
  

 

ن مأمورش ، مواضع ضد وآمهلتي كه شوراي امنيت داده بود به سر رسيد و رژيم، از زبان اين و:انقالب اسالمي
اما .  مي اين شد كه ايران قطعنامه را اجرا نكرده است ژانس بين المللي انرژي اتآ سرانجام،  گزارش ،نقيضي گرفت و

اجرا نكردن قطعنامه و اجرا كردن برنامه غني سازي اورانيوم ، در خشك كاركردن متناوب دو دسته سانتريفوژها و 
 بدين قرار، ادامه.  درجه و با كيفيت بد غني شده است، خالصه مي شود 5غني سازي چند كيلوگرم اورانيوم كه زير 

 . دادن و تشديد بحران بر سر اين چند كيلوگرم و ايران در گرو  چند كيلوگرم اورانيوم است 
 .نها از سوي امريكا مي پردازيم آ     در فصل اول، پيشنهادهاي ماه مه رژيم به امريكا و علت رد 

لمان در باره برنامه اتمي آزيون      در فصل دوم، گزارشي را به قلم ژاله وفا مي خوانيد كه بنا بر گزارش مستند تلوي
لمان آطرفه اين كه با وجود اطالع سازمان اطالعاتي . تا  امروز، و منابع ديگر تهيه شده است  )  1984( غاز  آايران از 

 . مده است  آتا زماني كه امريكا و اسرائيل را سياستي دگر . و سيا و موساد، اين برنامه اجرا شده است 
خامنه اي مي .   سوم و چهارم   تهديدها به محاصره اقتصادي و جنگ  را موضوع بررسي مي كنيم       در فصل هاي

وريم، مي آاطالعات و نظرها يي كه در اين فصل گرد مي . فوق العاده بودن وضعيت را دشمنان القاء مي كنند : گويد 
 . گاه كند آبايد ما را از واقعيت آن سان كه هست 

غاز شده اند، در فصل پنجم به وضعيت اقتصادي آت تهديدها و اين واقعيت كه تحريم هاي اقتصادي      و بنا بر اهمي
 مالي –كشور، از زبان داده ها بخصوص بودجه اي مي پردازيم كه حكومت احمدي نژاد به مجلس مافياهاي نظامي 

 .داده است 
 :وريمآو در فصل ششم ، خبرهاي تجاوزها به حقوق بشر را مي     
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New  
: انقالب اسالمي   

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

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

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

. ز تقلبهائي كه منابع ديگر كودتا و ني

 ! بابت چند كيلو اورانيوم؟
ويزي آ  و شكست رژيم در منطقه ؟  سپاه قدس و اشتباه و دست 2003 پيشنهادهاي ◄

  4ص  ورند؟آجنگ بباركه ممكن است 
 هاي اطالعاتي،گاهي سازمانآ باوجود «:لمانآگزارش مستند تلويزيون : ژاله وفا  ◄

 5ص :»!غاز و ادامه داده آ برنامه اتمي خود را 1984 ايران در 
  6ص ژانس و  سرنوشت نيروگاه بوشهر ؟آ گزارش ◄
 ورد؟ جنگ بخاطر تقابلآهدفهاي حمله نظامي و اشتباهي كه جنگ ببار مي ◄

  8ص شيعه با سني ؟ 
  بازار اقتصاد هدف سياست اقتصادي كه مردم ايران را گروگان مي گرداند و◄

  10ص ؟، چيستمسلط را مي گسترد
 12ص :  مقاومت بر مي انگيزدبشر دارد به حقوق  تجاوز ◄

 ابوالحسن بني صدر  
 

  تهديد به مجازات اقتصادي و جنگ
اقتصاد ايران بيش از هر زمان .     غرب در كار محاصره اقتصادي ايران  است 

. به اقتصادهاي مسلط وابسته است و اين وابستگي ، فقر ايران را تشديد مي كند 
سلط تدابيري را مي سنجد و به اجرا مي گذارد كه جريان از اين رو، اقتصاد م

از ايران شدت و شتاب ) سرمايه، مغزها، منابع طبيعي ( گريز نيروهاي محركه 
 مالي تشديد شده اند –بحرانهايي كه در حكومت مافياهاي نظامي .  بيشتر بگيرد 

م و بر گريز نيروهاي محركه از كشور شتاب بخشيده و ، در درون ، بر تور
اين امور واقع  ، اقتصاد مسلط را از كاري كه بايد بكند، . بيكاري افزوده اند

 . گاه كرده اند آ
مصرف محور .     هر ايراني البد مي داند كه اقتصاد كشور توليد محور نيست 

اين اقتصاد مي تواند  . بنا بر اين، اختيار در دست اقتصاد مسلط است . است 
با كم و زياد ( كه در ايران مصرف مي شوند باال ببرد ورده هائي را آبهاي فر

و بدين كار، ) كردن محدوديتها، از جمله كم و بيش كردن تضييق هاي بانكي 
در نتيجه، با استفاده از خرج شدن . از  توان خريد ايران و ميزان مصرف بكاهد 

 . د بودجه دولت كه تورم زا است، ميزان تورم و،  بدان ،  فقر را باال ببر
      براي اين كه ايرانيان بدانند چرا اقتصاد ايران  وابستگي را افزايش مي دهد 
و نيروهاي محركه كشور را به اقتصاد مسلط جريان مي دهد،  الزم است بر اين 

 در ،واقعيت وجدان جمعي پيدا كنند كه دولت استبدادي ، بهمان نسبت كه
 بنا بر اين ،  خارجي ،د مسلط وابسته وبودجه ، از اقتصاد داخلي رها  و به اقتصا

. تر مي شود، نيازش به انتقال نيروهاي محركه به اقتصاد مسلط بيشتر مي شود 
وردن آ، يعني تحت واليت جمهور مردم در بدين خاطر است كه ملي كردن 

  .، بيش از هر زمان ضرورت و فوريت يافته استدولت 
 كه صورتي گشته است -  از جهاني شدن  بر ايرانيان است  كه       از اين رو، 

گاه بگردند  آ،   -براي پوشاندن شدت و شتاب فقير شدن اقتصادهاي زير سلطه 
 :نكه كار از كار بگذرد، اختيار  بر جامعه وكشور را بازيابند آو پيش از 

 
اقتصاد ليبرال وجود : ند  كه واقعيت ها را مي پوشانييصورتها
 : زير سلطه وجود دارند اقتصادهاي مسلط وندارد ،

 
نها را قوانين اقتصادي مستقل از  مرام آ در اقتصاد كنوني قوانيني كه بتوان – 1
كه بتوان گفت ) باز ليبراليسم ( و يا متعلق به مرام ) براي مثال ليبراليسم ( 

نها پيروي مي كنند، وجود خارجي آسرمايه داري و جهاني شدن اقتصاد از 
وقتي فعاليتهاي اقتصادي را . براليسم اقتصادي وجود دارند انواع لي.  ندارند 

خود ساخته را حاكم بر » قوانين « تنها بازار تنظيم مي كند، اين نظرها 
براي مثال، ليبراليسم نخست مدعي شد .  فعاليتهاي اقتصادي گمان مي برند 

برقرار هرگاه بازار، بازار رقابت كامل بگردد، عرضه با تقاضا متعادل و عدالت 
قواعد پنج . ن آورده برابر مي شود با هزينه توليد آزيرا  بهاي هر فر. مي شود 

گانه اي كه هرگاه رعايت شوند، بازار تنظيم كننده فعاليتهاي اقتصادي مي 
 :شود، عبارتند از

 و) زاد اطالعات آجريان (   علني و شفاف بودن بازار - 1
  عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وفراوان بودن(  ذره وار بودن بازار – 2 
برابري مداوم  نياز و ميل مبادله كنندگان به مبادله (  كشش بي نهايت بازار - 3 

 و). ورده هاي خود آفر
زادي ورود عوامل توليد و آزاد  به بازار و آ سيال بودن بازار يا ورود - 4 

 ورده ها به بازار  وآفر
 .  ايي كه به بازار عرضه مي شوندورده ها و خدمتهآ همگني كامل فر-5 

 2 در صفحه.
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 تحقيق در ايران پيرامون
2 -خواند » انقالب دوم « ن را آگروگانگيري، خيانتي كه خميني   

 
 دالر از سرمايه هاي هاانقالب دوم و ايجاد زمينه ريسك پذيري باال و بي قانوني در كشور موجب خروج ميليارد* 

 در امارت متحده عربي تعداد ،مارآاساس بر .  كشورهاي غربي و عربي گرديد هاينان به بازارآكشور و ورود 
        . رسيد 7500 به رقم 85 در سال شيخ نشينن آشركت هاي ثبت شده ايران در 

 14در صفحه                                            

      پاكنژاد-  ج
 ترس ديكتاتور

  
 وضعيت بد احمد باطبي در بند واليت مطلقه گرفتار است  واخبار رسيده از

جسمي و روحي او حكايت دارند بخصوص بعد از بازداشت و دستگيري 
 جز ،اما گناه اوودگر انديشان دربند. همسر و غميارش  خانم سميه بينات 

او به هنگام اوج گرفتن جنبش دانشجويي .  چيست؟،فرياد آزادي سر دادن
بداد را نشان پيراهن خونيني  را بر افراشت كه سبعيت عمال است،  78در سال 

 در محيط دانشگاه، بهنگام ايلغار ،نماد خونهايي بود كه به نا حق.  ميداد
او . كوي، بدست  يزيديان ظاهر االسالم  با سر دادن فرياد يا زهرا ريخته شد

گناه سميه بينات چيست ؟ جز دادخواهي از . شهادت بر جرم مجرمان داد
 جرم است؟  در دستگاه بيداد بيدادي كه بر همسر او ميرود؟ مگر دادخواهي

واليت مطلقه كه غاصبان حقوق مردمند چه جرمي باالتر از دادخواهي 
... است؟گناه دكتر كيوان انصاري، ابوالفضل جهاندار سعيد درخشندي و

ديگر فعاالن جنبش هاي مدني دربند چيست؟  جز داد از بيداد دين بازان؟  
 . ه گر اين بيدادگري ها باشدغيراز ترس ديكتاتور چه چيز ميتواند توجي

 13در صفحه
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     اما در هيچ زماني و در هيچ 
كشوري بازار رقابت كامل بوجود 

زيرا ناقض خود را در خويشتن . نيامد
با . يد آداشت  و نمي توانست بوجود 

دمي پي مي برد آتأمل در اين قواعد ، 
نها منطق صوري بكار آكه در ساختن 

يعني بنا بر صورت، اين . رفته است 
قواعد رقابت كامل را بر قرار مي كنند 

اما بنا بر واقعيت، پوششي مي شوند . 
براي ساز و كارهاي پيدايش و بزرگ 
. شدن و متمركز شدن قدرت اقتصادي 

توضيح اين كه  عرضه و تقاضا، يعني 
، بگاه تقابل، از منطق تقابل قوا و قوا 

بيشتر ستاندن : قدرت پيروي مي كنند 
وني است كه قدرت و كمتر دادن، قان

در پيدايش و بزرگ و متمركز شدن از 
پس هرگاه مبادله . ن پيروي مي كند آ

 نخواهد از اين قانون پيروي كند،
ورده ها و آ مي بايد فر– الف 

و . خدمتهاي  فراوان در اختيار باشند 
 انسانها تنها نيازهاي طبيعي داشته –ب 

، تهي و سر هاشان از هواي قدرت
ورده ها و آ، مبادله فر وگرنه.باشند

خدمت هاي نادر، رابطه قوا است و 
اين رابطه از قاعده اي پيروي مي كند 
كه قدرت در ايجاد و بزرگ و متمركز 

ن پيروي مي آشدن و انحالل  خود از 
با وجود ندرت، قوائي كه در . كند 

بازار با يكديگر روبرو مي شوند، هرگاه 
بخواهند از قواعد پنج گانه پيروي 

 مي بايد  از ،نند، پيش از رودرورئيك
ورده هاي آيعني فر. ن منصرف شوند آ

زيرا . خود را با يكديگر مبادله نكنند
نقطه و لحظه تعادل ، نقطه و لحظه بي 

و تعادل در اين .حركت شدن است
 .  يدآپديد نمي  نقطه و لحظه 

     بدين خاطر است كه ليبراليسم مرام 
سلطه جو سرمايه داري فزوني طلب و 

گشت و واليت مطلقه سرمايه داري را 
 . بر جامعه ها بر قرار كرد 

  رابطه سرمايه داري با زمان و - 2
، رابطه ) جهاني شدن ادعائي ( مكان 

در اين . قدرت با زمان و مكان است 
رابطه با زمان و مكان ، هر اندازه 
قدرت بزرگ تر مي شود ، زمان و 

 كوچك تر مكان در اختيار ،كوتاه تر و
و نيازش به زمان و مكان بيشتر مي شود 

 كار توانا 4در حقيقت، اگر قدرت به .  
بود ، مي توانست مكان خويش را 
فراخناي هستي و زمان خود را ابديت 

 : بگرداند  
 انحصار مالكيت منابع و پايان –الف 

 .ناپذيري منابع 
حال و (  سلطه كامل بر زمان –ب 
كره ( ر مكان و ب) ينده تا ابديت آ

خاكي و كره هاي ديگر داراي 
 و) . جمعيت معتاد به مصرف انبوه 

 مهار نيروهاي محركه اي كه در –ج 
يند و بكار آتمامي جامعه ها پديد مي 

نها در جريان بزرگ و متمركز آبردن 
 . شدن خود 

نجا كه قدرت زاده مبادله و آ از –د 
  است، ،مصرف ، بنا بر اين  تخريب

تمركز شدن بي انتهاي بزرگ و م
ن دارد كه محيط آقدرت نياز به  

زيست ، دستگاه خنثي كردن ويرانگريها  
باشد و يا دست كم توانائي بي نهايت 

 . بر تحمل ويرانگريها را داشته باشد 
ن جا كه به هيچ يك از اين آ     اما از 

چهار كار توانا نيست ،  سرمايه داري  
عني ي. ينده را پيشخور مي كند آ

ينده تعلق آمنابعي را كه به نسلهاي 
دارند، پيشاپيش به مصرف مي رساند و 
انسانها را ناگزير مي كند، نيروي كار 

ن، آخود را ، بسا تا پايان عمر و بعد از 
ينده آبدين سان، . پيش فروش كنند 

زمان و . را، از پيش، متعين مي كند 
مكان را مدام كوتاه و كوچك مي كند 

ن كه به فراگرفتن زندگي توضيح اي. 
زندگي نسل . يك نسل بسنده نمي كند 

و بسا نسلهاي بعدي را گرفتار جبر 
به فراگرفتن كره . خويش مي كند 

در فضا، دائم . زمين نيز قانع نمي شود 
و اين . مي بايد بر قلمرو خود بيفزايد 

لوده نمودن محيط آسه كار را با 
 . زيست همراه مي كند 

، قانون دوم و همگاني  بدين قرار– 3
ن پيروي مي آكه سرمايه داري از 

چرا كه زمان . كند، قانون مرگ است 
منابع و ديگر نيروهاي محركه را  از راه 
بكار بردنشان در تخريب، كوتاه مي 

