلكي است و اين كار نبايد 

 .صورت گيرد
در اين شرايط بايد آگاهانه عمل  ●

هاي دورتر را نيز ديد و  تكرد و مساف
هاي نسنجيده پرهيز و  از حركت

. امكانات را به درستي تنظيم كرد
چنين بايد در برابر حركات  هم

ي دشمنان اقدامات درست و  موذيانه
  .اي داشت سنجيده

بدين قرار، هاشمي : انقالب اسالمي 
رفسنجاني ، فهرست كاملي از بي 
كفايتي ها و سخنان و اعمال 

ه احمدي نژاد را  ترتيب ناسنجيد
هريك از  تقصيرها كه او  . داده است 

در فهرست قيد كرده است، براي 
عزل احمدي نژاد از رياست جمهوري 

تنها اقبال احمدي . كفايت مي كند 
نژاد اينست كه در برابر او، هاشمي 
رفسنجاني قرار گرفته كه تجسم 
تمام عيار خيانت و جنايت و فساد 

يم كه او تنها مقام تكرار كن.  است 
در تاريخ جهان است كه در چند 
كشور جهان بخاطر ترور و فساد 

خبر زير . تحت تعقيب قضائي است 
جديد و مربوط به رشوه دادن شركت 

  :نفت توتال است
 

 ميليون يورو وجه مظنون 60* 
ن به نزديكان آكه قسمتي از 

هاشمي رفسنجاني پرداخت شده 
؟ گيرنده رشوه پسر !است 

 :اشمي رفسنجاني استه
 
اطالع  ) 2007 ژانويه 17(  اكسپرس ◄

تحقيق قضائي كه قوه قضائيه : مي دهد 
فرانسه بدان مشغول است مربوط مي 

 ،    1997 در ،شود به قراردادي كه 
شركت نفت توتال  با شركت ملي نفت 

موضوع . ايران امضاء كرده است 
قرارداد بهره برداري از گاز منطقه 

اين منطقه . بي است  پارس جنو
در . نزديك به مرز دريائي قطر است 

بهره برداري از گاز اين منطقه، توتال 
با شركت روسي گازپروم و شركت 
.  مالزيائي پتروناس ، شريك است 

توتال متهم است كه به مقامهاي ايراني 
 .  ، رشوه داده است 2003 تا 1996از 

      دستگاه قضائي سوئيس مدت يك 
ست كه در باره  رشوه دادن سال ا

توتال و رشوه گيري خانواده هاشمي 
بنا بر .  رفسنجاني تحقيق مي كند 

 60تحقيق قاضي سوئيسي ، مبلغ 
ميليون يورو به دو حساب، بنام واسطه 
اي  ريخته شده كه او نيز به نوبه خود،  

قسمتي از .  به رشوه گيرنده داده است 
اني اين پول به نزديكان هاشمي رفسنج

 . پرداخت شده است 
 ژانويه ، لوموند خبر داد كه  30 در ◄

 60تحقيقات قضائي در باره پرداخت 
ميليون يورو رشوه ادامه يافته و به اين 
نتيجه رسيده است كه گيرنده رشوه از 
توتال، پسر هاشمي رفسنجاني بوده 

قسمتي از رشوه به يكي از :  است 
فرزندان هاشمي رفسنجاني پرداخت 

يكي از مديران شركت . ده است ش
توتال نزد قاضي اعتراف كرده است 
كه رشوه گيرنده پسر هاشمي 

او در دو دبي . رفسنجاني است 
ورده است كه آسيستمي را بوجود 

 . كارش گرفتن رشوه هاي كالن است 
 باز در همان تاريخ، لوموند خبر ◄

داده است كه قاضي فرانسوي ، فيليپ 
شوه هائي را در كورواي كه پرونده ر

دست تحقيق دارد كه توتال  پرداخته 
خر آاست، يك تاجر سوئيسي را در 

، توقيف ، فرداي تولد مسيح 2006سال 
او صاحب حسابي در . كرده است 

از . بانكي واقع در جزيره موريس است 
اين حساب است كه رشوه ها پرداخت 

 . مي شوند 
 در باره رشوه 2002     قاضي از سال 

 تحقيق مي كند كه شركتهاي هائي
لكاتل و توتال پرداخته آويواندي و 

، غير از رشوه دادن به پسر توتال. اند 
 چندپرونده فساد هاشمي رفسنجاني،

نفت در ازاي « پرونده : مالي دارد 
عراق ، پرونده  فعاليتهايش در » غذا 

 ...كامرون و 
 
انعكاس انتقادها از احمدي *

تشكر : نژاد در مطبوعات غرب 
شيمون پرز از احمدي نژاد بابت 
متحد كردن دنيا بر ضد ايران و 

نكه آهاشمي رفسنجاني بي 
احمدي نژاد عزل شود، او را 

 ... :هيچ كاره مي كند و
 
 شيمون  پرز ، معاون اول نخست ◄

وزير اسرائيل ، در كنفرانس هرزليا 
herzliya گفته است  ژانويه 22، در ، :

 ري ايران ، رئيس جمهواحمدي نژاد
.  است كه سقوط مي كند و نه اسرائيل 

) رهبر حزب اهللا لبنان ( من از نصراهللا 
از نصراهللا . و احمدي نژاد  متشكرم 

بدين خاطر كه گفت مردم اسرائيل 
مي دانند از حوداثي كه جريان دارند 

و از احمدي چه درسي بايد بگيرند 
نژاد بدين خاطر كه كار بزرگ متحد 

 بر ضد ايران به انجام كردن جهان را
بدون او ، جهان بر سر سياست . رساند 

  . ضد ايران متحد نمي شد
    به باور من، يك رژيم نااستوار و بي 
. اعتماد به خود بر ايران حاكم است

بنگريد يك فشار اندك شوراي امنيت 
پس . ، چه وضعي پيدا كرده است 
فشار . نبايد سطحي نگر و بدبين باشيم 

نكه ايران آ و سياسي براي اقتصادي
دست از برنامه اتمي خود بكشد، كافي 

 .است 
بر  )  2007 ژانويه 25(  استراتفور ◄

اين نظر است كه ايران متمايل به 
گفتگو مي شود و اين كار ، با كوتاه 
شدن دست احمدي نژاد  انجام مي 

 :گيرد 
، دبير شوراي امنيت ملي  بندر ● 

هاي ملك عربستان براي رساندن پيام
و عبداهللا به خامنه اي و احمدي نژاد 

 به نظر . به تهران رفته است مذاكره 
استراتفور  اين سفر را ، به دنبال سفر 

ن مي آالريجاني به عربستان ، دليل 
داند كه دو دولت رقيب  در كار 

. گفتگوهاي جدي بر سر عراق  هستند 
. پيشقدم در اين مذاكرات ايران است 

ماده است با آود كه گفت زيرا ايران ب
عربستان همكاري كند تا كه ثبات به 
عراق بازگردد و ديگر مسائل منطقه 

 . حل شود 
     در واقع، ايران عربستان را وسيله 

.  ارسال پيام به امريكا كرده است 
بخصوص كه ايرانيان از روابط بسيار 

گاه آنزديك بندر با حكومت بوش 
 . است 

ت حكومت مي احمدي نژاد نيز گف ●
كوشد تا از صدور قطعنامه ديگري 
.  توسط شوراي امنيت پيشگيري كند 

احمدي نژاد به جالل طالباني ، رئيس 
ايران :  جمهوري عراق ، گفته است 

ماده همه گونه همكاري براي استقرار آ
پيش از . صلح و امنيت در عراق است 

ن، جالل طالباني به الحيات گفته بود آ
ير او از تهران، مقامات در ديدار اخ: 

ماده حل آايران : ايران به او گفته اند 
مسائل في مابين  با امريكا، از افغانستان 

  . تا لبنان است
    بدين سان، ايرانيها در همه جبهه ها 

.  شتي جويانه در پيش مي گيرند آرويه 
اين امر بدانخاطر ممكن شده است كه 
 به  احمدي نژاد و جناح فوق العاده

   .، دهنه زده شده استمحافظه كارش
در هفته هاي اخير ،  عملكرد احمدي 

نه . نژاد مورد انتقاد قرار گرفته است 
.  تنها در مطبوعات كه در مجلس نيز 

شكست اين جناح در انتخابات مجلس 
خبرگان و شوراهاي شهر ، عامل ديگر 

 . تضعيف دهنه شدن است 
       محافظه كاران عمل گرا كه 

اشمي رفسنجاني رهبريشان مي كند و ه
ية اهللا خامنه اي آبه رهبر عالي رژيم ، 

نيز نزديك هستند ، از قرار، احمدي 
نكه از مقامش برانند، آنژاد را بي 

ژيم ر.  ناگزيرش كرده اند  عقب برود 
خر خط آمذهبي ايران مي بيند كه به 

از اين پس، با مسائل از . رسيده است 
نخبه .  مقابله كند موضع ضعف مي بايد 

هاي رژيم به اين نتيجه رسيده اند  
تشديد بيشتر ضعف رژيمشان امنيت 
ملي را به خطر جدي مي افكند و 
دستيابي به هدفهاي سياست خارجيشان 

عامل كليدي .  را غير ممكن مي سازد 
ايرانيان .  ديگر بيماري خامنه اي است 

نكه مرگ خامنه آمي خواهند ، پيش از 
ز ميان بردارد، مواضع خود را اي را ا

 . ، تحكيم كنند در عراق و لبنان
، زير )  ژانويه 22(  نيويورك تايمز ◄

كار بحث بر سر برنامه اتمي  « عنوان 
 :، مي نويسد » باال مي گيرد 

ژانس آ مفتش 38 ايران از  تفتيش ●
بين المللي انرژي اتمي كه مأمورند 

 به برابر قطعنامه شوراي امنيت تفتيش و
اين شورا گزارش كنند، جلوگيري 

 .كرده است 
     اين جلوگيري درست يك روز بعد 

ية اهللا العظمي آن اعالن شد كه آاز 
منتظري احمدي نژاد را بخاطر سخنان 
نسنجيده و رفتار غلط در موضوع هسته 

ية آسخنان .  اي، مورد انتقاد قرار داد 
اهللا نخستين انتقاد از سياست اتمي 

ژاد از سوي چنين مقامي احمدي ن
 . است 

  بحث بر سر اينست كه چگونه مي ●
توان از موضع قوت در برابر غرب ، بر 
سر مسئله اتمي ايستاد ؟  دو نظر وجود 

 :دارند 
 

 4 در صفحه

تعرض عمومي
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 دو روزنامه متعلق به سخت سران  -
) جمهوري اسالمي ( نها  آكه يكي از 

  ،ية اهللا علي خامنه اي استآمتعلق به 
احمدي نژاد خواسته اند در باره از 

 . مسئله اتمي سخن نگويد
ية اهللا منتظري كه آ انتقادي كه -

مخالفان رژيم از نظر او پيروي مي 
كنند، از احمدي نژاد مي پرسد از اين 

نهم حق آما تنها يك حق ، : قرار است 
غني سازي اورانيوم را داريم ، حقوق 
ديگر نداريم ؟  تورم و گران شدن 

 ي  نياز به اقدام دولت ندارد ؟ زندگ
 ژانويه ، بار 21 اما  احمدي نژاد در ●

قطعنامه شوراي امنيت : ديگر گفت 
ن، ما برنامه اتمي آبرغم . پوچ است 

 .خويش را به پيش مي بريم 
 و روز بعد، در بروكسل، وزيران ●

خارجه اتحاديه اروپا تمامي كشورهاي 
اي دنيا را به اجراي قاطع قطعنامه شور

وزير خارجه . امنيت فراخواندند 
: انگلستان ، مارگارت بكت، گفت 

اجراي دستجمعي مجازاتها اساسي 
ورد آاست زيرا مي بايد به ايران فشار 

تا كه به خواست جامعه بين المللي 
گردن نهد و بر سر ميز مذاكره باز 

 . گردد 
مجازات :      مقامات اروپا مي گويند 

ه مورد اجرا مي ها را از ماه فوريه ب
خودداري از فروش .  گذاريم 

تكنولوژي كه ممكن است در ساخت 
سالحهاي اتمي بكار رود و نيز توقيف 

 تن از كساني كه در 10دارائيهاي 
اجراي برنامه اتمي ايران شركت 

 .دارند، از جمله اين مجازاتها هستند 
     فرانك والتر اشتاين ماير ، وزير 

نست آوقت : لمان مي گويد آخارجه 
مي بايد .  وريم آمتحدا به ايران فشار 

اخطار روشني به ايران كرد و وقت 
نست كه خود را به ايران مصمم نشان آ

 .دهيم 
« زير عنوان )  ژانويه 24(  لوموند ◄

احمدي نژاد بيش از پيش مورد انتقاد 
يةاهللا منتظري آ، اهميت انتقاد » است 

ند را از احمدي نژاد خاطر نشان مي ك
و  اين اطالعات را در اختيار 

 :خوانندگان خود مي گذارد 
 شوراي 2006 دسامبر 23 قطعنامه ●

امنيت سبب شده است كه رئيس 
جمهوري ايران، بيش از پيش مورد 
اعتراض قرار گيرد و تنش در رژيم 

برغم تكذيب مقامات . تشديد شود 
حكومت ايران هم اكنون بهاي 

ريكا را مجازات اقتصادي يك جانبه ام
بانكهاي ايران از روز دو : مي پردازد 

  ژانويه تصميم گرفته اند 22شنبه 
پرداخت ها به دالر را بخاطر 

 . محدوديتهاي  مقرر، انجام ندهند 
 محافظه كاران  كه در مجلس ●

.  اكثريت را دارند، دو دسته شده اند 
بيش از پيش صداي اعتراض به  از 

ان، دست رفتن موقعيت ايران در جه
 ژانويه، 23سه شنبه، . بلند مي شود 

اكبر اعلمي ، نماينده ميانه رو كه 
ماجرا طلبي رئيس « مقبوليت دارد  

او . را مورد انتقاد قرار داد » جمهوري 
تشكيل كنفرانس بين المللي براي انكار 

وردن تريبوني آهولوكاست را  بوجود 
براي انكاركنندگان هولوكاست كه از 

 به تهران دعوت كشورهاي مختلف
اين كار : شدند، توصيف كرد و گفت

اعتراضهاي پر شماري را بر ضد ايران 
 . برانگيخت 

 ژانويه ، امريكا قطعنامه اي را 23 در ●
به مجمع عمومي  سازمان ملل متحد 

اين قطعنامه انكار . پيشنهاد كرد 
گرچه . هولوكاست را محكوم مي كند 

مي در قطعنامه اسمي از ايران برده ن
. شود اما مورد نظر دولت ايران است 

در همان روز، احمدي نژاد، بار ديگر، 
توصيف كرد » جعلي « هولوكاست را  

. 

  ژانويه ، روز جهاني گرامي 27در  ◄
داشت خاطره قربانيان هلوكاست، 
مجمع  عمومي سازمان ملل متحد 
قطعنامه را تصويب و انكار هلوكاست را 

  .    محكوم كرد
 

مردن بي كفايتي ها و بر ش* 
تقصيرهاي احمدي نژاد به 
هاشمي رفسنجاني محدود نمي 

 :شود 
 
شوراي در  عضو ، شيرزاداحمد ◄

 گفته  ايلنابهمركزي جبهه مشاركت 
خارجي موفق را بايد از   سياستاست 

نتيجه آن شناخت نه از تعداد سفرها و 
 . هاي صورت گرفته  مالقات
ه ايران خارجي فعال بايد جايگا  سياست

را در منطقه و جهان ارتقا دهد و منافع 
 رجيخا  ملي را تامين كند اما سياست

 .دولت نهم اين گونه عمل نكرده است
اي   خارجي دولت نهم به گونه  سياست   

است كه در يك فضاي آرام با يك 
سفر يا صحبت غيرمنتظره فضا را عليه ما 

دهد و مواقعي كه بايد   تغيير مي
عال را نشان دهد، دستگاه ديپلماسي ف

گير   سياست خارجي ما به شدت زمين
 .شود  مي

به طور مثال :  تصريح كردشيرازد
هايي كه در مورد هولوكاست   صحبت

بيان شد، فضاي آرام را عليه ما تغيير 
داد و در عوض بعد از صدور قطعنامه 
شوراي امنيت عليه ايران كه به طور 

ت به آن طبيعي ايران بايد فعاالنه نسب
كرد، شاهد انفعال دستگاه   برخورد مي

 كه هيچ يديپلماسي بوديم، به طور
گونه واكنش مشخصي از سوي ايران 

 .ديده نشد
 هيأت عضو ، بابايي   حاجيحميدرضا ◄

 با :  گفته است  ايلنا، به  رييسه مجلس
اشاره به مدت زمان يك ماهه تا پايان 
مهلت ايران در قطعنامه شوراي امنيت 

مانده    ايران بايد در مدت زمان باقي،
هم اقدامات اثباتي و هم اقدامات 

 .سلبي انجام دهد
:  در توضيح اقدامات اثباتي گفتوي 

وگو با   بايد براي مذاكره و گفت
المللي   كشورهاي تاثيرگذار آژانس بين

انرژي اتمي و شوراي امنيت درباره 
وضعيت كشور و تبيين شفاف مواضع 

اي تالش كنيم و   هستهخود در بحث 
وگو در    و گفتاسببا ايجاد شرايط من

ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
شوراي امنيت را با خود هماهنگ 

 .كنيم
  امكان پذيرش تعليق وجود ندارد    
 بايد تدابير الزم را به كار گرفت و اما

ارتباط و   از رفتارهاي نسنجيده و بي
 . كردنامتناسب با شرايط فعلي پرهيز

رفتار عقالني , توان با تدبير  هنوز مي    
و منطقي و فعاليت بيشتر دستگاه 
ديپلماسي و همچنين پرهيز از 

اي را    مساله هسته،رفتارهاي نامناسب
حل كرده و از ايجاد اجماع جهاني و 

هاي بزرگتر براي كشور   بروز بحران
 .جلوگيري كرد

 
واقعيتها از زبان امين زاده، * 

پيشين وزارت امورخارجه معاون 
بحران سازي بسا ايران را از : 

 به بهانه اش -انرژي اتمي  
 نيز محروم –بحران ساخته اند 

 :مي كند 

(  به گزارش خبرگزاري كار ايران ◄
 معاونمحسن امين زاده، )  بهمن 6

: ه است  گفت،سابق وزير امور خارجه
قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه ايران 

را در مقابل جمهوري مسير سختي 
دهد و ما مشكالت   اسالمي قرار مي

 . زيادي با اين قطعنامه خواهيم داشت
در بيست و  كه زاده   محسن امين   

هفتمين نشست عمومي مجمع 
سخن مي نمايندگان ادوار مجلس، 

هاي   با اشاره به تاريخچه فعاليتگفت، 
ايران قبل از : اي كشور، گفت  هسته

 UCFبود و پروژه  NPTانقالب عضو 
جمهوري   اصفهان نيز در دوره رياست

 هاني آغاز شد كه يك پروژه پن  هاشمي
بر همين اساس در دولت خاتمي . نبود

تصميم بر اين شد كه با امكاناتي كه 
داريم، به سمت تكميل اين پروژه 
برويم كه كارخانه آماده شد و 

ها هزينه زيادي كردند تا   آمريكايي
 .شوند اما نتوانستندمانع اين كار 

در اين دوره تاسيسات نطنز و اراك    
روي در ساخت   هم دنبال شد كه زياده

المللي شد   و ساز موجب حساسيت بين
و با مشكل مواجه شديم اما واقعيت اين 
بود كه اين ساخت و سازها در حدي 

ما در نطنز . نبود كه مشكل ايجاد كند
تزريق گاز نداشتيم چون اين كار 

 . به آژانس ممنوع بودمون اعالبد
وال كه چرا ئ با طرح اين سزاده  امين
رغم اينكه آژانس در جريان   علي

اي ما قرار داشت،   هاي هسته  فعاليت
ها   آمريكايي: حساسيت ايجاد شد، گفت

اي   به دنبال اين بودند كه بحث هسته
المللي   ايران را به عنوان تهديد بين

ز فروپاشي مطرح كنند، زيرا بعد ا
 به اينكه جهگفتند با تو شوروي مي

جنگ سرد تمام شده است، چرا بايد 
. اي ترويج پيدا كند  تسليحات هسته

هاي   خصوص اگر تروريسم و فعاليت  به
اي به هم وصل شود، خطرناك   هسته

است و آنها در چنين فضايي مانور 
دادند و اين در حالي بود كه بعد از   مي
 از ادعاهاي  سپتامبر نيمي11

 به حقيقت روخواهان تند  جمهوري
ها وارد حريم   پيوسته بود و تروريست

 .سرزميني آمريكا شده بودند
وقتي بازرسان شروع به كنكاش كرده 

شده را يافتند، مشكوك   و اورانيوم غني
ايد كه   شدند و گفتند از كجا آورده
ايم اما   اعالم شد خودمان ساخته

كردند مال آنهاست ها اعالم   پاكستاني
و از طريق بازار سياه به ايران رسيده 

 مساله به ليبي اينها   كه پس از بررسي
 .ختم شد و كار را سخت كرد

اگر ايران اين مساله را به خوبي    
كرد تا در چنين فضايي   مديريت مي

اي به دست رقبا و دشمنان نيفتد،   بهانه
شد و   اين فرايند به اين شكل طي نمي

شيوه ما در . رفت   مسير ديگري ميدر
اي بود كه   گونه  مديريت موضوع به

موجب شد فضا تندتر شده و 
 . ما را متهم كنندبتوانندها   آمريكايي

كس در   بعد از فروپاشي شوروي هيچ   
 ايران در منطقه . منطقه مزاحم ما نبود

در همه جا . تر از روسيه است  مدعي
طقه محسوب كاره من  نظر و همه  صاحب

كرد دوستان ما   كسي باور نمي. شود  مي
در عراق كه مورد آزار صدام بودند، 
امروز در دولت عراق بوده و از 

در افغانستان نيز .  عراق شوندرهبران
كرد اين افراد حاكم   كسي فكر نمي

درد ما اين است كه چرا اين . شوند
ها   آمريكايي. كنيم  فرصت را نابود مي

فغانستان و منطقه به ما نياز در عراق و ا
دارند و اين فرصتي است كه ما بايد از 

 .آن براي گرفتن امتياز استفاده كنيم

ها اصرار داشتند پرونده ما   اروپايي    
به شوراي امنيت نرود، چون 

روسيه . خواستند به ما آسيب برسد  نمي
و چين هم اين توصيه را به ما داشتند، 

كا در شوراي دانستند آمري  چون مي
كاره است ولي آقايان   امنيت همه

گفتند مگر وقتي پرونده ما در جنگ با 
 امنيت رفت، اتفاقي رايعراق به شو

ار كدانستند كه با اين   گويي نمي. افتاد
 .شويم  ما متهم پرونده صلح جهاني مي

توانست در موضوع   آمريكا نمي    
. ديگري عليه ما اجماع ايجاد كند

منتفي شده بود و قرار نبود حقوق بشر 
اي اجماعي عليه ما ايجاد   پرونده هسته

كند و امروز كه پرونده به شوراي 
امنيت رفته، به راحتي از آن خارج 

توانند بعد از اين   نخواهد شد و آنها مي
 .به راحتي عليه ما بهانه بگيرند

اي كه عليه ما   برگشت قطعنامه   
تصويب شده است، تدريجي است و 
اگر بخواهند پرونده را از شوراي 
امنيت بيرون بكشند، به يقين آمريكا وتو 

مساله   امروز صورت. خواهد كرد
متفاوت شده است و ما بايد براي 
خارج شدن پرونده از شوراي امنيت 

اي   با اين قطعنامه . برويمآمريكاسراغ 
كه عليه ما تصويب شده است، نهاد 

رات اند و اختيا  تحريم درست كرده
اي است كه ابعاد   گونه  شوراي امنيت به

تحريم ما را به طور دايم اضافه 
ما شايسته اينكه در كنار . كند  مي

سودان، ليبي و كره شمالي قرار 
 .بگيريم، نبوديم

ها برگشت    اگر كوتاه بياييم، تحريم     
كند و پرونده در شوراي   پيدا نمي

ه ماند و خروج از آن ب  امنيت باقي مي
به اعتقاد . آساني اتفاق نخواهد افتاد

ترين شكست ديپلماتيك   من بزرگ
جمهوري اسالمي رفتن به شوراي 

تر   امنيت بود كه اميدواريم هرچه سريع
 شود، هرچند تاكنون تدبيراين مساله 

 .ايم  هاي زيادي ديده  خسارت
توانست به عنوان بازيگر   ايران مي    

 بگيرد و اين اول منطقه به راحتي امتياز
آنها آماده  .حق و صالحيت را داشت

توانست   ايران مي. معامله با ما هستند
امتيازات زيادي را براي توسعه كشور و 
ايجاد شرايط بهتر در منطقه كسب كند 
اما ما وارد دعوايي شديم كه اميدوارم 

آمريكا  .بتوانيم از آن خارج شويم
قدرت معامله و توان ارائه پاداش و 

زات را دارد، بنابراين طبيعي بود مجا
كه ما براي اينكه حرف اول را در 

المللي   منطقه بزنيم، بايد با جامعه بين
زديم و   خصوص آمريكا حرف مي  به

 كرديم  معامله با آمريكا را مديريت مي
بي كفايتي و فساد : انقالب اسالمي 

گستري احمدي نژاد در شهرداري 
  :افته اندتهران نيز ، فرصت انتشار ي

 
 مالي –فساد مافياهاي نظامي * 

ن آكه احمدي نژاد از 
نمايندگي مي كند در شهرداري 

 :تهران 
 

خوانندگان ما از پرونده : انقالب اسالمي 
 ميليارد ريالي احمدي نژاد ، 3500

بهنگام تصدي مقام شهردار تهران ، 
در اين جا، قسمتي از . اطالع دارند 

در « ر عنوان نوشته حسين بروجردي، زي

نها مي آرا از نظر » سوك يك شهر 
ن، اهميت اين پرونده و آگذرانيم كه در 

مواردي از خورد و بردها ، تشريح شده 
  :اند

هزينه «برمال شدنِ موضوعِ 
 ةبودجاز ريال ميليارد  3500شدنِ 

 در زمان  سندپايتخت بدونِ شهرداريِ
تواند پاياني  ، مي»تصديِ احمدي نژاد

 رئيس جمهوري باشد كه شوم براي
آميزترين شعارهاي  ناشيانه، مخاطره

ماركسيستي را براي جذبِ موقتيِ 
. هاي محرومِ جامعه مبنا  قرار داد توده

نژاد و حاميانش، فاش  اگرچه احمدي
كاري  ساختنِ اين مطلب را سياسي

اند، اما با بيانِ جمالتي  قلمداد كرده
سند در ة فاقد وجود هزين«: نظير
: و يا» اري امري طبيعي استشهرد

 سند  اعتبارات بدونِهزينه كردنِ«
و جرم نيست ناپذير بوده  اجتناب امري

در خصوصِ در دولت و شهرداري و 
مراني عهاي  فعاليتغيرمترقبه و امورِ 

هاي قانوني  شود و از راه انجام مي
، »روشن كرد  آنها راتوان تكليف مي

ت صحت اين پيشگويي را به اثبا
رساندند كه در صورت تحقيق و 
تفحصِ مجلس و يا افزايشِ فشارِ 
احتمالي از سوي قاليباف، ديگر ميداني 
براي دفاع از رجاييِ دوم باقي 

 !!نخواهد ماند
 3500 لفتخّ«طنينِ خبرِ 

 بودنِ  شهردارزمانِ در ريالي ميليارد
 ميليارد ريالِ 500 كه - »احمدي نژاد

 شهر اول  شورايةآن مربوط به دور
را  دولت آنچنان اصحابِ -باشد  مي

 به الهام سخنگوي دولت كهگران آمد 
سعيد اي از  مأموريت دادند طيِ نامه

 دادستانِ تهران درخواست مرتضوي
دروغ "هايي را كه به  كند تا رسانه

به  ،پردازند  دولت مي عليه"پردازي
 ! محاكمه كشاند و به مجازات رساند

بايستي پيش   ميكه آناني كه حال آن
از همه مورد اعتراضِ دولت قرار 

گرفتند، اعضاي شوراي شهر بودند  مي
كه اين راز را از دلِ اسناد و 

 متعلق به زمانِ -هاي شهرداري  حساب
 استخراج و -نژاد  مسئوليت احمدي

هايي  منتشر كردند و نه نشريات و رسانه
 صنفيِ خود به انعكاسِ ة وظيفةكه بر پاي
 .  همت گماشتنداين خبر

به  مذكور ةدر نامالهام 
يي كه به نقد ها   رسانهبرخي از مطالبِ

نژاد پرداخته  عملكرد محمود  احمدي
 شتابِ ر پ آزادسازيِ:از جملهبودند 

 دولتي و انتقال به برخي ةپول از بودج
 مازاد بر نياز آميزِ هاي ابهام كمك، نقاط

 عقد،  غير دولتيسساتؤبه م
 خارج نمودنِ، وريصاي قرارداده

  از سيستمِه توجهي از بودج قابلِبخشِ
  ذيحسابي و هزينه براي مصارفنظارتيِ

كرده است كه هر انتخاباتي اشاره 
دولتي در صورت ارتكابِ يكي از آنها 

. بايستي استيضاح مي گشت قطعاً مي
نژاد  كارِ احمدي آنچه سخنگوي تازه

، برشمرد، در واقع افشاي نقاط حساس
خطوط قرمز و چشمِ اسفنديارِ 

 ةنژاد و يارانِ اوست و بازند احمدي
اصلي در اين ميان متخلفاني هستند كه 
سيماي راستينِ خود را  با نقاب  تعبد، 

خواهي پنهان  تقوي و عدالت
 .اند داشته

هاي  طرحِ موضوعِ هزينه
 دربدونِ سند در شهرداري تهران 

برانگيخت كه  دولت را حالي خشمِ
 شوراي شهرل گذشته اعالم شد سا

، تخلفات ياد شده گزارشيتهران طيِ 
را به سمع و نظرِ رهبر جمهوري 

 .اسالمي رسانده است
 5 در صفحه

تعرض عمومي
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 سخنگوي دولت  رمِاعالم جعليه 
كه مد آنيز در زماني بعمل مطبوعات 

اي به شوراي شهر تهران  مجلس در نامه
  3000  مربوط به اسنادة ارائخواستارِ

 سند در  فاقدةهزينريال يليارد م
 ةمتعلق به دورشهرداري تهران 

در . نژاد شد  محمود احمديمديريت
هايي از  تر، آن بخش ساليانِ پيش

دستگاه قضايي كه مسئوليت رسيدگي 
هاي سياسي را بر عهده  به پرونده

اند، با دستاويز قرار دادنِ تخلفات  داشته
صورت گرفته در زمانِ زمامداريِ 
غالمحسين كرباسچي در شهرداري 
پايتخت، وي را به محاكمه كشيدند تا 

تضعيف و تخريب كنند طلبان را  اصالح
 مستند اما اكنون در برابرِ اتهامات

نژاد  مطرح شده در خصوصِ احمدي
 خاموش كرده و در پيِاختيار سكوت 

 عملكرد و صداي منتقدانِگرداندنِ 
ر ب  تهران و حكومت شهرداريتخلفات

 !آيند مي
اي از  در حالي كه پاره

نژاد رسماً اعالم كردند  حاميانِ احمدي
هاي   ميليارد ريال هزينه3000«كه 

بدونِ سند در شهرداري تهران امري 
و » ناپذير بوده است طبيعي و اجتناب

او نيز اظهار داشتند  مدافعانِشماري از 
  او زيردستانِاين تخلفات توسط«كه 

 شوراي گزارشِاما ، »انجام شده است
نيز نژاد   مبينِ آن بود كه احمديشهر
را  خود  كوششِمواردي نهايت در