لوده كردن  محيط آاز راه . كند 
زيست، زمان حيات همگان از جاندار و 

 ، بنا برو چون .  گياه را كوتاه مي كند 
ن چهار ناتواني، نمي تواند نظام آ

خويش را در سرتاسر جهان  برقرار 
كند، فضاي حياتي خود را نيز ، زمان 

ورتر مي آبه زمان، تنگ تر و خفقان 
گرداند  و دامنه فقر و قهر را گسترده 

بدين خاطر است كه هر .  تر مي كند 
سال ، سهم بزرگ تري از سرمايه را از 

رج، و در انواع قلمرو فعاليت توليد خا
بكار مي اندازد )  بازار بورس ( قمارها 

سرانجام مدار بسته اي بوجود مي .  
ن، در محدوده اقتصاد آورد كه ، در آ

نكه كار آسرمايه داري، انسانها براي 
داشته باشند، ناگزير مي شوند مصرف 

نكه مصرف كنند، آكنند و براي 
ناچارند به واليت مطلقه كارفرمائي 

به سخن ديگر، به بردگي . هندگردن بن
با وجود اين، يا .  دو سويه تن بدهند 

سرمايه داري طبيعت و انسان را از پا 
ورد و در مرگي كه ببار مي آدر مي 

ورد، خود نيز مي ميرد و يا انسانها توانا آ
به اتخاذ سياست جهاني توانا به برقرار 
كردن رابطهء ديگري ميان انسانها با 

عمران طبيعت و تغيير زمان و مكان و 
 :رابطه ميان خود و اقتصاد،  مي شوند 

 خود را از خدمت سرمايه داري رها و 
اقتصاد را به خدمت خويش در مي 

ورند چنان كه نيروهاي محركه در آ
 . رشد انسان و عمران طبيعت بكار افتند 

انواع (  هر دو دسته نظرها – 4
 « بنا را بر)  ليبراليسم و انواع ماركسيسم 

گذاشته اند و بي توجه به » ندرت 
تناقض موجود در ادعاي خود، وعده 

تناقضي كه . رسيدن به وفور را داه اند 
 :بدان توجه نكرده اند اينست 

 هرگاه در طبيعت از موادي كه بكار 
يند، به آوردن نيازهاي انسانها مي آبر

اندازه نباشد، با وجود افزايش جمعيت 
 چگونه ممكن و بر هم افزودن نيازها،

 ورد ؟  آاست وفور پديد 
     بدين غفلت از واقعيت، غفلت 

 :دومي افزوده مي شود 
ورده آ ندرت پديده اي اجتماعي و فر

از اين رو، سرمايه . روابط قوا است
 :ورد  آداري ازدو راه ندرت پديد مي 

 يكي از راه تخريب مواد موجود در 
طبيعت از راه توليد انبوه براي مصرف 

نبوه و ديگري از راه زنداني كردن ا
. مادي  ↔انسانها در مدار بسته مادي 

چنان كه انسانها نيازهاي غير مادي را 
بدين دو .  ورند آنيز از راه مادي بر

كار، سرمايه داري موفق شده است 
سطح عمومي تقاضا را همواره از سطح 

به  . عمومي عرضه باالتر نگاه دارد
حقق رقابت سخن ديگر، وارونه شرط ت

كامل ، واقعيت جسته است  و باال تر 
نگاه داشتن  مداوم سطح تقاضا از سطح  

قانون سومي است كه سرمايه عرضه ،  
  . ن پيروي مي كندآداري از 

     حال اگر بنا را بر اين بگذاريم كه 
از هرچيز به اندازه وجود « در طبيعت 

،  ناگزير مي بايد نياز و رشد و »دارد 
يازها به تبع رشد، چنان باشند تحول ن

براي مثال،  . كه ندرت پديد نياورند
رشد بيرون از انسان ، يعني رشد سرمايه 
داري را كه بزرگ و متمركز شدن و 
افزودن بر توان ويرانگري است ، 
فريب  بخوانيم و رشد انسان را رشد 

ن را عبارت بدانيم از آبخوانيم و 
 برخورداري انسان از حقوق خويش و

و .فعال كردن همĤهنگ استعدادهايش 
اگر نيروهاي محركه را در رشد انسان 
و عمران طبيعت بكار بريم،  بر راست 
راه عدل شده ايم و از منابع طبيعت به 
اندازه اي استفاده كرده ايم كه  نه 

يد و نه محيط زيست آندرت پديد مي 
اين خط، خط عدالت . لوده ميشود آ

 .است 
د را اسطوره كرد و     ليبراليسم رش

. ورد آن درآانسان را به بندگي 
ماركيسيم ترجمان فريب خوردن از 

قوانين ديالكتيك « اين اسطوره و تابع 
نه رشد سرمايه .  نست آگمان بردن » 

پيروي » قوانين ديالكتيك « داري از 
ن آمي كند و نه مالكيت خصوصي  

ن مي آنقشي را دارد كه ماركسيسم به 
 :دهد 

« امروز  كه اسطوره رشد شكسته و   - 5
اعتبار خود را از دست » قانون تضاد 

داده است ، بر همگان روشن است كه، 
مالكان  در جريان رشد قدرت سرمايه،

سهام نيستند كه تصميم مي گيرند بلكه  
مالكان تصميم هستند كه نقش تعيين 
كننده را در هدف و جهت بخشيدن به 

به . ند فعاليت سرمايه، برعهده دار
ن اينست كه آظاهر، زيرا روشن تر از 

تصميم گيرندگان نيز دچار وهم هستند 
و بسا از شدت غيريت نمي دانند كه 

نها نمي گيرند ، بلكه توقع آتصميم را 
هاي قدرت سرمايه را در جريان 
بزرگ و متمركز شدن به اجرا مي 

از اين رو، اقتصادي با .  گذارند 
با مالكيت مالكيت دولتي و اقتصادي 

خصوصي و اقتصاد مختلط ، اشكال 
گوناگون اقتصاد قدرت و اين 
اقتصادها بنا بر اين كه موقع مسلط يا 
زير سلطه داشته باشند، گرفتار ديناميك 

 .  زير سلطه هستند –هاي روابط مسلط 
زادي آبدين قرار، اقتصاد سازگار با       

ن اقتصادي آو بر راست راه عدالت ، 
يار را به انسان باز گرداند است كه اخت

ن او شناسد و به او آو حق تصميم را از 
 :باز گذارد 

« غاز، علم اداره آ  اقتصاد ، در - 6
اما اين علم موضوع . بود » ندرت ها 

نيافت و امروز، كارش به بن بست 
نها آينده آجهانيان و . كشيده است 

پيش كش ، در كشورهاي داراي 
ز، نمي تواند اقتصاد سرمايه داري ني

 از جمله مسئله نابرابري و –مسئله ها 
فقر و قهر و بيكاري روز افزون و 

. لودگي محيط زيست را حل كند آ
حل مسئله ها پيش كش، حتي نمي 

ن شود كه سرمايه داري آتواند مانع از 

مسئله هاي جديد نسازد و بر مسئله ها 
از جمله . يي كه ساخته بود، نيفزايد 

 سرمايه داري ساخته مسئله هايي كه
بود و تشديد مي شوند، دو مسئله فقر و 

 چرا؟ زيرا . قهر روز افزون است 
  رشد خود جوش است  به اين - 1/6

. علت كه انسان و طبيعت فعال هستند 
خاصيت عمل نيز اينست كه بر خود 
مي افزايد و انسان در همان حال كه 
نيروي محركه است، نيروهاي محركه 

 كند و در رشد خود بكار را ايجاد مي
 . مي برد 

    پس اگر انسان قدرت را جانشين 
زاد باشد،  دائم آخود نكند و همواره 

نيروهاي محركه را . نير رشد مي كند 
نه تنها در رشد خود كه در عمران 

اما اگر .  طبيعت نيز، بكار مي برد 
نجا آقدرت را جانشين خود كند، از 

دايش و كه قدرت زاده تخريب، در پي
در بزرگ و متمركز شدن است، 

.  نيروهاي محركه را تخريب مي كند 
ديناميك ويرانگري ، ويرانگري بر 

 . ويرانگري و مسئله بر مسئله مي افزايد 
  بدين قرار، اقتصاد وقتي علم - 2/6

اداره نيروهاي محركه  بر ميزان عدل 
ن مي شود، در آميزاني كه مانع از ( 

مي ) ردم بگردد رشد، قدرت جانشين م
شود، ناگزير ضابطه هاي عمومي ، از 
جمله دو ضابطهء رشد انسان و عمران 
طبيعت را مي يابد و در اختيار مي 

بديهي است  هرگاه اقتصاد، . گذارد 
علم اداره نيروهاي محركه بنا بر 
توقعات قدرت بشود،  به جاي اين دو 

 :ضابطه، دو ضابطه ديگر را مي نشاند 
رساندن سود به حداكثر و   يكي ضابطه 

تكاثر و تمركز و انباشت سرمايه و 
پوشش براي ( ديگري سلطه بر طبيعت 

 ) .اسراف در بكار بردن منابع طبيعت 
راستي اينست كه دو رشد بيشتر      

 :وجود ندارند 
 اگر قدرت رشد كند انسان و طبيعت 
تخريب مي شوند و اگر انسان رشد 

د مي كند، تضاد كه قدرت را پدي
ورد، از ميان بر مي خيزد و سرمايه، آ

طبيعت خويش را ، بمثابه نيروي 
  .محركه ، باز مي يابد

وري است كه چون آ      در خور ياد
» رقابت كامل « از سازندگان الگوي 

 :پرسيدند 
يا نمي دانيد اين الگو وجود ندارد ؟  آ

 :پاسخ دادند 
الگو .  الزم نيست وجود داشته باشد 

نظيم فعاليتها و اتخاذ سياست ها بكار ت
غافل از اين كه الگو  اگر .  يد آمي 

هم وجود نداشته باشد، مي بايد شدني 
بازار، . ، بنا بر اين فاقد تناقض باشد 

بخالف . محل روياروئي دو نفع است 
دو حق كه ناقض يكديگر و متضاد با 

نهم در آيكديگر نمي شوند، دو نفع، 
متضاد با )  ستد داد و( مقام روياروئي 

از اين رو،  الگوئي . يكديگر مي شوند 
ن را تضاد منافع تشكيل مي آكه پايه 

دهد، اقتصادي جز اقتصاد سرمايه 
 :ورد آداري پديد نمي  

  اقتصاد ليبرال، اقتصاد تضاد محور – 7
نه تنها  با استفاده از ليبراليسم، . است 

در قلمروهاي سياسي و اجتماعي و 
نها را آو تضاد » نافع م« فرهنگي، 

جانشين حقوق و توحيد اينها كرده 
است، بلكه تضادها را تشديد و وسيع 
ترين خشونتها كه خشونتهاي اقتصادي 

نها هستند را روز افزون آيك وجه از 
 خشونت با محيط زيست، :كرده است 

خشونت با جانداران ، خشونت با منابع 

طبيعت، خشونت با نيروهاي محركه و 
» فرهنگي « شدن ابعاد خشونت بزرگ 

يا ضد فرهنگ، خشونت در شكل 
، ) هزينه هاي نظامي و جنگها ( نظامي 

ورده آفر( خشونت در توليد و مصرف 
نها به كل آهاي تخريبي كه نسبت 

و ...  و) توليد، در افزايش دائمي است 
ايجاد جامعه هاي داراي منافع متضاد و 
در درون هر جامعه، گروه بندي هاي 

در . اجتماعي داراي منافع متضاد 
 نتيجه 

  سرمايه داري تضاد محور، قلمرو - 8
اقتصاد را نيز به دو قلمرو متضاد تقسيم 

 :كرده است 
 . قلمرو مجاز و قلمرو واقعيت 

     در حال حاضر، سرمايه هائي كه در 
 برابر 7قلمرو مجاز بكار مي افتند، 

 سرمايه هائي  هستند كه در قلمرو توليد
ورده ها و خدمتها بكار مي آو مصرف فر

روند  اقتصاد سرمايه داري،  در . افتند 
نيم قرن گذشته، بزرگ كردن روز 

چرا .  افزون قلمرو مجاز بوده است 
كه در اين قلمرو است كه بيشترين 

را مي » رانت خواري « فرصتهاي 
در اقتصاد جهاني ، . توان ايجاد كرد 

 اقتصادي قلمرو مجاز، قلمرو قمارهاي
با وجود اين، بخش بزرگي از . هستند 

تشكيل مي » رانت ها « اين قلمرو را 
دهند كه صاحبان قدرت  مي برند و 

اين نوع برد و خوردها را . مي خورند 
قمار نمي توان ناميد بلكه ايجاد فرصت 

در اشكال سياسي و ( توسط قدرت 
) » فرهنگي « اقتصادي و اجتماعي و 

 . ميباشند 
زادي انسان و قدرت آ  بنا بر اندازه     

دولت و كار فرمائيها، فرصتهاي رانت 
خواري در يك اقتصاد بزرگ تر يا 

براي مثال، در . كوچك تر مي شوند 
اقتصاد ايران، بهمان اندازه كه قدرت 

زادي انسان كمتر شده آدولت بيشتر و 
اند، فرصتهاي رانت خواري بزرگ تر 

اي رانت مقايسه فرصته.  گشته اند 
خواري در دوران مرجع انقالب ايران 
با فرصتهاي رانت خواري در ايران 

موزد حقوق آامروز،  به ايرانيان مي 
زاد و حقوقمند آمدار شدن دولت و 

شدن انسان، چه اندازه در كوچك 
شدن قلمرو مجاز و فرصتهاي رانت 
خواري و بزرگ شدن قلمرو  
فعاليتهاي اقتصادي واقعي  و فرصتهاي 

رمايه گذاري بر ميزان عدالت س
 .اجتماعي مؤثر مي شود 

  با تقسيم  قلمرو فعاليت اقتصادي - 9
به دو ، سرمايه داري در هريك از دو 
قلمرو ، پا به پاي افزايش نابرابري، 

 :تبعيض ها را بيشتر كرده است 
ورده ها كه به بازار عرضه آ نه تنها فر●

مي شوند، همگن نيستند كه  يك كاال، 
مد قشرهاي تقاضا آه تناسب سطوح درب

كننده ، در شكلهاي گوناگون عرضه 
اين روش يكي از شگردهاي .  مي شود

سرمايه داري براي باالتر نگاه داشتن 
 . سطح تقاضا از سطح عرضه است 

 نه تنها در سطح جهان ، كه در سطح ●
و مناطق » پيشرفته « يك كشور، مناطق 

« . ورد آبوجود مي » عقب مانده « 
، مناطقي هستند كه »مناطق پيشرفته
نها بكار افتاده اند و آسرمايه ها در 

مناطق  عقب افتاده مناطقي هستند كه 
نجا  نرفته اند و يا آسرمايه ها يا  به 

ن آمده، آچون ميزان سود پائين 
 . مناطق را ترك گفته اند 

 16در صفحه

تهديد به مجازات اقتصادي و جنگ
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 2003 مه 14متن پيشنهاد * 
ز رژيم به امريكا كه پس ا

ن، آموافقت خامنه اي با 
تسليم سفير سوئيس در 

 :تهران شد 
 
 
 :  مقاصد دو طرف ◄

 
ايران  مي پذيرد امريكا  مقاصد خود ●

را به شرح زير را در دستور گفتگوها 
  :قرار دهد

  سياستش در باره انرژي اتمي  - 1 
بدين ترتيب كه . شفافيت كامل بجويد 

يد كه در پي توليد آاطمينان حاصل 
پروتكل الحاقي و . بمب اتمي نيست 

ژانس و پروتكل هائي را آنظارت كامل 
 .تصويب شوند را بپذيرد  كه بعدا 

 وارد عمل قاطع بر ضد هر گونه – 2
در ) مبارزه با القاعده  ( تروريسم 

سرزمين ايران بگردد و همكاري كامل 
در مبارزه با تروريسم و مبادله اطالعات 

 . در اين باره بكند 
 در عراق، از تدابيري كه براي – 3

تثبيت سياسي و استقرار نهادهاي 
دموكراسي معرف اقوام و مذاهب ،  

 . يند، حمايت كامل كند آبعمل مي 
 ، در باره خاورميانه – 4
  باز ايستادن از هرگونه حمايت - 1/4

( مادي از گروهاي فلسطيني مخالف 
و فشار بر ... )  حماس و جهاد اسالمي و

نكه عمليات آگروهها براي اين 
ميز بر ضد غير نظاميان را آخشونت 

 .متوقف كنند 
  اقدام براي اين كه حزب اهللا - 2/4

لبنان تنها يك سازمان سياسي و 
 . اجتماعي بگردد 

 قبول نظري را كه قائل به – 3/4
 .استقرار دو دولت در فلسطين است 

  : مقاصد ايران●
حترام     امريكا مي پذيرد بر اساس ا

متقابل  با ايران به گفتگو بنشيند و مي 
پذيرد كه ايران امور زير را در دستور 

 :گفتگوها قرار دهد 
 امريكا سياست حمايت از واژگون – 1

، از راه مداخله كردن رژيم را رها
 .   مي كند مستقيم 

تحريم هاي (  تمامي مجازاتهائي – 2
بازرگاني، دارائيها يي كه توقيف و 

، ي كه مسدود كرده استحسابهاي
ايران در سازمان جلوگيري از عضويت 

را كه در باره ايران ) بازرگاني جهاني 
 .اعمال مي كند،  لغو مي كند 

  برچيدن پايگاه سازمان مجاهدين - 3
ن ، حمايت  آخلق و پراكندن اعضاي 

از ايران در باره تقاضاي جبران 
خسارتهاي جنگ از عراق و عدم 

ر عراق و تصرف مداخله تركيه د
نكردن شمال عراق ، احترام به منافع 
ملي ايران در عراق و ارتباط مذهبي 

 .با نجف و كربال 
  دستيابي ايران به تكنولوژي اتمي - 4

 . ميز آك و شيميائي صلح ژو بيولو
 بازشناسي منافع امنيتي ايران در 5

منطقه با برخورداري از توان نظامي 
 .الزم 

 سازمان مجاهدين   مبارزه بر ضد- 6
 .ن در امريكا آخلق و شعب 

 : قدمها يي كه مي بايد برداشته شوند ●
 انتشار توافق دو طرف به ترتيب – 1

 :زير 
 اظهاريه هاي  همزمان دو طرف در – 2

ماده آما همواره « : اين عبارت 
/ گفتگوهاي مستقيم و رسمي با امريكا 

ايران ، به قصد  بحث بر سر منافع 

مسائل في مابين، بر اساس مشترك و 
اما همواره . احترام متقابل بوده ايم 

روشن كرده ايم  اين گفتگوها تنها 
غاز بگيرند كه آزماني  مي توانند 

ضمانت الزم براي پيشرفت در حل 
 .»مده باشد آمسائل في مابين بوجود 

  ديدار مستقيم در سطح رسمي - 3
 ميان نمايندگان دو دولت بقصد 

ذ تصميم بر سر قدمهاي  اتخا–الف 
اوليه مشترك كه مي بايد برداشته 

 :شوند 
 در عراق، تشكيل گروه مشترك كار -

در باره عراق ، براي ترتيب دادن 
حمايت فعال ايران از تثبيت سياسي 

و ترتيب دادن اقدام امريكا .  عراق 
براي حل مسئله مجاهدين خلق و 

ورده شدن تقاضاي خسارت ايران آبر
 .از عراق

  پيرامون تروريسم ، ترتيب دادن -
اقدام قاطع ايران بر ضد  اعضاي 
القاعده در ايران و ترتيب همكاري در 
باره مبارزه با تروريسم و مبادله 

 .اطالعات در اين باره 
 اظهاريه ايران در باره حمايت از راه -

ميز مسائل خاورميانه و آحل هاي صلح 
اين امر كه ايران هر راه حلي را كه 
فلسطينيان بپذيرند ، مي پذيرد و با 
عالقه تعقيب كردن مباحثات بر سر 

پيشنهاد امريكا براي رسيدن ( نقشه راه 
 ) . اسرائيل و فلسطين به توافق 

 ترتيب دادن موافقت امريكا با ورود -
 .ايران به سازمان بازرگاني جهاني 

  تشكيل سه گروه مشترك كار -ب 
ت منطقه موازي براي خلع سالح و امني

هدف اين گروه . و همكاري اقتصادي 
ها رسيدن به توافق بر سر نقشه هاي 

راه موازي  و مباحثات در باره  
قراردادن مقاصد دو طرف در دستور 

 :مذاكرات ايران و امريكا 
  در باره خلع سالح، نقشه راه در بر - 1

مي گيرد از سوئي  هدفهاي مشترك و 
ليتهاي از سوي ديگر شفافيت كامل فعا

ميز و عدم انحراف به آاتمي صلح 
توليد سالح اتمي و در همان حال 
دستيابي به تكنولوژي غرب ، از راه 
توافقهاي  بين المللي و تضمين هاي 

 . بين المللي  
  در باره تروريسم و امنيت منطقه - 2

تهيه نقشه راه شامل هدفهاي : اي 
 .مذكور در باال 

راه براي نقشه :  همكاري اقتصادي – 3
زاد كردن دارائيهاي آلغو مجازاتها و 

 .توقيف شده ايران 
  اظهاريه مشترك بعد از ديدار -ج 

 .اول و دستيابي به اين توافق ها 
 
 : روند تهيه اين پيشنهادها◄

 
 Tim Guldimannتيم  گولديمان    

سفير سوئيس در ايران، روند تهيه اين 
 : پيشنهادها را اين سان توصيف مي كند

، من گفتگوي 2003وريل  آ21 در – 1
سفير سابق ( مفصلي با صادق خرازي 

ايران در فرانسه و معاون اسبق وزارت 
خارجه كه خواهرش همسر فرزند 

 . وردمآبعمل ) خامنه اي است 
طي اين گفتگوها ، گرده نقشه راه تهيه 

من اين طرح ابتدائي را : او گفت . شد 
ميان با وزير رهبر و وزير خارجه در 

 .مي گذارم
، من او را به 2003 ماه مه 2 در – 2

 :او گفت.  ساعت مالقات كردم 3مدت 
گفتگوهاي طوالني با رهبر در باره نقشه 

در اين ديدار، . ورده است آراه بعمل 
كه دو ساعت بطول انجاميد، پرزيدنت 
خاتمي و خرازي وزير خارجه نيز 

ما كلمه به كلمه اين .  حضور داشتند 
ادها را موضوع بحث و شور قرار پيشنه
او گفتگوهاي جداگانه اي نيز . ( داديم

. با اين سه مقام انجام داده بود 
موضوع بطور كامل سري نگاه داشته 
شد و به هيچكس ديگر، اطالع داده 

او به رهبر گفته بود پيشنهادها .  نشد 
حاصل گفتگوهاي او به دوستي در 

الي اروپا است كه تماسهاي نزديك با ع
. ترين مقامهاي دولت سوئيس دارد 

يا اين آ: رهبر از او پرسيده است 
پيشنهادها از امريكا است ؟ و صادق 
خرازي پاسخ داده است نه و افزوده 
است اگر اين پيشنهادها پذيرفته شوند 

ن را  در اختيار آاين دوست  مي تواند 
امريكا بگذارد بمثابه اساسي براي 

  . دو طرفافتتاح باب گفتگو ميان
رهبر :   صادق خرازي به من گفت - 3

بر پاره اي از نكات نقشه راه، ايراد 
رئيس جمهوري و وزير خارجه، . دارد 

.  ن دارند آبرخورد بسيار مثبتي با 
 90  تا 85با ) سه مقام ( نها آسرانجام 

اما . درصد نقشه راه موافقت كردند 
قصد او . ( همه چيز قابل گفتگو است 

 موافقت با گنجاده شدن ،فقت از موا
 نه تنها  در دستور گفتگو ، مقاصد امريكا

يك عالقه ) . ها كه در نقشه راه نيز 
روشن به حل مسائل ما با امريكا ابراز 

اين يك : من به او گفتم .  مي شود 
روزي ما مي بايد . فرصت طالئي است 
: او از من پرسيد .  راه حلي پيدا كنيم 

طعي نشده را به مقام نقشه راه هنوز ق
عالي در دولت سوئيس اطالع دهيد و 
او به اطالع حكومت امريكا برساند تا 

او . ن حكومت چيست آبدانيم واكنش 
از من خواست تغييرهاي كوچكي در 
گرده نقشه راه كه درديدار پيشين 

براي مثال، . وريم آنوشته بوديم، بعمل 
اظهاريه ايران در باره : ما  نوشتيم 

فكر مي كنم : و او گفت . ميانه خاور
روند « . اين اظهاريه پذيرفتني باشد 

 .» صلح يك واقعيت است 
اگر :   بعد صادق خرازي گفت - 4

امريكائيها موافقت كنند ديدار محرمانه 
اي بر مبناي اين نقشه راه انجام بگيرد، 

. ن را بسيار زود ترتيب داد آمي توان 
رادهاي ما در اين ديدار ، باقي مانده اي

مي توانند موضوع بحث شوند و 
امريكا نيز  مي توانند ايرادهاي خود را 

من . به اين نقشه راه اظهار كنند 
مطمئنم كه اين اختالفها  از ميان 
برخواهند خواست اگر ما بتوانيم  با 
نقشه راهي موافقت كنيم كه روش كار 

قدم بعدي ديدار . را روشن بگرداند 
هد شد براي دو وزير خارجه خوا

 ،بر اساس نقشه راه. شروع روند توافق
چگونگي حل مسائل از الف تا يا  

يا آ: پرسيدم . مشخص خواهد شد 
رهبر با ديدار دو وزير خارجه موافقت 

اگر ما ! ببينيد : كرده است ؟ او گفت 
بتوانيم با روش كار موافقت كنيم 
صادقانه بر اين باورم كه او موافق 

رجه در پاريس يا ژنو ديدار دو وزير خا
 . است 

به نظر او چه كساني در :      پرسيدم 
ديدار محرمانه اوليه مي بايد شركت 

از سوي امريكا ، : كنند؟  او گفت 
رميتاژ بلحاظ مواضع مثبتش در باره آ

اين : من به او گفتم.  دموكراسي ايران 
بعد او پيشنهاد كرد . غير ممكن است 

 در ،ظريفديداري ميان خليل زاد و 
 .  انجام گيرد ، به بهانه تروريسم، ژنو 

 وقتي من سعي كردم از او در – 5
با چه چيزي  بياورم كه رهبر دقيقا

نبود : موافقت كرده است ، او گفت 
اعتماد به امريكا سبب مي شود كه با 
.  مواظبت و رازداري بسيار عمل كنند 

بعد از بحث در باره اين موضوع با او،  
نها مي خواهند آدم كه من فهمي

مطمئن شوند كه اگر اين ابتكار به 
شكست انجاميد و اگر چيزي در باره 

 از -انعطاف پذيري ايران درز كرد، 
  بتوانند منكر -جمله به داليل داخلي 

با وجود اين ، من احساس . شوند 
دارد روشني يافتم كه رژيم ميلي قوي 

كه مسائل خود را با امريكا حل كند و 
خواهد حل مسائل را  با اين ابتكار مي 

 .شروع كند 
مافياي حامي احمدي : انقالب اسالمي 

را خيانت خاتمي » نقشه راه « نژاد، اين 
اما اگر اين پيشنهادها  . توصيف مي كند 

خيانت باشند، خائن اول خامنه اي مي 
جرأت اقدام  اال اين كه او اوال . شود 

ش اين قصد علني  نداشته است و ثانيا 
بوده است توافقي از نوع معامله بر سر 

) اكتبر سورپرايز و ايران گيت ( گروگانها 
انجام شود و هر وقت هم از پرده بيرون 

وگرنه ، . افتاد، منكر معامله پنهاني شود 
بطور علني و رسمي ، پيشنهاد گفتگوي 
رسمي بر سر موارد نزاع مي كرد و 

ي حكومت امريكا را در موقعيتي قرار م
گفتگوها را نيز . داد كه نتواند بگويد نه 

بطور شفاف انجام مي داد و اساس را نيز 
  . بر حقوق ملي مي گذاشت

 
چرا امريكا پيشنهاد را * 

يا فرصت خوبي آنپديرفت؟ 
 :را از دست داد ؟ 

 
◄ Andreas Rüesch  )  16 فوريه 

روزنامه  )به نقل از سايت چه بايد كرد 
» نقشه راه « شنهاد نگار، كه در باره پي

گزارشي تهيه كرده ، پرسش 
امريكائياني را  مبني پرس و جوي خود 

آيا عاقالنه تر نبود در ماه :  كرده است 
 از موضع قدرت  با ايران  2003مه 

روبرو ميشديم؟ اين پرسشي است كه 
براي حكومت بوش ناراحتي ببار مي 

هر اندازه  در سه سال گذشته .  وردآ
كوشش گولديمان براي خبر تالش و 

ميانجيگري بيشتر به خارج درز كرده، 
واشنگتن شديدتربا آن برخورد كرده و 

 برخورد به ،ناگهان در روز پنجشنبه 
: منتهاي شدت  خود رسيده است 

وزارت امور خارجه ابتكار سويس را 
بي پرده، ناشيانه، مبهم، و گستاخانه  

سخنگوي .  توصيف كرده است 
 مك كورمك به وزارتخانه آقاي

در :  طرزي زهر آلود  گفته است
عرض سي سال اخيراشخاص فراواني 
بوده اند كه به آمريكا روي آورده و 
ادعا كرده اند از طرف رهبري ايران 

 .سخن ميگويند
     سخنگو سپس به قول معاون وزير 

(   استناد كرد  ،خارجه سابق، آرميتاژ
معلوم نبود كدام بخش از  پيشنهاد از 

انب ايرانيان و كدام بخش از سوي ج
در :  و گفت ) سفير سويس بوده است 

مسئله اي با اين اهميت، هيچ دولتي 
نميتواند با دولت ديگربر چنين پايه اي 

 .رابطه برقرار كند
    اين سرزنش كه آمريكائيها در ماه مه 

 يك فرصت تاريخي را ازدست 2003
  از طرف كناره، براي بار اول،داده اند

گزيدگان  ازشوراي امنيت ملي  بعمل 
بخصوص  رئيس سابق مسائل . مدآ

خاور ميانه در شوراي امنيت ملي، 
و  )  Flynt Leverett(فلينت لورت 

 Hillary(همسرش هيالري مان 
Mann  ( تا سال  ،كه در همان شورا 

مسئوليت پرونده ايران را ،  2004
هر دو آنان به شكرانه . برعهده داشت 

شان امكان داشتند سر نوشت موقعيت
ابتكار گولديمان را از نزديك تعقيب 

« اينان را ميتوان جزو مجمع . كنند
به حساب آورد، گروهي » خاورشناسان

از سياستمداران ترقيخواه و كارمندان 
ديگر كه رفتارتفاهم آميز ديگري را با 
جهان اسالم تبليغ ميكنند و به روش 

نداني زور بازوي آمريكا ئيها باور چ
مختلفي از » خاور شناسان« . ندارند

جمله لوورت ها   در حكومت بوش  
توسط  سخت سران بكنار رانده شده 

 .اند
    خانم رايس، وزير امور خارجه 
امروز، آن زمان مشاور امنيتي و رئيس 

بقول آقاي لورت .  اين   دو بود
)Leverett ( او بايد از پيشنهاد ايران

يس  چندي پيش اما را.اطالع ميداشت
اظهار كرد  اين سندرا هرگز نديده 

 .است
لورت،  او را به گمراه كني متهم 

 نيز ،متخصص ايران، خانم مان . ساخت
ن بيم دارد كه كاخ سفيد شك آاز 

دارد كه ميخواهد با تحريكات دقيق  
ضد ايراني  يك فضاي فزاينده جنگي 
ايجاد كند تا به آن وسيله مستمسكي 

ئي به مراكز اتمي ايران براي حمله هوا
 .بدست آورد

 :كنگره دخالت ميكند
   كنگره از حكومت خواسته است 
پيشنهاد ايران و هر اقدامي كه روي 