از  پشتيباني كاري و براي پنهان
 .استبه كار بسته متخلفين 

در گزارشِ شوراي شهر، 
 تخلفات ة شاخصي از مجموعةنمون

شهردارِ پيشينِ پايتخت كه در قالبِ 
 هاي بدونِ  ميليارد ريال هزينه3500

نوريل وم ةسند صورت گرفته را پروژ
دهد كه در آن مبلغ  تشكيل ميتهران 

 ياد شده به ة ميليارد ريال از هزين120
اصرارِ شهردار سابقِ تهران به منظورِ 
پيشبرد طرحِ غير قابل اجراي مونوريل 
تهران به يك شركت خصوصي 

اين پروژه كه . پرداخت شده است
و   وقتحكومت  مخالفترغمِ علي
 به مورد اجرا  كارشناسيهاي كاربدونِ

 ميليارد 100درآمد، پس از صرف مبلغِ 
ريال و نصبِ تعدادي ستون به محاقِ 

اين همه در حالي بود . تعطيل درافتاد
كه كارشناسان، ميزانِ پيشرفت پروژه 

 صرف شده ة درصد و ميزانِ هزين5را 
به عالوه .   درصد ارزيابي كردند50را 

هاي منطقه به  يعي از زمينمساحت وس
. مجريانِ پروژه واگذار شده است

پيمانكارِ اين پروژه شركتي متشكل از 
برادرِ محمود (نژاد  داوود احمدي

 سپاه از پرسنلِاي  و عده) نژاد احمدي
گمان بايستي در  پاسداران بودند كه بي

 .انتظارِ تبعات ناگوارِ آن باشند
يكي ديگر از مواردي كه در 

 ميليارد ريال 3500بِ مبلغِ چارچو
شوراي  فاقد سند در گزارشِ ةهزين
 وضوعِ مورد اشاره قرار گرفته، مشهر

 يها خيابانبنديِ  آذينو  چراغاني
 و اعياد گوناگونِ ها مناسبتپايتخت در 

پس از مذهبي و انقالبي است كه 
در شهرداري نژاد  احمدياستقرارِ 

هاي  و هزينهرونق گرفت تهران 
. تي نيز براي آن مصروف گرديدهنگف

به عنوان مثال، براي تزيينِ خيابان 
 ونك تا ميدانِعصر، حد فاصلِ  ولي

 ،يك سالبه مدت وي  پاركچهارراه 
 ميليارد ريال با 20قراردادي بالغ بر 
بعد از عقد قرارداد، !! شركتي منعقد شد

اي به  در نامه مربوطه شركتوقتي 
كه مبلغِ شهردار تهران اعالم داشت 

مذكور كافي نيست، شهردارِ وقت و 
رئيس جمهورِ فعلي بدونِ پشت سر 

 10 مبلغ ،گذاردنِ مراحلِ قانوني
ميليارد ريال ديگر را نيز در پوششِ 

قابل  ةنكت. متممي به اين قرارداد افزود

كه ذكر در اين خصوص آن است 
 قراردادها عيان شد كه  ضمنِ بررسي

 ه و شركتبودياد شده سراپا صوري 
ورد بحث اساساً كار را انجام نداده م

وجوه مشخص نيست تاكنون . است
در ازاي قراردادهايي از كه هنگفتي 

اين نوع پرداخت شده به چه مصارفي 
ها  هزينه  رسيده و يا در كدامين محل

 .شده است
در مقامِ يك نژاد  احمدي

هم اكنون عضو ستادي رييس جمهور 
  مفاسديِكن ريشهمسئوليت است كه 
را بر عهده گرفته است؛ اقتصادي 

صورت  از تخلفاتيقيناً ستادي كه 
 ةگرفته در شهرداري پايتخت در دور

 شهردارينژاد در  زمامداري احمدي
 .به ميان نخواهد آوردسخني  تهران

يك بيمار و بحران :  انقالب اسالمي 
سازي و يك بي كفايت زور پرست  

مومي ايران را در معرض تعرض ع
امريكا و اسرائيل و اروپا  قرار داده 
اند و در همان حال ، با  دروغهايي كه 
مي سازند و انتشار مي دهند ، مردم 

  :ن غافل مي كنندآايران را از  
 

تعرض امريكا و 
اسرائيل در 

قلمروهاي اقتصادي ، 
سياسي، ديپلماتيك و 

 :نظامي به ايران 
 
 

ا و تعرض عمومي امريك: انقالب اسالمي 
 به استناد خبرها و نظر ها،  ،اسرائيل را

در چهار قسمت از نظر خوانندگان  مي 
در قسمت اول ، انحطاط : گذرانيم  

امريكا بمثابه تنها ابر قدرت و مغضوبيت 
روز افزونش در جهان و نياز بوش و 
احمدي نژاد به بحران سازي و در قسمت 
دوم ،  تعرض اقتصادي امريكا و 

يز عرب به ايران و  در كشورهاي نفت خ
قسمت سوم تعرض سياسي و ديپلماتيك 
و در قسمت چهارم زمينه سازيهاي 

 به نظامي  امريكا و اسرائيل  براي تعرض
 :ايران 

ابر قدرت امريكا در 
، جريان انحطاط خود

تجزيه طلب شده است ، 
بخصوص كه بوش 
بحران ساز و عامل 
تشديد بيزاري از امريكا 

  :در جهان است
 
 امريكا، تنها ابر قدرتي كه *

دارد قرباني هژموني تك 
 : محوري خويش مي شود 

 
 ) 2007 ژانويه 10(  روزنامه لوموند ◄

 ، Badieمصاحبه اي با برتراند بدي 

. ورده است آاستاد علوم سياسي بعمل 
قسمتهائي از اين مصاحبه طوالني را كه 
به رفتار يك ابر قدرت در جريان 

شوند، نقل مي انحطاط مربوط مي 
 :كنيم 

فرق ميان هژموني و : لوموند * 
امپرياليسم  چيست ؟ كداميك از اين 

 دو  بيانگر قدرت امريكا است ؟
هژموني نوعي سلطه :  برتراند بدي ●

است كه زير سلطه بدان رضا مي دهد 
سلطه گر .  ن را مي خواهد آو بسا 

را بكار » قدرت نرم « بعنوان وسيله، 
 امپرياليسم يك طرح اما.  مي برد 

سياسي بقصد ايجاد يك نظم 
شكار آاين كار را يا . امپراطوري است 

و با تصرف كشورها  انجام مي دهد و 
شكار از طريق  تبديل دولتهاي آيا غير 

بسا مي . لتهاي فعل خود آزير سلطه به 
شود كه دولتهاي پوشالي ايجاد مي 

 . كند 
       مسلم است امپراطوري كه به زور
بر كشورهاي زير سلطه مسلط است، 
هزينه هاي سنگين مي بايد بر عهده 

با وجود اين قدرتي شكننده . گيرد 
است زيرا دائم  با مخالفت زير سلطه ها 

بدين قرار، در هر طرح .  روبرو است 
 . امپرياليستي ، هژموني وجود دارد 

يا فكر نمي كنيد هراندازه آ: لوموند * 
جود داشته باشد، اروپاي سياسي كمتر و

هژموني امريكا بيشتر استقرار مي جويد 
 ؟
بدون ترديد اين يك :  برتراند بدي ●

من بر اين نظرم كه . عامل مهم است 
در جهان امروز، هژموني يك قدرت 

، پر بر ديگران بيش از پيش مشكل
ولي مسلم .    است هزينه و نا مطمئن 

است كه نبود وزنه تعديل كننده ، اگر 
موفقيت امريكا در اعمال موجب 

هژموني خود نشود، اين تصور را 
ورد كه مي تواند موفق آبوجود مي 

وقتي ديوار فرو خوابيد ، سئوال . شود 
يا  امريكا يك امپراطوري آاين شد كه 

بدون رقيب مي شود يا خير ؟ در 
 ،  تنها اروپا مي 1990موقعيت سالهاي 

 .توانست رقيب امريكا شود 
 زود  دست بكار از سر باز       امريكا

بخصوص از راه : كردن اين رقيب شد 
ن شد كه  اروپا را قلمرو آاصالح ناتو بر

امريكا همه كار كرد تا كه .  ناتو كند 
از جهتي، توسعه .  اروپا رقيب او نگردد 

)  كشور25در برگرفتن ( اتحاديه اروپا 
به امريكائيها در موفق شدن در اين 

 جنگ عراق و . كار، كمك رساند 
پيوستن  بخشي از دولتهاي عضو به 
امريكا در حمله به عراق ، سبب از 
دست رفتن اتحاد و هويت ديپلماتيك 
اروپا  و احتماال عامل  استقرار 

 .امپراطوري امريكا شد 
يا امريكا انتخاب ديگري آ: لوموند * 

 جز اعمال هژموني دارد ؟
بسا اين پرسش، :  برتراند بدي ●

يك قانون . اسي است پرسشي اس
ن، آمكانيك وجود دارد كه بنا بر 

بازيگر قدرتمند تر قدرت خويش را در 
برقرار كردن هژموني خود  بكار مي 

بدون ترديد، تحليل راهبردي نه .  برد 
تنها توسط محافظه كاران جديد كه 
توسط تمامي سياستمداران امريكا  از 

مده است، به اين آ ببعد بعمل 1990
سيد كه امريكا يك قدرت نتيجه ر

هژمونيك در خدمت يكچند از ارزشها 
 . و طرحهاي سياسي است 
يا در دنياي آ     سئوال اينست كه 

امروز، اين هژموني روز به روز پرهزينه 
تر نمي شود و براي امريكا، بي فايده تر 
از بي فايده نمي شود ؟  از ياد نبريم 
كه در دوراني كه جهان دو ابر قدرت 

 داشت، شوروي سابق بخشي از بار  مي
اما اينك سلطه . را بردوش داشت

.  امريكا شكننده و نا مطمئن است 
اينست كه بايد پرسيد قدرت تك 

يا  آمحور امريكا تحقق يافتني است  و 
از دوره ثبات هژمونيك در حال گذار 

  ؟ به دوران بي ثباتي هژمونيك نيستيم
يا ممكن است دور تر آ: لوموند * 

 ناكامي ساده اي در عراق را ديد ؟
در واقع، در عراق ، :  برتراند  بدي ●

امريكا برسر سرنوشت خويش مشغول 
.  يك بازي تعيين كننده اي است 

امريكا دارد به هزينه سخت سنگين تك 
و . محور گرداندن خويش پي مي برد 

نيز دارد فايده شركت دادن ديگران را 
 شكت . در حل مشكل ، در مي يابد  

در عراق ، پيش از همه ، شكست خود 
را  محور فعال و كشورهاي ديگر را 

اما .  محور فعل پذير كردن است 
ن، آشكست مداخله  بشكل ابتدائي 

يعني تكرار روشي است كه پيش از اين 
 . تجربه شده و به شكست انجاميده بود 

      امريكائيان ، در عراق، كشف مي 
درت جهان ، كنند كه از بزرگ ترين ق

بر ضد يك جامعه ،  كاري ساخته نمي 
جنگ ميان دولتها مي تواند .  شود 

پيروز و شكست خورده داشته باشد اما 
جنگ با يك ملت، به شكست قدرتي 
مي انجامد كه متوسل به جنگ شده 

  . است
در كوتاه مدت ، بسا ايران و سوريه      

اين امتياز را پيدا مي كنند كه از 
 نظامي بر ضد خود، –اسي عمليات سي

اما در دراز مدت،  . در امان بمانند 
فكر مداخله اي از اين نوع، بي اعتبار 

  . مي شود
شكار است كه سياست آ: لوموند * 

كنوني امريكا در خاورميانه ، نه بسود 
منافع امريكا و نه عموم كشورهاي 

يا امريكا قرباني اتحاد آ.  غرب است 
يا ايران آ ؟ خويش با اسرائيل نيست

 هدف بعدي بازهاي امريكائي نيست ؟
در باره اتحاد با :  برتراند بدي ●

اسرائيل، من بر اين نظرم كه امريكائيها 
، در باره بيش از هر زمان ديگر از خود 

نتايج حمايت يك جانبه و بي قيد و 
 1967كه از سال شرط از اسرائيل، 

. پرسند مي بدين سو، رويه كرده اند، 
 اينست كه تراز نامه اين حمايت راستي

اين اتحاد  امكان هرگونه . منفي است 
عمل ارادي و تعاوني با كشورهاي 

ضديت با .  عرب را از ميان برده است 
امريكا، در جامعه هاي عرب، به نقطه 

بخصوص در .  اوج خود رسيده است 
كشورهائي كه دولتهاشان از ديد مردم 

ست شك. دست نشانده امريكا هستند 
،  2000گفتگوهاي كمپ داويد در سال 

با شركت كلينتون و عرفات و باراك ، 
يكي از تلخ ترين شكستهاي دييپلماتيك 
بود  كه ابر قدرت امريكا تحمل مي 

خالصه كالم اين كه اين تمامي .  كرد 
ظرفيت ديپلماتيك و نظامي  امريكا بود 

 . ن زيان مي ديد آكه از 
 مي شود يك ن افزودهآ     امروز ، بر

امر مهم كه شكست و يا نيمه شكست 
قشون كشي اسرائيل به لبنان در ژوئيه 

وزارت  اين شكست عميقا .  است 2006
شفته آدفاع امريكا و كاخ سفيد را 

كشف ناگهاني . خاطر كرده است 
ناتواني قدرت اسرائيل استراتژهاي 
امريكائي را به اين نتيجه رسانده است 

كه جوهر گزينش كه بكار بردن زور 
هاي استراتژيك اسرائيل را تشكيل مي 
دهد ، بسا كارائي كه تصور مي شد را 

اين امر موجب تجديد نظر در .  ندارد 
استراتژي شده است كه هنوز زود 
است بگوئيم به كدام نتيجه مي انجامد 

، 2006اما من فكر مي كنم در اوت .  
چيزي شكست و اين شكستن  نقطه 

طوالني اسرائيل با عطفي در نزاع 
 .دنياي عرب است 

نچه به ايران مربوط مي آ    اما در 
شود،  استراتژهاي وزارت دفاع امريكا، 
ايران را هدف بعدي سياست امريكا در 

.  خاورميانه بزرگ گردانده بودند 
رفتن دونالد رامسفلد از وزارت دفاع ،  

از . ن مهم بود كه مي نمود آبيش از 
ر احتراز ناپذير ن پس، تجديد نظآ

سياست امريكا در عراق و  سياست 
امريكا  مبني بر حمايت واشنگتن از 
اسرائيل ، محتمل است  به تغيير 

بيانجامد كه ) هجوم به ايران ( سياستي 
اما  تأمل .  غير اجتناب ناپذير مي نمود 

چرا كه بازي ديپلماتيك به . بايد كرد 
مقدار زياد بستگي به تحريك و تهديد 

ارد و اين تحريك و تهديدها مي د
: توانند كار را به درگيري بكشانند 

امريكا فراوان ايران را تهديد كرده 
بنا بر اين مشكل مي تواند در  . است 

تجديد نظر در سياست خود، تا حذف 
فكر هرگونه مداخله در ايران ، پيش 

ن بيم دارم كه يكبار آمن از .  برود 
يان ديگر ، كاخ سفيد زنداني  ب

ديپلماتيكي بگردد  كه اين قدرت  را 
در موقعيتي قرار داده است كه نتواند 

  .ن رها كندآخود را از قيد 
يا شما فكر مي كنيد قدرت آلوموند * 

كره شمالي و  ) قاره پيماي ( موشكي 
انعطاف ناپذيري ايران دليل كافي بر 
انحطاط  امريكا بمثابه تنها ابر قدرت 

توانائي ايفاي نقش يا امريكا آاست ؟  
 ژاندارم جهان را از دست داده است ؟

. مسئله پيچيده است :  برتراند بدي ●
رژيم عدم انتشار اسلحه اتمي متعلق به 
دوراني از نظام جهاني است كه در 

.  ن، دو ابر قدرت وجود مي داشتند آ
توافق امريكا و شوروي به اين دو 
امكان مي داد مانع از انتشار اسلحه 

 ،من مطمئن نيستم كه. ي بگردند اتم
در دوران بعد از دو محوري ،  بتوان 
رژيم عدم انتشار اسلحه اتمي را با همه 

قرارداد منع . توان ، حفظ كرد 
گسترش سالح اتمي ، در عمل، از 

تنها اين واقعيت را . اعتبار افتاده است 
با وجود .  ورند آبر زبان نمي 

تان و استثناهائي چون اسرائيل و پاكس
هند، ديگر دير شده است براي بكار 
بردن ابزار اقناع بقصد جلوگيري از 

در نتيجه، امريكا .  انتشار اسلحه اتمي 
 . مدي است آمحكوم به ناكار

منطقه گرائي و گرايش به : لوموند * 
سيا ، در آاتحاد كشورها در اروپا، در 
يا مي آ... روسيه، در امريكاي التين  و

 ي امريكا بكاهد ؟تواند از هژمون
 نخست بدانيم كه امريكا همواره ●

نسبت به منطقه گرائي و اتحاديه هائي 
كه كشورهاي تشكيل مي داده اند، 

نها نيز بسيار آخود .  بدبين بوده است 
دير به اين اتحاد گرايش پيدا كرده 

زاد ميان آنهم محدود به مبادله آاند و 
اتازوني و كشورهاي ديگر امريكاي 

بمثابه ابر قدرت، امريكا .   است شمالي
از ائتالف كشورهاي ديگر مي ترسد 

 ن بيم دارد كه نتواند اتحاديهآزيرا از 
دنيائي متشكل .  كشورهاي را مهار كند 

از اتحاديه هاي منطقه اي بسيار مشكل 
تر تحت سلطه امريكا قرار مي گيرد  تا 

 كشور جدا از 194دنياي متشكل از 
رو است كه امريكا  در از اين .  يكديگر 

ن بوده  و هست كه مجموعه هاي آپي 
گرفتار نزاعهاي في مابين را  جانشين 

سان تر آچرا كه . اتحاديه ها كند 
سان آيند و آتحت سلطه اش در مي 

 6 در صفحه  به قاره امريكا كه.  تر مهار مي شوند 
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زاد را آبنگريم، مي بينيم منطقه مبادله 
وبي قرار داده در برابر امريكاي جن

بدين خاطر است كه مي .  است 
و . خواهد تركيه را نيز وارد اروپا كند 

يا براي جلوگيري از تشكيل اتحاديه 
سياي جنوب شرقي ،  طرح آكشورهاي 

 –سيا آبزرگ همكاري اقتصادي 
كشورهاي حوزه اقيانوس كبير را پيش 

  .كشيده است
به ياد خوانندگان مي : انقالب اسالمي 

كه از انقالب بدين سو، نشريه ورد آ
انقالب اسالمي، بردوام هشدار مي دهد 
كه يك قدرت جهاني، ولو در حال 
انحطاط نباشد، سياستي جز سياست 
تجزيه بقصد سلطه و مهار هرچه استوارتر 

اينك، درست .   باشد  داشته ، نمي تواند
در موقعي كه تنها ابر قدرت درحال 

بايد انحطاط است و كشورهاي ما مي 
دولتهايي مردم ساالر و توانا به مديريت 
رشد و تحكيم پيوندهاي همبستگي ملي 
و توانا به ايجاد اتحاديه ها  بقصد 
استقالل از سلطه و شركت در مديريت 
جهان داشته باشند، از مرز مصر تا هند، 
به جنگ شيعه و سني ، سني و سني ، 
... مسلمان و هندو ، پشتو و تاجيك و

طرز فكرهاي عقب مانده ،  از . مشغوليم 
همين قدرت پول و اسلحه مي گيرند و 

ن كشور جنگ داخلي براه مي آدر اين و 
اندازند و تا مگر كشورهاي خود را تجزيه 
كنند و دست نشاندگان قدرت در حال 

  .انحطاط را بر خود مسلط سازند 
بوش و احمدي نژاد بحران * 

سازند زيرا به بحران نياز دارند و 
ومت بوش امريكا را مغضوب حك

ترين كشور روي زمين گردانده 
  :است
 ژانويه، نيويورك تايمز مقاله 22 در ◄

ن، نيكال آاي را انتشار داد كه در 
كريستف ، واقعيتهاي چندي را به 

نها آاطالع امريكائيان مي رساند و به 
 :هشدار مي دهد 

،  ، در حكومت خاتمي2003 در ●
ر است بر سر ايران پيام داد كه حاض

ي چون برنامه اتمي ايران ، لمسائ
مبارزه با تروريسم، تثبيت وضعيت در 

پايان دادن به حمايت نظامي  ، عراق 
 ، حماس فلسطين حزب اهللا لبنان واز 

حل مسئله فلسطين و نيز الغاي 
مجازاتهائي كه امريكا عليه ايران اعمال 

  . با امريكا  وارد گفتگو شود مي كند،
كه نپذيرفت و فرصت را از بوش بود 
 .دست داد 

 بوش قصد ندارد به ايران حمله كند ●
تنها مي خواهد به كشورهاي منطقه . 

اطمينان خاطر دهد و ايران را تهديد 
اما  وقتي دو طرف، تهديد و . كند 

تهديد متقابل مي كنند، بسا جنگ در 
 .مي گيرد 

 كميسيون مأمور يافتن راه حل براي ●
رياست بيكر و هاميلتون عراق كه تحت 

بود و گزارش خود را تسليم رئيس 
جمهوري امريكا كرد، از جمله پيشنهاد 
كرد امريكا با ايران و سوريه به مذاكره 

ن، بوش و آبنشيند اما به جاي عمل به 
حكومت او افزودن بر فشارها و تهديد 

 . ها را رويه كرده اند 
 احمدي نژاد در بحران سازي و سود ●

از بداقبالي، . ن، تنها نيست آز جستن ا
از بحران ، هردو، بوش و احمدي نژاد 

ميز سود آسازي و برخورد خصومت 
بوش در داخل امريكا از .      مي برد 

بنا بر اين، . محبوبيت برخوردار نيست 
مي تواند با ايجاد بحراني در خارج از 
امريكا،  حواس  مردم امريكا را از 

.  صرف كند شكست سياست خويش ،  من
اين بحران بكار احمدي نژاد نيز مي 

زيرا ، با جلب حواس مردم به . يد آ
نها را از مسائل واقعي كه آبحران،  

دارند و ناتواني احمدي نژاد از حل و 
 .نها ، غافل مي كند آفصل 

توجه به اين امر كه : انقالب اسالمي 
بحران سازي در عرصه بين المللي ، 

اصل توضيح دو طرف مي خواهد، ح
هرگاه . بالوقفه اين واقعيت است 

رسانه هاي گروهي جهان اين واقعيت 
را مرتب تكرار كنند، بحران ها مي 
توانند به جاي مردم، بحران سازان را 

  .قرباني خود كنند
 اما  بوش تنها در امريكا نيست كه ◄

اگر : محبوبيت از دست داده است 
 هنر احمدي نژاد در اينست كه دنيا را
بر ضد ايران متحد كرده است، هنر 
بوش نيز در اينست كه دولت امريكا را 
مغضوب ترين  دولت در جهان 

 :گردانده است 
 23(  روزنامه فرانسوي ليبراسيون ●

نتايج سنجش افكار در دنيا را ) ژانويه 
 درصد 49ن، آبنا بر . منتشر كرده است 

مردم جهان  بر اين نظر هستند كه 
 منفي در جهان پيدا امريكا يك نقش

 درصد نقش 29در برابر ، .  كرده است 
امريكا در جهان را مثبت ارزيابي مي 

بنا بر سنجش افكاري كه بي .      كنند 
، در طول سه ماه بي سي ورلد سرويس 

، انجام داده است،  از 2006خر سال آ
 كشور 25 پرسش شونده كه در 26000

ي  درصد با سياست73پرسيده شده اند،  
كه بوش در عراق  رويه كرده و 
.  مديريت بحران عراق مخالف هستند 

ميزان اين مخالفت در انگلستان، با 
وجود حضور قواي انگلستان در عراق، 

 .  درصد است 81
  درصد امريكائيان سياست بوش 57     

را در عراق، انتقاد مي كنند  و همين 
درصد از امريكائيان بر اين باورند كه 

ن نقشي مثبت در جهان ايفا كشورشا
 درصد 71اما دو سال پيش، . مي كند 

امريكائيان نقش امريكا در جهان را 
 . مثبت ارزيابي مي كردند 

 درصد جهانيان معتقدند كه قواي 68    
نكه مانع آامريكا در خاورميانه پيش از 
نها شده آبروز نزاعها شوند، عامل بروز 

 قواي  درصد از جهانيان17تنها .  اند 
امريكا در خاورميانه را عامل ثبات مي 

 .دانند 
لمان و آ كشور عبارتند از 25    
رژانتين و استراليا و برزيل و شيلي و آ

چين و كره جنوبي و مصر و امارات 
عربي متحده و امريكا و فرانسه و 

ندونزي آانگلستان و مجارستان و هند و 
و ايتاليا و كنيا و لبنان و مكزيك و 

ه و فيليپين و لهستان و روسيه و نيجري
 . تركيه 

تنگ كردن عرصه بر 
اقتصاد ايران از راه 
كاستن از بهاي نفت  و 
ممانعت از سرمايه 
گذاري در نفت و گاز و 
برانگيختن بانكها به 

 :معامله نكردن با ايران 
 
يا آ) :  ژانويه23( ان بي سي * 

سعوديها وارد جنگ نفت با 
 :ايران شده اند؟ 

 
 

نها كه به تجارت نفت مشغولند  بر آ ◄
اين باورند كه تصميم عربستان بر عرضه 

وردن بهاي نفت، نه يك آنفت و پائين 
تصميم اقتصادي كه اقدامي بر ضد 

 :ايران است 
نها محكم تر شد وقتي وزير آ   باور●

نفت عربستان، در روزهاي اخير،  بدون 
مراجعه به اوپك و تقاضاي تشكيل 

 كرد تصميم گرفته است جلسه ، اعالن
توليد و عرضه نفت  اين كشور را 

ابراهيم النعيمي ، وزير .  افزايش دهد 
بهاي : نفت عربستان در سفر هند، گفت 

نفت جهت صحيحي  را پيدا كرده 
 .است 

    دست اندركاران بازار نفت  معتقدند 
عربستان به تنهائي وارد جنگ نفت با 

 اين كشور و.  ايران نشده است 
كشورهاي سني نفت خيز و امريكا ، در 
اين جنگ، با يكديگر همكاري مي 

نها بر اين نظر شده اند كه  آ.  كنند 
كاهش بهاي نفت موجب مي شود 
مردم شيعه ايران به اعتراض برخيزند و 
عرصه را بر حكومت احمدي نژاد تنگ 

هم اكنون ميزان محبوبيت . مي كنند 
كاهش .  او در كاهش شديد است 

هاي نفت موجب كاهش ارزي مي ب
شود كه ايران از فروش نفت بدست 

 . ورد آمي 
     به نظر گردانندگان بازار نفت 

نست كه از لحاظ آامريكا  در كار 
اقتصادي ، عرصه را بر اين، تنگ و 

اقدام عربستان در .  تنگ تر كند 
مد نفت ايران، بخشي از آكاستن از در

ن تدابيري است كه بقصد زبون كرد
ايران از لحاظ اقتصادي ، بعمل گذاشته 

 .شده اند 
     از ديد عربستان كه نگران مقاصد 
مذهبي و ژئوپليتيك و اتمي ايران 
است ،  تصميم به كاستن از بهاي نفت، 

مهمترينشان : واجد منافع چندي است 
، محروم كردن ايران از ارز بيشتر است 

سود ديگرش اينست كه رژيم ايران .  
 درون كشور ضعيف و از مداخله را در

در كشورهاي منطقه ناتوان تر مي كند 
ن اينست كه به امريكا آو فايده سوم . 