ن انجام گرفته است، در اختيارش آ
اعضاي حكومت  بوش،  .  قرار گيرد

بويژه رايس، زير فشار فزاينده اي براي 
.  اثبات بيگناهي خود قرار گرفته اند 

جه ميكوشند كه اهميت پيشنهاد در نتي
مذاكره آن زمان را هر چه كم اهميت 

مثال  مقامات رسمي مي . تر جلوه دهد
سوئيسي ها مدارك را بسادگي :  گويند

وسيله فكس به وزارتخارجه فرستاده 
در انظار مردم اين ترتيب ارائه . اند

.   كردن پيشنهادها، ناشيگري  مي نمايد
ن كه از طريق در حقيقت اما اخبار ايرا

كانال سويس به آمريكا ميرسند توسط  
 دست  ،كارمندان سفارت سويس 

 تحويل مقامات مسئول در ،بدست
 .وزارت خارجه امريكا ميشوند

    آيا ابتكارعمل ميانجيگري در شرايط 
آن روز شانسي براي موفقيت داشته 
است ؟ با در نظر گرفتن اوضاع آن 
 زمان، تعجبي ندارد اگر اقدام 
.  گولديمان با شكست روبرو شده باشد

چرا كه آمريكائيها ،سرمست از باده 
پيروزي بر صدام حسين، تمايلي بدادن 
امتياز به كشورهائي دغلباز چون ايران 

گروه بازهاي شكاري در .  نداشتند 
واشنگتن خود را محق ميديدند و 
افكارشان بيشتر بدان مشغول بود كه 

بايد » ارتمحور شر«كداميك از اعضاء 
هنگاميكه . بعنوان نفر بعدي نابود گردد

در آن بهار اعتراضات شديد 
دانشجويان نيز سرگرفت اميد به تغيير 

 زنده ، سريع رژيم  ايران،  در آمريكا 
از اين ديدگاه مذاكرات تنها . شد

بعالوه داليل . تقويت رژيم معني ميداد
محكمي براي عدم اعتماد به مال ها 

چند ماه قبل بر مال شده . موجود بودند
بود كه ايران يك برنامه مخفي براي 
.  غني سازي اورانيوم را تعقيب ميكند

بدين ترتيب ظن قديم آمريكا بيقين 
 .مبدل شده بود

    هشت روز بعد از تسليم  پيشنهاد،  
انفجار بمب هائي  در رياض پايتخت 

 عربستان سعودي   به كشته شدن بيش 
 4در صفحه

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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  و 2003ي پيشنهادها
شكست رژيم در 
منطقه ؟  سپاه قدس و 

ويزي آاشتباه و دست 
كه ممكن است جنگ 

 :ورند؟آببار
 

انتشار متن : انقالب اسالمي 
،  2003پيشنهادهاي رژيم به امريكا، در 

ويز آدر ايران و امريكا، همچنان دست 
.  نزاع گروه هاي سياسي با يكديگر است 

ه است و ن پيشنهاد نپذيرفتآچرا امريكا 
سياست كنونيش در منطقه چيست و 

 از ،امور و پرسشهاي ديگر، در اين فصل
 مي بايد پاسخ ،زبان اطالعات و نظرها

  : بجويند
از سي نفر كه چندين آمريكائي نيز در 

اخبار .  انجاميد،ميان كشته شدگان بود
تأييد نشده حكايت ازين داشتند كه رد 

رسد تروريستهاي القاعده به ايران  مي 
 براي رد كردن پيشنهاد " باز ها"اگر. 

گفتگو به دنبال بهانه ميگشتند اينك آن 
تنها سه سال . را بدست آورده بودند

بعد با كوشش رايس آمريكائيها با يك 
پيشنهاد همه جانبه براي گفتگو موافقت 

 : كردند كه تنها بيك شرط وابسته بود
    ايران غني سازي اورانيوم را قبل از 

تهران . ز مذاكره متوقف كندآغا
تاكنون از اين پيشنهاد استقبال نكرده 

در مالقات الريجاني در برن از . است
يك حركت ميانجيگرانه جديد از 
سوي سويس صحبت به ميان آمده، اما 
از آنجا كه در آمريكا هنوزنتايج سياسي 

هضم نشده ) ميانجيگري اول( داخلي 
سياستمداران سويسي بايد بسيار 

 .تاطانه عمل كنندمح
 
يكي از : دلر آلكساندر آ

لحظه هاي نادر زمان كه 
اگر مغتنم شمرده شوند 
انتگريستهاي ايران و 
عربستان از صحنه سياسي 

 :خاورميانه رانده مي شوند 
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را از رويدادهاي هفته انتشار داده 
 :است 

ن لحظه ها  آ  از لحظه نادر تاريخ،  از●
ن آكه يكي را ناپلئون يافت و اگر از 

سود مي جست مي توانست اتحاد 
پايداري را  با امپراطوري روسيه 

: ورد، هفته پيش به خود ديد آبوجود 
توافق مكه : دو رويداد هم زمان شدند 

شكار آميان فتح و حماس و بيزاري بس 
 –و نظر گير از گروه احمدي نژاد 

ران و بغداد ابراز مقتدي صدر ، در ته
 :شد 

ن، در خاورميانه، آ     چند روز پيش از 
فكر . ما با وضعيت پر تنشي روبرو بوديم 

مي شد همه چيز بستگي دارد به تصميم 
گرفتن يا تصميم نگرفتن پرزيدنت 

اما تحركهاي تعيين كننده اي . بوش 
انجام شدند  كه تب منطقه را سخت 

كا نقشي در اما اين بار، امري. فرو نشاند 
ن آفرونشاندن تب نداشت هرچند از 

 .سود برد 

    تب را ديپلماسي عالي سعودي ها 
به يمن اين ديپلماسي بود . فرو نشاند 

كه جنگ داخلي فلسطين ، كه داشت 
وسعت مي گرفت و براي اسرائيل نيز 

ورد، آبد ترين وضعيت را ببار مي 
بدون . درجا و بطور كامل فرو خوابيد 

 كه مزه –جي، حتي مصر كمك خار
تلخ در كنار ماندن را احساس مي كند 

 ، گروه اصالح گري كه اينك در -
رژيم سعوديها دست باال را دارد، 
مركب ملك عبداهللا و دو برادر او، 
سعود ، وزير خارجه، و تركي ،  دو بار 
درب را بر روي  كارفرماي بي ثباتي 

 :كه رژيم ايران است، بست 
حماس را كه در درون  در فلسطين ، -

گرفتار اختالف است ،  خود نيز عميقا 
ناگزير كرد با رئيس جمهوري همكاري 
كند كه اسرائيل را به رسميت مي 

 . شناسد 
 در لبنان، بي سر و صداها تر، همراه -

با  كشورهاي اروپائي ، حكومت 
سينيورا  را تثبيت كرد كه حاال ديگر 

ش فشار حزب اهللا نمي تواند جاي كن
 . كند 
 در برابر،  در تهران، يك ائتالف ●

بزرگ از ميانه روها  به راه افتاد و 
مفسر سياسي راديو ( توسط ، برنارد گتا 

.  جهان را مخاطب قرار داد ) فرانسه 
 ايران! بازي سرنوشت را ببين 

 25 روزنامه نگار بزرگ ما فرانسويها ، 
سال پيش از اين ،  لهستان جديد، 

 همبستگي را به جهان لهستان جنبش
اعالن كرد و امروز، جهان را از ايران 

زيرا . گاه مي كند آبعد از انتگريسم 
اظهارات وزير خارجه اسبق، علي اكبر 
واليتي ، كه امروز يكي از مشاوران 

اصلي رهبر رژيم، خامنه اي، در نتيجه،  
مخاطب مرجح روسها است به يك 

 ايران: او مي گويد . زلزله مي ماند 
ديگر نمي گويد  غني سازي اورانيوم 

ايران با پيشنهاد .  را  معلق نمي كند 
ايران .  البرادعي و روسها، موافق است 

با حكومت شيعه عراق ، متحد امريكا ، 
همبستگي دارد و ايران گشايش 

. اقتصادي بزرگي را  اعالم مي كند 
واليتي وجود هولوكاست را  باز مي 

نيز به اسرائيل رامشي آشناسد و احساس 
 . مي دهد 

 در همان زمان، حزب اهللا لبنان ،  در ●
جنبش براي سرنگون كردن حكومت 

و سردسته . لبنان، مكث مي كند 
بنيادگراهاي شيعه عراق، مقتدي صدر ، 

شايد به ايران . از قرار، فرار مي كند 
بهر رو، افرادش نيز . گريخته باشد 

.  زندگي مخفي در پيش گرفته اند 
گر اين امرهاي واقع و اظهاراتي كه ا

به چشم مي توانشان ديد،  برجا بمانند 
نست كه آو تحقق پيدا كنند، بمعناي 

سئوالها در مجلس ايران و اعتراضها در 
سايتهاي اينترنت ،  به حركتي مي 
انجامند كه  حكومت احمدي نژاد را 

و اين پيش . در اقليت قرار مي دهند 
امري كه  . نكه او را عزل كندآاز 

هرگاه روي دهد، بسي اميد بخش 
 . خواهد شد 

 با خنثي شدن احمدي نژاد، تمامي ●
سازمان تروريستي ايران ،  از غزه تا 

اگر . بصره ، است كه فرو مي پاشد 
بخواهيم وضعيت جديد را توضيح 

ايرانيها  در كار تشكيل : دهيم ، گوئيم 
نكه آيك بلوك شيعه هستند براي 

 –اب ناپذيري را با امريكا معامله اجتن
كه به تنهائي اين امر را ممكن ساخته 

  . ورندآ بعمل  -است 
     اما وقتي مي گوئيم يك بلوك شيعه 
، ناگزير بايدمان از  يك بلوك سني نيز 

كه ريشه هاي . وريم آسخن بميان 

خود ، خالفت عثماني ، را باز مي يابد 
.. .و بر اتحاد عربستان و تركيه و اردن 

با وجود .  و اسرائيل ، استوار مي شود 
اين، در طول زمان، تنها تركها و سني 
هاي عرب حنفي و شافعي مي توانند 
. انتكريستهاي عربستان را خنثي كنند 

وردن آمعني چنين تحملي سر بر
هرچند اين . امپراطوري عثماني است 

امپراطوري مي تواند شكل نگرفته از 
بدان نياز مبرم ميان برود ، اما منطقه 

 .دارد 
دلر به ماهيت رژيم آ: انقالب اسالمي 

 مالي توجه كافي –مافياهاي نظامي 
نكرده است و ارزيابي او شتاب زده 

به اين دليل كه در برابر قول . است 
«  كه بدون كسب اجازه از –واليتي 

 ، -نمي توانست اظهار شود » رهبر 
  :احمدي نژاد گفته است

حمدي نژاد  توي  اسفند، ا6 در ◄
... دهن واليتي و هاشمي رفسنجاني و

 زي كه آن عزياستيس: زده و گفته است 
اند ما با   و اعالم كردهنيتدو) يرهبر(

 برد و مي خواهشي به پرياقتدار و تدب
 تي كه هوييها  مشت آدمكيقطعاً 

 ي مدعتوانند يآنها روشن است، نم
  . شوندرانيملت ا

سوخت را در  دي توليفناور رانيا    
 است كه در ي قطارني دارد و اارياخت

حال حركت است و ترمز و دنده عقب 
چون ما در سال گذشته ترمز و . ندارد

دنده عقب آن را كنده و دور 
 . ميا انداخته

  
امريكائيها مي پندارند در 

نها آخاورميانه، زمان به سود 
نها آكار مي كند و سياست 

ايجاد اتحاد بر ضد ايران و 
 :است... وريه وس
 
ارزيابي فيليپ )  فوريه 17(  فيگارو ◄

ژلي را،  از سياست امريكا در منطقه 
 : انتشار داده است 

 امريكائيها مي پندارند در خاورميانه ●
اما  . نها درجريان است آتاريخ  بسود 
مرجع شماكدام تاريخ : بايد پرسيد 

است ؟  پيش از تصرف بغداد، در 
فلد ، وزير دفاع ، دونالد رامس2003

وقت، به ارتشيان امريكا وعده داد با 
ور روبرو خواهند آهمان استقبال غرور 

شد كه بهنگام ورود قواي امريكا به 
و چون مشكلها . زاد شده آپاريس 

شروع به روي نمودن كردند،  زبان 
رسمي حكومت بوش اين شد كه زمان 

.  يند آبايد تا نتايج سازندگي پديد 
 وضعيت اروپاي بعد از وضعيت را با

جنگ جهاني دوم مقايسه كردند كه 
زمان بايسته بود تا باز سازي ثمرات 

واشنگتن مي . ورد آخويش را ببار 
مردم ساالري را يك روزه نمي : گفت 

چنانكه پنداري .  توان تحميل كرد 
دموكراسي را امريكا به عراق صادر 

 . كرده است 
مه برنا«      امروز كه دموكراسي و 

در عراق ادعائي بوش » زادي آاستقرار 
و پيشگوئيهاي خوش بينانه 
ايدئولوگهاي امريكائي  دروغ از كار 

مده اند،  حكومت بوش در پي  آدر
اصالح مĤخذ و مراجع تاريخي  براي 
توجيه سياستي است كه تغيير بنيادي 

 . نكرده است 

  رؤساي جمهوري امريكا، بيشتر از ●
ترومن ، ارجاع مي همه، ژرژ بوش، به  

با مرگ فرانكلين روزولت، : دهند 
ترومن به رياست جمهوري امريكا 

او در كره، وارد جنگ با قواي . رسيد 
زماني كه  مقام . كره شمالي و چين شد

رياست جمهوري را ترك مي گفت ، 
ن جنگ آ هزار سرباز امريكائي در 52

كشته شده بودند و ميزان محبوبيت 
. مده بود آ پائين  درصد22ترومن تا 

اما زمان حق را به او داد و امروز ، 
همگان بر اين نظر هستند او رئيس 
جمهوري بزرگ بوده و اقدامي بجا 

 .  ورده است آبعمل 
مسئوليت بر :        ترومن مي گفت 

عهده كاخ سفيد است و بوش ، از او 
اين منم : تقليد مي كند اما مي گويد

ترومن در اگر .  كه تصميم مي گيرم 
برابر توسعه طلبي اتحاد شوروي ، 

« سازمان ملل و برنامه مارشال و سيا و 
را براي پيروزي در » دكترين ترومن 

بوش مي . جنگ سرد ايجاد كرد 
خواهد وارد تاريخ شود  به اين عنوان 
كه او وارد جنگ با تروريسم اسالمي 
شده است و امريكا را براي پيروزي در 

در اين . رده است چنين جنگي بسيج ك
يا با ما هستيد و يا « جنگ،  رويه او را  

« و شعار » محور شر « و  تعيين » برما 
 .گزارش مي كنند » صدور دموكراسي 

:      انتقاد كنندگان او مي گويند
مقايسه او با ترومن بي مورد است زيرا 
او، با حمله به عراق،  دچار اشتباه شده 

 كه مي و از جنگي غفلت كرده است
افزون بر اين، او . بايد مي كرد 

نتوانست چون ترومن، اتحاد بين 
« المللي الزم را براي پيروزي در 

، » جنگ ايدئولوژيك در يك نسل 
او تنها  جنگ سرد  را .  ايجاد كند 

 .وسيله توجيه رويه خويش كرده است 
      كندولزا رايس ، وزير خارجه بوش،  

اطر كه زير انتقاد  است  بدين خ
سياستش در خاورميانه ، نتيجه اي ببار 

در پاسخ، رايس مي .  نياورده است 
كار من  گفتگو بر سر توافق ها : گويد 
، اگر وارد 1990چنانكه پيش از . نيست 

گفتگو با شوروي مي شديم بر سر اتحاد 
زيرا . لمان، به جائي نمي رسيد آ

اما اين .  ن فراهم نبودند آشرائط 
اريخ، در واقع توجيه بي قرائت از ت

 –عملي نسبي او در  پرونده اسرائيل 
فلسطين و دفاع او از هجوم اسرائيل به 
لبنان در تابستان گذشته و يا از سياست 
سد كردن نفوذ ايران در منطقه به 
جاي گفتگو بدون پيش شرط با ايران، 

در باره حمايتش از حمله . است 
 امر اين: اسرائيل به لبنان، او مي گويد

سبب شد در خاورميانه ، اتحادي 
مركب از عربستان و مصر و اردن و 
اسرائيل در برابر ايران و سوريه و 

  .  حزب اهللا و حماس ، شكل بگيرد
يا  انشقاق منطقه به سني و شيعه آاما     

و روياروئي اين دو، بسود منافع 
استراتژيك امريكا هست ؟ بطور رسمي، 

 اما  با پاسخ اين پرسش منفي است
نها بنا آايجاد بلوك ها و مقابل كردن 

بر الگوي بلوكها در دوران جنگ سرد،  
واشنگتن مي تواند  برخوردها را  بر 

اما حاصل اين برخوردها . انگيزد 
وضعيتي بسيار بدتر از وضعيت ويتنام  را 

  .وردآببار مي 

شكست در عراق و 
فعاليتهاي سپاه قدس مي 

جنگ با توانند  امريكا را به 
 :ايران بكشانند 
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داده » ايران « كه شوراي امنيت به 
بود،  لوموند مصاحبه مفصلي را با برونو 

  محقق در Bruno Tertraisترترس 
ورده آبنياد تحقيقات استراتژيك  بعمل 

 : از جمله ، از او پرسيده است . است 
كست امريكا در با توجه به ش: لوموند * 

ن جنگ با ايران ،  آجنگ عراق، تكرار 
بنظر ناممكن مي نمايد و با محالفت 

ن را آجهانيان روبرو است دنيا نيز 
تدابير متخذ در .  محكوم مي كند 

قطعنامه و يا قطعنامه هاي بعدي 
شوراي امنيت كدامها هستند و انتظار 
چه اقدامي را مي توان از سوي 

 ن داشت ؟آر سازمان ملل و يا غي
من فكر نمي كنم :   برونو ترترس ●

شكست مداخله نظامي در عراق ، 
امريكا را از حمله به ايران منصرف 

. نخست به اين داليل فني . كند 
توضيح اين كه امريكا بنا ندارد با ايران 
وارد جنگي نظير جنگ با عراق شود 
بلكه قصد دارد تأسيسات اتمي ايران را 

 سپس به داليل و. بمباران كند 
اگر ژرژ بوش به اين ارزيابي : سياسي 

برسد كه مسئوليت او در قبال تاريخ 
ايجاب مي كند به ايران حمله نظامي 
كند، برغم محكوم شدن اقدامش از 

 . سوي دنيا،  اين كار را خواهد كرد 
      از جهت ديگري نيز، شكست در 
جنگ عراق مي تواند محرك بوش به 

بگردد و احتمال وقوع  حمله با ايران 
چرا كه بوش زير .  ن را قوي تر كند آ

بار شكست در برابر دو كشور ايران و 
  . عراق نمي رود

نچه مربوط مي شود به آ     و در 
مرحله دوم مجازات ها ، در حال 
حاضر ، هنوز تصميمي گرفته نشده 
است و كشورهاي عضو شوراي امنيت ، 

ن، جمع مي آبراي بحث در باره 
 شك دارم كه بتوانند من قويا . شوند 

زيرا نه روسيه و نه چين  . بتوافق برسند 
نچه بدان تصميم آحاضر نيستند از 

اروپائيها . گرفته شده است، فراتر روند 
  .نيز ميلي بدان ندارند

شرحي در )  فوريه 26(  نيوزويك ◄
باره سپاه قدس و فعاليتهايش انتشار 

 :داده است 
يات ويژه ايران معروف به      واحد عمل

سپاه قدس ، سالها با و يا بدون مدرك 
مسلم ، متهم به قتلها و حمله هاي 

رژانتين آتروريستي ، حتي ترورها در 
ن ديگر آاما تخصص . شده است 

ايجاد وحشت در دلهاي ژنرال : است 
 سال گذشته،  سپاه قدس 25ظرف . ها 

سبعيت خود را  در سازمان  و تعليم 
و مجهز كردن چريكها را براي دادن  

مقابله با ارتشهاي مجهز دنيا ، نشان داده 
قدس نقش حياتي در ايجاد . است 

حزب اهللا براي جنگ با اسرائيل در 
لبنان و كمك به ارتش افسانه اي احمد 
شاه مسعود در افغانستان در جنگ با 
روسيه و سپس طالبان و باز كمك به 

ين جنگي ارتش بسني براي مقابله با ماش
اينك نيز . سرب ها  ، بازي كرده است 

 .در عراق مشغول عمليات است 
:     هفته پيش، پرزيدنت بوش گفت 

واقعيت اينست كه افراد سپاه قدس در 
چرا در عراق هستند ؟ .  عراق هستند 

نها آهدف مشخص و دراز مدت  
چيست ؟  اين پرسش ها پاسخهاي 

 داند بوش نيز نمي .  روشني نيافته اند 
 5در صفحه

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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افراد سپاه قدس چه مأموريتي را در 
اين افراد  : او مي گويد . عراق دارند 

من نمي دانم .  مزاحم قواي ما هستند 
سپاه قدس از سوي مقامهاي اول رژيم 

.  ايران مأموريت يافته است يا خير 
بدتر از همه اينست كه خواه به اين 
سپاه دستور داده شده و چه دستور 

نشدن باشد،  در عراق حضور داده 
 . دارد و عمل مي كند 

     در حال حاضر،  از همه بدتر اينست 
كه واحدهاي سپاه قدس  به مراكز 
نظامي امريكا در عراق و متحدان كرد 

اين واحدها . امريكا نزديك هستند 
افراد عراقي را تعليم داده و مسلح مي 

 3000 تن از 170كنند كه كشتن  
نها آته شده در عراق، كار امريكائي  كش

 . است 
     روابط سپاه قدس با كساني چون 
جالل طالباني و عبدالعزيز حكيم 

تا . نزديك به  سه دهه سابقه دارند 
رژيم صدام بود، ايران تنها به دشمنان 

يك مقام .  ن رژيم  كمك مي كرد آ
اطالعات ايران كه مجاز نبود در برابر 

: گفت ضبط صوت صحبت كند، به ما 
يا امريكائيها مي پندارند  اين ها از « آ

كار كردن با ما باز مي ايستند چون 
 »  امريكا مي خواهد چنين كنند ؟ 

افراد سپاه قدس كه بتازگي دستگير 
شده اند، تحت حمايت حكيم و 

 . طالباني ، هر دو بوده اند 
نجا كه بوش اطالعات نادرست آ    از 

رد، ويز حمله به عراق كآرا دست 
اينك نيز شك وجود دارد كه باز مي 
خواهد اطالعات نادرست را مجوز 

نچه به آاما در .  حمله به ايران كند 
سپاه قدس مربوط مي شود، ارتشيان 

نها در عراق آامريكا  روزانه با فعاليتهاي 
اسلحه اي كه در . سر و كار دارند 

اختيار گروههاي شيعه قرار مي دهند ، 
ي پر از مواد منفجره از جمله سيلندرها

 دالر اگر ارزش داشته 50كه هريك 
 ميليون دالري را 4باشند اما يك تانك 
 ...متالشي مي كنند و

    و اينك هلي كوپترهاي امريكائي ، 
.  به تعداد بي سابقه اي سقوط مي كنند 

 هلي كوپتر به 5سقوط هيچيك از 
ايران و يا سپاه قدس نسبت داده نشده 

د اين ، نقل و انتقال قواي با وجو.  اند 
امريكا از راه زمين و هوا، دچار مشكل 
شده است و فرماندهان امريكائي در 
پي  چاره اي براي جلوگيري از 
. جريان اسلحه از ايران به عراق هستند 

علني كردن عمليات سپاه قدس و 
دست زدن به اقدام نظامي برضد ايران 

. ، فكري است كه مورد مطالعه است 
اروئي با اين دشمن خطر رنجاندن روي

 .دوستان امريكا را در بردارد
 فوريه ، رويتر گرازش كرده 26 در ◄

ارتش امريكا در عراق  اعالن :  است 
 فوريه، در يورش 24كرد ، در تاريخ 

مشترك قواي امريكا و پليس عراق به 
محلي در نزديكي بعقوبه ، انبار مهماتي 

ي  كشف شد از جمله شامل سليندرها
 ميلي متري 122منفجره و خمپاره هاي 

نظاميان به خبرنگاران .  ساخت ايران 
 خمپاره انداز و و 19 سليندر و 14

 ماده منفجره پالستيك C4چندين  

اين سالحها : نشان دادند و گفتند 
 .ساخت ايران هستند 

 
 

 ژاله وفا
 

گزارش مستند تلويزيون 
گاهي آباوجود : لمانآ

، سازمانهاي اطالعاتي
 برنامه 1984ايران در 

غاز و آاتمي خود را 
 !ادامه دادهاست

 
 كانال يك 2007 فوريه 22   در تاريخ 

  ARDدولتي  تلويزيون آلمان 
فيزيك "گزارش وفيلمي  تحت عنوان 

كه توسط  مستند ساز "دان  مالها 
 Egmont  R. Kochمعروف آلماني 

درباره سير  و تهيه گرديده است
مي به سوي حركت جمهوري اسال

است پخش  اتمي  تكنولژيدستيابي به
دراين گزارش  شركتهاي . نمود 

آلماني كمك كننده ايران نيز معرفي 
  مسير اقدامات اين گزارش. گرديدند  

 ارشد سكارشنا,   "مسعود نراقي"
ي  برا را80 در دهه اتمي ايران

 اتمي خريد مواد و تجهيزات تدارك و
تدارك  و نيز از شركت هاي آلماني 

نقشه و اطالعات فني غني سازي 
را تعقيب اورانيوم از عبدالقادر خان 

 به اولين تماس هاي اين كرده و نيز
فرد و همكارانش با  عبدالقدير خان 

  تكنولژي اتميبراي بدست آوردن 
 .ميپردازد

پدر بمب اتمي ( عبدالقادر خان 
 در آلمان و هلند  70پاكستان در دهه 

وي  با دانشجويي تحصيل ميكرده است 
آشنا  و   Henk Slebers هلندي بنام

هر دو اينها در . هم دوره بوده است 
 كه شركتي است   Urencoشركت 

كه طبق يك قرار دا د دولتي در 
 كشور  هلند ؛ 3  بين 1970سال

انگلستان و آلمان  به غني سازي 
اورانيوم و ساخت سنتريفوژ ميپردازد و 

يي را  كشور اروپا15سوخت اتمي 
عبدالقادر .تامين ميكند، استخدام بودند

خان  از روي نقشه  هاي اين شركت 
كپي  برداري ميكرده است  و در سال 

  همراه با نقشه ها به پاكستان باز 1975
سال بعد  دوست هلندي خود . ميگردد

 را  Urencoو همكارش در شركت 
مالقات كرده و نقشه هاي سنتريفوژها 

 در اين  .ت ميداردرا نيزاز وي درياف
 گزارش با 

Albright   Daividفيزيك دان      
مشاور كنگره آمريكا  كه آمريكايي و

 رئيس انستيتو علم و امنيت بين المللي
(ISIS) در واشنگتن نيز ميباشد و 

ساليان سال نيزمشاورآژانس بين المللي 
انرژي اتمي بوده است  ، مصاحبه بعمل 

  سيا وي معتقد است كه. آمده است
تمامي مالقاتهاي عبدالقادر خان و 

Henk Slebos و دوست  هلندي
 كه در شهر Heinz Mebus آلمانيش

 را ارالنگن آلمان دفتر مهندسي داشت 
 نفر با 3اين .تحت نظر داشته است

( ايجاد صد ها شركت صوري 
خصوصا در ) شركتهاي صندوق پستي 

 شركت آسيايي  وارد 1000دوبي با 

يكي از  ..كاري ميشوندمعامله  و هم
شركتهايي كه از طريق آن وسائل 
مورد نياز ايران را  منجمله پمپ 
واكوئوم تهيه ميديدند 

 Leybold Heraeus  (LH)،شركت
 كيلومتري 18در Hanauدر شهر 

فرانكفورت بود كه در آن يك مهندس 
   Gotthard Lerchآلماني بنام

وي .مسئول تهيه اين پمپها بوده است 
مدتي  به كار خود در  اين پس از 

شركت خاتمه داده  و در زوريخ 
استخدام ميگردد تا از آنجا تجهيزات 
 .فني برنامه اتمي ايران را تهيه نمايد

 مسعود نراقي فيزيكدان ايران 1984در
كه در آمريكا تحصيل كرده بود 
،ازطرف دولت ايران مامور ميگردد 

در .  بدنبال تهيه نقشه سنتريفوژها باشد
وبي ترتيب مالقات  بين مسعود نراقي د

 و دوست هلنديشانHeinz Mebus و 
Henk Slebos   

 در هتل  ،و عبدالقادر خان پاكستاني  
در هتل .شارع المكتوب  داده ميشود

شارع المكتوب به مسعود نراقي  خبر 
ميدهند كه نقشه اي كامل با جزئيات را 

اين نقشه .حاضرند  به ايران بفروشند 
كامل است كه تنها بايستي دقيق آنقدر 

اجرايش كنند تا به بمب اتمي دست 
نقشه را به 1987باالخره  در سال .يابند

آژانس بين المللي . ايران ميفروشند
انرژي اتمي در گزارشهاي مختلفش به 

  .اين فروش نقشه اشاره كرده است
 Heinonen  Olli معاون    فنلندي

آژانس بين المللي  انرژي اتمي و 
رئيس بازرسي اين آژانس، در اين 
گزارش براي اولين بار به اقرار ايرانيان 

  اصلي ترين مالقات بين ":اشاره ميكند
 در 1987نراقي و اروپائي ها در سال 

ايرانيها  در گفتگو باما .زوريخ روي داد
اقرار كردندكه آنها در اين مالقات 
مداركي دريافت كردندو تنها بر روي 

اي بود و  بر روي اين يك صفحه نقشه 
 كه بدرد  ساخت "همه چيزي"نقشه 

( تاسيسات غني سازي اروانيوم ميخورد
 Olli "موجود بود ) نقشه ها و آدرسها

Heinonen   معاون آژانس بين المللي 
 اين همه ":انرژي اتمي معتقد است 

 بسيار براي ايران مفيد واقع "چيز
 ".شد

ين ايران پول را به شماره حسابي كه ا
 دوست پاكستاني و آلماني و هلندي  3

در دوبي باز كرده بودند واريز 
در اين گزارش با قاچاقچي   .مينمايد
نيز مصاحبه  Henk Slebos هلندي

بعمل آمده بود و جالب توجه اين بود 
كه وي معتقد بود كه ميدانسته است كه 

چرا كه  مرتب در . تحت نظر است
 BNDجلو درب خانه وي مسئوالن 

كشيك )سازمان اطالعات آلمان (
ی  ميدادند و  ت  با وي صحبت نيز  ح

ميكردندو در جريان تمامي مالقاتهاي 
ولي به جز يك بار كه اين .وي بودند

(  گلدن 20000قاچاقچي هلندي  
جريمه نقدي شده به )واحد پول هلند 

. هيچ وجه جلو او گرفته نشده است
وي اظهار ميداشت حتي  در زماني كه 

طرف معامله ام براي مالقات دوستان 
با من به ويالي كنار دريايم مي آمدند 
و ما ميخواستيم  صحبت محرمانه انجام 
دهيم  در داخل ويال  كه ماموران 
جلويش كشيك ميدادند با آنها مالقات 

نميكردم ، بلكه آنها را به كنار دريا برده  
. تا ضمن پياده روي باهم صحبت كنيم

گاههاي استراق چرا كه بدينسان  دست
سمع  ماموران سازمان اطالعات  آلمان 

قادر نبودند صحبت ما را در كنار دريا 
با توجه به صداي آب  رد يابي وضبط 

 حتي وكيل وي آقاي براون نيز.كنند
در مصاحبه اي با وي در اين گزارش 
شهادت داد كه بين ماموران  سازمان 

 Henkاطالعات  آلمان و موكلش 
Slebosايي صورت گرفته استمالقاته .