 .ثابت مي شود نياز به جنگ نيست 
       عربستان جنگ نفت با ايران را به 
صداي بلند تكذيب مي كند و مي 
گويد تنها داليل اقتصادي موجب 

اما هيچكس اين . تصميمش شده اند 
 . دعا را باور نمي كند ا

     يكي از دست اندر كاران مي گويد 
اگر در شرائط عادي بهاي نفت به « : 

 17( اين شدت كاهش مي يافت 
عربستان ) درصد ظرف چند ماه اخير 

سعودي خواهان تشكيل اجالس ويژه 
بنا بر اين ، دليل .  اوپك مي شد 

ن ديگر آكاهش بهاي نفت ديگر و 
 . » ايران است 

ايران دومين :   هم او مي گويد ●
. صادر كننده نفت عضو اوپك است 

اين كشور هم از لحاظ كوتاه مدت و 
، در مضيقه هم از جهت  دراز مدت

 منابع  نفت ايران سريع تر از :است 
.  منابع نفت عربستان به تحليل مي روند 

ايران در استخراج منابع نفت خود با 
ال كه در همان ح.  مشكل روبرو است 

هزينه توليد نفت در عربستان، بشكه اي 
 18 تا 15 دالر است ، در ايران ، 3 تا 2

 . دالر است 
     ايران منابع نفتي نيز دارد كه هزينه 

 10 تا 8، نها آتوليد هر بشكه نفت از  
 بيشتر اين منابع در ميدان .دالر است 

هاي نفتي نزديك تر به سطح زمين 
 . هستند 

بر اين،  ميزان مصرف داخلي      عالوه 
عربستان . نفت در ايران بسيار  باال است 

زيرا جمعيتش . اين مصرف را ندارد 
 . كم و هوايش گرم است 

     بسا مهمتر از همه اين باشد كه 
ظرفيت تصفيه نفت ايران محدود است 

 درصد مصرف داخلي را 40و بيش از 
و دولت ايران .   مي بايد وارد كند 

ه هاي نفتي را با قيمت ارزان وردآفر
بنا بر . در داخل كشور عرضه مي كند 

ارزيابي كارشناسان، هر گالن بنزين را 
و اين .   دالر ارزان تر مي فروشد 5/1

كار ، ميلياردها دالر زيان براي دولت 
 . ورد آببار مي 

     ايران با مشكلهاي ديگري نيز دست 
سيب آبگريبان است كه اقتصادش را 

تورم كه نرخ :  ر تر نيز مي كنند پذي
 درصد است، يكي از 17ن آرسمي 

بيكاري كه باز بنا بر نرخ .  مشكلها است 
 درصد است، مشكل ديگري 11رسمي 

دستگاه اطالعاتي .از اين مشكلها است 
امريكا اينطور ارزيابي مي كند كه با 

 درصدي و افزايش ميزان 50تورم 
فرار بيكاري در جامعه جوان ايران و 

 ميليارد 50سرمايه از ايران كه ساالنه 
ورد مي شود، كار رژيم ايران آدالر بر

بخصوص كه در اين  .  ساخته است
صورت هرگاه ايران برنامه توليد سالح 
هسته اي  را همچنان به پيش ببرد، 
شوراي امنيت مجازاتهاي سخت تري 

 . را مقرر مي كند 
 جنگ نفت به افزايش توليد و ◄

. ز قيمت خالصه نمي شود كاستن ا
كاهش بهره وري چاه هاي نفت بر اثر  
بهره برداري غير فني از سوئي و 
جلوگيري از سرمايه گذاري در نفت و 
گاز ايران از سوي ديگر،  تدبير ديگري 
از تدابير جنگ اقتصادي با ايران است 

 : 
، اگر  در دراز مدت، توليد نفت ايران●

ينه تر مي  بازهم پرهزغير ممكن نشود، 
زيرا ايران تجهيزات نفتي جديد . شود 

حفاري و بهره برداري فني و با صرفه 
تنها دو كشور امريكا و كانادا . را ندارد 

اين تجهيزات را مي سازند و اين دو 
ايران به .  كشور به ايران نمي فروشند 

سراغ ژاپن رفت تا مگر بخشي از 
. تجهيزات خود را به ايران بفروشد 

ات ژاپن كيفيت تجهيزات امريكا تجهيز
فشار . را ندارد اما رفع نياز مي كند 

امريكا بر ژاپن، مانع از فروش اين 
 . تجهيزات به ايران شد 

 سال 35 مهمترين ميدان نفتي كه در ●
زادگان آاخير كشف شده، ميدان نفتي 

بنا بر قول اداره اطالعات . است 
مربوط به انرژي امريكا،  اين منبع، از 

. است » بغرنج « لحاظ ژئوپليتيك 
ن سنگين است آهزينه بهره برداري از 

هم پائين بودن قيمت نفت و هم . 
فشاري كه به سرمايه گذاران خارجي 
وارد مي شود كه منابع نفت ايران 
سرمايه گذاري نكنند، استخراج اين 

 . منبع را معطل گذارده است 
 به اجرا گذاشتن قطعنامه شوراي ◄

 در مهلت ژيم كه هرگاه ر –امنيت 
مقرر  همچنان قطعنامه را كاغذ باطله 
بخواند و اجرا نكند، احتمال تصويب 
قطعنامه ديگري با مجازاتهاي اقتصادي 

  ، با مجازاتهاي -سنگين تر وجود دارد 
اقتصادي همراه مي شود كه اين بار 

نها شركت آاروپائيان نيز در اعمال 
 :خواهند كرد 

 زير فشار امريكا ،  ، بر بانكها كه●
معامالت خود را با ايران متوقف كرده 

نيز ) ؟ ( لماني آاند، يك بانك بزرگ 
افزون بر اين ، . افزوده شده است 

دادن اعتبار به ايران محدود تر و  
نكه ايران را مجبور كنند آاحتمال 

خريدهاي خود را نقد بپردازد و يا 
بابت ريسك معامله با ايران، نرخ سنگين 

 . تري را مطالبه كنند، قوي است 
 ژانويه، تلويزيون 27 روز شنبه ◄

 برغم فشار امريكا،  ،ايران خبر داد 
رويال «و » رپسول اسپانيا«شركت هاي 

 ميليارد 3/4انگلستان قرارداد » داچ شل
دالري با ايران براي ساخت يك 

در » جي.ان.ال«كارخانه و پايانه 
 را امضاءحوزه گازي پارس جنوبي 

 .كردند 
هزينه ساخت كارخانه توليد      

ميليارد دالر و پايانه 5/2» جي.ان.ال«
 ميليارد دالر 8/1نيز » جي.ان.ال«

در صورت انعقاد قرارداد . خواهد بود
فوق، كار ساخت اين پايانه و كارخانه 

از اواخر سال » جي.ان.ال«توليد 
 آغاز خواهد 2008 يا اوايل سال 2007
در » شل«و » سولرپ«هنوز سهم  .شد

اين پروژه مشخص نشده است، اما كار 
 آغاز 2012 يا 2011توليد از سال 

 .خواهد شد
فتاب يزد، احمدي نژاد آ به گزارش ◄

 20از امضاي حدود در مصاحبه خود، 
ميليارد دالر قرارداد خارجي در دورهء 
پس از صدور قطعنامه خبر داد و ضمناً 
 اعالم كرد كه به درخواست برخي از

هاي قرارداد، اين قراردادها  طرف
 ! اعالم و علني نخواهد شد

نفس سري بودن : انقالب اسالمي 
قراردادهاي سرمايه گذاري گوياي ترس 

پس . امضا كننده خارجي از امريكا است 
بر فرض كه احمدي نژاد راست بگويد، 

. مد آاين قراردادها  بعمل در نخواهند 
متياز روش حقه بازانه اي براي تحصيل ا

با مساعده ترين شرائط و به انتظار عادي 
بديهي است . شدن وضعيت نشستن 

زيرا . قراردادها خود عامل فشار مي شوند 
نها را آامضاء كنندگان در همان حال كه 

ورند ايران آاجرا نمي كنند، فشار مي 
امنيت خارجي و ثبات داخلي الزم را 

نها بتوانند كار خود را آورد تا آفراهم 
مشاهده سه استراتژي كه . وع كنند شر

امريكا و متحدانش در منطقه به اجرا 
گذاشته اند، گوياي تنگنائي است كه 

ن آ احمدي نژاد ايران را در –خامنه اي 
  :قرار داده اند

 
تعرض در قلمرو سياسي و 

سه استراتژي : ديپلماتيك 
امريكا با همكاري اسرائيل و 
عربستان سعودي در مورد 

اخطار عربستان به ايران و 
 : پيشنهاد البرادعي–ايران 

 
سه استراتژي امريكا و اسرائيل * 

و عربستان كه براي از پا 
وردن ايران به اجرا گذاشته آدر

 :اند 
    

 ژانويه ،  استرالين قول مقامات 29 در 
سياسي و تحليل گران را جمع بندي 
كرده و اين جمع بندي شامل سه 

ئيل و عربستان استراتژي امريكا و اسرا
كارساز ترين اين استراتژي . است 

همان است كه توسط عربستان و 
كشورهاي نفت خيز عرب به اجرا 

 7 در صفحه :گذاشته شده است 

تعرض عمومي
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  تعرض عمومي در عراق به قصد - 1
سركوب شديد سازمانهاي شيعه كه 

تنها در نجف، در . مسلح هستند 
 تن 250روزهاي هشتم و نهم محرم ،  

 .كشته شده اند » رشيان شو« از 
 تهديد ايران به حمله نظامي ، – 2

توسط اسرائيل ، توسط اسرائيل با 
. حمايت امريكا و يا توسط امريكا 

گسيل قواي دريائي و هوائي جديد به 
خليج فارس كه ظرف يك ماه، اين 
دومين بار است كه چنين قوائي به 

 .خليج فارس  فرستاده مي شود 
ي ها كه كم سر و  سومين استراتژ– 3

صدا ترين و مؤثرترين   است تنگ 
كردن عرصه مالي  بر ايران و پائين 

وردن قيمت نفت با دستياري عربستان آ
 .  و كشورهاي نفت خيز عرب 

 كنفرانس كمك كنندگان به لبنان ●
كه در پاريس برپا شد و تعهدهاي مالي 
كه كشورهاي شركت كننده سپردند، 

 كه امريكا و بر لبنانيها  روشن كرد
عربستان چندين و چند برابر بيشتر از  
كمك ايران به حزب اهللا مي توانند 

شيعه لبنان سودي ندارد . كمك كنند
در محروم شدن از دريافت اين كمكها 
و باز سازي شهرها و روستاهاي ويران 

 . شده 
، يكي كاستن از      دو كار عربستان

بهاي نفت و ديگري كمك يك ميليارد 
 لبنان ، اخطاري ريش به حكومتدال

است به لبنانيها و ديگر مردم منطقه كه 
سودشان در دوري گزيدن از ايران 

 . است 
 
پيامهاي امريكا به ايران از ديد *

ديگ چني اخطار به ايران است 
و پيام عربستان به ايران نيز 

 :اخطار به ايران است
 
 ايگور ايوانف، دبير شوراي امنيت ◄

به ايران رفته و پيامهاي ملي روسيه ، 
پوتين را  به خامنه اي و احمدي نژاد 

  بهمن ، او ، به 8در . تسليم كرده است 
اتفاق علي الريجاني ،  كنفرانس 

در اين . مطبوعاتي ترتيب دادند
كنفرانس،  از علي الريجاني در باره 
. محتواي پيام امريكا  به ايران پرسيدند 

وط به پيامها مرب: او در پاسخ گفت 
برغم اين كه ما با . مسئله اتمي نيستند 

امريكا رابطه نداريم ، اما پيامها ميان ما 
 .  و امريكا مبادله مي شوند 

    بدين قرار، پرنس بندر، همان سفير 
عربستان در امريكا كه باتفاق سفير 
امريكا در عربستان، صدام را به حمله به 
ايران برانيگختند و اينك دبير شوراي 

منيت ملي عربستان است، هم از سوي ا
، امريكائيها و هم از سوي ملك عبداهللا

 پيامهائي خطاب به خامنه اي و حامل
به محتواي . احمدي نژاد بوده است 

  با مراجعه به اينگونه ،پيامها  
گاه آموضعگيريها  و اطالعها مي توان  

 :شد 
) 2007 ژانويه 29(  واشنگتن پست ◄

طور نقل كرده قول ديگ چني را اين
فرستادن ناو هواپيما بر ديگري :  است 

» اخطاري جدي « به خليج فارس 
نست كه آعالمت . امريكا به ايران است 

امريكا مصمم است جلو نفوذ ايران در 
كشورهاي منطقه مي .  منطقه را بگيرد 

خواهند ما حضور بيشتري در منطقه 
بدين كار ، امريكا به همه . داشته باشيم 

مده ايم آر كرد كه ما اين جا اخطا
ما با  متحدان .  براي اين كه بمانيم 

خود و نيز سازمانهاي بين المللي براي 
مقابله با تهديد ايران همكاري مي كنيم 

. 
ينده به آ    وقتي ناو استنس ، در ماه 

خليج فارس رسيد، امريكا دو ناو 
هواپيما بر و دو گروه ناوهاي جنگي 

. د داشت در خليج فارس خواه
فرستادن اين ناو به خليج فارس، يكي 
از چند اقدام امريكا  براي تهديد و 

 .تحديد ايران است 
خبر مي )  ژانويه 29(  و ديلي استار ◄

دهد كه ملك عبداهللا، پادشاه عربستان 
،  به ايران اخطار كرده است  از تبليغ 
شيعه گري در دنياي  عرب و حمايت 

ي ها دست از شيعه ها در برابر سن
ملك عبداهللا ، در مصاحبه با .  بردارد 

ما : روزنامه كويتي السياسه ، گفته است 
) علي الريجاني ( به فرستاده ايران 

، با نزاعش بر سر عراق و ايران: گفتيم 
(  منطقه خليج مسئله اتمي با امريكا، 

ما  .  را گرفتار خطر كرده است ) فارس 
تبليغ شيعه گري و كوشش براي 

رواندن سنيان به مذهب شيعه تحت گ
مراقبت داريم  اما مطمئنيم كه نتيجه 

زيرا اكثريت سني .  ورد آاي ببار نمي 
 . مذهب خويش را تغيير نخواهند داد 

اما ديپلماسي منزوي : انقالب اسالمي 
ن استراتژي و اين آكردن ايران در 

   :اخطارها  خالصه نمي شود
 

 سخنان بوش در كنگره امريكا* 
در تشريح وضعيت امريكا، در 

از . لود بودآباره ايران خصم 
جمله  بار مسئوليت جنگ شيعه و 
سني از افغانستان تا عراق و از 
عراق تا لبنان را بر دوش رژيم 

 مالي گذاشت –مافياهاي نظامي 
: 
 چشم انداز خاورميانه در صورتي كه ●

قواي امريكا عراق را ترك كند، چشم 
 است كه ايران انداز جنگ خونيني

 :ن بازي مي كند آنقش محوري در 
 در حال حاضر، سازمان تروريستي ●

حزب اهللا لبنان را مسلح مي كند و در 
عراق نيز، افراطي هاي شيعه را مسلح 

نكه آهرگاه امريكا پيش از . مي كند 
ن آامنيت در بغداد برقرار شود، از 

بيرون برود، اين افراطيهاي شيعه و 
.  ن حاكم مي شوند آ بر سني هستند كه

جنگ ميان افراطي هاي شيعه كه 
ايران حمايتشان مي كند و افراطي 
هاي سني كه القاعده و حاميان رژيم 

نها پشتيباني مي كنند، آسابق عراق از 
اجتناب ناپذير مي شود و به حدود 

در نتيجه، . عراق محدود نمي ماند 
تش جنگ فرو مي آتمامي منطقه در 

 . رود 
نچه به مجهز شدن رژيم ايران آر  و د●

به سالح اتمي مربوط مي شود،  اين 
رژيم بايد بداند كه دنيا  به او اجازه 
مجهز شدن به سالح اتمي را نمي دهد 

 . 
 سناتور جون راكفلر، از حزب ●

دموكرات كه رئيس كميسيون اطالعات 
سنا گشته است، سخنان بوش را حاوي 

له همان حمالت دانست كه پيش از حم
به عراق، بوش در گزارش وضعيت 

، بر ضد 2003ساالنه امريكا، در ژانويه 
 . ورد آرژيم صدام بعمل 

سوشيتدپرس، يك روز آ به گزارش ◄
بعد از سخنراني بوش در كنگره امريكا، 

  ژانويه، جون بولتن، نماينده 24در 
مستعفي امريكا در سازمان ملل متحد 

مسلح امريكا نمي تواند مانع از  : گفت 
زيرا . شدن ايران به سالح اتمي شود 

حكومت بوش مي خواهد از راه 
ديپلماسي مانع از توليد سالح اتمي 
توسط ايران شود و از اين راه به نتيجه 

بولتن اين نظر .   اي  نمي توان رسيد 

را در مصاحبه با فوكس نيوز ، در همان 
 .تاريخ اظهار كرده است 

 
و اتحاد امريكا و عربستان * 

اسرائيل بر ضد  ايران و تقسيم 
از جمله  . كار ميان سه كشور

فعال كردن گروههاي مخالف 
  :در درون ايران

 
 استراتژي امريكا در خاورميانه ، ◄

بطور روز افزون، ايران را هدف مي 
( جيم لوب ، نويسنده مقاله : گيرد 

، اين )  ژانويه 26اينترپرس سرويس 
 :توضيحات را مي دهد 

ه بعد از  جنگ ميان اسرائيل با  ما6 ●
دشمن شماره « حزب اهللا لبنان ، ايران 

به .  حكومت بوش شده است » يك 
قول يكي از برجسته ترين تحليل گران 
رويدادها در كشورهاي حوزه خليج 
فارس،  استراتژي امريكا در خاورميانه 

 .  بر روي ايران متمركز شده است 
ر رسمي      اين استراتژي را اتحاد غي

امريكا و اسرائيل و عربستان اتخاذ و به 
ن، آپيش از . اجرا گذاشته اند 

استراتژي اين سه كشور در لبنان و 
  . فلسطين نتيجه داد

 گاري سيك بر اين نظر است كه ●
فلسطين و لبنان و عراق سه كشوري 
هستند كه استراتژي سه كشور براي 
بيرون راندن ايران  از اين سه ، تهيه 

هدف .  مده است آ و به اجرا در شده
 بطور خاص –اصلي  مهار كردن شيعه 

 .  است –نفوذ ايران 
     سه كشور سني عربستان و مصر و 
اردن كه متحدان امريكا بودند، از 

سياست استقرار دموكراسي در عراق  
مدن شيعه و آكه موجب بر سركار 

توسعه نفوذ ايران شد، نگران شدند و 
راتژي جديد  بر اينست است.  شفتندآبر

كه چون ايران  با استفاده از شيعه ها، 
به مقابله كشورهاي سني و اسرائيل رفته 
است،  بدون قطع نفوذ ايران، منطقه 
به مهار اسالم گرايان ضد غرب  در مي 

 . يد آ
 به نظر گاري سيك ، طي ماه هاي ●

گذشته، ميان سه كشور عضو اتحاد بر 
مده است آعمل ضد ايران ، تقسيم كار ب

: 
 حكومت بوش از استقرار مردم -

ن چشم آساالري در منطقه و تبليغ 
به خليج فارس قواي . پوشيده است 

، از جمله ضد موشكهاي جديد 
با ايران .  گسيل كرده است پاتريوت 

از .  بنا را بر تقابل مستقيم گذاشته است 
حكومت فئواد سينيورا در لبنان با 

 و براي قاطعيت حمايت مي كند
استقرار  صلح ميان اسرائيل و فلسطين ، 

فشار ديپلماتيك . وارد عمل شده است 
به ايران را ، هم از طريق سازمان ملل 
و هم از طريق متهم  كردن ايران به 
مسلح كردن تند روهاي عراق ، 

و به عربستان نيز . افزايش داده است 
قول داده است قواي خود را در عراق 

ارد جنگ شيعه و سني نگهدارد و نگذ
موجب  پامال شدن سني ها بگردد و 

ورد تا كه آبه حكومت مالكي فشار 
 .گروههاي شيعه را مهار كند 

     امريكا خواهد كوشيد مخالفان رژيم 
.  ايران را در ايران سازمان دهد 

نخست گروهاي قومي  را سازمان مي 
دهد و فعال مي كند تا رژيم را به اين 

غول و  احتماال  بي مشكل كشور مش
  . ثبات بگردد

  عربستان، به اتفاق ديگر اعضاي -
شوراي همكاري خليج فارس بعالوه 

مصر و اردن برعهده گرفته اند كه 
بيشترين كمك مالي و حمايت سياسي 
را از حكومت سينيورا در لبنان بعمل 

سوريه را تهديد كنند تا كه از . ورند آ
ل داده و نيز قو. ايران دوري بجويد 

اند پول و تسهيالت در اختيار قشون 
قيمت نفت .  امريكا در منطقه بگذارند 

را پائين بياورند و  در همان حال كه 
سان مي آكار را بر بوش و حكومت او 

كنند، زندگي را بر ايران مشقت بار  
 . بگردانند 

  اسرائيل برعهده گرفته است -
 اطالعات در اختيار امريكا و احتماال 

شورهاي عرب بگذارد كه بر ضد ك
مجهز « . حزب اهللا عمل مي كنند 

شدن ايران به سالح اتمي  را خطري 
بخواند كه متوجه حيات اسرائيل است 
، با استفاده از روابط خود با كردهاي 

نها را به جنگ بر ضد رژيم آايران، 
و به اندازه كافي به . ايران برانگيزد 

نه حل و فلسطينيان امتياز بدهد تا زمي
و همين كار . فصل مشكل فراهم شود 

را در مورد بلنديهاي جوالن براي 
 . توافق با سوريه بكنند 

     گاري سيك توضيح مي دهد كه 
اين استراتژي بسيار مطلوب بوش است 
زيرا با  هدف گرداندن ايران ، توجه 
همگان را از فاجعه عراق  به خطر 

با توجه به .  ايران معطوف مي كند 
خصومتي كه از گروگانگيري بدين سو، 

مده آنسبت به رژيم ايران بوجود 
است، راضي كردن دو حزب 
جمهوريخواه و دموكرات  به حمايت 

 . سان است آاز استراتژي جديد بوش 
 ژانويه 25 تلويزيون الجزيره ، در  ◄

خبر داد كه قواي امريكا افراد كومله 
را براي عمليات در ايران تعليم مي 

 .  دهد
يكبار ديگر، عناصر : انقالب اسالمي 

وطن فروش، كساني كه در دوران انقالب 
، با نقاب سرخ، در خدمت رژيم صدام 
همين خيانت را مرتكب شدند و پيش 

ماده  زمينه و آمرگ صدام  شدند و براي 
« سان كردن حمله قواي صدام به ايران، آ

، اين » در سنندج جنگ افروزي كردند 
 –ه كار مثلث شوم امريكا بار نيز وسيل

غافل .   رژيم سعودي شده اند-اسرائيل 
نكه جز تقويت پايه هاي رژيم را كه آاز 

  .سست شده است، نمي كنند
 با اين حال، بنا بر اطالعي كه نقل ◄

شد و با توجه به اين واقعيت كه اين 
بار، بحران سازان دارند قرباني بحراني 

اتحاد « مي شوند كه خود ساخته اند،  
تحول در درون رژيم را هدف » مثلث 

فعال شدن بيش از : گردانده است 
اندازه هاشمي رفسنجاني  بي ربط با 

 –استراتژي جديد مثلث امريكا 
 . عربستان نيست –اسرائيل 

 
راه حلي كه خامنه اي براي * 

مقابله يافته است تنها از عقل 
زورپرست بحران سازي تراوش  

 :ت مي كند كه عقل او اس
 
 )  بهمن 11(  به گزارش ايسنا ◄

با  ، در حضور ايگور ايوانفاي،  خامنه
اشاره به شرايط عراق، افغانستان، 
فلسطين و لبنان و تالش آمريكا براي 

گرايانه خود،  پيشبرد اهداف يك جانبه
هاي  با وجود تالش: تاكيد كردند

هاي خود  آمريكا، اين كشور به هدف
همكاري در منطقه نرسيده است و 

فعال جمهوري اسالمي ايران و روسيه 
در مسائل منطقه در چارچوب مشخص، 

تواند مانع از اثرگذاري يكه تازي  مي
  .آمريكا شود

سخن خامنه اي قول :  انقالب اسالمي 
ورد وقتي آحزب توده اي  را  به ياد مي 

 سادچيكف –بسود قرارداد نفت قوام 
حسان تظاهرات به راه انداختند و به قلم ا

كردند كه براي » استدالل « طبري 
ايجاد تعادل ، نفت شمال را هم به روسيه 

نها آمصدق در جواب . شوروي بدهيم 
معناي حرف شما اينست كه : گفت 

كسي يك دست خود را از دست داده 
باشد و به او بگويند بگذاريد دست ديگر 

 !  شود  شما را هم ببريم تا تعادل برقرار
حل خامنه اي نيز اينست     معناي راه 

كه براي بيرون رفتن از انزوا، بايد به 
از يك سو، . روسيه بيش از اين باج داد 

اتحاد مثلث  قيمت نفت را پائين مي 
ورد و ايران را تحت فشارهاي مالي قرار آ

مي دهد و دست به تعرض عمومي مي 
ن سو، بجاي بازشناختن واليت آزند و از 

از جمهور مردم و دست شستن 
. زورمداري، به روس و چين باج مي دهد 

  . فشار يك سويه را دو سويه مي كند
اگر به جاي ضربه خوردن از يك سو       

، حق مردم را و باج دادن به طرف ديگر 
ي شناختند، وضعيت بر ضد اتحاد مباز 

مثلث و بسود ملتهاي منطقه و جهان مي 
  .شد
 

تدارك براي تعرض 
ران  نظامي امريكا  به اي

و دستور زدن ايرانياني 
كه به شورشيان عراق 
كمك ميكنند وپيشنهاد 

 :... البرادعي و
 

امريكا مدارك مداخالت * 
ورده آايران در عراق را بدست 

 ! :و بنا دارد انتشار دهد 
 
  ژانويه، خبرگزاري فرانسه 24 در ◄

: گزارش كرد  كه امريكا مي گويد 
مدارك گوياي مداخالت ايران در 

اق را در اختيار دارد و به زودي عر
جزئيات مداخالت ايران در عراق را 

مك كورماك، . منتشر مي كند 
سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا 

 مدرك مسلم در اختيار ما :مي گويد
است حاكي از مداخله عوامل ايران 
در عراق در مجهز كردن و بر انگيختن 

 :گروههاي عراقي به عصيان 
 ژانويه در اربيل 11  نفري كه در5 ●

توقيف شدند، بكار مسلح كردن 
نها به آگروههاي عراقي و برانگختن 

 . حمله به قواي امريكا مشغول بوده اند 
     هوشيار زيباري ، وزير خارجه عراق 

هنوز محل مورد هجوم : مي گويد 
امريكا بطور كامل كنسولگري نشده بود 

  نفر با اجازه رسمي  در اربيل5اما اين 
اما مك كورماك مي گويد . بوده اند 

 نها بهيچرو اجازه كار در اربيل را آ: 
نچه در حال حاضر مي آ. نداشته اند 

توانم بگويم اينست كه اين عده 
 8 در صفحه . ديپلمات نبوده اند 

 
 

تعرض عمومي
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ن بيم آ برخي مطبوعات امريكا  از ●
دارند كه امريكا مدركي در اختيار 

ا در پيش نداشته باشد و همان روشي ر
گرفته باشد كه پيش از حمله به عراق 

بخصوص كه مسئول جديد . داشت 
امنيت امريكا كه كارش همĤهنگ 
كردن سازمانهاي اطالعاتي امريكا 

ن رو گزيده شده است كه آاست، از 
در باره مقاصد اتمي ايران و 
فعاليتهايش در كشورهاي منطقه خبر 

 )  ژانويه therawstory  8( بسازد 
 23( نجلس تايمز آستاده لوس  فر◄

از بعقوبه گزارش مي كند كه ) ژانويه 
مدارك مداخله ايران در عراق به 

 :مده اند آدست 
 گويائي مدرك مداخله ايران در ●

سرهنگ داويد . عراق  چندان نيست 
قواي امريكا : سوترلند، مي گويد

خمپاره و مين هاي ضد تانك يافته اند 
 هستند 2006كه ساخت ايران به تاريخ 

بهنگام حمله به عراق،  حكومت بوش .  
نست كه آبيم . مدرك قالبي ارائه كرد

در مورد ايران نيز همان روش را 
 و . حكومت بوش در پيش گرفته باشد 

 
ايران به : مالكي نيز مي گويد *

قواي امريكا در عراق حمله مي 
 :كند 

 
 از بغداد CNN  ژانويه، 31 در ◄

ي ، نخست وزير گزارش كرد كه مالك
عراق،  به اين فرستنده خبري گفته 

اطمينان دارم كه پشت سر يك : است 
رشته حمله ها به قواي امريكا در عراق، 

من نمي خواهم  .  ايران قرار دارد
بگذارم عراق  ميدان جنگ  امريكا و 

ما به ايرانيها و امريكائيها .  ايران بشود 
ئله ما مي دانيم شما با هم  مس:  گفتيم 

 داريد  اما ما از شما مي خواهيم لطفا 
مسائل في مابين را در بيرون از عراق 

 .حل و فصل كنيد 
     ما نمي توانيم بپذيريم ايران از 
عراق براي حمله به قواي امريكا ، 

و نيز نمي خواهيم امريكا . استفاده كند 
عراق را پايگاه حمله به ايران و سوريه 

 از CNNنگار و چون خبر.  بگرداند 
نفوذ ايران در عراق پرسيده است، 

مطمئنم  يك : مالكي پاسخ داده است 
چند از گروهها كه  به قواي امريكا 
حمله مي كنند،  تحت نفوذ ايران 

من به شما اطمينان مي دهم . هستند 
 .   كه چنين است 

 
بوش به سربازان امريكائي * 

اجازه داده است عوامل ايران 
يان عراق همكاري را كه با شورش

مي كنند، دستگير كنند و يا 
بكشند و اسرائيل زمينه را براي 

ماده آمداخله نظامي در ايران 
 :  مي كند 

 
)   ژانويه 26(  واشنگتن پست ◄

 :گزارش مي كند 
 دستور بوش به ارتش امريكا در عراق ●

در باره دستگير كردن و يا كشتن 
عوامل رژيم ايران در عراق، اقدام 

ري در جهت كاستن از نفوذ ايران ديگ
در منطقه و دست كشيدن از پي 

 . گرفتن برنامه اتمي خويش است 
 بيشتر از يك سال است كه قواي ●

امريكا در عراق ، بطور سري، دهها تن 
نها را آمظنون ايراني را توقيف كرده و 

 روز در زندان نگاه 4 تا 3به مدت 
هدف اين بوده است كه .  داشته اند 

« روش . ر به مقابله با ايران نكشد كا

از . بوده است » زاد كنآدستگير و 
توقيف شدگان عكس برداري و انگشت 

نها   معين و   آDNAنگاري مي شد و 
 . زاد مي شدند آنگاه آ

      در تابستان گذشته، مقامات بلند پايه 
امريكا به اين نتيجه رسيدند كه زمان 

و .  ست مقابله مستقيم تري با ايران ا
اين بخاطر بيشتر شدن نفوذ ايران در 
منطقه و ادامه دادن به اجراي برنامه 
اتمي و ضرورت منزوي كردن ايران 

 .است 
 تن از عناصر اطالعاتي 150 حدود ●

ن، آعالوه بر. ايران دستگير شده اند 
افسران سپاه پاسداران نيز دستگير شده 

مدركي در دست نيست كه .  اند 
ر مستقيم ارتشيان امريكا را ايرانيان بطو

اما  .  مورد حمله قرار داده باشند 
 سال ايرانيها در عراق فعال 3بمدت 

... بوده اند و مداخله مي كرده اند 
ژنرال مايكل هايدن، رئيس سيا، 

ميزان  مواد و : بتازگي، به سنا گفت 
وجوهي كه ايران به عراقي ها داده و 

بل بر ضد امريكا بكار رفته است، قا
ايران سياست خارجي . مالحظه است 

در پيش گرفته است كه پيروزي طلبي 
 . خطرناكي است 

كه جانشين » بگير يا دستگير كن «  ●
شده ) بگير و رها كن ( دستور پيشين 

. است ،  بدستور رئيس جمهوري است 
او اين دستور را در ديدار و شور با 

  هدف .مشاوران ارشد خود صادر كرد 
ر و دستورهاي ديگر كه در اين دستو
 امريكا را " استراتژي جديد"مجموع 

تشكيل مي دهد، قطع نفوذ ايران از 
كابل تا بيروت و سرانجام ، مجبور 
كردن ايران به چشم پوشي از برنامه 

 . اتمي خويش است 
 بنا بر قول يك مقام ارشد، نقشه هاي ●

: حكومت بوش پنج قسمت دارد 
 و اقتصادي و نظامي، اطالعاتي ، سياسي

بدين نقشه ها منافع ايران . ديپلماتيك 
در خاورميانه  هدف تعرض عمومي 

 . قرار مي گيرند 
     كاخ سفيد  اجازه داده است طرح 
وسيعي به اجرا گذاشته شود كه به زبان 
متداول در جامعه اطالعاتي مجموعه از 
تدابير در قلمروهاي گوناگون خوانده 

ملياتي است فهرستي از ع:  مي شود 
. كه اجازه انجامشان داده شده است 

اين عمليات مي توانند بر ضد حزب 
اهللا لبنان تحت حمايت ايران انجام 

مقامات امريكا در كار تهيه . بگيرند 
طرح مجازاتهاي بين المللي بر ضد 
ايران ، بخاطر حمايت از چند ده 
جنگنده هاي عضو القاعده كه در سال 

تان گذشته و وارد ، از مرز افغانس2001
ميز آاز نقشه، تعرض . ايران شده اند 

تر، طرح الغاي كمك مالي ايران به 
حماس و  تعرض به منافع ايران در 

 . منطقه شيعه نشين غرب افغانستان است 
 بنا بر مقامات حكومت بوش ، هرگاه ●

به ايران در همه جا و در پنج بعد 
تعرض شود، يكي از دو امر اتفاق مي 

مقامات رژيم ايران تمكين مي : افتد 
دست از برنامه اتمي خود بر مي . كنند 

دارند و از مداخله دركشورهاي منطقه، 
و يا  تعرض را با تعرض . باز مي ايستند 

در اين صورت به . پاسخ مي دهند 
قواي امريكا و منافع امريكا و امنيت 
ملي امريكا تعرض كرده اند و  بدست 

كا را موجه خود  حمله نظامي امري
 . ساخته اند 

        از اين رو، مقامات حكومت مي 
هايدن  از رئيس جمهوري : گويند 

خواسته است  از مسئوالن بخواهد 
ربودن ( فهرستي از نتايج احتمالي 

... ) نها وآافراد نيروهاي مسلح يا كشتن 
 . اين تعرض عمومي را تهيه كند 

 
اسرائيل افكار عمومي اسرائيل * 
اده جنگ با ايران مي كند مآرا 

: 
(  روزنامه ايندپندنت چاپ لندن، ◄
خبر مي دهد كه مقامات )  ژانويه 22

سياسي ارشد حكومت اسرائيل و تحليل 
گران دارند افكار عمومي اسرائيل را 

. ماده مي كنند آبراي جنگ با ايران 
دليل اينست كه احمدي نژاد از قبول 
 قطعنامه شوراي امنيت سرباز زده و

رژيم ايران مانور نظامي ترتيب داده 
 . است 

     رهبر مخالفان حكومت ، بنيامين 
:  ژانويه گفته است21نتان ياهو، در 

دولتها و شركتها مي بايد با تحريم 
اقتصادي ايران ، به استقبال  قطعنامه 

قدم اول سلب . شوراي امنيت بروند 
مشروعيت از دولت ايران با وارد 

اسي و مالي يعني كردن فشارهاي سي
 .  مجازات اين دولت  است 

     او افزوده است كه من شك دارم 
حكومت جانبدار قتل عام يهوديان، 
چون حكومت احمدي نژاد  قابل 