  سازمان اطالعات 80در اواخر دهه 
آلمان به دولت آلمان اطالع ميدهد 
كه دولت ايران در صدد دستيابي به 

ريچا . تكنولژي ساخت بمب اتمي است
 كه  Richard Barlow د بارلو  

ساليان سال  از طرف سيا ،مسئول  
جاسوسي و تحت نظر داشتن عبدالقادر 

در اين گزارش اظهار خان  بوده است  
هم سيا و هم دولت آلمان در . داشت 

  جريان معامالت خان و
Henk Slebos   و  هلندي

 Heinz Mebus  دوست آلمانيشان 
منتهي جاي تعجب است كه  با .بودند 

وجود اينكه دولت آمريكا به دولت 
آلمان هشدار داده بود، دولت آلمان 
به هيچ وجه جلو شهروند خود را 

اگر يك شهروند آمريكايي تا .تنميگرف
بدين حد در فروش و صادرات 
تكنولژي هسته اي به ايران دخيل بود 
حتما دولت آمريكا جلوش را 

ولي دولت آلمان ساليان سال !ميگرفت
بي عمل بود و دست بر روي دست 
گذاشته شاهد معامالت شركتهاي 

 .آلماني با ايران بود
  جالب توجه است كه صادرات 

اتمي  كه از طريق مستقيم به تجهيزات 
ايران ممكن نميگرديدند، از طريق 

از .امارت متحده عربي صورت ميگرفت
 Leybold Heraeus  (LH)شركت 

آلماني تكنولژي اتمي خصوصا پمپهاي 
واكوئوم بسياري به ايران ارسال 

 عبدالقادر 1988در سال .گرديده است
خان براي مالقات با دوست 

 با   Henk Slebosهلنديش
پاسپورت تقلبي  سفري به هلند 

هلند دستگير  وي توسط پليس.كرد
خان به .شده و از هلند اخراج ميگردد

اين قصد به اين سفر آمده بود كه پول 
دريافتي از ايران را بابت فروش نقشه 
كامل به آنها ، بين خود و دوستش  

ايران  پول را .بطورمستقيم تقسيم كند
اريز به يك حساب خان در دوبي و

حتي دولت ايران اقرار . كرده بود
كرده است كه به خان پول داده 

 Heinz Mebus 1992در سال .است
 ساله بر اثر مرض سرطان 61آلماني 

خان قصد حضور در . فوت ميكند
مراسم به خاكسپاري وي را داشته است 
ولي از ترس دستگيري از سفر منصرف 

 در 1992مسعود نراقي در سال . ميشود
كه بهمراه همسر جوانش به سفري 

سوئيس ميكند ، به سفارت امريكا در 
و براي سيا .شهر برن پناهنده ميگردد

تمام جزئيات برنامه اتمي ايران را 
و متعاقب آن سيا دولت .بازگو ميكند

. كلينتون را در جريان امر قرار ميدهد
جالب توجه است كه دولت كلينتون 
از در جريان قرار دادن  آژانس بين 
 .المللي انرژي اتمي اجتناب ميورزيد

Albright   Daivid فيزيك دان   
مشاور كنگره آمريكا  و رئيس انستيتو و

علم و امنيت بين المللي در واشنگتن و 
متخصص آژانس بين المللي انرژي 

چنانچه آژانس ":اتمي ، معتقد است 
بموقع در جريان قرار ميگرفت بسيار 

رد و جلو جدي تر با ايران برخورد ميك
 ."تكميل برنامه اتمي ايران را ميگرفت

 ساله 72مسعود نراقي فيزيكدان اكنون 
 سال است در يكي از 10است و مدت 

بهترين محله هاي در نيويورك 
مستند ساز معروف .زندگي ميكند

 به وي Egmont  R. Kochآلماني 
وي اظهار داشت مايل . مراجعه كرد 

 كند نيست راجع به فعاليتهايش صحبتي
 Torr وي اكنون رئيس شركت.

International  18  است اين شركت 
سال از عمرش ميگذرد وبا فروش 
پمپهاي واكوئوم شروع كرده و اكنون 
نانو تكنولژي و پالسما را در معرض 
فروش قرار ميدهد و محصوالتش را به 
كشورهاي  هندوستان ، مالزي ، 
ستگاپور ، ژاپن ، چين و تايوان 

 .ميفروشد
  وی آدرس  شركت : انقالب اسالمي

12 Columbus Street, New 
Windsor, NY 12553 
845/565-4027 Fax 845/561-7731 
1-888-622-TORR 

mail -Ecom.torr@torr 
 و آدرس انترنتي 

 .دميباشcom.torr.www://httpآن
 

بعد از فرار مسعود نراقي به آمريكا 
مالها متوجه ميشوند كه نقشه تنها كافي 

 نيز نياز Hard ware و به نيست
نمايندگان مالها با عبدالقادر خان .دارد

در دوبي در هتل الخليل  مالقات 
ايران ساخت و توليد سنتريفوژ .ميكنند

ها را در نطنز با استفاده از وسائل و 
دالقادر خان در نقشه اي كه عب

اختيارشان قرار داده است شروع 
منتهي مهندسان ايراني نقشه .مينمايند

 سال 10.اصلي را مقداري تغيير ميدهند
بعد از فرار مسعود نراقي به آمريكا، 
آمريكا پرده از كار نرااقي بر 

معاون    Olli Heinonen.ميدارد
آژانس بين المللي  انرژي اتمي و 

انس به اين سوال رئيس بازرسي اين آژ
كه آيا امريكا  در رشد برنامه اتمي 
ايران تا به حد امروز مقصر اصلي نبوده 
است چرا  كه بسيار دير پرده از كار 

نراقي بر ميدارد؟، با لبخندي با معني  
 !!پاسخي نميدهد 

 
 :انقالب اسالمي توضيحات 

 
برنامه تلويزيوني رپورت مونيخ در 

 مسعود  با2006 ماه مارس 8تاريخ 
نراقي مصاحبه زير را بعمل آورده 

 :است
آقاي نراقي شما با يك : رپورت مونيخ

مصاحبه كوتاه با تلويزيون آلمان 
 موافقيد؟
من از آلمان خوشم نمي !نه :  نراقي 

 .آيد
 نقشه 1987شما در : رپورت مونيخ

 تكنولژي اتمي را تهيه ديديد؟
  بود  ,Leybol  فكر مبكنم  در: نراقي 
 را مالقات Gotthard Lerchكه 
 .كردم

 را مالقات Lerchشما : رپورت مونيخ
كرديد ؟ او بود كه نقشه ها را به شما  

 ارائه داد؟
وي . نه درست در اين زمان: نراقي 

ولي . خيلي چيزها را به من  ارائه كرد 
من آن كسي نيستم كه شما گمان 

 .ميكنيد
 6در صفحه

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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ا چه چيزي را وي به شم: رپورت مونيخ
 ارائه داد؟

چيزي كه او از پاكستان همراه :نراقي 
 .داشت

نقشه هاي سنتريفوژ براي :رپورت مونيح
 اورانيوم؟

موضوع همين بود و . بله ، بله: نراقي
 .خيلي چيزهاي ديگر

    همچنين سازمانهاي اطالعاتي و 
... جاسوسي آمريكا و آلمان و هلند و

در مواقع الزم و ضروري كه دادگاها 
ند ارائه مدركي از طرف اين نيازم

سازمانها بودند، از ارائه به موقع و كامل 
جهت اطالع .  مدارك طرفه رفته اند

خوانندگان  جريان چگونگي عملكرد و 
دستگيري و دادگاه قاچاقچي آلماني 
گوتفريد الرچ را  كه دادگاهش بعلت 
عدم همكاري سازمان اطالعات آلمان 

زير و سيا بهم خورد را در به شرح 
 :گزارش ميدهم

 در 1980دكتر خان تا اواسط سال 
سازمان اتمي هلند مشغول كار بود و 
به دستور دولت هلند فرمان دستگيري 

از دولت » سيا«اما سازمان . او صادر شد
هلند خواست كه دكتر خان را آزاد 
بگذارند تا مقامات اطالعاتي بتوانند از 
.  هويت شركاي مافياي او آگاه گردند

 با 1970اي خان در سال آق
برخورداري از پشتيباني دولت 
پاكستان، مدارك و تكنولوژي 

را از البراتوارهاي هلند » سنتريفوژ«
آقاي خان در شهر . سرقت نمود

استانبول با نمايندگان كشور ليبي 
 قسمتهاي مختلف ومالقات كرد 

را به سرهنگ قذافي داد و » سنتريفوژ«
لوژي واسطه هاي بين المللي تكنو

اتمي، با همكاري دكتر خان طراحي 
 . را براي ليبي تأمين كردند»سنتريفوژ «

در كشور مراكش »كازابالنكا «در شهر 
،خريداران تكنولوژي اتمي با دكتر 
خان مالقات كرده و به توافق رسيده 

در امريكاي جنوبي صندوقهاي . اند
» سنتريفوژ«بزرگ محتوي وسايل 

طالعاتي توسط مأموران سازمانهاي ا
كشف شد، اما مطلب با سكوت برگزار 

دولت انگلستان، وسائل و ماشين .گرديد
آالت الزم را براي احداث يك كارگاه 
اتمي در زمينه ي تأمين تكنولوژي 

در اختيار سرهنگ قذافي » سنتريفوژ«
كشور اسپانيا در . رهبر ليبي قرار داد

اين مورد با انگلستان همكاري نمود، و 
ا كه ظاهراً از قافله عقب كشور ايتالي

مانده بود، كوره هاي الزم را براي 
. تأمين كرد» سنتريفوژ«تكنولوژي 

جالب توجه است كه آقاي دكتر خان 
با در دست داشتن پاسپورت سياسي، 
تمامي كشورهاي فوق را مورد بازديد 

 .قرار داد
براتوار اتمي دكتر خان پاكستاني ال

ن  پروژه هاي تأمينيزبراي ايران 
واسطه ي . ودرا تهيه مي نم» سنتريفوژ«

 بخاري «به نام بود شخصيمعامالت، 
. تبعه ي شيخ نشين دبي» سيد ابوطاهر

در كشور مالزي شركت مهندسي 
 هزار آالت و 25بيش از » اسكومي«

وسائل مختلف و الزم براي تكنولوژي 
را از طريق شيخ نشين دبي » سنتريفوژ«

 . براي فروش عرضه كرد
كه كنترل مذاكرات » سيا«ن  سازما

تلفني را از طريق ماهواره در اختيار 
دارد، معتقد است كه عبدالقادر خان از 
طريق كشور مالزي، در سراسر 
خاورميانه، به ويژه در ايران و پاكستان 

شته به فعاليت و داد وستد اشتغال دا
 .است

 "بنا به ادعاي مقامات آمريكايي 
ضاي   يكي از اع" سيد طاهربخاري 

كه  عبدالقادر خان پاكستاني شبكه 
بيست ماه پيش در مالزي دستگير شد 
اخيرا به ماموران سازمان سيا گفت كه 
در اواسط دهه نود سه دستگاه پيشرفته 

سنتريفوژ ساخت پاكستان به ايران 
ارسال كرده است كه قرار بود به 
عنوان مدل براي توليد سنتريفوژهاي 

 بخاري سيد .  استفاده شوند2نوع پي 
 2006 در اكتبر سال طاهربعد از اينكه 

 BBC“پليس گمرك آلمان ،كشتي 
China” را كه از دوبي راهي و حامل 

قطعات سنتريفوژ گازي براي غني 
سازي اورانيوم به مقصد ليبي بود را 

متوقف ساختند ، براي  ماموران پليس  
گمرك آلمان و نيزپليس مالزي 

 Gotthardت  و نوع كار مشخصا
Lerch ساله آلماني را 63   مهندس 

بخاري سيد طاهر، مدعي . آشكار كرد
است لرچ آلماني مسئول اصلي تهيه 
قطعات سنتريفوژهاي گازي براي ليبي 

 28و از اين طريق مبلغ . بوده است
كه .ميليون دالر به جيب زده است

نيمي از آن سود خالص شخص وي 
 2004ر نوامبر دLerch .بوده است

آنهم  به اين .در سويس  دستگير شد 
 برادر سويسي 2اتهام كه به همراه 

 به كشور ليبي  Tinner بنامهاي
تجهيزات فني اتمي فروخته اند و 

قانون كنترل  صادرات "بدينسان 
.   را نقض كرده اند"سالحهاي جنگي

لرچ مايل نبود به آلمان مسترد گردد و 
مان تحت ادعا كرده بود كه در آل

و دادگاهي در . تعقيب سياسي است
سويس  مامور رسيدگي به اين داعا شد 
ولي اين ادعا بر اساس راي دادگاهي 
در سويس بي اساس قلمداد شد و 
سويس وي را تحويل مقامات آلماني 

  .داد
 بخاري سيد طاهر ، از شهادت در جلو 
دادگاه و تكرار ادعايش در مورد لرچ 

نسان دادگاه اجتناب ورزيدو  بدي
حفاظت از قانون اساس آلمان، در 

 اظهارات بخاري سيد 2006آخر ماه مي
و با . طاهر را قابل قبول ارزيابي نكرد

اين راي  به توقيف اموال لرچ پايان 
ولي دادگاه شهر مانهايم از نو  . داد

 ميليون ايرو ازاموال لرچ 7مبلغ 
منتهي  در .آلماني را  توقيف كرد

 دادگاه وي  بعد 2006ن اواخر ماه ژوئ
 ماه بعلت اينكه همكاري بين 4از 

المللي براي جمع آوري مدارك بر 
عليه لرچ بسيار كم و خصوصا  مدارك 
الزم از طريق سازمانهاي جاسوسي سيا 
و سوئيس و  نيزآلمان  به موقع در 
. اختيار دادگاه قرار نگرفت  ،بهم خورد

تا   ميليون يورو وثيقه موق5و لرچ  با قرار
تا دادگاه جديديش در .آزاد گرديد

قاضي دادگاه  . آغاز گردد2007بهار 
 معتقد Michael Seidling مانهايم
با وجود اصرار دادگاه بر اينكه : است

مدارك قول داده شده را سازمانهاي 
مربوطه ارائه دهند، با فاصله و در پي 

 بار 13درخواستهاي مكرر دادگاه ، تنها
به نحوي كه در  . مداركي ارائه گرديد

پايان نميتوانستيم مطمئن باشيم مدارك 
 ".كاملند

 معتقد Gottfried Reimsوكيل لرچ،  
مدارك موجود حاكي از اين ":است

امرند كه سازمانهاي جاسوسي مختلفي 
همچون سيا  از قاچاق تجهيزات اتمي 
بخوبي آگاه بوده اند و به احتمال زياد 

 وي ".خود بدان دامن زده اند
در پرونده : چنين اظهار داشت هم

دادخواست بطور مرتب به مدارك 
سازمان اطالعات آلمان اشاره ميشود 

بدينسان .  كه  ضميمه پرونده نبودند
آشكار ميگردد كه در آن مدارك 
مواردي بوده است كه سازمان 
اطالعات آلمان مايل نبوده است ما 