يك متخصص اسالم بنام . اصالح باشد 
ساموئل بار  با نظر نتان ياهو موافق 

 . است 
اطالع مي )  ژانويه 20(  لوموند ◄

ام به افكار عمومي دهد كه اسرائيل مد
« بين المللي اعالن خطر مي كند كه 

خطر ايران مجهز به بمب اتم عظيم 
امريكا را عمل تحريص مي . » است 
بديهي است اگر امريكا وارد . كند 

عمل شود، ارتش اسرائيل  از حمله به 
ايران معاف مي شود يا دست كم در 

كارشناسان .  خط مقدم قرار نمي گيرد 
يل مي دانند حمله هوائي نظامي اسرائ

به مراكز اتمي و پايگاههاي موشكي 
ايران، هر اندازه وسيع و ويران گر 
باشد، نمي تواند  تأسيسات اتمي و توان 
موشكي ايران را بطور كامل منهدم 

بنا بر اين اين احتمال وجود .  كند 
 ، در مقام انتقام گيري،دارد كه ايران

 خود شهرهاي 3با موشكهاي شهاب 
بنا بر .  سرائيل را  هدف قرار دهد ا

اين، حكومت مي بايد كشته شدن شمار 
زيادي از غير نظاميان را بپذيرد و افكار 

 . ماده كند آعمومي را پيشاپيش 
     كارشناسان مي گويند  با توجه به 
اجتناب ناپذير بودن حمله انتقامي 
ايران به شهرهاي اسرائيل،  اين كشور 

تر دست به حمله مي بايد هرچه زود 
پيشگيرانه به تأسيسات اتمي و موشكي 

چرا كه مسلم است قطعنامه . ايران بزند 
شوراي امنيت سبب هيچگونه تغيير 

اما هرگاه .  رويه ايران نخواهد شد 
اسرائيل بخواهد دست به اين حمله 

. بزند، نيازمند چراغ سبز امريكا است 
زيرا هواپيماهايش مي بايد  از جنوب 

زيره عربستان وارد قلمرو هوائي شبه ج
عراق شوند و از حريم هوائي عراق  

راهي طوالني را بپيمايند و . عبور كنند 
 هاي اسرائيل در راه 15اف . بازگردند 

 . مي بايد سوخت گيري كنند 
 

استقرار موشكهاي امريكا در * 
اروپاي شرقي، با مأموريت دفاع 

 :در برابر حمله موشكي ايران
 
خبر داده )  ژانويه 26( ويو  چينا ◄

است  كه  امريكا از لهستان  و جمهوري 
چك  خواسته است پايگاههاي موشك 

.  ضد موشك در اين دو كشور بسازد
اين موشكها ، مأمور دفاع در برابر 

جهت .  حمله موشكي ايران هستند 
گيري موشكها بطرف ايران خواهد بود 
و بهيچرو امنيت روسيه را بخطر 

 .  انداخت نخواهند
    هانري اوبرينگ ، رئيس اداره  دفاع 
موشكي امريكا   در حال حاضر ايران 
داراي موشك دوربردي كه اروپاي 

با . شرقي را هدف قراردهند، نيست 
ماده مقابله با آوجود اين، ما مي بايد 

 . خطر باشيم 
 پايگاه موشك 10     امريكا مي خواهد 

و . ضد موشك در لهستان ايجاد كند 
نيز در جمهوري چك، رادارهاي 

 . پيشرفته نصب كند 
اگر گفتگوهاي ما :     اوبرين مي گويد

با لهستان شكست بخورند، ما هنوز 
 .گزينه هاي ديگر در اختيار داريم 

لهستان :      وزارت خارجه امريكا گفت 
و چك پذيرفته اند وارد گفتگو بر سر 

 .جزئيات پيشنهاد امريكا بشوند 
 
 امريكاي تحت حكومت ياآ*

ماده حمله آبوش دارد خود را 
به ايران تحت حكومت احمدي 
نژاد مي كند ؟ فرار به جلو 

 :خطرناك؟
 
در )  ژانويه 29(  نماينده فيگارو ◄

واشنگتن گزارشي را در اين روزنامه 
 :انتشار داده است با اين اطالعات 

 ژانويه بدين سوكه بوش  10 از ●
ا اعالن كرده استراتژي جديد خود ر

است، سخنگويان مختلف حكومت او، 
مرتب تكذيب مي كنند كه امريكا قصد 

توضيح مي . حمله به ايران را دارد 
دهند امريكا تنها مي خواهد جلو 

در .  تحريكات ايران را در عراق بگيرد 
عراق تحريكي جز تحريك ايران 

 .وجود ندارد 
      مواد منفجره اي كه از ايران مي 

 و به گروههاي مسلح عراقي داده يندآ
مي شوند دهها سرباز امريكائي را از پا 

 . ورده اند آدر 
 نفري كه در اربيل دستگير شدند 5 ●

. از مأموران اطالعات و نفوذي بودند 
تشبيار عصيان در عراق آسپاه قدس 

 . است 
غاز موافق آ      روبرت گيت كه در 

ه گفتگو با ايران بود، اينك تغيير روي
ايرانيها پا را از : داده است و مي گويد 

.  گليم خود بيرون نهاده اند و بسيار 
وردن آنخست مي بايد وسائل وارد 

نگاه گفتگو معني آفشار را بكار اندازيم 
 .مي دهد و مي تواند به جائي برسد 

 با فرستادن گروه دومي از ناوهاي ●
 .USS John Cجنگي و ناو هواپيما بر 

Stennis خليج فارس ،  امريكا دو  به
يزنهاور در خليج آناو ( ناو هواپيما بر 

در خليج فارس ) فارس مستقر است 
خواهد داشت و قواي امريكا مي 

 ساعت ، هدفهاي 24توانند  در تمام 
از تأسيسات . خود را بمباران كنند 

ناوگان پنجم در بحرين و از پايگاه 
هوائي بسيار بزرگ در قطر و از مركز 

ندهي عمليات  و نيز از پايگاه فرما
دييگو گارسيا در اقيانوس هند، مي 
توانند  براي بمباران هدفهاي خود در 

قمرهاي . استفاده كنند ايران ، 
 هدف را در 1500مصنوعي امريكا 

  .  ايران شناسائي و مشخص كرده اند

 كيت ويستانلي ، فرمانده دوم ناوگان ●
متفقين در خليج فارس ، كه افسري 

من مطمئن : انگليسي است مي گويد 
هستم كه قصد از اين تداركات نظامي 

 .دادن پيامي به ايران است 
     اما چه نوع  پيامي؟  ناظر امريكائي 

سه : كه در بغداد  است مي گويد 
يا امريكا : احتمال وجود دارند 

استراتژي تعرضي اتخاذ كرده است تا 
ايران را مهار كند و يا  در تاريكي 
مشت بازي مي كند و يا تدارك جنگ 

جيمس دوبينس  . با ايران را مي بيند 
مدير مركز مطالعات پيرامون سياست 
بين المللي و دفاع در رند كورپوريشن 

Rand Corporation بر اين نظر  
است كه الزم نيست يكي از سه راه كار 

مي تواند . را حكومت برگزيده باشد
.  ده باشد تركيبي از سه راه كار را گزي
تا وقتي : گيت، وزير دفاع، مي گويد 

ايرانيان درنيابند  با امريكا بمثابه طرفي 
نها آخوفناك روبرو هستند، گفتگو با 

 .بي فايده است 
:  محافظه كاران جديد مي گويند ●

گرچه جنگ پرهزينه است اما هزينه 
عمل نكردن براي امريكا و متحدش 

 وضعيت . اسرائيل بسيار سنگين تر است 
لبنان و عراق  نشان مي دهد كه بي 

،  عملي در برابر ايران احمدي نژاد 
براي امريكا و اسرائيل بسيار گران تمام 

 نفوذ  تحليل گران وابسته . خواهد شد 
به محافظه كاران جديد در كاخ سفيد 

 .هنوز بسيار زياد است
نچه من آ:      جيمس دوبين مي گويد 

. خطرناكي است مي بينم، فرار به جلو 
حكومت بوش  با استراتژي جديد خود 
در عراق قصدي جز پوشاندن 
ورشكست سياست عمومي خويش را 

همانطور كه با استراتژي جديد . ندارد 
خود در خاورميانه همين قصد را دارد 

ن روز كه بوش شكست خود را در آ.  
عراق خواهد پذيرفت ، مطمئن باشيد 

رانيها كه سرزنشگر هاعراقيها و اي
   . خواهند بود

روزنامه (  ژانويه ، گاردين 31 در ◄
به استناد قولهاي )  انگليسي چاپ لندن 

مقامات امريكائي در بغداد و واشنگتن، 
گزارش مي كند كه  در اين هفته ، 
يك پرونده اطالعاتي محرمانه  شامل 
جزئيات فعاليتهاي ايران در حمايت از 

مله مي گروههائي كه به قواي امريكا ح
نشريه تشكيل . كنند،  تهيه شده است 

اين پرونده را  همراه با گسيل قوا به 
خليج فارس و عراق ، دليل تدارك 

 .جنگ با ايران ارزيابي مي كند 
 
ايران غني : پيشنهاد  البرادعي *

سازي را متوقف كند و همراه 
ن، قطعنامه شوراي امنيت آبا 

بالاجرا بگردد، با مخالفت امريكا 
 :برو شد رو
 
ژانس بين المللي آ البرادعي ، رئيس ◄

 ژانويه، در 26انرژي اتمي ، در 
 از :پيشنهاد مي كند CNN مصاحبه با 

اين سو، ايران غني سازي را متوقف 
كند و از سوي ديگر اجراي قطعنامه 
متوقف شود و دو طرف به مذاكره 

در زير،  واكنشهاي روسيه و . بپردازند 
 :ريكا را مي خوانيد رژيم مافياها و ام

، در كنفرانس 1385 بهمن 11 در ●
مشترك با الريجاني، ايگور ايوانف، 

در  ، دبير شوراي امنيت ملي روسيه
ما : باره پيشنهاد البرادعي گفته است

كنيم ابتكار جديد مديركل  فكر مي
المللي انرژي اتمي براي  آژانس بين
 9 در صفحه تواند قابل   مي"تايم اوت"گرفتن يك 
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توجه باشد، مبني بر اينكه از طرف 
سازي صورت گيرد و  ايران توقف غني

ي  از طرف ديگر توقف تحقق قطعنامه
  . شوراي امنيت عليه ايران1737

حلي براي  ايوانف در خصوص راه   
: يي ايران تصريح كرد ي هسته مساله

جانبه پيچيده  اين مساله به شكلي همه
كه ما شده است و به همين خاطر است 

كنيم پيشنهاد آقاي البرادعي از  فكر مي
  .اين منظر قابل طرح است

 الريجاني ، در كنفرانس مشترك با ●
، در باره پيشنهاد البرادعي گفته ايوانف 

يي ايران  ي هسته  البته مساله:  است
موضوعي چند ضلعي است و هر 
پيشنهادي در اين راستا بايد به طوري 

فع طرفين را مناسب پرورش يابد و منا
معتقدم بايد براي بررسي . در نظر گيرد

اين پيشنهادات وقت گذاشت و 
ظرفيت حل اين پيشنهادات را براي 

  .يي ايران مدنظر قرار داد ي هسته مساله
وي با اشاره به مذاكراتش با ايوانف     

وگوها بررسي كرديم  در گفت: گفت
توانيم به نحوي معقول با  كه چطور مي

. ويميي ايران مواجه ش ستهي ه مساله
يكي از اين پيشنهادات موضع البرادعي 

  .است
 ژانويه ، امريكا پيشنهاد 29 در ●

متوقف كردن . البرادعي را رد كرد 
اجراي قطعنامه شوراي امنيت پذيرفته 

زيرا بنا بر قطعنامه ايران مي . نيست 
بايد فعاليتهاي غني سازي خود را 

 ماه فوريه متوقف كند و شورا تا پايان
به ايران مهلت داده است قطعنامه اش 

قطعنامه روشن است و . را اجرا كند 
 . محلي براي تفسير باقي نيست 

 فوريه مي بايد 23    البرادعي تا 
گزارش خود را در باره اجرا شدن يا 
نشدن قطعنامه شوراي امنيت به اين 

 .شورا تسليم كند 
 در گزارش زير كه از: انقالب اسالمي 

جنگ « ايران است ، نگرش از درون به  
يا سياست خارجي رژيم » زنبور با فيل 

بدين . مافياهاي نظامي  را مي يابيد 
مده در آسان، اطالعات و نظرهاي جمع 

دو فصل، وضعيتي را كه وطن ما، ايران ، 
  :نست، شفاف ، نشان مي دهندآدر 

 
 

خامنه اي و احمدي 
نژاد موقعيتهاي ايران 

را يكي پس از 
ديگري از دست مي 
دهند و فرصتها را مي 

 سوزانند :
 
 

ن زمان كه سردار عباسي، مدير       آ
استراتژي و دكترينال سپاه پاسداران، 
در تلويزيون ظاهر شد و دم از نابودي 
امريكا در جنگ با عراق مي زد،  روشن 
كرد كه  او و افرادي همانند او براي 

اين زيرا  .  ايران خطرناك هستند 
افراد ناتوان و نااليق بار ديگر ايران را  

و جنگ ... گرفتار محاصره اقتصادي و
 . مي كنند 

ن زمان كه دكتر متقي كه همانند       آ
عباسي فكر مي كند،  در تلويزيون 

دكترين جنگ « ايران ظاهر شد و از  
دفاع كرد و  در برابر »  زنبور با فيل 

پاي فيل اين نگراني كه بسا  زنبور زير 
 بله ممكن است اما :له مي شود، گفت 

ما تا جايي كه بتوانيم بايد به اين فيل 

نيش بزنيم و تا جايي كه امكان دارد 
بايد براي نيش زدن به فيل تعداد زنبور 
هاي خود را  افزايش دهيم، روشن 

مده آكرد كه رژيم  موقعيتهاي بدست 
را از دست بدهد كه حاصل مداخله 

 در افغانستان و عراق و نظامي امريكا
رويه افراطي هاي اسرائيل در فلسطين 
و لبنان هستند و فرصتهايي را بسوزاند 
كه حاصل شكست امريكا در عراق و 
افغانستان و شكست اسيرائيل در لبنان و 

 .فلسطين  هستند
     استراتژيست هاي رژيم مافياها  فكر 
مي كردند با ازدياد زنبورها ست كه 

چون . سيب برسانندآبه فيل مي توانند 
جز به زور فكر نمي كنند و بخصوص 
نمي خواهند مردم ايران و مردمان 

زادي بجويند، به آكشورهاي ديگر 
نكه به سراغ سياستي بروند كه آجاي 

ابتكار را از دست امريكا و گروههاي 
مسلح خارج و در دست مردم هر كشور 
قرار دهد و در برابر سياست جنگ و 

ونت كه نتيجه مداخله امريكا توسعه خش
شتي ملي را در هر كشور آبود، سياست 

رويه كنند، عامل تشديد خشونتها شدند 
نجا پيش رفتند كه امريكا موفق آو تا 

شد بار اين تقصير بزرگ را از دوش 
خود بردارد و بر دوش رژيم ايران 

 . بگذارد 
 
 زنبوري كه حزب اهللا لبنان بود ◄

 :  دهدنيش خود را از دست مي
    وقتي حسن نصر اهللا گفت كه اگر 
مي دانستيم از رهگذر گروگانگيري دو 

سيب به ما وارد آسرباز اسراييلي اينقدر 
مي شود، دست به اين كار نمي زديم 
معلوم شد كه در حمله ناكام اسراييل 
به لبنان، نيش اين زنبور نيز از بين 

از شكست اسرائيل در لبنان . رفته است 
براي مقابله با حمله زنبورها ، ببعد،  

امريكا  از روش جنگ جوجه تيغي با 
ضربه ها را بر دم مار . مار استفاده كرد 

حزب اهللا : ن را فلج كرد آوارد كرد و 
لبنان كه در جريان جنگ ، لبناني ها را 
متحد حامي خود داشت، به مقابله با 

جنگ با . حكومت لبنان برخاست 
 جنگ با اسرائيل جاي خود را به

حكومتي داد كه از حمايت غرب و 
 .دنياي عرب برخوردار است 

    با گذشت يك ماه  از  حركت حزب 
اهللا براي ساقط كردن حكومت لبنان، 
اين حكومت برجاست و نخست وزير 

ن براي شركت در كنفرانس جهاني آ
براي كمك به باز سازي لبنان ، به 
. پاريس رفت و با دست پر بازگشت 

 با تشكيل كنفرانس در پاريس، همزمان
در دانشگاه بيروت، شيعه و سني به جان 
هم افتادند و كشته هاي و زخمي هاي 
اين درگيري، لبنان را نيز يكي ديگر از 

نها، ايران آكشورهائي جلوه داد كه در 
 ! باني جنگ شيعه و سني شده است 

ن زمان، بي آ     حزب اهللا لبنان كه در 
و اولمرت، با ربودن توجه به نقشه بوش 

ويز ساخت و موجب آدو سرباز، دست 
حمله وحشيانه اسرائيل به لبنان شد ، با 
مقاومت سخت مدافعان ، لبنانيها و 
دنياي عرب را ناگزير كرد پشت سرش 

اين بار،  بخاطر  سوريه و . قرار بگيرند 
كمر بند « نيز شتاب رژيم در ايجاد 

. د، در پي تصرف دولت لبنان ش» شيعه 
اين بار، سني ها و بخشي از مسيحي 

هاي لبنان و تمامي دنياي عرب را  
نها آبهانه هم براي . برضد خود كرد

ايران مي خواهد كمر بند : ساخت 
ورد و باكي از به خاك و آشيعه بوجود 

 . خون كشاندن دنياي اسالم ندارد 
     با حركت حزب اهللا ، ترور رفيق 

ب اهللا حريري  به گردن سوريه و حز

نكه اين احتمال قوي آحال .  افتاد 
است كه  ترور عمل شومي بود كه 

زيرا  با اين . اسرائيل انجام داده باشد 
كار هم رفيق حريري را از بين برد و 
هم سوريه را از لبنان خارج ساخت و 
هم حزب اهللا را از حمايت سوريه دور 

به ترتيبي كه  وقتي لبنان را . ساخت 
ب هاي وحشتناك خود زير ضربات بم

گرفت،  از سوريه كار زيادي در 
حمايت از حزب اهللا ساخته نشد و  
اسراييل توانست ظرف يك ماه لبنان را 

 .به زمين سوخته اي تبديل نمايد 
 
زنبور دومي كه دارد نيشش كنده ◄

 :مي شود حماس است 
    از زنبورهاي ديگر يكي حماس است 

 عرب  كه امريكا ، با همدستي كشورهاي
امريكا به : نست آدر حال كندن نيش 

اتفاق عربستان به محمود عباس و 
سازمان فتح كمك مي كنند و ايران به 

 جنگ با اسرائيل رها شده و .حماس 
دو طرف مشغول جنگ با يكديگر 

حماس مي داند كه موقعيت . هستند 
از اين . خود را از دست داده است 

را رو، محمود عباس انتخابات زود رس 
. پيشنهاد مي كند و حماس نمي پذيرد 

لت فعال آتبليغات بر ضد حماس بمنزله 
ايران و شيعه ، موجب تضعيف موقعيت 

 .حماس شده اند 
     تا اينجا ، استفاده از دو زنبور ، از 
جمله براي اين كه امريكا دست از 
واداشتن شوراي امنيت به صدور 
قطعنامه بردارد، هم حزب اهللا و حماس 

ا در لبنان و فلسطين ضعيف كرد و هم ر
موقعيتي را از دست ايران بدر برد و 
هم كشورهاي عرب را با اسرائيل و 
امريكا ، برضد ايران و سوريه و 
سازمانهاي تحت حمايت اين دو، متحد 

 .كرد 
 
 زنبور سومي كه مقتدي صدر و ◄

جيش المهدي او است نيز دارد رها 
 :ي دهدمي شود و رويه خود را تغيير م

 بعد از اعالن استراتژي بوش و هدف  ●
هجوم همه جانبه كردن ايران، مقتدي 
صدر قصد سفر به ايران را كرد اما به او 

 . وزير ندادند 
 يكي از سرداران سپاه را اسرائيل ●

هنوز دانسته نيست . دستگير كرده است 
اما . او در كجا دستگير شده است 

ساز بنا دانسته است كه مافياهاي بحران 
دارند از راه انجام تروري پر سر و 

 .ورند آصدا، بحران پديد 
 طي هفته هاي اخير، مقتدي صدر از ●

روياروئي با قواي امريكا و دولت عراق 
انصراف او . منصرف شده است 

. امريكائيها را متعجب كرده است
عبدالحسين كعبي از سران سازمان 
تحت رهبري مقتدي صدر،  حتي 

ما با دولت عراق در  « :گفته است 
رام سازي عراق، آكامياب كردن طرح 

اگر طرح . همكاري كامل مي كنيم 
يك طرح عراقي است و دولت عراق 

ن را اجرا مي كند، ما  با دولت آ
ن هم، آپيش از . » همكاري مي كنيم 

گروه صدر در مجلس عراق كه گفته 
بود حمايت خود را از حكومت مالكي 

، اعالم حمايت از پس مي گيرد، از نو
 . همان حكومت كرد 

     خليل زاد ، سفير امريكا در عراق  
نچه ما مي توانيم ببينيم ، آ: مي گويد 

اگر اين تغيير يك . تغيير رفتار است 
تغيير قلبي و واقعي باشد، چيز خوبي 
است و اگر تغيير تاكتيك است ، ما مي 

 . بايد هوشيار باشيم 

ير رويه را رژيم       اما نان اين تغي
زيرا  اگر . ايران نمي تواند بخورد 

ن را آبموقع عمل كرده بود و بوش 
عامل اصلي وضعيت جديد نكرده بود، 
هم موقعيت ايران در عراق تحكيم مي 
شد و هم رژيم مي توانست از امريكا 

در خود عراق  گفته مي .  امتياز بگيرد 
شود صدر و گروه او متوجه شده اند 

 شدن به دست نشاندگي كه معروف
.  سيب پذير تر مي كند آنها را آايران، 

بدين جهت مقتدي صدر از سفر به 
حال اينكه . ايران منصرف شده است 

در ايران، علت نيامدن او را خودداري 
 . رژيم از دادن ويزا  به او مي گويند

     زنبوري كه مقتدي صدر و سازمان 
ابسته او بود  هم مانند زنبورهاي ديگر و

به دالرهاي نفتي ايران بود و با تزريق 
. مده بود آدالر و دادن اسلحه بوجود 

اما كار تا جائي پيش رفته است كه 
دارد ايران را وارد جنگ شيعه و سني 

 .  در دنياي اسالم مي كند 
 
 سومالي نيز  مداخله ايران سبب شد ◄

 :از دست برود 
ن آ    زنبور ديگري كه ايران روي 

حساب باز كرده بود  جنبش خيلي 
براي اين . مسلمانان در سومالي بود 

كه نيش اين زنبور كاري شود، پول 
زيادي هم خرج كرد و حتي نفرات 

اما همين مداخله، . روانه سومالي كرد 
به امريكا بهانه داد و دولت حبشه را بر 

در . ن داشت به سومالي حمله كند آ
اين حمله، قواي هوائي و دريائي 

نتيجه اين . ريكا نيز شركت كردند ام
شد كه نيش اين زنبور را هم كندند و 
خود زنبور هم دارد زير پاي فيل له 

 . مي شود 
 
 افغانستان، زنبوري كه به بزرگي ◄

زنبور عراق نيست اما امريكا را سخت 
بزحمت انداخته است نيز، بر اثر 
            مداخله مافياها، دارد بي رمق 

 :مي شود 
 :     نخست اين دو خبر  
نفوذ ايران منشاء :  افغانيها مي گويند ●

تنش و برخوردهاي خونين ميان سني 
و شيعه ، در غرب افغانستان، در منطقه 

 .  هرات است 
      سيد حسين انصاري حاكم هرات 

ايران در ساختن جاده ها و : مي گويد
مساجد در ايالت هرات و مدرسه ها و 

. كابل، ميليونها دالر خرج كرده است 
اما رفيق شهير ، رئيس مجلس محلي 

شيعه هاي همسايه به شيعه : مي گويد 
هاي هرات كمك مي رسانند و سني 

.  ها از اين وضعيت بسيار ناراضي هستند 
حمايت ايران از شيعه هزارجات سبب 
پيدا شدن سر و كله طالبان شده است 

.  تشه هستند آ ضد شيعه هاي دو كه
 درصد جمعيت 20شيعه ها كه 

افغانستان را تشكيل مي دهند، اينك 
 .گرفتار تنشي خونين با سني ها هستند 

 امريكائيها در افغانستان نيز سياست ●
سابق بيشتر . جديد در پيش گرفته اند 

ن را با آعمليات نظامي بود اما حاال 
مي كارهاي  ديگري دارند همراه 

تشديد تنش ميان سني و شيعه، . كند
 موقعيت يكي از كارهائي است كه اوال 

ايران را در افغانستان از بين مي برد و 
  به قواي امريكا نقش نيروئي را ثانيا 

مي دهد كه اگر نباشد، افغانستان غرق 

بنا . جنگهاي مذهبي و قومي مي شود 
بر اخبار، بوش مي خواهد از كنگره 

 ميليارد 8 تا 7 بودجه بخواهد يك
دالري را براي هزينه هاي امنيت و 
عمليات عمراني در افغانستان و تأمين 
كسر بودجه دولت افغانستان ، تصويب 

كرزي هم از طالبان خواسته . كند 
است بر سر ميز مذاكره بيايند تا به 
جنگ و خون ريزي در افغانستان پايان 

 .داده شود 
د در بهار وارد      امريكائيها مي خواهن

ناتو نيز بر . عمليات نظامي وسيع بشوند 
. قواي خود در افغانستان افزوده است

 ايران هم دارد از زنبور افغاني فعال
نيش مي خورد و موقعيت خود را هم 
حفظ نكرده است تا با امريكائيها به 

 .معامله بنشيند
 
 احمدي نژاد در امريكاي التين به ◄

 :! دنبال خريد زنبور
        در روزهائي كه در تهران صحبت 
كنار زدن احمدي نژاد بود، او به 

با چاوز صندوق مشتركي . ونزوئال رفت 
نيز تشكيل داد اما زنبوري كه به فيل 

. امريكائي نيش كاري بزند، نيافت 
دولتهاي امريكاي التين همين قدر كه 
امريكا سر به سرشان نگذارند، راضي 

 درافتادن با حال و حوصله. هستند 
سازمانهاي مسلح . امريكا را ندارند 

تشكيل دادن و به كارهاي تروريستي 
دست زدن نيز بهانه دادن به امريكا 

 است و نه نيش زدن به فيل 
    نتيجه اين كه  بحران سازان مخفي 
در پوشش حكومت هاي قبلي عمل 
مي كردند و به دست خامنه اي  بر سر 

اكميت مدند، در طول مدت حآكار 
خود ، در ظاهر،  از سياست درگيري با 
امريكا جهت نابودي اسراييل پيروي 
كرده اند و در باطن ، براي افراطيهاي 
.  امريكائي و اسرائيلي دليل تراشيده اند
« مجموع هزينه اي كه اجراي 

برداشته » دكترين  جنگ زنبور با فيل 
.   ميليارد دالر است 7است، حدود 

 از دست رفته و سرانجام، پولهاي
موقعيتها از بين رفته و  به امريكا فرصت 
داده شده است دكترين جنگ جوجه 

 .ورد آتيغي با مار را به عمل در
     امروز ايران در موقعيتي قرار 
گرفته است كه  مردم ايران مي بايد 
انتخاب كنند ميان  وضعيتي مانند 

 هزار 700وضعيت عراق با بيش از 
ن نيم گريخته از كشته و يك ميليو

كشور و كشت و كشتار روزانه و يا 
مقابله با دولت نادان و خيانتكار خامنه 

بدون ترديد .   احمدي نژاد –اي 
برخاستن  براي تغيير دولت و حاكميت 

سيب و زيانش به مردم و آدر ايران، 
كشور به يك هزارم  زيان حمله 

 . امريكا به ايران نمي رسد 
دانند كه امريكا     مردم به خوبي مي

بخاطر ما و حذف حاكمان ستمكار، به 
ايران حمله نمي كنند ، همانطور كه 
بخاطر مردم عراق و حذف صدام 
حسين نيز نبود كه به عراق حمله 

براي حذف ميالسويچ هم به .  كردند 
يوگسالوي حمله نكردند و به خاطر 

ن كشور را آمردم يوگسالو نبود كه 
اه دلسوختن از ر. تكه پاره كردند 

ن آبراي مردم افغانستان نبود كه به 
كشور حمله كردند و با وحشيانه ترين 

 .شكل با مردمش عمل كردند
   امريكا براي سلطه دراز مدت بر دو 

 درياي بزرگ نفت و منابع عظيم گاز 
دست به اين كارها زده است نه براي 
ايجاد دموكراسي كه حاال ديگر شعار 

  .ن را نيز نمي دهد آ
 10 در صفحه 
 

تعرض عمومي



                                                                                                                                                                                       

 

 

10 
 

 
 

   1385  بهمن    29 تا 16     664 شما ره  2007  فوريه  18  تا 5  ا ز

 

 

      وجد برخي از ايرانيان متعصب تر 
از امريكا به امريكا به گونه اي است كه 
انسان فكر مي كند اينها از چه نوع 
موجوداتي هستند كه براي حمله 
امريكا به ايران اينقدر خوشحالي مي 
كنند و دست به كار شده اند و امريكا 
را بيشتر تحريك مي كنند كه به ايران 

 !له كند حم
نها بايد بدانند كه حتي اگر امريكا     آ

به ايران حمله كند و حاكميت از بين 
برود ، در ايران،  جايي براي خائنان  

چلبي و عالوي در عراق . وجود ندارد 
در ايران، محلي عملي . تجربه شدند 

 .  نها وجود ندارد آبراي 
 رويه شير در برابر ضعيف و روباه در ◄

 :   برابر قوي 
    بنابر مشاهده،  هر زمان حاكمان 
ايران متوجه شده اند كه طرف مقابل 

براي درگيري با ايران مشكل دارد،  
و وقتي . بحران را سخت تر كرده اند 

ديده اند  طرف مقابل زورش زيادتر و 
ماده درگيري است،  به سرعت كوتاه آ

ميلياردها دالر باج داده . مده اندآمي 
و اين .  سركشيده اند و يا جام زهر 

ملت بوده است كه مي بايست تقاص 
حماقت و زورباوري اين خائنان را 

 .پرداخته است 
  در زمان خميني، اين رويه را در ● 

: چند مورد به عينه مشاهده كرديم 
با . مورد اول مورد گروگانها بود 

سازش پنهاني از سوئي و با گرفتن 
تصميمات خائنانه و احمقانه توسط 
امثال بهزاد نبوي و هاشمي رفسنجاني 
و خامنه اي از طرف ديگر، كار ايران 
به جايي رسيد كه در قبال آزادي 
گروگانها نه تنها امتيازي به دست 

 ساله و 8نياورد بلكه هزينه يك جنگ 
نقره داغ به قول ( چند ميليارد دالر 

كه امريكا باال كشيد را پرداخت ) كارتر 
وجب شد تا ن گروگانگيري  مآ.  

همين االن خسارت حركت نابخردانه 
تعدادي دانشجوي كه بي فكر عمل 

لت فعل آكرده اند  را بدهيم كه 
اجراي طرحي شدند كه در امريكا تهيه 

 . شده بود 
.  ساله بود 8    مورد دوم جنگ 

ن شد كه آ براي 60كودتاي خرداد 
ن، آجنگ ادامه يابد و در سايه شوم 

بعد از .  قرار شود استبداد مالساري بر
آن همه لجبازي هاي نابخردانه خميني 
و عده اي ازمشاوران خائن او، بالخره 
جنگ را در بدترين شرائط و با سر 

. كشيدن جام زهر ، به پايان رساندند 
 سال جنگ را مردم ايران 8بهاي 

 . پرداختند 
 اما خامنه اي نيز  همان رويه را در ●

 : پيش گرفته است 
 اول،  براي قبوالندن  صلح به      بار

.  مقتدايش خميني، به گريه افتاده بود
به قول اردبيلي گريان از خميني 
درخواست مي كرده است قطعنامه را 
بپذيرد قبل از اينكه عراق وارد كشور 

« خميني . شود و خوزستان را فتح كند
از گريه هاي اين افراد،  مجبور » متاثر

ر همان د!  شد جام زهر را بنوشد 
زمان بود كه هاشمي رفسجاني و 
رضايي و ديگر سردمداران هم براي 

نجات خود دست به هر كاري زدند  
تا خميني را وادارند به پذيرش قطعنامه 

 .رضايت دهد 
   بار ديگر دوم، بعد از جنايتهاي 

« سياسي بود كه ايادي خامنه اي 
خامنه .   ناميدند » قتلهاي زنجيره اي 

اهده كرد در ايران و اي زماني مش
جهان سردسته جنايتكاران شده است، 
با همه دشمني كه با شهيد فروهر 
داشت،  دم از رفاقت با فروهر زد و او 

.  بود  ... را از افرادي شمردكه شجاع و
خامنه اي به خوبي ميدانست كه 
اوضاع خيلي خراب است وگرنه او 
خود باني جنايتها بود و جنايتها توسط 

 انجام گرفته بودند كه او در سازماني
دادگاههاي انقالب و .  ن بود آرأس 

واواك  تحت امر  او دست به كشتار 
مي زد و او هرگز خم به ابرو نمي 

 ساعت ، 24اين بار، چون ظرف . ورد آ
قاي بني آدر خارج از كشور، توسط 

مر و مأموران جنايت معرفي آصدر، 
شدند و جاي حاشا باقي نماند، مدعي 

كساني كه دست به اين كارزده اند شد 
. از اسراييل و امريكا خط گرفته اند

خودش و افراد زير دستش در سازمان 
 .  ترور را مي گفت

     خامنه اي خوب مي دانست كه اين 
بيت « افراد سازمان ترور، تحت اداره 

بودند كه احمد خميني را » رهبري
دستور قتل سيد احمد خميني .  كشتند 

و داده بود و اگر حرفهاي را شخص ا
او صحت داشته باشد كه عامالن از 
امريكا و اسراييل خط مي گرفته اند 
پس خود او بوده و هست كه با امريكا 
و اسراييل رابطه داشته و نه همسر بي 

 .چاره سعيد امامي 
مردم هنوز يادشان :      بار چهارم 

نرفته است كه به دستور او بود كه در 
، 78 تير 18 نيمه شب ساعات بعد از

گروه انصار حزب اهللا جوانان دانشجو 
را از پنجره، با فرياد  يا زهرا و يا امام 
حسين، به حيات خوابگاه پرتاب 

وقتي خبر به خامنه اي رسيد .  كردند
« كه دانشجويان كتك خورده به سوي 

مرگ بر « ، با شعار  » بيت رهبري 
 راه پيمايي مي كنند،  در»  خامنه اي 

تلويزيون ظاهر شد و در حالي كه 
گريان بود از عمل كساني كه  اين كار 

بعد ، . را كرده بودند، اظهار تنفر كرد
ترتيب ديدار با دانشجويان را داد  و 
دانشجويان را بغل كرده بود و اشك 

 .تمساح ريخت 
ن زمان مردم در تلويزيون مشاهده     آ

ن ابهت مصنوعي كه براي آكردند كه 
 اي مي ساختند، از ميان رفته و خامنه

 .  شكار گشته است آحقارت او 
       اما از مواردي كه تاريخ هيچگاه 
از ياد نمي برد، فرار او از جبهه كرخه 
كور است وقتي قواي عراق دست به 
پاتك زدند و خامنه اي وضعيت را 
سخت ديد و از ميدان گريخت و سبب 
فرار سربازان و تبديل پيروزي به 

ن فرار مفتضحانه، آبعد از . ست شد شك
مدتي  خود را به ارتشي ها و پاسدارها 

 .نشان نمي داد 
     وضعيت فعلي نشان مي دهد كه 
خامنه اي موقعيتها را از دست داده و 

بنا بر سابقه، . فرصتها را سوزانده است 
او و دستياران او به فكر توانائي مردم 

 او ايران به پرداخت هزينه بحراني كه
. و احمدي نژاد ساخته اند، نيستند 

نگرانيشان بخاطر ماندن يا نماندن 
 .  خودشان بر حاكميت است 

     البته صحبتهايي هم از نوشاندن جام 
از . زهر به  احمدي نژاد ، مي شود

جمله، طرح انتخابات توأم رياست 
جمهوري و مجلس، موجب كاهش 

دوره رياست جمهوري احمدي نژاد  
اين طرح چه پيشنهاد و . مي شود 

تصويب شود و خواه نشود، حاكي از 
ن طريق مي آنست  كه به اين يا آ

 .خواهند جام زهر را به او بنوشانند
    جنگ طلبان در رژيم با اين تبليغ 
كه امريكا بلوف مي زند و اگر هم 
حمله كند، دماغش را به خاك مي 

ن آماليم،  واقعيتي را بروز مي دهند و 
 اگر نتوانند كشور را در لبه اين كه

پرتگاه  جنگ نگاه دارند،  فاتحه 
بد . حاكميت خود را خوانده اند 

ورده اند اينست كه اين بار آبياري كه 
. بحران يقه شان را گرفته است 

مخالفتهايي كه در خود رژيم اظهار مي 
شود گوياي وضعيتي است كه هرگاه 
بخواهند با كشيدن جام زهر به بحران 

 مالي –مه بدهند،   مافياهاي نظامي خات
كه حكومت را در دست دارد مي بايد 

اينست . طعم مرگ سياسي را بچشند 
كه نگراني شديد وجود دارد كه در 
مقام فرار به جلو، دست به بحران 

 .سياسي خطرناكي بزند 
    در اين روزهايي كه جنگ افروزان 
امريكايي نيروهاي خود را به سوي 

ن گسيل داشته اند و هر مرزهاي ايرا
به .  روز در شيپور  جنگ مي دمند

ناگاه رييس جمهور نادان  ايران در 
شرايطي كه بحث بودجه در مجلس در 
حال بررسي است و مي بايست در 
مجلس حاضر  شود و به مجلسيان پاسخ 
دهد، به همراه گروهي ديگر از نادانان 
به ونزوئال مي رود  تا باتفاق چاوز، 

راي مبارزه با امريكا بوجود صندوق ب
 . ورد آ

دانستني است كه به تازگي وخامت      
اوضاع را مسئولين نزديك به خامنه اي 
هم به خوبي احساس كرده اند و در 
حال ايجاد شرايط مقابله با دار و دسته 

 .جنگ طلبان هستند 
    زماني كه مشاور او حسين 
شريعتمداري باشد ، او نيز خيالهاي 

ا واقعيت مي انگارد و مدعي مي خود ر
دنيا دارد احمدي نژادي مي « شود 
در دنياي خيال، قطعنامه . » شود 

شوراي امنيت را كاغذ باطله مي 
خواند و رأي دهندگان به قطعنامه را 
تهديد مي كند كه خود گرفتار بال مي 

باز دردنياي خيال مدعي مي . شوند 
 شود دنيا با ايران است و امريكا منزوي
است اما در عالم واقع، اجالس عمومي 
سازمان ملل هركس را كه منكر 

. هلوكاست شود، محكوم مي كند 
وزير دفاعش امريكا را تهديد به نابود 
شدن مي كند و در عالم واقع، 
پاسداران و ارتشيان وطن دوست، به 
.  سختي نگران سرنوشت ايران هستند 

يكچند باور مافياها اين بود كه خامنه 
.  را چون موم در دست خود دارنداي

نوار گفتگوهاي احمدي نژاد و مصباح 
يزدي را نزد خامنه اي بردند و 

شفتن او بعالوه بيماريش و  انزواي آبر
» انتخابات « ايران در جهان و نتايج 

فاصله . كذائي، ورق را برگرداند 
شد » مد روز « گرفتن از احمدي نژاد 

   . 
 اين نتيجه اين رييس جمهور شديدا به

رسيده است كه تنها با ايجاد بحران و 
جنگ است كه مي تواند بر حكومت 
خود ادامه دهد اما گويا فراموش 
كرده است كه االن سال شصت نيست 
و مردم در ايران به هيچ روي ديگر 
حاضر به پذيرش يك جنگ نيستند و 
اين درگيري موجبات از هم پاشيدگي 

 وجود قدرت اين حاكمان نادان را به
 .مي اورد 

 
 نياز رژيمهاي عرب به برانگيختن ◄

تعصبات مذهبي و راه انداختن جنگ 
 :سني با شيعه

    كشورهاي مصر و عربستان و اردن و 
خالي » ايدئولوژي « امارات و  قطر از 

ديگر نه ناسيوناليسم ناصر وجود . هستند 
رژيم مصر راه و رسم وابستگي ( دارد 

با اسرائيل را در به امريكا و همكاري 
و نا ايدئولوژي بعث ) پيش گرفته است 

يد و نه حتي وهابي گري آبكاري مي 
و » اسالم « بن الدن اين  ( سعوديها 

ن را از دست سعودي ها آعلمداري 

ورده است و جز بكار وحشيانه آبدر 
كار برد دارد ) يد آترين خشونتها نمي 

امريكا منفور ملتها مي شود،  اما اين . 
ژيمهاي فاسد و وابسته ده چندان  ر

بنا بر اين ، راهي . منفور   مي شوند 
برايشان جز بزرگ كردن خطر نفوذ 
ايران در كشورهاي عرب و خطر شيعه 
و ايجاد دشمني و جنگ راهي براي 

 . بقاي خود نمي يابند 
     از اين رو، از مدتها قبل در كار 
برانگيختن تعصبها بر ضد  ايران و شيعه 

و »  كمر بند شيعه «تا پاي .  دند بو
« رفتار خامنه اي و احمدي نژاد بعد از 

رژيم ، بميان نبود، » يك دست شدن 
تنها .  مد آكاري از دستشان بر نمي 

توانسته بودند  فتاوي در مورد قتل 
شيعيان از برخي از مفتيان مزدور 

اما خامنه اي و احمدي .  دولت بگيرند
 كار اين دولتها »اصول گراها « نژاد و 

خرين اظهارات  آ در : سان كردند آرا 
معاون وزير امور خارجه مصر بود كه 
ايران هم در عراق و هم در لبنان و هم 
در فلسطين و حتي در سوريه با دادن 
پولهاي زياد تالش دارد شيعه را 

به همين دليل بود كه .  قدرتمند نمايد 
يكچند از كشورهاي اهل تسنن را با 

هماهنگ ساختند تا  با ايران وارد خود 
از عوامل  اتحاد . درگيري شوند 

شومي كه گفته مي شود ميان امريكا و 
مده آكشورهاي سني و اسرائيل بوجود 

است ،  يكي و در شمار عوامل بزرگ 
اين . رژيم مافياهاي نظامي مالي است 

رژيم است كه ايران را دارد در دنياي 
ايراني كه  . وردآاسالم به انزوا در مي 

با انقالب بزرگش ، بار ديگر، ايران را 
قلب دنياي اسالم كرده بود و به ملتي 
تاريخي فرصت رهبري اين دنيا به 

 . زادي بخشيده بود آرشد در 
هالل « يا  » كمر بند شيعه «  بخاطر ●

 1000 ساله و 8يك جنگ » سبز شيعه 
ميليارد زيان را روي دست مردم ايران 

ن يك نسل آ جنگي كه در پس. نهادند 
ايراني نفله شد، باز ميلياردها دالر خرج 

» دكترين جنگ پيشگيرانه « كردند و 
« را پيش از بوش تدوين كردند و 

نتيجه . را رويه كردند » النصر بالرعب 
اين شد كه كشورهاي منطقه بر ضد 

مگر آنهايي كه با .  ايران  بسيج شدند
مي پول ايران به زندگي خود ادامه 

 .دادند 
  امروز كه پرده ها كنار زده شده ●

اند، در تهران ، اهل نظر از خود مي 
يا سناريوي حمله اسراييل به آ: پرسند 

ن به صحنه نيامد تا در آلبنان، براي 
همان حال كه حزب اهللا را نابود كنند، 

شدت واكنش احتمالي دنياي اسالم را  
در صورت حمله به ايران، اندازه 

    وقتي ديده شد كه نه تنها بگيرند؟
هيچ كشور اسالمي در مقابل حمله 
چنان ويرانگري،  موضع نگرفت، بلكه 

ن شدند كه آكشورهاي عرب نگران 
مبادا پيش از نابودي حزب اهللا جنگ 
متوقف شود، دست بكار بر انگيختن 
دشمني سني با شيعه و به محاصره 

وردن ايران آخصومت مذهبي در 
 و احمدي نژاد خامنه اي. شدند 

بيشترين بخش كار را با تحريكات ابلهانه 
آن روز گمان مي بردند . خود كردند 

حمله به ايران ، جهان اسالم را به 
اگر امروز مردم . ورد آعصيان مي 

دنياي اسالم از حمله به  ايران رضايت  
خاطر نيابند، حداقل اينست كه براي 
.  اعتراض به خيابانها  نخواهند ريخت 

ين انزوا را نه تنها مردم ايران احساس ا
مي كنند، بلكه  در خود رژيم يكي از 
داليل مخالفان ادامه رياست جمهوري 

 . احمدي نژاد است 
در فصل چهارم : انقالب اسالمي 

خبرهائي را مي يابيد كه خبرهاي 
  :فصلهاي پيشين را توضيح مي دهند

 
 

واپس رفتن ها در 
قلمروهاي اتم و 

ق و موشك و عرا
لبنان وجام زهر را 

خامنه اي بايد 
سركشد چون مردني 

 ! :است
 
 
 بيماري خامنه اي موجب شده ◄

 در او  گمر عهيشااست ، زود به زود 
 بد او   حال.  انتشار پيدا كند تهران
 و صدا ني كه مسئولي به گونه ا . است
 ،مرگ  عهيشا تكذيب  در مقام  مايو س

ع  ( ني امام حسيادارز عاني در جروا
 او را نشسته بر صندلي ، نشان دادند ، ) 
كه بيماريش  حال و نزار ي بچناناما  . 

گويي صورت وي . قابل پوشاندن نبود
را گريم كرده بودند چون بسيار سرخ 

تازه ، . تر از اطرافيون به نظر ميĤمد 
فيلم روز تاسوعا را يك روز بعد و فيلم 
 روز عاشورا را نيز يك روز بعد با زير
نويس پحش كردند  چرا كه گرفتن و 
پخش  فيلم مستقيم از كسي كه بيمار 
است و هر آن احتمال بهم خوردن 

نتيجه . حالش ميرود مشكل ساز است 
كار صدا و سيما اين شد كه بيماري 

 .خامنه اي بر مردم معلوم گشت 
مرگ او را  عهي شاندي گويم يرخب      

 دستگاه خود انتشار مي دهد تا ببيند
اما بيشتر . واكنش مردم چيست 

فرستنده ها به زبان فارسي هستند كه 
از خارج پخش مي شوند و خبر مرگ 

  .خامنه اي را منتشر مي كنند 
 به شدت نگران شده  مقامات رژيم ◄

نكه روسها و چيني ها  با آ براي . اند 
قطعنامه سومي موافقت نكنند، با امضاي 

ي نها باجهاآقراردادهاي نفتي به 
صحبت بر سر .  سنگين مي دهند 

اينست كه چه كسي جام زهر را سر 
 مالي حامي –مافياهاي نظامي . بكشد 

خامنه ( قا آ: احمدي نژاد مي گويند 
زيرا پايش . بايد اين كار را بكند ) اي 

 . لب گور و رفتني است 
نكه اندازه ترس مقامات رژيم آ    براي 

توجه را بدانيم، مي بايد به امور زير 
 :كنيم 

 بود از ورود بازرسان قرار رانيا ●
 ي هسته ايژانرژانس بين المللي آ

  ، ديممانعت نما
 فوزي بود سه هزار سانترقرار رانيا ●

 كند، خود را فعال 
 بود در عراق و لبنان فعال قرار رانيا ●

  ،شود 
 11 در صفحه  را 4 بود موشك شهاب قرار رانيا ●
 

تعرض عمومي
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  ،  ماده سازد آ پرتابيبرا
رأي  ي بود كشورهاقرار رانيا ●

   كندميقطعنامه را تحردهنده به 
 روابط خود با  در بود قرار رانيا ●
  ، نظر كند دي و اروپا را تجدكايامر
 سوخت ندهيآ بود تا سال قرار رانيا ●

 و برساند  انبوهدي را به توليهسته ا
 ، كند يصنعت
 ي غربي بود بر كشورهاقرار رانيا ●

از جمله از راه ساقط . ورد آرد فشار وا
 با كمك حزب كردن حكومت لبنان 

 ،اهللا 
 را از صحنه ليي بود اسراقرار رانيا ●

  . ديروزگار حذف نما
وقتي رژيم سنبه را پر زور يافت،    اما    

 عاقالنه رفتار ديبابه يادش افتاد كه 
  :ماجراجوئي نكرد كرد و 

 هسته ژي انرني مسئولاز، مرغيس  ◄
نصب و بكار اندازي   ما :  دي گوي ميا

 . مي را شروع نكرده افوزيهزار سانتر 3
 ي صحبت بروجردقول او تكذيب 

 3  راه اندازي است كه گفته بود ما
 در نطنز شروع كرده راژ فويهزار سانتر

اگر عال بدانيد  انيجهان  يعني. ميا
 ونيسيكم سيي ر،ي بروجردنيالد
،   زده استي مجلس حرفتيامن

. دروغي بوده كه خود او ساخته است 
 كار را انجام نداده نياوگرنه ، ايران 

  .است
 اگر ما را به  : دي گوي ميجانيالر ●

 از دي را ه ندادند بايكلوپ هسته ا
 ي دولتهايعني .  ميشون  آ واردواريد

نپذيرفته اند  يهسته اداراي صنعت 
 . ايران داراي اين صنعت شود 

ه است  منظور مان اد گفتژ ني احمد ●
 ني نقشه جهان ااز ليياز حذف اسرا

 ليي به كشور اسرامينبود كه بخواه
 ي بود كه انتخاباتني بلكه اميكنحمله

 مردم  ورديدر ان كشور انجام گ
 بر ي كه چه حكومتبدهندي بتوانند را

 ها ينيفلسط فيسر كار بماند و تكل
   !مشخص شود

 ي تماس تلفنكيدر ، ادژن ياحمد ●
ي عراق، به او گفته  جمهورسيي ربا

رامش در آ  مي كنيم رزوآ ما: است 
ما هرگز قصد .  بر قرار شود عراق 

 مي نداررا عراق كشورامور دخالت در 
. 

 است كه ني از اي ها حاكدهيشن    
 را از خود يروهاي به سرعت نرانيا

تا بهانه بدست .  خارج مي كند عراق 
خل امريكا براي كشاندن جنگ به دا

   . ايران ندهد
 در عراق و راني هوادار ايروهاين     

 امن محلهاي خود را به  نيز لبنان 
  رسانده اند

 :گفته اند   مقامات رژيم ايران ◄
 خواسته  به حداقلديدولت لبنان با

حزب اهللا  يعنيالف خ مي گروههايها
نان آگوش دهد و و گروه ميشل عون 

اما .  گرداندكي شركومت را در ح
ن ، مدعي بودند كه  حكومت آپيش از 

 حكومت كي ساقط شود و ديبالبنان 
 حسن شيخ  .   شود شنيگزي جايمل

ن بود كه ولو جنبش آ بر نصر اهللا
اعتراضي يك ماه طول بكشد، حكومت 

ن آ ي و به جامي بايد ساقط شود  
 منافع كه دياي بر سر كار بيدولت

و تابع امريكا  و دي نمانيمسلمانان را تام
 ي سخنراننيخرآ در  اما  .اروپا نباشد 
 صدا و ي ازسومي مستقطور خود كه به

هر  :   گفت، شدي پخش ممايس
 ها پول و ي از خارجكه يگروه

  ايگو -  ستي كند از ما نافتيكمك در
خود او و حزبش از ايران پول و 

   حكومت -! اسلحه دريافت نمي كنند 
ما .  مي كنساقط مي خواهيلبنان را ما نم

 به حرف ديبامي گوئيم  حكومت 
 .  مخالف هم گوش كنديگروهها

را حسن نصراهللا زد صدا   حرفنيا     
اما  .  هم پخش كرد راني ايمايو س

 و همان صدا و سيما روز بعد، 
 : و نوشتند    گفتژيم رمطبوعات 

  حسن نصر اهللا درستسخنترجمه 
 را نزده   حرفني ااو  است و نبوده
 . است 

 در استي سراني در ا، به هر حال     
و حزب اهللا لبنان  حسن نصر اهللا قبال 

 گري دراني ا :  شده استرييدچار تغ
، در خود توان به  گذشته مانند

را نمي  حزب اهللا حاكميت رساندن 
 مي خواهد   تنها اگر بتواند. بيند 

  .حفظشان كند 
حزب اهللا :  ژانويه، بوش گفت 30 در ●

يران مي بايد بخاطر بي و سوريه و ا
ثبات كردن خاورميانه و كارهايي كه 

يعني . كرده اند، حساب پس بدهند 
كمر بند شيعه شكل  نيافته ، بايد زير 

 !ضربه هاي  امريكا و اسرائيل نيز بيفتند 
 شصت نصب با   قرار بود رژيم  ◄

 ي صنعتدي به تولفوزيهزار سانتر
  حال كه. اورانيوم غني شده بپردازد 

 ،  پر زور استكاي سنبه امرمي بيند 
  برجا بماند و استبداد كند،  نكهي ايبرا

 بي گفته شده را تكذيحرفها كارها و
 يي تا164 يكرد و تنها بهمان دو سر

 .  بسنده كرده استيفوژسانتر
 موشك ساخت با قرار بودايران ● 

 پرتاب ين براآ يماده سازآ و 4شهاب 
يد آي در، در عداد كشورهائماهواره 

كه مي توانند قمر مصنوعي به فضا 
 گفته  برجوردي  نيعال الد.  بفرستند 

 نشان ي بهمن برا22 در رانيا: بود 
 را با يدادن قدرت خود ماهواره ا

سمان پرتاب آ به 4موشك شهاب 
 ي روزنامه جمهوري حت. كرد خواهد
 . ن را خبر اول خود كردآ هم ياسالم
 نگذشته ي بندي خالني ااز يمدت اما

 يبود كه ناگهان اعالم شد گفته ها
 راني ا .   درست نبوده استيبروجرد
 ! را ندارد ي كارنيقصد چن

 ي شورا، دبير  يجانيالر يزمان ●
 به ي دهن كجمقام  در ،  تيامن

 وارد نهاآ  ما با:  گفته بود انيياروپا
 بعد كه قطعنامه  .مي شويمذاكره نم

 ، نآ روز قبل از يحتشد ،  بيتصو
 تعهداتمان در مقابل بر سر ما  : گفت
و حاال مي گويد .  مي استادهيا انيياروپا

اروپائيان بيايند گفتگوهامان را ادامه : 
 . بدهيم 

 كاي با امرما: رژيم  مي گفت  يزمان ◄
 يسخنگو.  مي شويوارد مذاكره نم

 بهتر است : امور خارجه گفته بود ريوز
در  باشند و ي چتماشا انييكايامر

 كه مربوط به ما است دخالت يامور
 هم كاي به امردي حال با اي اما گو. نكنند

 امام احمدي نژاد،  داد و به قول ازيامت
تنها گفته بود با دو كشور وارد مذاكره 

 بوده ي جنوبيقايافر يكي.  مينشو
 ما گراني با د . ليي اسرايگرياست و د

  و حال  . مي وارد مذاكره شومي توانيم
د ن دهي نشان مپرده پشتگوهاي گفت
 كه 
  وراني مذاكره ايسلطان بندر برا ●
 وارد انييكاي امريامهاي و دادن پكايامر

 ي بوش را به خامنه ااميپتهران شد و 
 كه يا  مهم نامهنكات.  رسانده است

ورده آ خامنه يبندر بن سلطان برا
 عبارتند از است 

 خود را از عراق يروهاين  رانيا - 1
 عهي كند و اگر در عراق جنگ شخارج

 قطعا عربستان و  گسترده شود،  ي سنو
 ها ي سناز  منطقهي عربي كشورهاگريد

  كنندي را سركوب مانيعي و شتيحما
 . 
ن آ از راني اكه  مسلمانان  وحدت - 2

 انيم   بزرگي زند به جز شكافيدم م
 پس .  استاوردهين، ثمري ببار نانآ

 كشور خود رهادا به بهتر است كه تنها
بپردازيد و از مداخله در امور ديگران 

 .خودداري كنيد 
  كوشيده است  راني اكه يزماناز - 3

 تمام دستاورد پيدا كند، در منطقه نفوذ 
بود ساخته ا را نياسالم يرهاوكش يها

 مسلمان را بدتر از يو اوضاع كشورها
پس بايد اين رويه را . است قبل كرده

 .ترك گويد 
 ي پور دانشمند هسته اني حسمرگ ◄
 مقامات حكومت  .  مشكوك استرانيا
  هفته اعالم نكردهكي خبر را تا نيا

 بتوانند در مورد مرگ او  تا مگر بودند
، تي در نها. ورند آ دست بهي سر نخ
 به خاطر گاز او كردند كه اعالم
 ندي گوي ميبرخ  .  مرده استيگرفتگ

 عوامل  را به قتل اورا كشته اند و 
.   كنندي منتسب مي جاسوسيسازمانها

مأموران رژيم   او را نديگويم يبرخ
  وجود او را خطرناك راي ز. كشته اند

 كه او به نديگو مي يبرخ. دانسته اند 
 معرض تشعشات قرار گرفتن درخاطر 

 .  مرده است
به مدت يك  نكردن مرگ او ناعال    

  قوت را احتمال قتل  او  هفته، 
 مدرس ، او  در ضمن. است دهيبخش

 اشتر مالك  در دانشگاهيهسته ادانش 
   بوده است، سپاه  اصفهان منتسب به

مله  اين ج مورد در است يبحث ◄
 طيكشور در شرا«  : رفسنجاني  يهاشم
 ندي گويمي  برخ.  »  قرار ندارديخوب

 ي بحرانطي است كه شرانيمنظور او ا
 ني قواني بحرانطي شرادر است و

 نيا.  حاكم شودديور با بر كشيخاص
 او ماده شدن آ ي را برخيهاشم گفته
 ي مي فعلحكومت  ساقط كردن يبرا

 ي كه هاشمندي گوي مي و برخدانند
 دهد ي منشان  حرف خود داردنيبا ا

 برخورد با گروه حاكم را ييكه توانا
 ي در واقع عالمت.  است  كردهدايپ

 زمان براي   شدنكي نزدياست برا
 .او  ناراحركت او ي

 كاني نزدانداختن  برخوردها و تكه    
اد نشان ژ نيبه احمدرفسنجاني  يهاشم

 يي جاچي هگريد راني دهد كه در ايم
احمدي نژاد و  از دني ترسيبرا

 .مافياهاي حامي او بر جا نمانده است 
 مشهود ريختن ترس مردم نيز بخوبي 

 چياد هژ نياحمدي برامردم  : است 
 و مرتب او را به باد ستندي نلئاق يارزش

در هر مجلس و .  رندي گي ماستهزا
  از او انتقاديبه صورت علنمحفلي ، 

   . كننديم
نكه در فصل دوم ، آبا : انقالب اسالمي 

جنگ اقتصادي را تشريح كرديم، داده ها 
و اطالعات اقتصادي حاكي از ميان بردن 
مقاومت اقتصاد كشور توسط رژيم 

  :وريمآرا مي  مالي –مافياهاي نظامي 
 
 

سپردن منابع نفت و 
گاز و بازار ايران به 

 :روس و چين 
 

ينده،  آچرا در بودجه سال * 
 دالر به 7/33بهاي هر بشكه نفت 

  :حساب گذاشته شده است ؟
  

 بهمن ، غنيمي فرد، مدير امور 11    در 
 بين المللي شركت نفت گفته است

 دالري 33,7 در خصوص قيمت وي:
يحه بودجه پيشنهادي سال نفت در ال

اين :  از سوي دولت گفت1386
تصميم از نظر كاهش وابستگي اقتصاد 
كشور به درآمد نفت يك عامل مثبت و 

هاي آتي تلقي  در ارتباط با برنامه
 به ، همچنين از نظر قيمت. شود مي

 بايد توجه كنيم ژعنوان درآمد ساالنه
 كنوني از وضعيت هاي بيني كه پيش

دهنده روند كاهش   نشانبازار نفت،
هاست كه در صورت تحقق اين  قيمت

مطلب كه خيلي دور از ذهن نيست، 
هر گونه قيمتي بيش از آنچه در 
واقعيت است، موجب ايجاد توقع 
اقتصادي در جامعه، انتظار هزينه كردن 
و در نهايت تورم را به همراه دارد كه 

 برخي وضعيتباعث تخريب 
در شود؛  واحدهاي توليدي مي

صورتي كه اگر قيمت پايين مورد نظر 
ريزي سالم بايد  قرار گيرد با يك برنامه

به بيشترين رشد اقتصادي و كمترين 
  .وابستگي به نفت برسيم

 
باجهايي كه رژيم به روسيه و * 

 :چين مي دهد 
 
فتاب گزارش كرده آ بهمن، 3 در ◄

 يني مبلمان چهيرو يواردات ب است كه
 اسفنج و متي قشيهمزمان با افزا

 كاال ني ادكنندگاني تولطيچوب، شرا
 و زنگ كي نزدي بحرانتيرا به وضع

 را باالخره به صدا رانيخطر بازار مبل ا
 ني اي داخلديتول. ه است درآورد

 مصرفش بدون گريكاال كه اكنون د
 و وكسدرنظر گرفتن كاركرد ل

 شده از ريگ  همهباي آن تقريفاتيتشر
 ياري بستشي دارد كه معتيآنجا اهم

 با توجه به يراني اياز خانوارها
 وابسته به صنعت يها  تي فعاليگستردگ

 نه اتيمبل در داخل به ادامه ح
 آن گره خورده است يميچندان قد

 مانند زي صنعت ننياما اكنون رونق ا
 ي از سوگري دعي از صناياريبس
  .شود ي مدي تهديني انبوه چداتيتول
 تركان اكبر بهمن ، 10در  ◄
 شركت و نفت و گاز پارس رعامليدم

 كا،ي آمريبا وجود فشارها: ه است گفت
 با راني اي دالرارديلي م16قرارداد 

 پارس ي توسعه حوزه گازي برانيچ
 . خواهد شديي نهاندهي ماه آيشمال

 با شركت نفت رانيمذاكرات ا
 ندهيماه آ CNOOC نيفراساحل چ

 شدن قرارداد ييبه منظور نها
 توسعه ي دالرارديلي م16 يگذار هيسرما

 ني ا . برگزار خواهد شديپارس شمال
مذاكرات در چهار مرحله برگزار 
خواهد شد و انعقاد قرارداد به زمان 

 . دارديتوافق دو طرف بستگ
 ني و شركت نفت فراساحل چرانيا    

CNOOC ي شركت نفتنيكه بزرگتر 
 2006 دسامبر 21 كشور است، در نيا

 داني توسعه ميرا بينامه مقدمات تفاهم
 را منعقد ساختند، ي پارس جنوبيگاز

 با كاياما چند روز بعد كنگره آمر
 قرارداد هشدار داد كه نيمخالفت با ا

 مشمول راني در اني چيگذار هيسرما
 . قرار خواهد گرفتكاي آمريها ميتحر
 ي گزارش خبرگزاربه بهمن، 11 در ◄