 "!!بدان پي ببريم

ز ارائه نه تنها سازمان اطالعات آلمان ا
مدارك طفره رفته است بلكه سيا نيز با 
وجود اينكه دولت آمريكا مرتب از 
لزوم همكاري بين المللي براي مبارزه 
با شبكه قاچاق تجهيزات اتمي داد 
سخن ميدهد ، در زماني كه دادگاهي 
به ارائه مدرك توسط سيا نيازمند بوده 
است از همكاري با دادگاها اجتناب 

 نمونه بيش از ورزيده است بطور
يكسال داد گاه شهر برن در سوئيس در 

رسيدگي به پرونده دو برادر سويسي  
  ازهمكاران  Tinner اورس و مارك

لرچ  ،منتظر ارائه مدارك توسط سيا 
 .شد

 

ژانس و  آگزارش 
سرنوشت نيروگاه 

 :بوشهر ؟ 
 

در قسمت اول، گزارش : انقالب اسالمي 
ه شوراي ژانس  بين المللي انرژي اتمي بآ

امنيت در اين باره كه ايران قطعنامه را 
اجرا نكرده است و ميزان توانائي فني 

در قسمت دوم، از . ايران  را مي خوانيد 
قول واليتي در باب راه حل مشكل اتمي 
، در مصاحبه  با لوموند و تقابل در رژيم 
بر سر ادامه دادن و يا پايان بخشيدن به 

 از طفره بحران اتمي و در قسمت سوم،
رفتن روسها از تكميل نيروگاه اتمي 

  :گاه مي شويدآن آوشهر و داليل 
 

ژانش بين آگزارش 
المللي انرژي اتمي و 
اندازه توان فني كه 
: ايران كسب كرده است

 سال وقت 10 يا 1يا آ
الزم است تا كه ايران 

 بمب اتمي توليد كند؟
  

ژانس بين المللي آگزارش *
فعاليت انرژي اتمي  در باره 

 :اتمي ايران
 
ژانس بين آ، 2007 فوريه 22 در ◄

المللي انرژي اتمي گزارش خود را در 
باره عدم اطاعت ايران از دستور 
شوراي امنيت  به اين شورا تسليم كرد 

 نكات اصلي  عبارتند از . 
 ايران نه تنها فعالتيهاي غني سازي ●

نها آاورانيوم را متوقف نكرده بلكه بر 
 23بنا بر اين، قطعنامه  . افزوده است

 شوراي امنيت را اجرا 2006دسامبر 
 . نكرده است 

     ايران به غني سازي اورانيوم در 
تأسيسات زير زميني واقع در نطنز ادامه  

 . مي دهد 
بشار از سانتريفوژهاي آ ايران چهار ●

 4از .  تائي  ايجاد كرده است 164
« بشار كار مي كنند  اما  آ2بشار، آ
يعني  . كار مي كنند» الي خ

 .نها نمي كنندآگازهگزافلورور وارد 
 كيلو اورانيوم  را 66  ايران حدود ●

.  درصد 2/4غني كرده است به ميزان 

اين اندازه اورانيوم غني شده ناچيز 
است و كاربردي جز در كارهاي 

 .  زمايشگاهي ندارد آ
نكه اورانيوم غني آ     ميزان الزم براي 

 90يد، آار توليد بمب اتمي شده به ك
 . درجه است 

 ايران بنا دارد به توليد صنعتي ●
 . اورانيوم غني بپردازد 

     ايران خود نيز مي گويد قصد دارد  
 سانتريفوژ نصب كند و بكار 3000

 .اندازد 
ژانس بين آ ايران همكاري الزم را با ●

 :ورد آالمللي انرژي اتمي بعمل نمي 
صب دوربين هاي  از ن  مصرا - 1

 . مراقبت جلوگيري مي كند 
ن، آ صفحه اي را كه در 15سند  – 2

ساختن بمب اتمي تشريح شده است، 
ژانس بين المللي انرژي آدر اختيار 

  .اتمي قرار نمي دهد
ژانس بين آ در واكنش به گزارش ●

المللي انرژي اتمي،  محمد سعيدي ، 
: معاون سازمان انرژي اتمي گفته است 

ق غني سازي اورانيوم مغاير حقوق تعلي
ايران و قرارداد منع گسترش سالح 

 .اتمي و حقوق بين المللي است 
 
اطالعاتي كه امريكا در اختيار *
ژانس بين المللي انرژي اتمي آ

قرار داده بود،  نادرست از كار 
 : ! مدندآدر

 
 فوريه ، خبرنگار گاردين از 22 در ◄

ك،  وين، به نقل از منابع ديپلماتي
گزارش كرده است كه بيشتر اطالعات 
در باره تجهيزات اتمي ايران كه امريكا 

ژانس بين المللي انرژي آدر اختيار 
اتمي گذاشته است، نادرست از كار 

 . مدند آدر
     اين اطالعات بي پايه و مايه  

ورد آاطالعات دروغي را به يادها مي 
نها، امريكا و انگلستان و آكه به استناد 

 .حدانشان به عراق حمله كردند مت
     هدف از اطالعاتي كه امريكا در 
اختيار البرادعي گذاشته است، زمينه 
سازي براي ناگزير كردن شوراي 
امنيت به اتخاذ مجازاتهاي سخت واز 

 . حمله نظامي امريكا  به ايران است 
     موضوع اين اطالعات دروغ مشغول 

 بوده بودن ايران به توليد سالح اتمي
سيا  نقاطي را نام برده بودكه در . است 

نها ايران مشغول ساختن بمب اتمي آ
اما   در پي بازرسي هاي مفتشان . است

ژانس بين المللي انرژي اتمي ،  معلوم آ
ن نقاط تأسيسات توليد سالح آشد در 

يك ديپلمات كه .  اتمي وجود ندارند 
از جزئيات اين اطالعات دروغ و 

بيشتر : ه است، مي گويدگاآتفتيش ها 
مفتشان . اطالعات دروغ بوده اند 

ژانس فهرست نقاط را در دست آ
ن نقاط كه محلهاي آگرفتند و به 

نظامي بودند، مراجعه كردند و اثري از 
 .تأسيسات توليد بمب اتمي نيافتند 

    در شمار اين اطالعات،  متني است 
. پيرامون چگونگي توليد سالح اتمي 

ن را  از داخل ايران، آيد  سيا مي گو
اطالع رساني در اختيار سيا گذاشته 

، مقامهاي 2005در ژوئيه .  است 
اطالعاتي امريكا  نسخه ماشين شده اي 

ژانس بين المللي انرژي آرا به مقامات 
به نظر مقامهاي . اتمي ارائه كردند 

اطالعاتي اين سند كافي براي  مقابله با 
 . ايران است 
 اصالت اين سند را انكار مي      تهران

ژانس، آكند و بنا بر مقامات مطلع  

ن آژانس در باره اصالت آكارشناسان 
زيرا مي . همچنان در ترديد است 

هرگاه ايران برنامه محرمانه اي : گويند
براي توليد سالح اتمي داشت، طرز 

ن را در كامپيوتر ثبت نمي آساختن
زيرا مي دانست كه ممكن است . كرد
ران دستبرد بزنند و مدرك را ديگ

افزون بر اين، متن به انگليسي . بربايند 
هرچند از لحاظ فني به انگليسي . است 

بودنش توجيه دارد اما الجرم مي بايد 
يادداشتهائي به فارسي ضميمه مي 

در اين باره كه متن از كدام . داشت 
كامپيوتري اخذ شده است، نيز پرسشي 

 . نيافته است وجود دارد كه هنوز پاسخ 
 
 يا يك سال مي 10ايران ظرف *

 تواند بمب اتمي بسازد ؟ 
 
هرگاه : ژانس بين المللي مي گويد  آ●

 10قصد ايران توليد بمب اتمي باشد، 
سال وقت مي خواهد تا بدين كار 

 .توانا شود 
) 2007 فوريه 19( فايننشال تايمز ●

ژانس بين آبنا بر گزارش : مدعي است 
 اتمي، از اوت بدين سو، المللي انرژي

ايران پيشرفت زيادي در زمينه غني 
 ماه 6سازي اتمي كرده است و ظرف 

ن آمي تواند به سطح توليد صنعتي 
 . برسد 

     محمد البرادعي، در مصاحبه با 
تهران سر : فايننشال تايمز،  مي گويد

رسيد مقرر از سوي شوراي امنيت را 
 را ناديده گرفت و غني سازي اورانيوم

غني سازي . به حال تعليق درنياورد 
مي تواند در حد الزم براي سوخت 
نيروگاه اتمي بماند و نيز مي تواند به 

، الزم براي توليد سالح اتمي 90درجه 
 . ، رسانده شود 

ايران :      البرادعي مي افزايد 
تكنولوژي اتمي را تحصيل كرده است 

دانش . و نمي توان به عقب بازگشت
ورده است ، آ كه ايران بدست فني را

كارشناسان .  نمي توان بمباران كرد 
 10 تا 5: امريكائي و انگليسي مي گويند 

سال بطول مي انجامد تا كه ايران 
.  موفق به توليد سالح اتمي شود 

تفاوت بزرگي وجود دارد ميان بكار 
انداختن سانتريفوژها  براي غني 

 .ساختن اورانيوم و توليد بمب اتمي 
ينده، آايران قصد دارد در ماه هاي 

فعال .  سانتريفوژ را بكار اندازد 3000
كردن اين تعداد سانتريفوژ كافي است 
براي تدارك اورانيوم غني شده 
درخور بكار رفتن در ساختن بمب 

 .اتمي 
)  فوريه 23( نجلس تايمز آ لوس ●

ابراز نگراني مي كند كه ايران ظرف 
هك اتمي يك سال قادر به توليد كال

ايران، بي اعتناء به قطعنامه : مي شود  
شوراي امنيت،   به اجراي برنامه اتمي 

گزارش . خود،  شتاب بخشيده است 
البرادعي تصديق مي كند كه ايران 

 سانتريفوژ كرده 3000شروع به نصب 
 2007نها را در ماه مه آاست و بنا دارد 

هرگاه اين تعداد .  بكار اندازد 
وب تنظيم شوند و بكار سانتريفوژ خ

افتند، مي توانند اورانيوم غني شده 
الزم براي توليد سالح اتمي را ، در 

اما يك .  اختيار ايران بگذارند 
ديپلمات بلند پايه سازمان ملل، در 

ورد از آاين بر:  وين، مي گويد 
. توانائي فني ايران، خوش بينانه است 

همĤهنگ كردن سانتريفوژ ها كه بدان 
ر مي گويند، به زمان بسيار بيشتري بشاآ

 . نياز دارد 
 7در صفحه

! كيلو اوارنيوم؟بابت چند
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  25موشكي كه ايران در * 
زمود،  موشكي نبود كه آفوريه 

 :جو زمين را به فراز رود 
 
اعالم كرد » ايران «   فوريه، 24 در  ◄

زمايش قرار داده آموشكي را مورد 
است و اينطور انتشار يافت كه اين 

نوعي را موشك مي تواند يك قمر مص
 .در مدار زمين قرار دهد

ترمز :     همزمان،  احمدي نژاد گفت 
ترن اتمي و دنده عقب رفتش را  سال 

و . پيش كنده و بدور افكنده ايم 
منوچهر محمدي  معاون وزارت امور 

ماده مقابله با هر آايران : خارجه گفت 
 .  » وضعيتي از جمله جنگ است 

 با علم زمايش و اين اظهارات ،آن     آ
 كشور روز دو 6به اين كه نمايندگان 

 فوريه در لندن اجتماع مي 26شنبه 
كنند تا در باره امتناع ايران از قبول 
قطعنامه شوراي امنيت ، گفتگو كنند 

ميزي بود كه به آاقدام تحريك 
مافياهاي : صراحت تمام مي گفت

 مالي نياز به شدت بخشيدن به –نظامي 
اصره اقتصادي بحران دارند ولو به مح
 .  ايران و جنگ بيانجامد 

 از قرار ، زير فشار گرايشهاي ديگر 
رژيم،  گفتار و رفتار را تعديل كرده 

 :اند 
 فوريه، رويتر از تهران گزارش 25 در ●

زمايش شده است ، آكرد موشكي كه 
بخالف گزارش اوليه، موشكي نيست كه 

علي .  بتواند از جو زمين عبور كند 
 معاون مركز تحقيقات اكبر گلرو،

فضائي ايران به خبرگزاري فارس 
موشك نمي تواند به مدار زمين : گفت 

 كيلومتر در 150برسد اما مي تواند تا 
نكه با چتر به آجو  باال رود پيش از 

 . زمين باز گردد
     پيش از او، تلويزون ايران ، با 
محسن بهرامي محصاحبه كرده و او 

زمايش آي را ايران موشك: گفته بود 
كرد كه مي تواند  فضا را در نوردد و 

 .به مدار رسد 
)  اسفند 7(  فوريه 26 و در ●

غالمحسين الهام، سخنگوي حكومت 
قاي آاز سخنان : احمدي نژاد ، گفت 

پيام . محمدي بد برداشت شده است 
جمهوري اسالمي ايران صلح و عدالت 

  .   رامش و حق انسانيت است آو 
سرسيوم غني كن: واليتي 

ترمز : احمدي نژاد . سازي 
و دنده عقب قطار اتمي را  

: الريجاني . بدور افكنده ايم
ماده گفتگو با امريكا بدون آ

 روسيه   .پيش شرط هستيم
از تكميل نيروگاه اتمي 

  :بوشهر طفره مي رود 
 
 به دنبال مصاحبه  واليتي با سه ◄

در شماره پيش انقالب ( روزنامه 
ن، گفته بود آكه، در )  شداسالمي نقل 

ايران با پيشنهاد البرادعي موافق است، 
اين بار واليتي، مشاور خامنه اي در 
سياست خارجي،  مصاحبه اي با 

بعمل ) فوريه 21( روزنامه لوموند 
ورده است و تشكيل كنسرسيومي را آ

براي غني سازي اورانيوم ، در خاك 
ايران اما در دست اروپا، پيشنهاد مي 

  :  كند

پيام مذاكره كننده ايراني، : لوموند * 
علي الريجاني ، بهنگام گفتگو  با محمد 

 فوريه چه بوده است 20البرادعي، در 
 ؟ 
پيام اين بوده است كه ما :  واليتي  ●

هيچ منازعه . مي خواهيم گفتگو كنيم 
اي نيست كه از راه گفتگو قابل حل 

اما نمي توان راه حل را از . نباشد 
پرونده اتمي داراي . ديكته كرد پيش 

نها آدو خط قرمز است كه نبايد از 
يكي حق اساسي ايران به : عبور شود

ميز  در آداشتن تكنولوژي اتمي صلح 
محدوده قرارداد منع گسترش اسلحه 

ماده آاتمي و ديگري اين كه ايران 
است تضمين هاي الزم را بدهد كه 
برنامه اتميش به توليد سالح اتمي 

ميان اين دو . ف نخواهد شد منحر
خط، بر سر ميز مذاكره در باره همه 

 . چيز مي توان نشست 
حتي تعليق موقت غني سازي * 

اورانيوم نيز مي تواند موضوع گفتگو 
 شود ؟

قاي الريجاني بروي هر آ:   واليتي ●
ما . پيشنهادي ، بدون استثناء باز است 

سعي در تعليق غني سازي كرده ايم و 
سال و نيم هم غني سازي را  2بمدت 

معلق كرده ايم اما هيچ مشكلي حل 
پيشنهاد هاي ديگري نيز وجود .  نشد 
از جمله پيشنهاد تشكيل يك . دارند