 راني نفت اي عامل شركت ملريمهر، مد
 قرارداد توسعه ي مراسم امضاهيدر حاش

 با ي پارس جنوب14 و 13 يفازها
 ،دي توليشركت شل و رپسول برا

LNG ه استگفت :  
 دالر ارديلي م15 تا 12 ني بديساالنه با    

 شود ي گذارهيدر صنعت نفت سرما
 3- 5/3 ي درصد به معنا6كه اختصاص 

 ما را يگذار هي سرماتي دالر كفاارديليم
  .نخواهد كرد

 ي نفتداني از توسعه ماني در پايوذرن
:  خبر داد و افزود يآزادگان شمال

 شركت در حال ني توسعه ايبرا
 ي روسلي اوكيمذاكره با شركت لو

 .ميهست
 

ينده رشد اقتصادي آدر سال * 
كم و نقدينگي و توريم و فقر 

 :زياد مي شوند 
 
المللي   بنا بر  برآورد صندوق بين◄

 ايران در  شاخص اقتصاد15پول از 
 نرخ رشد اقتصادي ايران ، 2007سال 

 درصد، 9/4در سال جاري ميالدي به 
 درصد 15 و تورم به 30نقدينگي 

 .  خواهد رسيد
نشريهء اقتصادي نيهون كيزاي  ◄

ژاپن، رشد اقتصادي ايران در سال 
بيني   درصد پيش6/4را مسيحي جاري 

خيز  كرد كه در ميان كشورهاي نفت
نيهون كيزاي .اهد بودتر از همه خو كم

هاي خود  در يكي از آخرين شماره
خام سبب  نوشت كه كاهش قيمت نفت

خواهد شد كه رشد اقتصادي كشوهاي 
خيز خليج فارس در سال جاري  نفت

ميالدي، دست كم يك درصد نسبت به 
براساس .كاهش يابد2006سال 

بيني نيهون كيزاي، امارات  پيش
 متحدهء عربي در سال جاري ميالدي

 رشد را در ميان  ترين  درصد بيش5/8با 
فارس خواهد  كشورهاي حوزهء خليج

رشد كويت، بحرين و عربستان . داشت
 3/5 و 7/6، 6/5سعودي به ترتيب 

اين در حالي .بيني شد درصد پيش
گويند، در  گران مي است كه تحليل

شرايطي كه همهء كشورهاي صنعتي 
جهان در راه افزايش رشد اقتصادي 

 5/10كوشند، رشد اقتصادي  خود مي
درصدي چين در سال گذشته اين 
كشور را با خطر گسستن مهار امور 

 .رو ساخته است روبه
دكتر )  بهمن 11(  به گزارش ايسنا ◄

 وزير رفاه در امور مشاورحسن راغفر،  
وضعيت : گفته استتأمين اجتماعي 

ها همچنان ادامه دارد و  بحراني يارانه
ار ميليارد ريال  هز400امسال حدود 
هاي آشكار و پنهان در  صرف يارانه

 درصد اين 60 كه بيش از دهكشور ش
ها مربوط به سوخت است و  يارانه

سپس يارانه آرد و نان و كاالهاي 
. هاي بعدي قرار دارند اساسي در رتبه

با وجود اين، وضعيت گرسنه ها معلق 
 . مانده است 

كي هاي بسيار خطرنا اين روند، نشانه    
براي اقتصاد كشور است و امكان ادامه 

 .آن وجود ندارد
قسمتي ديگر از مطالعه : انقالب اسالمي 

موزش و پرورش آژاله وفا در باره وضعيت 
را به شرح زير  در اختيار خوانندگان 

 12 در صفحه :گرامي قرار مي دهيم 
 
 
 

تعرض عمومي
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 ژاله وفا 
 

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 
پرورش ايران در 

 9 بخش -21قرن 
 

در دو شماره قبل  به بررسي وضعيت 
پژوهش د ر آموزش و پرورش 
وآموزش عالي كشور پرداخته  و نيز 
تبعات و انعكاس  كم بها دادن به امر 

پژوهش را در آموزش عالي كشور  
 .گوشزد اهل خرد شدم

 اما از آنجا كه دانش آموزان مصاديق 
و موضوع  سيستم  اصلي آموزش

باشند و  ور ميآموزش و پرورش كش
عيوب  اين سيستم بطور بالفصل و 
مستقيم بر روي روحيه و انگيزه و 
اذهان آنها است كه  اثر ميگذارد، لذا 
هيچ تحقيقي در اين زمينه بدون 
پرسش مستقيم از دانش آموزان و 
جوياي نظراتشان  در باره نكات قوت و 
ضعف سيستم آموزش و پرورش شدن ، 

ما اينجانب در ا. كامل و جامع نميباشد
برم لذا نظر  خارج از كشور بسر مي

سنجي آماري از داخل  ،در حيطه 
اما روا .امكانات  اينجانب نبوده ونيست 

لذا . نديدم از اين مهم نيز چشم بپوشم
 دانش آموز داخل كشور را 3نظرات 

هر . در يك مصاحبه كتبي  جويا شدم 
يكي .سه در سال سوم دبيرستان هستند

عار پيمان در منطقه اي ضعيف  با نام مست
از نقطه نظر امكانت شهري در اطراف 
تهران  ،  ديگري با نام  مستعار پويا  در 
يكي از بهترين دبيرستانهاي تهران ، و 
ديگري دختر خانمي  از يكي از مناطق 

 با نام 8متوسط تهران يعني منطقه
پاسخ آنان را بي كم و . مستعار پروانه 

نندگان محترم كاست به اطالع خوا
 3 سوال را هر 21از آنجا كه .ميرسانم

نفر پاسخ گفته اند ، اين پرسش و پاسخ 
اين شماره و شماره آينده مقاله را به 

ترجيحا پاسخ . خود اختصاص ميدهد
هر سه نفر را بعد از هر پرسش ،يك جا 
مي آورم تا امكان مقايسه براي 

 .خوانندگان گرامي ميسر گردد
خود را بدون ذكر  لطفا مشخصات -1

 :نام ،ذكر بفرماييد
 كالس سوم دبيرستان، رشته :پيمان

 . سال دارم16 –رياضي و فيزيك 
 - سوم دبيرستان ، رشته  رياضي :پويا 

 .  سال دارم17فيزيك  و 
كالس سوم دبيرستان ، رشته :پروانه 

با اجازه .   ساله هستم16 -علوم تجربي
شما خانم وفا در پاسخها از شيوه 

 .تاري استفاده ميكنمگف
 لطفا مشخصات مدرسه خود را از -2

قبيل اينكه مدرسه و كالس  شما چند تا 
شاگرد  دارد ،در كدام منطقه قرار 
داردو آيا  مدرسه اي دولتي يا غير 

همچنين . انتفاعي است؟  ذكر نماييد 
تجهيزات مدرسه  از قبيل آزمايشگاه ، 

چگونه ...  كامپيوتر، زمين ورزش و 
 ت؟اس

 نفر شاگرد 24كالس ماحدودا :پيمان 
 كيلومتري 40در شهر ورامين . دارد

تهران قرار دارد و دولتي  
آزمايشگاه كامپيوتر از امكانات .است

 عدد 15حدودا -1: نسبتا خوبي نظير
 40 مگابايت رم، 256 با 4سيستم پنتيوم 

گيگابايت هارد داخلي، كارت شبكه 
D-Link بعضي از آنها( ، مودم(، 
 اينچ، SAMSUNG  17مانيتور 

البته نيازي ( صندلي هاي غير استاندارد

به استاندارد بودنش نيست، زيرا دانش 
 دقيقه 45آموز وقت زيادي را حداكثر 

، )در هفته را روي آنها نمي گذراند
ميزهاي سفيد و نو كه از ارتفاع خوبي 

، و با )تقريبا استاندارد(برخوردارند 
 موكت بسيار زميني پوشيده شده از

كثيف و بدبو كه حاوي سكستليون ها 
تا ميكروب و باكتري هاي فعال است، 
تمام كامپيوتر ها با يكديگر شبكه بوده 
و از طريق يك كامپيوتر مركزي 

)Server ( تقريبا كنترل مي شوند، و يا
بهتر است بگويم كه كامپيوتر ها اصال 
نيازي به كنترل و بررسي ندارند زيرا 

 به جزء نقاشي كردن و كار خاصي
پازل بازي كردن و يا يك برنامه ي 

Q-Basic ،چيز ديگري وجود ندارد 
مسئولين مدرسه حتي اجازه ي ورود 

 را براي ديدن و يا مناظره و Run به 
يا حتي خرابكاري را نمي دهند، زيرا 
از خودشيريني تعداد معدودي از 

امكانات !دانش آموزان مي ترسند
نسبت به كارهايي ورزشي در مدرسه 

كه انجام مي شود كافي است و ظاهرا 
دانش آموزان راضي هستند، زيرا به 
جزء ورزشهاي واليبال، فوتبال، پينگ 
پنگ، شطرنج چيزاهاي ديگري را 

البته اگر نظر شخصي خودم . نديده اند
را در اين مورد بيان كنم، بايد بگويم 
كه نياز اكنون كشور ما به ورزشكار 

ه به توليد كننده هاي علم بلك! نيست
و اين ها يعني، اين ها هم از سر ! است

 . دانش آموزان زياد است
 مدرسه ما جزو بهترينهاي تهران :پويا

.   شاگرد دارد300 تا 250است و بين 
 تهران و غير انتفاعي 3واقع در منطقه 

آزمايشگاه بسيار نا مطلوبي . ميباشد 
بطوري كه بيشترين بازده آن .دارد

راي آزمايشات كتابهاي درسي و ب
 درصد 30كمك درسي به سختي به 

از لحاظ امكانات كامپيوتري .ميرسد
چندين كامپيوتر .شرايط مناسبي دارد

براي استفاده و آموزش در مدرسه 
مدرسه اي است با فضاي .موجود است

توان آموزشي بسيار باال و . بسيار كم
صاحب .صاحب دبيران نيرومند وتوانا

وزان توانا و هسته تمركز دانش آم
كنكورو آمادگي دانش آموزان برا ي 

 .كنكور البته نوپا
 نفر شاگرد 26 كالس ما حدودا :پروانه 

دارد و دولتي دخترانه است و درمنطقه 
امكانات ورزشي .  تهران واقع است8

جززمين واليبال . كم ونا مناسب است
كه اغلب هم در آن بازي نميشه و چند 

يز ديگري  موجود تايي شطرنج چ
آزمايشگاه شيمي تقريبا دكور . نيست
مدتي در دست تعمير و تكميل .  است
ما .  بار وارد آن نشديم1جز . بود

. شاگردان نيستيم كه آزمايش ميكنيم 
خانم معلم شيمي  بطور نمايشي چند تا 
اسيد و باز را قاطي ميكنه و يا از پشت 
شيشه هاي قهوه اي عناصر معدني را 

تحت عنوان اينكه اين مواد . يمميبين
خطر ناكند  اجازه دست زدن هم 

آنهم شاگرد سال سوم .نداريم
جالبه كه عنوان كتابمان هم ! دبيرستان

 البته " شيمي و آزمايشگاه"هست 
دختر خاله من در دبيرستاني ديگر 
درس ميخونه  كه غيرانتفاعي 

اونها كه بايد بروند براي .است
گر كه عمال  آزمايشگاه به مدرسه دي

مدرسه جديدا از لحاظ . شدني نيست
كامپيوتر مجهز شده ولي چه فايده 
وقتي ما شاگردان اجازه كار با آن را 
نداريم و  و معلمان بيشتر از اينكه 
كاركرد با كامپيوتر را عمال نشان دهد، 
تئوري ميگه و ميترسد كامپيوتر ها را 

 .بچه ها خراب كنند و او مسئول  باشه

سالهاي قبل  آيا شهريه پرداخته  در -3
 ايد يا خير؟و اگر آري چه مبلغي؟

 
 ولي گه گداري مقداري -خير:پيمان 

پول براي تامين بعضي از مخارج 
در بهار و (مدرسه مانند لوله كشي آب 

، خريد سوخت گازوئيل براي )تابستان
براه انداختن سيستم گرمايشي مدرسه و 

هاي يا هزينه ي كپي و يا تهيه برگه 
 !امتحاني

سال اول دبيرستان تقريبا . بله :پويا
سال دوم .  ميليون تو مان1بيشتر از 

سال .  ميليو ن تومان2تقريبا بيشتر از 
جمعا .  ميليون تومان 3سوم نيز تقريبا 

 ميليون تومان شهريه 6 سال 3در اين 
 .داده ام
پولي بنام شهريه نميگيرند چون :پروانه

حت عنوان مدرسه دولتي است ولي ت
 براي برخي هزينه "كمكهاي مردمي"

هاي مدرسه و تعميرات مدرسه مثل 
تعمير آزمايشگاه شيمي پول  ميگيرند و 
اگر كسي نده  زياد جالب نيست و 

دختر خاله ام به يك ! بهش ميفهمونند
 1دبيرستان غير انتفاعي ميره و سالي 

ميليون شهريه ميده ولي خوب براشون 
ولي .گذارندكالس فوق برنامه مي

مدرسه اشان در واقع يك خونه تنگ 
كه . متري100مسكوني است با حياط 

او ميگه  .در آن  ورزش هم بايد بكنند
معلم رياضيمون سر كالس  خوب 
درس نميده يعني به سوالها جواب 
نميده  و ميگه كسي سوال داره بياد 

 ! كالس خصوصي من 
رفتار معلمها با شاگردان چگونه -4

برخورد، مهربان، با است؟ خوش 
 !؟...و يا... حوصله، مودب و

معلمان معموال با حوصله هستند، :پيمان 
ولي اصوال بي حال و ظاهري خسته 
دارند كه بخواهند خوش برخورد 
باشند، ولي اگر دور از اغراق كردن 
باشد بايد بيان كرد كه هميشه سر هر 
زنگ دانش آموزان با معلم مزاح مي 

مي گذارد كه از حد كنند، ولي معلم ن
ناظمين مدرسه اصوال بايد از . بگذرد

صبر و تحمل بسيار بااليي برخوردار 
باشند ولي چون بعد از ظهر ها خيلي 
خسته كننده و كسل كننده است، رفتار 
خوبي را با دانش آموز ندارند ، 
شخصيت دانش آموز ناديده گرفته مي 
شود و با او شوخي هايي را كه اصال در 

 دانش آموز است انجام مي شان يك
 50آنها با در دست گرفتن . دهند

سانتي متر شلنگ فشرده دانش آموزان 
را مي ترسانند و دانش آموزان را مانند 
يك گله حيوان به اين سو و آن سو 
هدايت مي كنند، از استفاده كردن 
جمالت زيبا با حالت مودبانه معذورند 
و از شوخي هاي بسيار بي معني و بد و 

تنها (با ناسزاگويي به دانش آموزان 
آنها ) نقطه ضعف دانش آموزان ايراني

را ساكت و يا به عبارتي ديگردر كنترل 
آنها استفاده مي كنند، كه البته خود 

 40دانش آموزان هم در اين مورد 
درصد دخيل هستند، زيرا با نشان دادن 
فرهنگ و ذهنيت خود باعث مواجه 

سوي شدن با چنين برخوردي از 
 !ناظمان و يا معلمان مي شوند

عموما خوش برخورد و با حوصله  :پويا
 .اما استثنا نيز وجود دارد

. خانم معلمها اغلب خسته اند: پروانه
چون اغلب به قول خودشان ، 
فرزندانشان و همسرشان را نيز بايد 
اداره كنند و تمام كارهاي خانه نيز بر 

يكي از آنها سر كالس . دوششان  است
مال هميشه خواب است ،چون بايد ع

 بيدار شود براي 5صبح ساعت 

. فرزندانش و همسرش غذا را تهيه كند 
و چون همسرش بيكار شده است حتي 
من ميدانم كه براي مشتري هاي 
خصوصي خياطي هم ميكند با اين 

حقوق بخور و نمير فرهنگيان البته  
وضعيتشون .چاره ديگري هم ندارد

و برمان زياده دور .قابل درك است 
معلم ديگري ميگويد با . نمونه هايش

 هزار تومان 210اينهمه سابقه  كار
او با .حقوق يك ليسانسه بسيار كمه 

همسرش از يك دانشگاه فراغ التحصيل 
شدند شوهرش در يك شركت 

 و نيم برابر او 2خصوصي كار ميكنه 
پس دو شانس داره يكي .حقوق ميگيره

كه فرهنگي اينكه مرد است ديگري  اين
ايشان هميشه از وضع زندگيش ! نيست

و به ما كه شاگردشيم . ناالن است
البته اين . توصيه ميكنه مبادا معلم بشويم

اطالعات را سر كالس نميگه بلكه چون 
من خانوادگي ميشناسمش  وضعش را 

ولي كسي نيست بگويد ما  ! ميدانم  
دانش آموزان چه گناهي كرده ايم ؟ 

 آنها را عصبي ميكند اين خستگي اغلب
و شخصيت شاگرد را  تا خطايي ازش 
سرمي زند ، معلم كم حوصله  با مسخره 

آنهم روبروي  . و طعنه خورد ميكند
تنها معلم زيست شناسي ما است . بقيه

سر كالس .  كه روش جالبي بكار گرفته
كه حاضر ميشه اول روي تخته سياه 

به ترتيبي كه بچه ها  . يك كاسه ميكشه
غ ميكنند چند قطره آب تو كاسه شلو

ما ميفهميم كاسه صبرش كي . ميكشه
و حد خودمان را ! نزديكه لبريز بشه

اينجوري نه كالسش شلوغ و . ميفهميم 
بي نظم ميشه و نه اينكه  حرفهاي ناجور 

كاش .روش ساده اي است .به ما ميزنه
بقيه معلمها هم ابتكار بخرج ميدادند و 

ا كه به بدون خورد كردن شخصيت م
هر حال دختريم  قضيه را فيصله 

خوب شيطنت و شلوغ كاري . ميدادند
.   ساله  است16 -15در  ذات جوان 

اينجور نيست خانم وفا؟ نميشه كه مثل 
مرده سر كالس نشست؟ ناظم مدرسه 
ولي براي همه شاگردها حكم شمر را 

از بس كه بد رفتاره و اهل . دارد
كنجكاوي تو همه مسائل . توهين

و جاسوس پرورش .خصوصي دخترها
ولي خودشم نميداند . ميده در مدرسه

كه جاسوسهاي دست پروده اش اونو 
 !وسط گذاشته اند

ميزان تحصيالت معلمان خود را -5
ميشناسيد؟ اگر آري در چه سطحي 
هستند؟ ديپلم؟ ليسانس؟ فوق ليسانس؟ 
آيا فارغ التحصيل دانشكده تربيت معلم 

 اند؟
 بعضي از آنها –يبا بله، تقر:پيمان 

ليسانس و بعضي از آنها هم فوق ديپلم 
هستند، نمي دانم كه آيا فارغ التحصيل 
 -دانشكده تربيت معلم هستند يا خير

ولي در عين حال امسال بعضي از معلم 
هاي دروس تخصصي از بار علمي 
خوبي برخوردارند، در ابتدا بايد معلم 
درس حسابمان كه بسيار صبور و خوش 

ق و مودب است و تمامي دانش اخال
آموزان او را با استاد بزرگ خطاب مي 
كنند بدون هيچ گونه حالت 
تمسخرآميزانه اي، و بدترين كلمه اي 

مرد (كه تا كنون استفاده كرده مردك 
بوده، در ضمن از حقوق ) كوچك

معلم ! بسيار بااليي هم برخوردار نيست
درس شيمي كه دست كمي از معلم 

ندارد، بسيار جدي و درس حسابمان 

مودب بوده و وظيفه خود را تا حد 
كتاب درسي به خوبي انجام مي دهد، 
او فكر مي كنم جانباز بوده و در زمان 
جنگ به مناطق محروم بوشهر براي 
تدريس اعزام شده بود، و معلم فيزيك 

 . كه همين طور
عموما ليسانس و فوق ليسانس و :پويا

رغ عموما فا. بسيار كمتر  دكتري
 . التحصيل دانشگاه تربيت معلم نيستند

 تايي 5 فوق ديپلم ولي با سابقه و:پروانه
گمان .  فوق ليسانس1هم  ليسانس و 

كنم آخري از دانشگاه تربيت معلم 
فارغ التحصيل باشه و تفاوت را ميشه در 
رفتارها فهميد كه اين آخري 

 دانشگاه تربيت "روانشناسي نوجوانان"
جالبه كه . بودهمعلم جزو درسهايش 

معلم عربي ما رشته دانشگاهيش جغرافيا 
 .بوده است

توانايي معلمها در انتقال درس -6
 چگونه است؟

توانايي اكثر معلمان براي انتقال :پيمان 
درس در حد كتاب به طور ميانگين در 
حد متوسط بوده و مي توان سطح 

 45تقريب قدرت بيان آنها را زير 
 !درصد در نظر گرفت

توانايي معلمها در انتقال درس :پويا
اما گاهي معلمها . عموما بسيار با ال است

. در رساندن مفهوم دچار مشكل ميشوند
 .اما كال در اين امر بسيار توانا هستند 

 با همه احترامي كه براي :پروانه
معلمانم  و درگيرهايشان در زندگي 
قائلم ولي بايد گفت نحوه تدريس 

متوسط داراي كيفيت بد تا حد 
حس من اين است كه براي رفع .است

به جز يكي دو .وظيفه  تدريس ميكنند
استثنا كه با وجدان درس ميدهند و 
ميخواهند شاگرد محتواي درس را 
جدا بفهمد و به خود زحمت  ميدهند 

ولي بي تفاوتي اغلب .در انتقال مفاهيم
معلمان باعث اشاعه اين روحيه بي 

مان البته اغلب معل.تفاوتي ميشود
دوست دارند  ميزان قبولي مدرسه و 

ولي .شاگردان آنها در كنكور زياد باشه
اين هم شد هدف؟ من در درس 
ادبيات ميخواهم بتونم مهارت نوشتن 
را ياد بگيرم تا افكارمو به نسل خودم 
انتقال دهم  ومعلم ما نميتواند آنقدر 
حوصله به خرج بدهد كه توانايي ما 

ال تشخيص  چند نفر را در طول يك س
بدهد و مناسب با نياز ما با ما بر روي 

حتي در تكاليف شب .ادبيات كار كند
نگاهي به توانايي و ضعفهاي ما بكند نه 

من .اينكه همه يكسان مشق بگيرند
 سبك يك 3-2ميتونم براي نمونه با 

داستان  را بنگارم و يا گزارشي تهيه 
كنم و معلم نظر بدهد و اشتباهات من 

مايدو  دوست كنار دستيم كه را رفع  ن
بيشتر بايد روي دستور زبان فارسي  
كار كند انواع  زمان مضارع را در يك 

همه بايد ! ولي نه .متن تشخيص دهد
چه بدانند و چه ندانند عينا روي متن 
كتاب پيش بروند و اين وحي منزل 

 !است
 درسها را اغلب بايد از حفظ كرد و -7 

گردان داده يا اجازه ابتكار هم به شا
 ميشود؟ اگر  آري چه نوع ابتكاري؟

درس ها را هميشه بايد حفظ :پيمان
ميكرديم و هم اكنون هم بايد حفظ 
كنيم، در دوره دبيرستا ن دانش 
آموزان روحيه ابتكاري و حس 
خالقيت خود را فراموش و رفته رفته 
از دست مي دهند به طوريكه قادر به 
تشخيص مرز بين خالقيت و مطلب 

ظ شده نيستند، و نمي توانند در حف
! مورد آن نظر كامال درستي ارائه كنند

دانش آموزان هميشه اجازه ابتكار را 
ولي چون ابتكار داشتن رابطه ! داشتند

مستقيمي با هدف دانش آموزان 
 برنده شدن در مسابقه (دبيرستاني 

 13 در صفحه
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ندارد از آن صرف نظر مي ) كنكور
و قوانين داخل كنند و فقط به روابط 

 !كتاب درسي بسنده مي كنند
 در واقع بيشتر بايد درسها را  حفظ : پويا
در مورد كل درسها تمركز بسيار . كرد

زياد بر روي تئوريهاي حجيم  است و 
 .اين  از نظر من اشكال دارد

. تكيه بر حفظيات محض است:  پروانه
بطوريكه شاگرد  با مفهوم ابتكار رفته 

 نامانوس ميشه  و در رفته و بتدريج 
سنين من ديگه فراموش ميكنه  ابتكار 
چي است؟ تا اينكه با سوال شما مواجه 

و حس ! و غريب آشنا يادش مياد !ميشه 
ميكني  ابتكار نيرويي است كه  در 
درونت عاطل و باطل مانده و در نهان 
آزارت ميده كه نميتونه خودنمايي كنه 

در فيزيك .و رشد خودش را بكند
 انرژي جنبشي توپ در "نده ايمخوا

 وقتي از ".حين باال رفتن كاسته ميشود
معلم سوال ميكنم ولي  چرا در انسان و 

جامعه  اين قانون صدق نميكنه؟ و  
انسان  در جامعه هر چه بيشتر رشد 
. ميكنه ،  انرژي جنبشيش افزايش ميابد

تا تبديل بشه به انقالب  جمعي و بعد تا 
ولش هلش بدهند عده اي  نپرند رو ك

پايين انرژيش كاسته نميشه؟وآدم ميبينه  
معلمم  ته نگاهش راضيه از سوال ولي  
ميگه با اين سواالت هم منواز نان و آب 
مياندازي هم اجازه ميدي انرژي 

آيا ديگه .  جنبشي  تو را هم بكاهند
رغبتي و فضايي  براي طرح سواالت 

 براي آدم  باقي ميماند ؟
در مورد مواد درسي و  اجازه سوال -8

يا سوالهاي باالتر از سطح درس به 
 شاگردان داده ميشود؟

 اجازه سوال در مورد مواد -بله:پيمان 
درسي به شاگردان داده مي شود و 
دانش آموزان مي توانند سواالتي را از 
قبيل چگونه حفظ كردن، چگونگي 
بارم بندي دروس، و يا آيا اين سوال 

نه بكنند، البته در امتحان مي آيد يا 
بايد اين را هم متذكر شد كه اين بدان 
معنا نيست كه دانش آموزان نمي 
توانند در مورد عمق مطالب درسي 
سواالتي را بپرسند، بلكه اين بدان 
معناست كه اصال دانش آموزان هيچ 
گونه عالقه خاصي را به عمق و خود 
درس نمي دهند، و فقط به دنبال 

طح باال از كسب يك نمره خوب در س
آن درس هستند، هيچ فرقي نمي كند 
كه چه درسي باشد، و يا از چه روشي 
آن را كسب كرد فقط مهم اين است 
كه معدل كتبي و كل باال و قابل 

با اين مصائب فكر نمي . تشويق باشد
كنم كه جايي براي سوال هاي باالتر 

زيرا دانش آموز ! از سطح درس بماند
ود راجع اين هيچ گونه نيازي را در خ

 .مطالب حس نمي كند
بله اجازه سوال پرسيدن به دانش :پويا 

ابتكار را كمتر . آموزان داده ميشود
اكثرا در دروس .ميتوان انجام داد

رياضيات و فيزيك ميتوان از ابتكار 
اما در . آنهم در حل مساله. استفاده كرد

جريان درسهاي مختلف ابتكاري از 
.  ردطرف دانش آموزان وجود ندا

سواالت باال تر از سطح كالس بسيار 
اما دانش .خوب پاسخ داده ميشوند

آموزان معموال مي خواهند بطور 
آماده سوال ذهنشان را بدون تالش 

 .شخصي، از طريق معلم دريابند
اما .   سوال اگر ساده باشه بله:پروانه

اگر معلم بداند كه شاگرد ميداند  كه 
د كه بهتر معلم نميداند،شاگرد بايد بدان

تا نه عرض خود برده ! است  كه نداند
باشد و نه زحمتي براي معلم داشته 

 .باشد
به متن كدام يك از كتابهاي درسي -9

 ايراد وارد است به نظر شما؟ و چرا؟

به متن هيچ گونه از كتابهاي :پيمان
درسي ايرادي وارد نيست و همه در 
كيفيت و مطالب سطح خوبي تهيه و 

 .توزيع شده اند
 كتابهاي دستور زبان فارسي  :پويا

جدول . اشكال آموزشي و غلط دارند
مندليف در شيمي كتاب ما غير از 

 .استاندارد جهاني است
به كدام يك ايراد وارد نيست؟ :پروانه 

همه به كنار كتاب  تاريخ ما در قصه 
من .جنگ پادشاهان خالصه شده است

بر روي ديوار اتاقم كلمات قصار امام 
فرموده است . را زده ام)ع (علي 

تاريخ را براي بهتر  شناختن مردم 
گذشته و  زمانه خودتان عميق مطالعه 

آيا  اگر بخواهيم اين گفته را . كنيد
عملي كنيم ،شناخت از مردم  را تنها  
با حفظ كردن فتوحات نادر شاه و 

 ناپلئون بدست مي آوريم؟
 ارزيابي اين نظرات را به بعد از پايان 

 .ن پاسخها واگذار مينمايميافت
دانشجويان و روزنامه : انقالب اسالمي 

نگاران همچنان قربانيان اول تجاوزهاي 
  :رژيم به حقوق انسان هستند

 
 

رژيم اعدام و زور 
  برضد حقوق انسان

 
احمد موسوي،  ، 85 دي 29 در  ◄

وحيد معصومي، فريد هاشمي، شاهو 
رستگاري، بهزاد احمدفر، ياسر 

جمشيد اسماعيلي، پگاه مختاري، 
اي و عليرضا بياره كه روز   حمزه

چهارشنبه به كميته انضباطي احضار 
شدند، همه از فعاالن دانشجويي 

اين در حالي . دانشگاه تهران هستند
است كه پيش از اين مسووالن وزارت 
علوم از توقف احضارها يا صدور 
احكام در ايام امتحانات خبر داده 

 .بودند
جلسه رسيدگي به   ، 85ي د 30در ◄  

اتهامات كيوان انصاري، عضو سابق 
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

 در شعبه ، به صورت غيرعلني، اميركبير 
  .ششم دادگاه انقالب تهران برگزار شد

اجتماع و تباني به منظور اتهام او 
اقدام عليه  و فعاليت تبليغي عليه نظام

 . است  توهين به مقامات «وامنيت ملي
ي  بنا به گفته ،85دي  30 در ◄

 وكيل مدافع  محمدعلي دادخواه
درخشندي و جهاندار، دادگاه اين 
افراد به اتهام اقدام عليه امنيت ملي 

  .امروز به صورت غيرعلني برگزار شد
عليرضا عليزاده   ، 85دي  30 در ◄

فرمانده منطقه انتظامي شهرستان قائم 
ماي شهر از دستگيري دختر پسرن 

شهر خبر داد و اظهار  مازندراني در قائم
 سال سن 15اين دختر كه : داشت

دارد در سال گذشته به دليل همين 
 .اتهام دستگير و شش ماه زنداني بود

جلسه بازپرسي   ، 85دي  30در ◄
رسيدگي به پرونده علي فرحبخش، 

نگار زنداني در دادسراي   روزنامه
  .انقالب تهران برگزار شد

اكنون با قرار   نگار كه هم  زنامهاين رو
بازداشت موقت در حبس به سر 

  . برد  مي

زاده   حميد ملك ، 85بهمن  1در ◄  
   توقيف«مديرمسوول نشريه دانشجويي 

در دانشگاه تهران به كميته » شد
 وي اتهامات   .انضباطي احضار شد

هاي منتشرشده در   مطالب و عكس
مع و شركت در تج» توقيف شد«نشريه 

 . آذر ذكر شده است15
 كيوان رفيعي،  ، 85من  به1در  ◄

فعالِ مستقل حقوق بشر در شرايط بسيار 
 209ناگوار و وخيمي در بازداشتگاه 

وزارت اطالت قرار داشته و پس از دو 
بار اعتصاب غذا در اعتراض به 
بازداشت  غير قانوني ووضعيت 
بالتكليف خود دچار بيماريهاي 

 ضعف جسماني  متعددي گشته و با
شديدي مواجهه ميباشد و هم اكنون  

 بستري 209در بهداري بازداشتگاه  
 .ميباشد

وحيد شيواني يكي   ، 85بهمن  1 در ◄
از اعضاي سابق انجمن اسالمي 
: دانشجويان دانشگاه بيرجند گفت

دوستي، حميدرضا رباني و  شهرام علي«
شهرام حسيني هفته گذشته به كميته 

شان تشكيل  و جلسهانضباطي احضار 
ي هيچ يك تخلف واضحي اشد، اما بر

براين اساس شهرام  .ذكر نشده است
هاي  حسيني به محروميت از فعاليت

فرهنگي و رباني نيز به درج در پرونده 
  «.محكوم شده است

جلسه رسيدگي   ، 85بهمن   2 در ◄  
به اتهامات روزبه ميرابراهيمي، اميد 

ه و جواد زاد  معماريان، شهرام رفيع
 دادگاه 1059تميمي در شعبه   غالم

عمومي تهران به صورت علني برگزار 
  .شد
نويس   اتهامات اين چهار وبالگ    

  مشاركت در تشكيل گروه«نگار   روزنامه
 در داخل كشور با هدف   و جمعيت

عضويت در «، »برهم زدن امنيت كشور
هايي كه در داخل و خارج   جمعيت

رهم زدن امنيت كشور كه با هدف ب
فعاليت «، »كنند  كشور فعاليت مي

نشر اكاذيب به «، »تبليغي عليه نظام
قصد تشويش اذهان عمومي از طريق 

هاي   ها و سايت  نگارش در روزنامه
و » غيرقانوني مثل امروز و گويا

عنوان » مصاحبه با راديوهاي بيگانه«
 .شده است

اعضاي  -  نفر از 6  ،  85بهمن  2در ◄ 
ي مركزي انجمن دموكراسي شورا

خواه دانشگاه تهران و تعداد ديگري از 
دانشجويان نزديك به اين نهاد 
دانشجويي به كميته انضباطي احضار 

اتهام اين افراد ساماندهي و  .شده اند
برگزاري مراسم بزرگداشت روز 

 آذر گذشته در دانشگاه 15دانشجو در 
 . تهران عنوان شده است

ميته ناظر بر ك  ،85بهمن   2در ◄
نشريات دانشجويي دانشگاه شاهرود 
حكم توقيف دايم نشريه دانشجويي 

اين دانشگاه را صادر » فرهنگ مبارزه«
 نشريه فرهنگ مبارزه يك نشريه .كرد

در زمينه روشنفكري ديني است كه با 
شكايت مسوول بسيج دانشجويي شهر 

 .شاهرود توقيف شد
 حيدرقلي سلطاني، ،  85بهمن  2 در ◄

حقوقدان بازنشسته كه دو ماه پيش با 
اتمام دوران محكوميتش از زندان 

زادشده بود، مجددا بازداشت شده آ
بنا برگزارشات رسيده از زندان . است

اوين، حيدرقلي سلطاني دوهفته پيش 
به داليل نامعلوم از سوي وزارت 
اطالعات در منزلش بازداشت و هم 

 زندان اوين 209اكنون در بند 
وي در طي اين   .ي ميشودنگهدار

مدت، هيچ گونه تماسي را با منزل 
برقرار نكرده است و خانواده اش 
نسبت به شرايط او ابراز نگراني كرده 

 سال سن، درحال 75سلطاني با  .اند
حاضر يكي از مسن ترين زندانيان 

   . سياسي در زندان است
دادگاه انقالب شهر  ، 85بهمن  2در ◄ 

بوكاني به نام حسين مهاباد يك شهروند 
جرم . گردشي را به حبس محكوم كرد

همكاري با يكي از احزاب كرد او 
اپوزيسيون به تحمل يكسال حبس 

  . تعزيري محكوم شد
خانواده علي ، 85 بهمن 2 در ◄

 در ،نگار زنداني  روزنامه، فرحبخش
اي به رييس قوه قضاييه نسبت به   نامه

وضعيت جسمي و روحي وي ابراز 
بدون آن كه جرمي او .  ي كردندنگران

مرتكب شده باشد، حدود دو ماه است 
برد و   كه در بازداشت به سر مي

ترين حقوق   متأسفانه هنوز از كوچك
 .انساني و شهروندي برخوردار نيست

اعضاي  -  نفر از 6  ،  85بهمن  2در ◄
شوراي مركزي انجمن دموكراسي 
خواه دانشگاه تهران و تعداد ديگري از 

انشجويان نزديك به اين نهاد د
دانشجويي به كميته انضباطي احضار 

اتهام اين افراد ساماندهي و  .شده اند
برگزاري مراسم بزرگداشت روز 

 آذر گذشته در دانشگاه 15دانشجو در 
 . تهران عنوان شده است

كميته ناظر بر   ،85بهمن   2در ◄
نشريات دانشجويي دانشگاه شاهرود 

شريه دانشجويي حكم توقيف دايم ن
اين دانشگاه را صادر » فرهنگ مبارزه«

 نشريه فرهنگ مبارزه يك نشريه .كرد
در زمينه روشنفكري ديني است كه با 
شكايت مسوول بسيج دانشجويي شهر 

 .شاهرود توقيف شد
نفر از وكالي 186  ، 85بهمن در 

اي به   دادگستري استان فارس در نامه
رييس و اعضاي اتحاديه سراسري 

انون وكالي دادگستري ايران، ك
پيگيري موضوع امنيت شغلي وكال و 
محروميت از شغل وكالت وكالي 
دراويش گنابادي قم را از سوي اين 

 .اتحاديه خواستار شدند
عليرضا اردالن   ، 85بهمن  در 4 در ◄

دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه عالمه طباطبايي با حكم بدوي 

گاه به يك ترم كميته انضباطي دانش
 اواتهام   .تعليق از تحصيل محكوم شد

اخالل در نظم خوابگاه عنوان شده 
بود كه مربوط به تحصن صنفي ابتداي 
ترم در اعتراض به امكانات بهداشتي و 

  .غذاي خوابگاه بوده است
به نقل از روابط  ، 85  بهمن4در ◄

عمومي و ارتباطات دادگستري استان، 
عوامل حوادث  نفر از 4صبح امروز 

 اهواز پس از 84هاي سال  گذاري بمب
 و تأييد حكم در "قانوني"طي مراحل 

ديوان عالي كشور در زندان اهواز 
  .اعدام شدند

 26يك زنداني  ، 85بهمن   4 در ◄
ساله به نام سمكو قادر پور در اعتراض 
به حكم ناعادالنه دادگاه انقالب و فشار 

ان دستگاههاي امنيتي بر وي در زند
بوكان دست به اعتصاب غذاي 

نامبرده كه به اتهام . نامحدود زده است
 سال پيش 3اقدام عليه امنيت ملي از 

زنداني شده، بر اساس آخرين حكم 
 شده سال حبس محكوم 11دريافتي به 

سمكو قادر پور از روز سه شنبه . است
سوم بهمن ماه  كه دست به اعتصاب 

 شده غذا زده به قرنطينه زندان منتقل
 . است
 ساله 21يك زن  ، 85بهمن   4 در ◄

اهل روستاي مير آباد نقده به نام آمنه 
 30آمنه سالم از . به اعدام محكوم شد

ماه پيش به اتهام رابطه جنسي خارج از 
روابط خانوادگي زنداني شده و بر 
اساس آخرين حكم دريافتي به اتهام 
زنا و قتل فرزندش به اعدام محكوم 

فته ميشود  مرد هم جرم گ. شده است
 . ضربه شالق محكوم شده است95او به 
وكيل مدافع   - 85بهمن  4در ◄

حسام فيروزي، پزشك احمد باطبي از 
تبديل قرار پنج ميليون تومان كفالت 

 ميليون تومان وثيقه خبر 25موكلش به 
با توديع اين قرار موكلم : داد و گفت

  .شود  آزاد مي
يدترين جد   ، 85بهمن   4در ◄

گزارش بانك جهاني درخصوص 
آلودگي هواي شهرهاي بزرگ جهان 

 ذرات معلق  انتشارنست كه آحاكي از 
  لندن و نيويوركدر مقايسه بادرتهران 

 . برابر است  5/2
محمد دروزي   ، 85بهمن  در ◄

معروف به محمد خان از اهالي 
 ساله كه در هفته گذشته 45دهدشت ، 

شب قبل از در گچساران اعدام شد ، 
اعدام به دليل عدم توبه اسالمي و 
ايمان آوردن به اسالم مورد ضرب و 
شتم شديد مامورين زندان گچساران 

 محمد دروزي به .قرار گرفته است
همراه دو زنداني ديگر از اهالي ياسوج 

  . نددر مالً عام به دار آويخته شد
 جلسه تفهيم اتهام  ، 85بهمن  5 در ◄ 

ئيس انجمن صنفي جوانمير مرادي ر
كارگران برق و فلزكار كرمانشاه و عضو 
هيئت موسس اتحاديه سراسري 
كارگران اخراجي و بيكار، در شعبه 

  .  جزايي كرمانشاه برگزار شد109
اخالل در نظم عمومي اتهام او 

ازطريق شركت در راهپيمايي روز 
 .  است جهاني كارگر سال جاري

درحالي كه ، 85 بهمن 6 در ◄
هاي سراسر كشور در فضاي  اهدانشگ

برند، شاهد  امتحانات به سر مي
درپي و صدوراحكام  احضارهاي پي

  تن از فعاالن 80براي بيش از 
ايم؛  دانشجويي طي دو ماه اخير بوده

 دي ماه سال 16اين درحالي است كه 
جاري مالباشي، معاون دانشجويي وزير 

وزارت علوم « :علوم اعالم كرده بود
هاي  كه صدور احكام كميتهاين مساله 

انضباطي به پايان ترم و زمان برگزاري 
شود را  ها موكول مي امتحانات دانشگاه

كند، تا به حال نيز موردي  تكذيب مي
براي بررسي تخلفات نشريات 
دانشجويي يا شوراهاي صنفي 

ها در كميته انضباطي مركزي  دانشگاه
  ».وزارت علوم وجود نداشته است

رها و صدور احكام براي برخي احضا   
فعاالن دانشجويي طي دو ماه اخير به 

  :شرح زير است
النه جاسوسي « سالهاست كه تصرف     

 بر اذهان  مردم ايران سايه  » آمريكا
   :از خود مي پرسند. افكنده است

 15 در صفحه

تعرض عمومي
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كه در  -چگونه يك عده دانشجو 
كشورهاي جهان سوم همواره پيشرو 

ران با توجه  به سابقه بوده اند و در اي
يك صد ساله جنبش هاي 

 مي بودند بايد پيشرو تر  زاديخواهانهآ
 نسنجيده عملبا دست زدن به يك  ، -

 كشور به ورطه نابودي شدندموجب 
يا مي توان پشت پرده و در آ ؟بيفتد 

سايه اين حركت دانشجويان دست 
گروگانگيري را دشمن را ديد كه 

  ازطراحي كرده و با استفاده
گاه،  به اجرا آ و نا كار دانشجويان تازه
 گذاشته است ؟

 سال از زماني مي گذرد 27بيش از    
كه تعدادي دانشجو كم سن و سال و 

 با حمله به سفارت امريكا ، بي تجربه 
 كاري كردند كه مردم ايران ،درتهران

سال در حال 27هنوز بعد ازگذشت 
  .هستندن  كار آ بابت پرداخت خسارت

و  انجام  سالها بحث ها اين باره، در
همايش هايي برگزار و   نوشته مقاالت

  .  ند شد
،  اين عمل بر اثر برخي معتقدند  ●

 به سودي سرشار رسيد  و اعتالي ايران 
ن را آ خميني   . غاز شدآكشور 

 كه كساني  .بزرگتر از انقالب اول ناميد 
مي گويند اين عمل دانشجويان 

و سود سرشار يران  اموجب سربلندي 
 تقريبا همانهايي ،  شدكشوربراي 

هستند كه االن در راس امور مهم 
كشور  قرار دارند و از قبل ان  عمل 
خود و خانواده و ديگر بستگان دور و 
نزديكشان سالهاي سال است كه از 

امور قرار دارند و رانت هاي دولتي و 
 بار خود و نزديكانشان ن عمل، آدر پي 

سل ها بسته اند و برده اند و را براي ن
  از امثال خامنه اي و .خورده اند 

 كه –هاشمي رفسنجاني كه بگذريم 
نخست مخالف بودند و بعد از مزاياي 

ن استفاده كردند و بر سر گروگانها با آ
  -گروه ريگان و بوش معامله كردند 

افرادي از قماش اين اشخاص ، موافق 
 :گروگانگيري هستند 

 عليرضا – ضرغامي – احمدي نژاد
 معصومه – رضا سيف اللهي –افشار 
روز رجايي ي ف– شيخ االسالم –ابتكار 

 ... و–فر 
م از برخي از يدر اينجا بهتر ديد    

افرادي هم نام ببريم كه اصال جز اين 
دانشجويان نبوده اند ولي به خاطر 
ارتباطاتي كه با اين گروه پيدا كردند 

نها را آ گيران بلندگوهاي تبليغاتي النه
 به .وردند آجز اين دسته به حساب 

نها مي آ هر كاري كه خاطر،همين 
 حساب تسخيركنندگان بهكردند 

 . سفارت امريكا ، نوشته مي شد 
كه  - حسين علم الهدا     براي مثال، 

در هويزه به خاطر اشتباهات نظامي 
 تن را به كشتن داد و 40خود حدود 

بني را به پاي از كودتا،  تقصيرش بعد 
 را جز شهداي  -نوشتند صدر 

او افراد  . شمردند خيركنندگان ست
بدون اطالع فرمانده عمليات در منطقه 

نچه قواي عراقي بر آ، براي تصرف هر
گارد . جا گذاشته بودند،  برده بود 

جمهوري وارد عمل شده و دست به 
خامنه اي و . حمله متقابل زده بود

بب ايجاد همراهان او گريخته و س
در . وحشت و فرار سربازان شده بودند 

نتيجه، گروهي كه علم الهدا برده بود 
تا اسلحه بجا مانده از قواي عراق را 

تش آوري كرده ببرند،  زير آجمع 
گارد جمهوري قرار گرفته و كشته شده 

  .بودند

 به خاطر ، ن سالهاآدر ، علم الهدا      
 پيرو دانشجويان« رفاقتي كه با يكي از 

 تن اسناد گرف داشت و براي  »خط امام
 دريادار احمد مدني در سفارت امريكا، 

بعد از كشته شدند،  . مده بودآبه تهران 
 . ي ها است ماعالم كردند جزء خط اما

 چه دادن اين عنوان به او، بابت 
 دانشجويان پيرو حساب سودها كه به 

هاشم پور يزدان  . ! امام ننوشتند خط 
 :مي نويسد اين باره ر پرست د

روزي حسين علم الهدي براي  ...    « 
دريادار احمد مدني آمد النه و  افشاي

فكر كنم علم الهدي را آيت اهللا خامنه 
. يا سفارش كرده بود اي فرستاده بود

مور أ من م،با هماهنگي شوراي مركزي
چاپ و  شدم اسناد مربوط به مدني را

شهيد علم الهدي از . منشر كنم
دانشجويان پيرو خط امام نبود ولي 

روابط (كه در واحد ما   شهيد حاتمي
بود با علم الهدي رفيق شد و ) عمومي

اولين شهيد  حاتمي. با هم شهيد شدند
دانشجويان پيرو خط امام بود كه در 

 بچه روستا بود و از. هويزه شهيد شد
خيلي براي . بهترين دوستان من
 »...شهادتش ناراحت شدم

 ديگر معتقدند اين عمل يعضب ●
دانشجويان و تصرف النه جاسوسي 
امريكا چند هزار ميليارد خسارت به 

 از اين ها، .ورد آكشور ايران وارد 
با وجود اين  از اين افراد عده اي 

ورهاي تصرف سفارت امريكا آدست 
 هنوز هم از عملكرد اينها . بيشتر بود 

 به خوبي مي  . خود دفاع مي كنند
ر بخواهند عمل خود را به نقد دانند اگ

بكشانند در واقع خود حكم اعدام 
 به همين .  كرده اندء را امضايشخو

دليل هنوز هم  با وجودي كه 
 –ن عمل آ نها مي گويدآوجدانش به 

 خطاي بوده - به سفارت امريكا اشغال
انقالب و نسلي وسرمايه  ، بدان، است و

باد داده اند و  هاي عظيمي را  به 
اما نه داد را باز سازي كرده اند ، استب

ن اشتباه يا فريب آشهامت اعالم 
خوردن  را دارند و نه امتيازات و 

نها آداشته هاي موجود اين اجازه را به 
 از مي دهد كه صادقانه از كرده خود 

 ساله و 8مردم ايران و قربانيان جنگ 
پوزش  اعدام شده ها و ديگر قربانيان 

 از اين گروه اشخاص زير. بخوانند 
 :هستند 

 - محمد رضا خاتمي  - عباس عبدي 
 - بيطرف  - نعيمي پور -ميردامادي

 ...  و-شمس وهابي 
 

تاثير تصرف سفارت امريكا بر * 
   :مردم ايران

 
   خسارتها را ديدند، كسانيكه بيشترين    

غير از خسارتها  از  . مردم بودند 
رهگذر توقيف پولهاي ايران و محاصره 

تصادي و ضد ضربه نفتي كه سبب اق
سقوط قيمتهاي نفت و وارد شدن 

ي كه با جنگزياني بي حساب شد ، 
كودتا اسباب ادامه اش را به سود 

بنا بر قول ( امريكا و انگلستان و اسرائيل 
لن كالرك ، وزير دفاع انگلستان در آ

حكومت تاچر در داده ايران گيت 
و موجب نفله شدن يك )  انگليسي 

ايجاد فرصت  يراني گشت و نسل ا
مغزها  براي كودتا و مالساالري  و فرار 

و سرمايه ها از كشور و محور سياست 
داخلي و خارجي شدن امريكا كه 

استبداد سياه . همچنان محور است 
واليت مطلقه بنام فقه كه بر كشورشان 
گرفتار فساد و جنايت  و خيانت كرده 

 .است 
 
 : »انقالب  اول«   خاصه هاي●

 از چه رو تصرف سفارت با خميني
ن آانقالب شكوه مندي مقايسه و بر

ن ملتي گل را بر آرجحان نهاد در 
يا بدين خاطر كه آگلوله پيروز كرد ؟ 

نه در انقالب مردم شركت كرده بود و 
( نه مي دانست انقالب چيست و زماني 

دعا كرده بود ) تلگرافش به شاه 
   ؟ كند خداوند ايران را از انقالب حفظ 

يا مي دانست گروگانگيري به او آ
فرصت مي دهد توسط مجلس 
خبرگان، واليت فقيه را جانشين واليت 
جمهور مردم كند و استبداد دلخواه 

نها كه طرح آيا آخويش را بسازد ؟ 
امريكائي را طرحي انقالبي گرداندند و 
توسط دانشجويان به اجرا گذاشتند،  به 

گيري را او القاء كردند كه گروگان
انقالب دوم ، بزرگ تر از انقالب اول 
بخواند ؟ همانطور كه كودتاي خرداد 

 را ، از زبان او، انقالب سوم و بزرگ 60
تر از دو انقالب اول و دوم ، خواندند ؟ 

يا او  چون در رويدادها از ديد آ
قدرت شخصي نگاه مي كرد، در 
انقالب مردم و ضد انقالبها مي نگريست 

يري و كودتاي خرداد كه گروگان گ
زادي و مردم ساالري و آ، بر ضد 1360

منتخب اول تاريخ ايران ، انقالب مي 
 خواند ؟ بهر رو، 

 كه 1357 سال مردم به در انقالب 
خميني دو ضد انقالب گروگانگيري و 

 ن رجحان نهاد، آ بر 60كودتاي خرداد 
مردم در مقابل يك نظام سركش و  - 1

مگاني و  جنبشي همستبد دست به 
خودجوش و در همان حال سازمان 

 انداخت زدند كه دنيا به حيرت ياب 
 جامعه شناسان و 57انقالب سال .

روشنفكران جهان را به تحير واداشت 
معيار ها كه نها بر اساس آزيرا همه 

داشتند، در انقالب مي نگريستند و از 
پديده اي  . ن ناتوان مي ماندند آفهم 

كه نخوانده و را مشاهده مي كردند 
 در اين انقالب ، .  نديده بودند 

زادي و رشد و اسالم آ استقالل و – 2
زادي و استقالل و رشد و آبمثابه بيان 

حقوق انسان و معنويت نو،  اصول 
اسالمي كه . راهنماي انقالب بودند

ن انقالب بر مردم شناخته آپيش از 
نبود و اسالم شناساني كه اسالم را در 

هاي قدرت مي شناختند، از انواع بيان 
اين اسالم از زبان . گاه نبودند آن آ

تجربه نشان داد كه . خميني بيان شد 
ن را اظهار كرده » آبنا بر مصلحت « او 

ن و كسي آاست و بيشتر از همه ، از 
 . ن را يافته بود، وحشت داشت آ
 مردمي كه خواهان ، سالها نآ در  - 3

تند  و مي خواسكشوري مستقل بودند
 براي رسيدن زاد و حقوقمند بگردند، آ

 ، ميليون ميليون ،به اين خواست خود
مدند و چند هزار كشته آبه خيابانها مي 

خود زادي آو  استقالل كشور  و دادند
 فرصت مردم با . ورند آرا به دست 

، شرق و غربحضور و عمل ندادن به 
 مردم . واليت خويش را برقرار كردند 

زادي آ ، سرزمين زندان ايران را
كردند و دربهاي زندانها را بروي 

 مردم . زندانيان سياسي گشودند 
خواستار بازگشت انقالبيون تبعيدي 

ند و با پيروز شدن در  كشور شدبهخود 
 . نها را به ايران بازگرداندند آانقالب، 

مردم مي خواستند مغزها و 
استعدادهاشان به كشور بازگردند و در 

شركت كنند و بسياري رشد مردم خود 
 مي  مردم . نيز به وطن بازگشتند 

سر زمين صلح بگردد و ايران خواستند 
در بزرگ ترين تجربه خشونت زدائي 

گل را بر گلوله پيروز شركت كردند و 
و جهان را وارد عصر جديد، گرداندند 

عصر جنبش هاي همگاني ملتها براي 
  .زادي و استقالل و رشد، كردندآ
ن زمان به آي مردم در الگوها - 4

لحاظ سياسي تبعيت از راه بزرگمردي 
ن آدر . ملي مانند دكتر مصدق بود 

 مردم با بر افراشتن تصوير دكتر ،روزها
ياران او ، بني صدر ، شريعتي ، مصدق 

از جمله بازرگان و سحابي و سنجابي 
در ان زمان . را بزرگ مي داشتند ... و

يت و عسكر آافرادي مانند حسن 
والدي و نبوي و بادامچيان و رجايي و ا

كساني كه .  را كسي نمي شناخت ... 
در خط سيد ضياء يعني استبداد و 
وابستگي بودند،  جرأت ابراز هويت 

  .سياسي خود را نمي كردند 
 الگوهاي مذهبي مردم و به - 5

خصوص جوانان در ان روزها افرادي 
يت اهللا طالقاني آمانند دكتر شريعتي و 

هرچند مردم . ت اهللا خميني بوديآو 
نمي دانستند اسالمي كه او در نفل 

اسالم فيضيه « لوشاتو اظهار مي كند، نه 
ن آ . است » اسالم بني صدر « كه » 

زمان كسي افرادي مانند بهشتي و 
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و 
موسوي اردبيلي و موسوي خوئيني ها 

در اين مورد تنها به  .نمي شناخترا 
در بحبوحه : م ييك نكته اشاره مي كن

 همه تظاهر هاي  شعار، از جمله انقالب 
شريعتي معلم انقالب   يكي كنندگان 

 مطهري بعد از كشته شدن  . ، بود است
 با توجه به ، به وسيله ياران روحاني 

 ان قدرت پرست مخالفت شديد روحاني
 معلم شهيد ، عنوانبا دكتر علي شريعتي

گرفتند و ر علي شريعتي بررا از نام دكت
  .نهادند مرتضي مطهري بر نام 

 با مصدق و نام  را كار همين       بعد، 
 خياباني كه به نام او بود را . او كردند 

 كار به جايي . ند هم تغيير نام داد
رسيد كه رفتن بر سر قبر  مصدق و 
. اعالم حمايت از او هم جرم داشت 

و بيشتر  » انقالب دوم« به دنبال البته 
بود كه نقابها » انقالب سوم « بعد از 

 28افتاد و كم و بيش قيافه هاي 
در مورد .  مرداديها نمايان شدند 

خميني ، با انتشار خاطرات مهدي 
حائري ، فيلسوف و فرزند باني حوزه 
قم بود كه معلوم شد خميني در خط 

برابر . سيد محمد بهبهاني بوده است 
 يافته اند، توسط اسناد سيا كه انتشار

بهبهاني بود كه سيا و انتليجنت سرويس 
ية اهللا بروجردي ، آكوشيده بودند از 

. بر ضد حكومت مصدق فتوي بگيرند 
هنوز زمان الزم بود تا معلوم شود از 
جانب بهبهاني، خميني مأمور شده بود 
از بروجردي فتوي بگيرد و موفق نشده 

 . بود 

هاي  در انقالب اول همه گروه - 6
مردم از مذهبي و غير مذهبي و 
ماركسيست و مسلمان و با حجاب و بي 
حجاب و دانشجو و استاد و دانش اموز 
و روحاني و غير روحاني و شهري و 

...  و كشاورز و معلم و رروستايي و كارگ
ايران غرق شادي و .  شركت داشتند 

 افراد پيشروان  . اميد و اعتماد  بود 
دانش و سياستمدار گاه و با ،برجسته و 

 اقليت كوچكي از  نه بودند و 
 .   كم دانش و نا اگاهاندانشجوي

جنبش همگاني و خودجوش اما ن      آ
 سازمان يافته  رژيمي همانند رژيم

نهمه آو سلطنتي با محمد رضا پهلوي 
 نكه آحال . سابقه تاريخي را بر افكند 

 بزرگتر از يانقالب« مدنآبا به وجود 
 و درگيري به وجود هتفرق» انقالب اول

 مردم از صحنه بيرون رفتند و . مد آ
 يك . وارد صحنه شدند گروههاي 

 و دشمني ورزي   كينه جاي به دلي 
ورد هر قدرت طلبي آسپرد كه ره 

است بخصوص اگر قدرت طلبي را 
خميني همه .  دين طلبي جلوه دهد 

به جاسوسي فراخواند و  كينه پروري 
 جو دشمني و بد  را عبادت خواند و

« مگر بيني را در جامعه ايجاد كرد تا 
 به » انقالب سوم « و » انقالب دوم

پيروزي كامل كه همانا تثبيت استبداد 
  ، برسند  و مكالهاي بي عمامه مالساران 

 
يعني انقالب دوم  خاصه هاي ●

 : 1358 سال بان  آ13گروگانگيري در 
ه هنوز چند ماهي از انقالب نگذشت     

بود كه روحانيون مستبد داخلي و 
دشمنان خارجي در لباس دوستان 
دست به كار شدند تا هر چه زودتر با 
غلبه بر نيروهاي مستقل و ملي جامعه را 

    :ورندآدر استبداد از نو به بند 
تعدادي دانشجو از گروههاي     

مختلف و التقاطي از طرفداران امريكا 
د واليت  به خو... گرفته تا شوروي و 

مطلقه بر مردم قائل شدند و بي اطالع 
عملي زدند كه خود دست به مردم ، 

 ن كيست ؟ آنمي دانستند طراح واقعي 
ن زمان تا امروز، مردم ايران آاز 

مدهاي گروگان آهمچنان گرفتار پي 
 :گيري هستند 

 . شددولت مهندس بازرگان سرنگون -
 باز سازي ستون پايه هاي قدرت  -

 طلق انديش  و اقتدار گرا روحانيت م
از جمله قيد ( وارد مرحله جديد 

 .شد ) واليت فقيه در قانون اساسي 
بلوكه كردن كليه سرمايه هاي ايران  -

امريكائي و شعبه هايشان در در بانكهاي 
 .هاكشور ديگر 

ممانعت از تحويل خريدهاي قبل از  -
  . به ايرانانقالب ايران

 جرم  دولت بهمقامهايدستگيري  -
 .واهي جاسوسي براي امريكا 

  محاصره اقتصادي ايران -
 به مقامهاي دولتي گماردن افراد -

استعدادهاي خائن و نادان به جاي 
 . ملي و خادم اليق،

 افتادن به جان ارتش و متالشي -
ن و پيشنهاد طرح انحالل آكردن 

 ارتش به شوراي انقالب 
  . گسيل كماندو به ايران -
 به ايران با حمايت   حمله عراق-

 . امريكا و عربستان و شيوخ خليج فارس 
 كودتاي خزنده بر ضد انقالب، تجربه -

  بني صدر  رييس مردم ساالري و 
 15 در صفحه

 

  خواند» انقالب دوم « ن را آيانتي كه خميني گروگانگيري، خ       
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گروگانگيري، خيانتي 
         ن را آكه خميني 

 »انقالب دوم « 
 

 و انجام اين جمهور منتخب مردم
 هدف كه مهترينشان ادامه 8كودتا با 

گ بقصد تحقق هفت دادن به جن
 .هدف ديگر 

  بكار انداختن ماشين  اعدام -
  سازش پنهاني بر سر گروگانها با -

 پيروزي براي تدارك   بوش –ريگان 
 در انتخابات رياست ريگان و بوش 
  .جمهوري امريكا 

  پيش كشيدن تقدم مكتب بر تخصص -
و فراري دادن سرمايه انساني بزرگ 

 . لي كشور و نيز سرمايه هاي ما
زاديهاي احزاب و آ از ميان بردن -

اجتماعات و مطبوعات و نظام بخشيدن 
به تجاوز به حقوق بشر و سركوب 

نها آسازمانهاي سياسي و تقال در انهدام 
 از راه رويه كردن دستگيري و شكنجه 

 . و اعدام 
روزانه  دستجمعي و اعدام هاي     

جوانان و نيروهاي ضد استبداد و ضد 
غاز  آ  60 خرداد كودتاي  با كهسلطه 

گرفت، در طول حكومت خميني 
ادامه يافت و كشتار زندانيان در 

تا . ن بود آ منتهاي شدت 67تابستان 
، شمار اعدام مرحله تثبيت استبداد

 25 روزانه ،  به طور متوسطشدگان ، 
 اين درحالي . شدنفر در طول يكسال 

بود كه گاه روزانه در زندانهاي كشور 
 نفر به جوخه هاي اعدام 100حدود 

 . سپرده مي شدند 
  نفله شدن يك نسل ايراني كه يا در -

جبهه هاي جنگ كشته و معلول شدند 
 سال جنگ 8و يا فرصت رشد را بر اثر 

دانستني است كه . ، از دست دادند 
تعداد كشته شده ها در جنگ ايران و 

مسئول ي كه مار آعراق بر اساس 
و سيما  يد در صدامركز اسناد بنياد شه
 ميليون و تعداد 1اعالم كرده است، 

  5/1مجروح و معلول جنگي  بيش از 
كشور بوده ميليون نفر از جوانان اين 

مدهاي آيعني از پي  . اند 
 ساله كه، در 8جنگي شد گروگانگيري 

 ميليون نفر كشته و مجروح و 5/2 ن،  آ
 .معلول شدند 

ابزار  ايجاد و توسعه سازمان ترور  كه -
اصلي رژيم در سياست خارجي شد و 
از عوامل انزواي ايران در جهان 

 . گشت
 1000به قول رژيم (  خسارت جنگ  - 

بعالوه خسارت ضد ضربه ) ميليارد دالر 
جنگ بعالوه نفله شدن يك نسل و 
جانشين جريان رشد شدن جريان 

سيبها و نابساماني آتخريب بعالوه توسعه 
ادي كه گم هاي اجتماعي بعالوه فس

مدهاي آ ميليارد دالر از در105شدن 
نفت در دوره جنگ، وسعت و شدت 
اين  فساد را گزارش مي كند بعالوه 

ئين خشونت آناچيز شدن اسالم در 
بخشي از خسارتهاي حاكميت ... بعالوه 

 . مالساالران  و جنگ هستند 
تش و آ  قرار گرفتن ايران در  حلقه -

 و مدنش در جهانآبه  انزوا در

ن آخسارتهاي مادي و معنوي ناشي از 
. 

  درباره اسناد منتشره سخن* 
 بسيار از آن. توان گفت بسيار مي
 : به ميكن بسنده مي

 
 مسلم است كه همه اسناد منتشر -1 

اند  بنابر مقاصدي كه داشته. اند نشده
اسنادي را منتشر كرده و اسنادي را 

حتي درباره يك . اند منتشر نكرده
 يا يك شخصيت و يا يك سازمان و

 از .اند واقعه نيز، همه اسناد منتشر نشده
... اسناد مربوط به خامنه اي و بهشتي و 

 .يكي نيز منتشر نشده است
ها آشكار   مقايسه متن اسناد و ترجمه-2 

گرداند كه در ترجمه امانت و  مي
گاه از خود معناي . اند دانش بكار نرفته

 .اند هدلخواه را بعنوان ترجمه آورد
 گوناگون مجلدهاي اسناد را در -3 

اسنادي كه به يك زمان و . اند پراكنده
به يك موضوع و به يك سازمان و يا 
شخصيت و به يك سياست راجعند را 

ربط و   گوناگون و بيمجلدهايدر 
بدون فهرست صحيح، پراكنده 

 چرا؟. اند ساخته
اند، خوانندگان  خواسته زيرا نمي ●

سياست آمريكا در سر از سير تحول 
آورند تا ببينند چرا از دفاع شاه تا 

 دفاع از خميني تحول كرده است؟
اند، خوانندگان به  خواسته زيرا نمي ●

هاي واقعي سياست آمريكا پي  توانايي
ببرند و ببينند كه در جريان همگرايي و 
آشتي ملي، دست و پاي غول بسته 

دهند، اقليت   اسناد گواهي مي.شود مي
 كه بطور كامل ابزار سياست كوچكي

اند بكنار، بقيه به يمن هوش  امريكا بوده
اند،  و وطن پرستي، موفق شده

هاي آمريكايي و روسي را در  غول
جريان انقالب بزرگ ايران از عمل باز 

 انقالب بدون خسران به تا كه بدارند 
 .پيروزي رسد

اند، از اسناد بمثابه  خواسته  زيرا مي ●
تفاده كنند و مقاومت در حربه تكفير اس

در نتيجه . برابر استبداد را از ميان ببرند
ايرانيان ندانند كه بهاي آشتي با 
يكديگر چه اندك و نتايج آن چه 

احساس شخصيت نكنند و در . عظيم اند
برابر تمايل به استبداد و وابستگي كه 
در پي استبداد بضرورت تحميل 

سير تحول روابط (.شود، نايستند مي
 . ) ابوالحسن بني صدرازان و امريكا اير

 بخشي از مصاحبه يزدان     و نيز 
پرست در مورد وجود اسنادي در 

 اين اسناد. وريم آ را مي مورد بهشتي 
  .انتشار نيافته اند توسط دانشجويان 

تعامل دانشجويان با :  سئوال ●
ها چگونه  مجاهدين خلق و ديگر گروه

 بود؟
ها  باطي با آنهيچ ارت: يزدان پرست * 

هر چند آنها در بين . نداشتيم
 داشتند كه  دانشجويان، چند نفر نفوذي

خروج يكي از اسناد مربوط به شهيد 
به  . ها بود بهشتي از سفارت كار همين

هر حال اسناد اوليه كه ما منتشر 
كرديم، بيشتر درباره دخالت آمريكا در 

يكسري اسناد هم در . امور ايران بود
 ها را  آن.ديديم  صالح نميآمد كه ما

 تعرض عمومي
 

احضار دو دانشجوي دانشكده مديريت 
دانشگاه تهران، احضار يك دانشجوي 

 7دانشگاه سيستان و بلوچستان، احضار 
ي  دانشجوي دانشگاه تهران به كميته

 دانشجوي دانشگاه 3انضباطي، احضار
بيرجند، احضار دو فعال دانشجويي 

بير و يك عضو دانشگاه تهران، احضار د
شوراي مركزي انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم 

ي   دانشجوي دانشكده5پزشكي، احضار 
 عضو 4مديريت دانشگاه تهران، احضار 

شوراي عمومي انجمن اسالمي دانشگاه 
اهواز، احضار يك عضو سابق انجمن 
اسالمي دانشگاه بيرجند، احضار مديران 

ويي دانشگاه مسوول سه نشريه دانشج
 علم و صنعت، احضار دو عضو انجمن 

 
 

مطرح كنيم چون اختالف بوجود 
 . ....آمد مي
 منتشر آيا هنوز هم اسناد:  سئوال ●

 ي مانده است؟نشده ا
ممكن . دانم بعيد مي: يزدان پرست * 

 .است يكسري بازسازي نشده باشد
گويند، يكسري اسناد  مي:  سئوال ●

هشتي وجود چاپ نشده درباره دكتر ب
 دارد؟

. دروغ است . نه: يزدان پرست * 
شهيد بهشتي همه چيز رك و راست 
است، چيزي ندارد كه بخواهد پنهان 

يك سند بود درباره شهيد بهشتي . كند 
مذاكره » بختيار«كه ايشان رفته بود با 

كرده بود ، براي اين كه بدون 
ريزي كنار برود، كه البته اين  خون

مام بود، كه متأسفانه ديدار با اطالع ا
دانم كه اين سند چه طور  نمي

ازسفارت بيرون رفت و توسط 
 .مجاهدين به صورت ناقص افشا شد

هاشم پور يزدان ، مصاحبه اين در     
 يك سند توسط :پرست مي گويد 

مجاهدين در مورد بهشتي از سفارت 
 با زنش اخراج هاتوسط فردي كه بعد

 وي . خارج شده است ، از سفارت شد
بعدا مي  گويد كه يك سند ديگر هم 
از بهشتي افشا شد در مورد مالقات با 
بختيار كه ناقص بود و نمي دانم چگونه 
دست مجاهدين افتاد و در ميان اين 
دو مي گويد كه يك سري اسناد هم 

ايجاد مي كرد،  اختالف چونبود كه 
 . صالح نبود پخش شود

     اما واقعيت اينست كه توافقي با 
مده بود كه دولت با آبهشتي بعمل 

اين . ثباتي جايگزين دولت شاه شود
خرين سفير امريكا در آامر را سليوان ، 

تهران كه طرف معامله بوده است، در 
مقاله اي كه بمناسبت كشته شدن 

عالوه . بهشتي انتشار داد، فاش كرد 
ن، بهشتي مجري توافقي مي بايد آبر

مي شد كه ميان سليون و موسوي 
مده بود و آاردبيلي و بازرگان بعمل 

« معروف شد به توافق بر سر حكومت 
( كه هم در شمار اسناد » نعلين و چكمه 

انتشار يافته و هم در كتاب  ) 10شماره 
  . مده استآسليوان 

 

  دانشجوي دانشكده فني3اسالمي و 
دانشگاه مازندران، احضار مديرمسوول 

 ي دانشجويي  و صاحب امتياز نشريه
دانشگاه شاهرود، » فرهنگ مبارزه«

 فعال دانشجويي دانشگاه 11احضار 
علوم پزشكي شهركرد، يك ترم تعليق 
از تحصيل با احتساب در سنوات براي 
دبير انجمن اسالمي دانشگاه عالمه، يك 
ترم تعليق از تحصيل براي يك 

 5دانشجوي دانشگاه همدان، صدور 
حكم تعليق از تحصيل و سه توبيخ 

 دانشجوي دانشگاه آزاد 8براي كتبي 
سنندج، اخراج عضو سابق انجمن 
اسالمي دانشگاه اميركبير از دانشگاه، دو 

 9ترم و يك ترم تعليق براي 
 دانشجويي دانشگاه تربيت معلم سبزوار، 

 
تذكر كتبي براي يك دانشجوي 
دانشگاه سهند تبريز، دو ترم منع موقت 
از تحصيل براي دبير شوراي صنفي 

شكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه، دان
توبيخ كتبي و درج در پرونده و 

 دانشجوي 9پرداخت خسارت براي 
دانشگاه صنعتي تبريز، توبيخ كتبي يك 
عضو سابق انجمن اسالمي دانشگاه 
تهران و يك ترم تعليق از تحصيل و 
اخراج از خوابگاه براي يك دانشجوي 

  .دانشگاه فردوسي مشهد
 كميسيون زنان   ، 85بهمن  7 در ◄ 

دفتر تحكيم وحدت با انتشار بيانيه اي 
طرح بعضي از نمايندگان مجلس در 
خصوص محدوديت جنسي در پذيرش 
دانشجو را محكوم كرده و نسبت به اين 

در بخشي از . طرح شديدا اعتراض كرد
  : اين بيانيه آمده است 

در حالي كه اكثر دولت ها به سمت 
فع زنان پيش اعمال تبعيض مثبت به ن

زنان ايران از تنها روزنه   مي روند، 
ارتقا و توانمندي اجتماعي محروم مي 

طرح سهميه بندي جنسيتي در . شوند
پذيرش دانشجويان، كه مجدداَ در 
مجلس طرح شده اقدامي است 
متحجرانه در جهت سلب حقوق 
اجتماعي زنان كه بار ديگر عدم 
پايبندي حكومت به شعار شايسته 

 ا را به اثبات مي رساند و آشكارساالري
با اصل بيست و يكم قانون اساسي كه 
ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد 
شخصيت زن و احياي حقوق مادي و 
معنوي او را از وظايف دولت دانسته، 

 .در تضاد است
به نظر مي رسد ساده ترين راه حذف    

اشتغال زنان جلوگيري از ورود آنان 
م اكنون نيز زنان از ه. به دانشگاه است

احراز پست هاي مديريتي و كليدي 
در سازمان ها به اين دليل محرومند 
كه نگرش پدرساالر حاكم بر حاكميت 
سعي در القاي نقش خانه داري به 
عنوان تنها كاركرد زنان در جامعه 

 .دارد
پور، از   عدنان حسن  ، 85بهمن  7در ◄

نامه   اعضاي هيأت تحريريه هفته
اين   .بازداشت شد» ئاسو«شده   توقيف
شنبه هفته   نگار كرد روز پنج  روزنامه

گذشته در اطراف منزلش بازداشت 
پور از اتهامات و   خانواده حسن. شد

نگار ابراز   محل نگهداري اين روزنامه
 .كنند  اطالعي مي  بي

 بازپرسي 4شعبه   ،85بهمن  7 در ◄  
سهرابي هللا دادسراي سنندج ، عبدا

متياز و مديرمسئول هفته نامه صاحب ا
 . روژهه الت  را به دادگاه احضار نمود

الزم به ذكراست كه هفته نامه روژهه 
الت نشريه اي  فرهنگي ، سياسي و 

اجتماعي با رويكردي انتقادي مي باشد 
 شماره از آن در سنندج 65كه تا كنون 

 منتشر شده است
    اطالع رسيد كه ، 85بهمن  8 در ◄

ني  كه در اعتراض به فشار عباس لسا
 و واواك   و هاي دادستان اردبيل

، در زندان عدم اعطاي مرخصي
 بود دست به اعتصاب غذا زده اردبيل، 

وارد پنجمين هفته اعتصاب غذاي ، 
در وضعيت نا مطلوبي خود شده و 

بنا بر همين . نگهداري  مي شود 
ي وي به ان وضعيت جسمگزارش،

 .وخامت گراييده است
پريسا نصرآبادي   ، 85 بهمن 10    در◄

ي  يك دانشجوي كارشناسي ارشد رشته
ي  علوم سياسي دانشگاه تهران به كميته

: وي  گفته است . انضباطي احضار شد
دانم اما از  هنوز علت احضارم را نمي«

ي گذشته  دوستان ديگري كه هفته
احضار شده بودند مطلع شدم كه دليل 

 آذر 16احضار تنها حضور در مراسم 
 » .دانشجويان بوده است

ي  ي كميته جلسه، 85 بهمن 10 در ◄
اي، بهزاد احمدفر  انضباطي پگاه حمزه

و ياسر مختاري از دانشجويان دانشگاه 
اي،  پگاه حمزه. تهران برگزار شد

دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي 
امروز «:  ه است دانشگاه تهران گفت

ت بعدازظهر در جلسه حضور يافتم و عل
 آذر 16احضارم را به دليل تجمع 

اند در صورتي كه به واقع من  دانسته
ام و تنها  در آن تجمع حضور نداشته

اي از دور شاهد اين تجمع  لحظه
 » .بودم
علي قلي زاده   ، 85 بهمن 10   در◄

مدير مسئول نشريه دانشجويي 
 دانشگاه صنعتي "فرهنگ مبارزه"

شاهرود از سوي دادگاه انقالب 
حكم كتبي لغو .  ود احضار شدشاهر

دائمي مجوز نشريه دانشجويي فرهنگ 
مبارزه هفته گذشته از سوي كميته ناظر 
بر نشريات دانشجويي دانشگاه صنعتي 

در اين حكم آمده . شاهرود صادر شد
اين نشريه دانشجويي با استناد ": است 

 قانون مطبوعات متخلف 27 ماده هب
ئم مي شمرده و مجوز انتشار آن لغو دا

 ."شود
، به گزارش فعاالن 85 بهمن 11 در ◄

 16 هيمن رمضاني ،حقوق بشر در ايران
ساله توسط مامورين وزارت اطالعات 
در پيرانشهر دستگير و مورد ضرب و 

 . شتم شديد قرار گرفته است 
    رمضاني به دليل روشن كردن آتش 

 از سوي 85 بهمن ماه سال 2در تاريخ 
ير مي شود و مامورين امنيتي دستگ

سپس با ضرب و شتم از وي اعترافات 
كتبي دريافت مي كنند كه با احزاب 

. سياسي كردستان همكاري كرده است 
 روز 3وي پس از ضرب و شتم به مدت 

در بازداشت مامورين وزارت اطالعات 
پيرانشهر بوده است و سپس به اداره 

بنا بر . اطالعات اروميه منتقل مي شود
 ساله وي در حين 16ن گفته اين نوجوا

بازي با دوستانش به دليل نا مشخص 
بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار 

 . گرفته است 
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تجزيه كشورها واتحاد 
 كشورها ؟

 
اينك ، از نو، تمايل به ايجاد اتحاديه 

اما تا وقتي .  مده است آها پديد 
زادي و مردم ساالري در آفرهنگ 

جامعه قوت نگيرد،  اين تمايل سبب 
تشكيل اتحاديه هائي كه رها از سلطه و 

زاد ، اداره جهان را ميسر آشركت 
با وجود اين، وجود . كنند، نمي شود 

جاد اتحاديه اين تمايل، از موانع اي
 . هاي سلطه جو است 

 
كاري كه بايد كرد نه ايجاد 
فرصت براي ابر قدرت در حال 
انحطاط كه محروم كردنش از 

 :هر فرصتي است
 
 در اين موقعيت ،  روشي كه رژيم – 5

مافياها در پيش گرفته است،  ضد 
روشي است كه براي محدود كردن ابر 

در . قدرت امريكا مي بايد اتخاذ شود 
قيقت،  اين روش ضد استقالل ايران ح

از گروگانگيري  بدين سو، روش 
عمومي رژيم مالتاريا و اينك مافياهاي 

 .  مالي بود و هست –نظامي 
     انقالب ايران كوشش يك ملت بود 
براي بازيافت حقوق ملي و  باز جستن 
منزلت و حقوقي كه هر انسان مي بايد 

هرگاه دولت . ن برخوردار شود آاز 
جديد و نظام اجتماعي بر وفق اين 
حقوق محتوا و شكل مي يافتند، ايران 
الگوئي مي شد براي جنبشهاي همگاني 

در ضمن جريان . با هدفهاي شفاف 
انحطاط و انحالل دو ابر قدرت را از 
راه رشد جامعه ها و بسط فرهنگ 

زادي در جهان و بنا بر اين محدود آ
 كردن قلمرو عمل قدرتهاي سلطه جو، 

اما مالتاريا اسالم و .  شتابان مي گرداند 
انقالب و حقوق انسان و حقوق ملي 
جامعه ملي و حقوق همه ملتها را قرباني 
استقرار استبداد خويش گرداند و از 

 ساله و 8راه گروگانگيري و جنگ 
بحران سازيهاي ديگر،  فرصتي بزرگ 
در اختيار قدرتهاي سلطه جو نهاد و 

تا توانست، گستراش نها را آدامنه عمل 
 . داد 

     با پايان جنگ، در حكومت خامنه 
 هاشمي رفسنجاني ، طرح برنامه –اي 

ن و سپس آاتمي سري و اجراي 
ن براي بحران سازي ، آاستفاده از 

 –بقصد استقرار دولت مافياهاي نظامي 
مالي ،  فرصت جديدي براي مداخله 

از . در اختيار امريكا گذاشت 
ا امروز، حتي يك روز ، گروگانگيري ت

رژيم حق و حقوق را اساس سياست 
با .  خارجي خويش نگردانده است 

نكه ايجاد بحران اتمي ناقض حقوق آ
ملي ايران بوده و هست، براي نخستين 
بار در عمرش، رژيم غني سازي 

تكنولوژي « اورانيوم و برخوداري از 
را حق ملي ايران خوانده است » اتمي 

اين ادعا صادق بود و حتي اگر در .  
« سياست شفافي در پيش ميگرفت و  
» حق برخورداري از تكنولوژي اتمي 

ويز بحران سازي نمي كرد، آرا دست 

ممكن نبود پرونده ايران به شوراي 
امنيت برود و بر ضد ايران، دو قطعنامه 

خانم رايس ايران را .  صادر شود 
تهديد به قطعنامه سومي با تشديد 

اين تهديد نه تنها  . ي كند مجازاتها م
گوياي امكان سازش امريكا با قدرتهاي 
سلطه جو است ، بلكه ايران را در 
موقعيتي قرار مي دهد كه ديگر توان 

 .باج دهي بيشتر را نداشته باشد 
 مردم ايران مي بايد مسئوليت – 6

بهيچرو بي اطالعي . خويش را بشناسند 
بر اين .  نها نيست آرافع مسئوليت 

مردم است كه بدانند زياني كه بابت 
جايگزين حقوق انسان و حقوق ملي 

يعني » مصالح قدرت حاكم « كردن 
مافياها ، متوجه ملت ميشود ، بيش از 

ن سنگين است كه بگذارد نسل امروز آ
 :كمر راست كند  و نسل فردا 

 :هزينه هاي  انزوا در منطقه و جهان * 
هاي  باج به روسيه و چين و نيز كشور●

اروپائي ، از راه اعطاي امتيازهاي نفت 
 . و گاز 

 هزينه سنگين برنامه اتمي  كه تا به ●
 ميليارد دالر شده است و از 10حال 

اين پس هزينه هاي جانبي از هزينه 
 .خود برنامه  فزوني مي گيرد 

كه » جنگ زنبور با فيل «  هزينه ●
 ميليارد دالر 7گفته مي شود تا به حال 

 . شده است 
 چشم پوشيدن از حقوق ملي ايران ●

در نفت درياي خزر، سرمايه ايران در 
نفت شمال و شركت ايران در اروديف 

 ... و
كه همچنان (  پرداخت باج به سوريه ●

و اسرائيل و غرب در ) ادامه دارد 
 ساله و چشم پوشيدن از 8دوران جنگ 

غرامت جنگي تجاوز عراق به ايران كه 
پايمال كرد و به يك نسل ايراني را 

قول رژيم يك هزار ميليارد دالر زيان 
 .ورد آببار 

وري است كه در آ     در خور ياد
«  ميليارد دالر 105 ساله، 8طول جنگ 

ن به جيب آبخشي از . » گم شد 
فروشندگان اسلحه رفت و بخشي ديگر 

 8را مسببان طوالني شدن جنگ بمدت 
 .سال به جيب زدند 

 استعدادها از كشور  فرار سرمايه ها و●
و هزينه خريد ها از خارج  به بهاي 

 . بيشتر و كيفيت كمتر 
 . هزينه سنگين انواع قاچاق ها ●

هزينه هاي استقرار و ادامه حيات * 
 :استبداد مافيا ها

قرباني شدن يك نسل ايراني در  ●
ن پس، سوخت آ ساله  و از 8جنگ 

 فرصتهاي رشد و
ر مدهاي نفت كه بنا بآ صرف در●
 ميليارد دالر 550ورد رژيم  حدود آبر

بوده است در ايجاد اقتصادي كه رانت 
 درصد توليد 40افزون بر ( خواري 

و يك ديوان ساالري )  ناخالص ملي 
بزرگ ناتوان از كار مفيد و توانا به 

 . مدهاي نفتي آمصرف در
يك قلم، :  خارجي شدن دولت ●

مد نفت كه بنا آوابستگي بودجه به در
 ميليارد 60، حاسبه مجلس مافياهابر م

مد نفت است و آ بيشتر از دريعنيدالر ، 
تعهدهاي خارجي كشور بخش دوم 

 .بودجه دولت را تشكيل مي دهد 
 جريان بيابان شدن زمينهاي ●

هشدار استادان ( كشاورزي كشور 
 )قاي احمدي نژاد آكشاورزي به 

 تمركز جمعيت كشور در چند شهر ●
ين توليد شدن جانش مصرف كننده و

مصرف  كه با رانت خواري، زوجي را 
تشكيل مي دهند و اين زوج محور 

 .اقتصاد كشور است 
 وابستگي روز افزون ملت در معيشت ●

خود به بودجه دولت و بودجه دولت 
 .به فروش ثروتهاي ملي

 حيف و ميل و تخريب منابع نفت ●
كشور به ترتيبي كه بنا بر قول معاون 

ه سرمايه گذاريهاي وزارت نفت هرگا
خارجي در نفت و گاز بكار نيفتد، 

 سال ديگر مي تواند 10ايران تنها تا 
 . نفت صادر كند 

 نتيجه اين زيانها همراه شدن ●
 .نابرابري روز افزون با خشونت و فقر 

 افزايش هزينه هاي دولت ، در ●
نتيجه، بزرگ شدن فرصتهاي رانت 
خواري ،  باال رفتن ميزان تورم در 
نتيجه بزرگ شدن رقم واردات ، در 
نتيجه كاهش قلمروهاي فعاليت 

 . اقتصادي و افزايش ميزان بيكاري 
سيبهاي آ خشونت و نابساماني ها و ●

اجتماعي كه در تاريخ ايران بي سابقه 
كاهش منزلت انسان ، بخصوص ( است 

شكار آسيبهاي ناشي از بيكاري آزنان ، 
 ، و پنهان ، بزرگ شدن رقم معتادان

، وسعت جنايات و فروش دختران 
 )... جرائم و

 جانشين فرهنگ شدن ضد فرهنگ ●
زور و بي محل شدن ارزشها  و افزايش 

  در اشكال ،روز افزون نقش زور
، در رابطه ...) پول و مقام و ( گوناگون 

،  در . فرد با فرد و گروه با گروه 
 نتيجه،

 پاره شدن بسياري از رشته هاي ●
 ايجاد فرصت براي قدرت پيوند ملي و

سلطه جو در بكار گرفتن عناصر خائن 
 .به وطن 

 پيشخور كردن و از پيش متعين ●
ينده و تخريب نيروهاي آكردن 

محركه و محروم كردن جامعه جوان 
 . از فرصت و امكان رشد 

نكه هنوز فهرست زيانها و آ    با 
خشونتي كه جامعه ايران بخاطر تن 

ردازد، كامل دادن به استبداد مي پ
، اما همين فهرست كفايت مي نيست

تش استبداد آكند تا مردم ايران بدانند 
نها را از ريشه مي سوزاند آهستي ملي 

نها حق ندارند ، براي عمل به آو 
 . مسئوليت خويش عذر و بهانه بياورند 

     بيرون رفتن از چنين تنگنائي به عزم 
كردن و برخاستن و رژيم استبداد را 

دولت حقوق مدار جانشين كردن  با 
زادي شدن و آونيزبا در پيگيري بيان 

زادي و استقالل آبدان ، فرهنگ 
 . جستن ، ميسر مي شود 

     بر مردم ايران است كه بدانند 
نها را از اين واقعيتها غافل و آهركس 

از بحرانهاي داخلي و خارجي كه 
رژيم مي سازد بترساند، خائن به 

بر . تقالل كشور است نها و اسآزادي آ
مردم ايران است كه نفس خويش را 
مكلف بشناسند و به نفس خويش اعتماد 
كنند و بنا بر مسئوليت خويش در ادامه 

زادي ، آحيات ملي در استقالل و 
برخيزند  و حق بزرگ خويش ، واليت 

ورند و برقرار آجمهور مردم را به ياد 
 . كنند 

 
 

 اسالمي مجامع بيانيه
 انايراني
 

 تي امني قطعنامه در شورابيبا تصو. 
 هي علي جنگ اقتصاد،سازمان ملل

 آن ميب.  علنا آغاز گرفته است رانيا
 و ي جدماتي تصمندهي كه در آروديم

 ي از سوراني در رابطه با ايحادتر
 اتخاذ گردد كه مانانشي و هم پكايآمر

 شي از پشي بانيراني ايبه حقوق مل
 را كه ياقتصادبحران .  برساند بيآس
 خود يتي كفاي نژاد با بي احمديآقا
 ي دهه گذشته ب2 شده است، در ثباع
 از حساب هي رويبرداشت ب.  است رينظ

 و وابسته بودن ي ارزرهيصندوق ذخ
 به نفت، 86 از حد  بودجه سال شيب

 ينشانگر آن است كه برنامه ها
 جز حرف نبوده و يزي چياقتصاد

 از حد شي سقوط ببي در سراشرانيا
فروش كارخانجات به .  استياقتصاد

 به ثمن بخس و به هاينورچشم
 كارخانجات و ني كشاندن ايورشكستگ

عدم پرداخت حقو ق آنها و سپس 
 طرف و كي كردن كارگران از كاريب

 و گريد  از طرفانياخراج دانشجو
 اعدامها كه هر روزه به وسعت نطوريهم

 ني اانگري گردد، بيآنها افزوده م
  هي فقتي والياي هستند كه  مافتيواقع

 تاراج ثروتها و فشار به رانيحاكم بر ا
 بيجوانان و كارگران و همه اقشار آس

 را برنامه عمل خود نموده ركشوريپذ
 . است
 كه در دي دانيم! راني ازي عزمردم

 درصد 97)  85(هشت ماهه اول امسال
بودجه جاري كه بايد در كل سال 

.  استشد، مصرف شده  مصرف مي
 درصدي است كه 16نتيجه آن  تورم 

  .  شودي مليبر مردم تحم
 شده يني بشي پ86 بودجه سال در

 درصد خدمات 70 از شياست كه  ب
  .  خود مردم بپردازنددي را بايدرمان
 از سوي   شده   آمارهاي اعالمطبق

توان    مي"جمهور  رييس"معاون اول 
گفت اعضاء يك ميليون خانواده 

 .خوابند  ها گرسنه مي  بايراني ش
 هزار 100 و ونيلي مكياز مجموع  

 ،ي اجتماعني سازمان تامري بگيمستمر
 حداقل شيهزار نفر مشمول افزا780

 هزار تومان هستند 200حقوق تا سقف 
 رقمها را نيكه اگر به تناسب درصدها ا

 200 از ي اعتبارازمنديبهبود دهند ،  ن
البته . باشند ي تومان مارديلي م660تا 

 مزد، خانواده را ت هزار تومان دس200
 دارد  و كفاف ي خط فقر نگاه مريز

از .  كند ي آنها را نميشتيمشكالت مع
 نژاد ي دولت احمدگريطرف د

  .  حقوق آنها را باال ببردتواندينم
 85 قول داده بود كه در سال دولت

 3 كشور كه حدود كاراني بيبرا
د ساخته  خوي نفر بنا به آمارهاونيليم

 يكاري از بي رقم باالترتهايواقع  (يدولت
 باشند، فرصت يم) كنديرا گزارش م

 بوجود آورد كه  انجام آن تنها يشغل
 سال يدر حرف خالصه شد و برا

 ،  ي حرفي و حتي طرحچي از هندهيآ
  .  شوديصحبت نم

 ي خود را رويدولت نهم، برنامه ريز 
فروش خالص نفت متمركز كرده، كه 

 تخصيص  را به پول نفت محدود روند
 كند و در نتيجه، نوسانات بازار نفت يم

 و ي نشده و در سرمايه گذاريپيش بين
 نشده ي نيزبرنامه ريزيصادرات غير نفت

  .است
، دولت نتوانست بودجه 1385 سال در

را تا پايان سال حفظ كند و در نتيجه 
 متمم به مجلس حهيمجبور شد دو بار ال

بتواند تا پايان سال هزينه ارائه كند تا 
و .  خود را تامين كندي جاريها

 اكنون
 ي نژاد در حالي احمدي آقادولت

 را تنظيم كرده كه 1386بودجه سال 
 ي را براي زيادي هاياز پيش بده
مصوبه .  نموده استيدولت طراح

 تاييد و به ي استاني كه در سفرهايهاي
 دهد كه حدود يامضا رسيده، نشان م

 كشور نياز به افزايش بودجه  استان20
 . دارندي درصد100تا سقف 

  سال ي اقتصاديدگي هم اكنون پاشاز
 زي ن85 سال ياني پاي را در ماهها86
  .  شود احساس كرديم
 سو كي از هيي قوه قضايدگياز هم پاش 

 قوه بر هر ني مكرر اي هايو حق كش
حد اقل  . ستي ندهي پوشيرانيا

 خط ري به زانگريدستمزد كارگران ، ب
فقر مطلق قرار دادن  آنهاست  و نظام 

 زحمت ني اي براي جوابهي فقتيوال
 بد اشتغال تيوضع. كشان كشور ندارد 

 را جوان بدتر اشتغال، جامعه ندهيو آ
.   نموده است ندهي از آديافسرده و نا ام

 حق هر ي از حقوق انسانيبرخوردار
 راه حل  انتظار يول. است يرانيانسان ا

 نظام ني اي در خشونت وحشدنيكش
 ستيفرار از كشور هم راه حل ن . ستين
 باني كه امروز گرمخدر  به موادادياعت.
 دهي از مردم كشور ما گردياري بسريگ

 نظام ني  قبول خشونت اياست به معن
 از ميرژ.  است يجي تدريو خود كش

بلكه از .  ترسد يتعداد معتادان نم
 رايز.  ترسد ي ماديقبول ترك اعت

 ي در آزادي  قبول زندگاديترك اعت
 هي فقتي با نظام والنياست و ا

  در يني نشهيحاش .  د نداريهمخوان
 بزرگ بخصوص تهران كه از يشهرها

 جهان ي شهرهانيجمله آلوده تر
 فقر و ي هانهياست، از عوامل و زم

 در ادي و اعتيكاريفحشا و ب
 عارضه و معضل ،چاره نيكشوراست،ا

 ،  يم به كرامت انسان جز احترايا
  كه جزو حقوق هر ي در آزاديزندگ

 جامع ي امه  برنانيفرد است ندارد و ا
 حقوق مردم يو مستقل جهت برقرار

 طلبد كه تا مردم به حقوق يرا م
 و ي عمومي اشراف ،و با جنبششيخو

بدور از خشونت در اعاده آن اقدام 
 و سرنوشت تي وحق حاكمنديننما
 به رند،كارشاني را در دست نگشيخو

 از يانيادگراي و بدانند  بنرسديسامان نم
 ي داخليها بوش وشركاء  و همتاليقب

 و ي و خامنه ايآنها ،همچون رفسنجان
 ياهاي سران مافگريود...  نژاد وياحمد

 كه رانندي حاكم بر اتكاريفاسد وجنا
 و فقر رقم ياهي را در سرانيسرنوشت ا

   .كنندي ملي و بر مردم تحمزننديم
 2007 هي ژانو21 انيراني اي اسالممجامع
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