كنسرسيوم در خاك ايران ، تحت 
اداره اروپائيان و تحت نظارت كامل 

ژانس بين المللي انرژي اتمي آ
 . برخوردار از تمامي تضمين هاي الزم

سه مي تواند اين كنسرسيوم را       فران
خر ما با فرانسه سابقه آ. تشكيل دهد 

در . همكاري و اعتماد متقابل داريم 
، قرار بود فرانسه يك نيروگاه 1970

اتمي در دارخوين ، نزديك اهواز 
ما در اروديف شريك بوديم و بسازد و 

  اين سوابق .هم اكنون نيز هستيم 
سان   آگفتگو با فرانسه را در اين باره

مي كند و نگراني هاي برخي كشورها 
زمان مساعد اين . را نيز از ميان مي برد 

 .كار است 
چندين صدا بنام ايران موضعگيري * 

مبهم « اين امر پيام ايران را . مي كنند 
بخصوص وقتي مقامهاي . مي كند » 

بلند پايه شعارهائي بر ضد غرب يا 
اسرائيل مي دهند و از نابود كردنش 

در باره اتم، چه كسي در .  مي زنند دم
 ايران تصميم مي گيرد ؟

 اين امر كه در ايران چند صدا  بنام ●
ايران موضع مي گيرند، گوياي اين 
امر است كه ما بروي كثرت گرائي 

قاي الريجاني آاما بدانيد كه . بازيم 
مذاكره كننده در باره مسئله اتمي 

كسي و بنا بر قانون اساسي ،  تنها . است 
است كه دست باال را در تصميم ها در 
اين زمينه و در تمامي زمينه هاي 

ية اهللا خامنه اي آاستراتژيك  دارد ، 
نچه به آاما در . مقام رهبري است 

به » شعارها « ،  فلسطين مربوط مي شود
اين  :   اينست موضع رسمي ماكنار،   

حق هر فلسطيني از مسلمان و مسيحي 
ن ، آينده آر باره و يهودي است كه د

 . بشيوه دموكراتيك ، رأي بدهد 
اگر قرار خط قرمز ، حق : انقالب اسالمي 

ايران بر تكنولوژي اتمي غير نظامي است 
و بنا بر تشكيل كنسرسيومي در اختيار 
اروپا و مديريت فرانسه است، چرا حق 
ايران  از اروديف مطالبه نمي شود؟ 

ن آي شركت ايران در سرمايه اروديف برا
بود كه نيروگاههاي اتمي كه بنا بود 
ساخته شوند، سوخت اتمي داشته باشند 

اين به كنار، در انتخابات رياست . 
جمهوري فرانسه ، پيشنهاد نامزدهاي 
رياست جمهوري اينست كه در انرژيهاي 

تجديدپذير ، سرمايه گذاري شود تا هم 
از خطري پرهيز شود كه نيروگاههاي 

 و هم محيط زيست اتمي در بر دارند
در ايران، حقوق ملي در . لوده شودآكمتر 

نچه به منابع نفت و گاز مربوط مي آ
شود، نقض مي شود و اين ثروت به غارت 

ن داده مي شود و نفله مي گردد،  آاين و 
با وجود امكاني كه ايران چندين و چند 

لمان دارد، از سرمايه آبرابر فرانسه و 
ير خودداري گذاري در انرژي تجديد پذ

مي شود و در همان حال،  از زبان 
احمدي نژاد ادعا مي شود اگر مردم ايران 
ده سال همه فعاليتهاي خود را كنار 

  !بگذارند و تنها به اتم بپردازند روا است
 قول احمدي نژاد را در فصل اول ◄
 : ورديم آ

 سوخت را در دي توليفناور رانيا  «
كه در  است ي قطارني دارد و اارياخت

حال حركت است و ترمز و دنده عقب 
چون ما در سال گذشته ترمز و . ندارد

دنده عقب آن را كنده و دور 
 ».ميا انداخته

  الريجاني)  اسفند 7(  فوريه 26در ◄
   مثبت  بررسي مادهآ ايران«: گفته است 
   از طرف  مذاكره  رسمي درخواست
 شرط   پيش  حال در عين  .  امريكا است

 از   براي  اورانيوم  سازي  غني يقتعل
.  نمي پذيرد گفتگوها را  سرگيري

   از پيش  كه نستآ   معناي  شرط به تعيين
   مشخص  مذاكرات  شود نتايج  مي تالش

 تا   سياستي  چنين  دليل  همين شود و به
 ».    است  بوده  نتيجه  بي كنون

اين اظهارات را )  فوريه 26(  لوموند  ●
 كشور 6 در روزي كه نمايندگان نهمآ، 

در لندن اجتماع مي كنند تا در باره  
سرباز زدن ايران از اجراي قطعنامه 
شوراي امنيت گفتگو كنند، قدم 
بزرگي به پيش در روابط امريكا با 

 .ايران ، تلقي كرده است 
 فوريه، بعد از ديدار با 27 در ◄

پرودي، نخست وزير ايتاليا، علي 
اد كه پيشنهاد جديدي الريجاني خبر د

براي حل مشكل اتمي ايران در راه 
نمي تواند محتواي : او گفت  . است

پيشنهاد را بازگويد زيرا در دست 
تكميل است و اگر پيش از تكميل ، 

ن آاظهار شود، مانع از به نتيجه رسيدن 
اين پيشنهاد و پيشنهاد او . خواهند شد

  .البرادعي را راه گشا توصيف كرد
 
ا از تكميل و تحويل روسه*

نيروگاه اتمي بوشهر طفره مي 
 :روند 

 
بنا بر )  فوريه 19(      به گزارش رويتر 

واپسين توافق از توافقهاي دو طرف، 
روسيه مي بايد نيروگاه اتمي بوشهر را 

  تحويل مي دادند 2006  ژوئن 27در 
( تحويل ندادند و تاريخ جديدي . 

مي و حاال . معين شد  ) 2007مارس 
گويند ايران قسط خود را نپرداخته و 
روسيه نمي تواند عمليات تكميل 

 ! نيروگاه را پي بگيرد 
      در تهران، يك مقام ارشد سازمان 
انرژي اتمي اين ادعا را تكذيب كرد و 

هيچگونه تأخيري در پرداخت :  گفت 
 . قسط ها روي نداده است 

     روسيه روزي اين ادعا را كرد كه 
اني شتابان ترتيب ديدار خود را الريج

 فوريه،  در وين، با البرادعي  مي 20در 
گزارشي كه البرادعي به شوراي . داد 

امنيت مي دهد، ممكن است سبب 
صدور قطعنامه جديد شامل  مجازاتهاي 

 .بيشتر بگردد 

ژانس انرژي اتمي آ    يك منبع در 
در تاريخ تعين :  روسيه به رويتر گفت 

وان نيروگاه را تحويل داد شده  نمي ت
زيرا ايران بيشتر از يك ماه است كه 

مسكو مي . قسط خود را نپرداخته است 
  2007بايست نيروگاه را در ماه مارس 

و نيروگاه مي بايد از  . تحويل مي داد
  .غاز مي كردآماه سپتامبر، كار خود را 

    شركت دولتي اتمستروااكسپورت  
Atomstroiexportتن  كه ساخ

نيروگاه اتمي را تصدي مي كند،  مي 
مجازاتهائي كه شوراي امنيت : گويد 

عليه ايران مقرر كرده است ، در تأخير 
پرداخت قسط توسط ايران ذي سهم 

زيرا فروش برخي از . بوده است 
تجهيزات اتمي به ايران ممنوع شده 

ما در كار خود در بوشهر، با  . است
ا بخاطر زير.  مشكالتي روبرو شده ايم 

تحريم ايران  كشورهاي ثالث حاضر 
از .  به فروش تجهيزات به ايران نيستند 

اين رو، روسيه مي بايد همه تجهيزات 
وضعيت سختي . الزم را خود بسازد 

 . است 
نست كه روسيه آ     واشنگتن خواستار 

تكميل نيروگاه را متوقف كند تا كه 
ايران مجبور شود غني سازي اورانيوم 

 .ورد آ حالت تعليق در را به
 

قطار احمدي نژاد چون * 
ماشين مشدي ممدلي بي ترمز و 

يا آ! بي دنده و بي فرمان است 
خامنه اي از احمدي نژاد 
عصباني است و از اين رو 
محافظه كاران و اصالح طلبان 

 : حمله به او را تشديد كرده اند
 
حمله )  فوريه 27( سوشيتدپرس  آ◄

اصالح طلبان به هاي محافظه كاران و 
احمدي نژاد را موضوع گزارشي از 
تهران كرده و بر نارضائي روز افزون 
خامنه اي از احمدي نژاد ، تأكيد 

 :كرده است 
نكه گفت ترمز و دنده عقب آ پس از ●

قطار اتمي را كنده و به دور انداخته 
ايم، احمدي نژاد با دور تازه اي از 

.  انتقادهاي سخت روبرو شده است 
الح طلبان و محافظه كاران، او را اص

به باد انتقاد گرفته اند  چرا كه سخنانش 
موجب مصمم تر شدن غرب در برابر 
ايران و مصمم تر شدنشان بر به تصويب 
رساندن قطعنامه ديگري شامل 
مجازاتهاي سخت تر برضد ايران 

 . خواهد شد 
 انتقادها  عالمت عدم رضايت روز ●

هللا خامنه اي از ية اآافزون رهبر رژيم، 
 . احمدي نژاد است 

     انتقاد هفته پيش خامنه اي  از 
ئي حكومت احمدي آعملكرد و كار

نژاد، يكي از نادر ها  انتقادهاي رهبر از 
 . او بود 

     انتقادهاي رو به افزايش  نگرانيهاي 
عمومي را از روياروئي كشورشان با 
. امريكا و غرب را بازتاب مي دهد 

رويه اي بسا تهاجمي تر در قبال امريكا 
ايران اتخاذ كرده و بر قواي دريائي 
خود در خليج فارس افزوده و ايران را 
متهم مي كند  كه به سازمانهاي عراقي 

اين امر ايرانيان را .  اسلحه مي دهد 
نگران كرده است كه مبادا امريكا به 

 . ايران حمله كند 
نكه مقارن تشكيل اجالس آ    پس از 

ترمز و : ندن ، احمدي نژاد گفت ل
دنده عقب قطار اتمي را كنده و به 

دور افكنده ايم، از هر سو، مورد انتقاد 
نه تنها اصالح . شديد قرار گرفت 

طلبان كه محافظه كاران هم كه از او 
حمايت مي كردند، رويه او را محكوم 

چرا كه اين رويه تحريك .  كردند 
 :ان است شكارغرب به روياروئي با ايرآ

     اعتماد ملي خطاب به احمدي نژاد 
چرا سخني را مي گوئيد كه : نوشت 

 دمي احساس شرم دست دهد ؟ آبه  
    و روزنامه رسالت كه محافظه كار 

قطار بي ترمز مي : است ، مي نويسد 
از لحاظ . بايد سالم به مقصد برسد 

سياست خارجي ، سخن نه از موضع 
. ، بايد گفت ضعف و نه از موضع تهاجم

سياست خارجي ما مي بايد پرتوي از 
تمدن كهن ايران و فرهنگ غني 

 ... اسالمي ملت ايران باشد
:      هاشمي رفسنجاني نيز گفته است 

مسئله اتمي مي بايد از راه گفتگو و به 
 .روش عاقالنه حل و فصل شود 

عليخاني ، عضو : انقالب اسالمي 
اي امنيت ملي مجلس مافياهكميسيون 

 مالي و محمد صدر، معاون –نظامي 
نيز ... سابق وزارت خارجه و زيباكالم و

سخنان احمدي نژاد را مورد انتقادهاي 
 .سخت قرار داده اند 

     در اواخر دوره رضا خان و سالهاي 
اول بعد از جنگ، تصنيفي بر زبانها بود  

كه نه » ماشين مشدي ممدلي « در باره 
و اينك . نه ترمز دنده داره نه فرمان و 

پيدا كرده » رئيس جمهوري « ايران 
است كه سخنانش، بظاهر، گوياي 

.  شفتگي عقل و پريشاني روان است آ
اما، در واقع، اراده تشديد بحران اتمي را ، 

 مالي –مافياي نظامي . گزارش مي كنند 
حامي او بنا بر تشديد بحران دارد ولو به 

   .محاصره اقتصادي و جنگ بيانجامد
اروپا بنا را بر اين گذاشته 
است كه ايران مجهز به 

 –بمب اتمي خواهد شد 
 كشور و قطعنامه 6گفتگوي 

  بعدي؟
ايران صاحب : اتحاديه اروپا *

 :بمب اتمي مي شود 
 
خبر داده است )  فوريه 21(  فيگارو ◄

كه اتحاديه اروپا بدبين است كه ايران 
 يد و به اين نتيجهآبر سر ميز مذاكره 

رسيده است كه ايران بمب اتمي توليد 
در گزارش داخلي .  خواهد كرد 

سرويس تحت مديريت خاوير سوالنا ، 
مده آكميسر امور خارجي اروپا،  

ن باشيم كه آما مي بايد منتظر « : است 
ايران زماني توانائي غني سازي 

ن درجه را بيابد كه بكار آاورانيوم   تا 
ر نيمه د.  يد آتوليد بمب اتمي مي 

 كشور 27فوريه ، اين گزارش ميان 
. عضو اتحاديه اروپا توزيع شده است 
. اين گزارش براي انتشار نبوده است 

ن، بيان خشك آاز اين نظر  در نگارش 
.  و خالي از محتواي ديپلماتها را ندارد 

با وجود اين، بسرعت به دست روزنامه 
 . نگاران رسيده است 

زمائي آ     در همان حال كه زور
واشنگتن با تهران  شدت مي گيرد، 
نقاط قوت ايران احمدي نژاد با 

 در نتيجه، . صراحت  تشريح مي شوند 
 8در صفحه

 

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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گزارش  امريكائيها و اسرائيليها  عصباني 
» ساده انديشي « كرده است  و از 

بنا بر گزارش، . اروپا  سخن مي گويند 
ايران بخاطر منبع انرژي و برنامه اتمي 

جهتي كه تحول منطقه به خود و 
. گرفته است، احساس قوت مي كند 

بخاطر بزرگي كشور و به يمن نيروهاي 
مسلح نييك مجهز خويش ، ايران با 
هيچ تهديد نظامي جدي در منطقه 

نگراني عمده اش از .  رويارو نيست 
لحاط امنيت، حمله نظامي امريكا 

گزارش بر اينست كه اين تهديد . است 
 . يست نيز جدي ن

       با سقوط  رژيم صدام، ايران از 
مزاحمت قوي ترين دشمن خود در 

و با سقوط رژيم طالبان . سود آمنطقه 
در افغانستان، از شر دشمن ديگري نيز 

بدين ترتيب قلمروهاي خالي .  سود آ
را اشغال كرده و به تجهيز گروههاي 

با حزب . ضد غرب پرداخته است 
د،   ايران اللهي كه حمايتش مي كن

يك برگ  وسيله حياتي سياست 
.  خارجي و امنيت را در اختيار دارد 

در فلسطين، ايران تنها كشور منطقه 
است كه  راه حل دو دولت را  نمي 

تمام توان خود را بكار مي « و . پذيرد 
برد تا از تشكيل يك دولت وحدت 

 .» ملي جلوگيري كند
     در برابر اين توان زيان رساني 

 يران ، اروپا به ناتواني خويش اعتراف ا
وردن ايران آتقالها براي « : مي كند  

بر سر ميز مذاكره به شكست انجاميدند  
و دست كم در كوتاه مدت، مشكل 
است كه مذاكرات از سر گرفته شوند 

ايرانيها  برنامه اتمي «به نظر اروپا،  .  »
خويش را ، با روند خود خواسته، اجرا 

 اگر اين روند كند شده .كرده اند 
است بخاطر مشكالت فني بوده است و 

دايره . نه قطعنامه هاي شوراي امنيت 
تهيه كننده گزارش ترديد دارد كه 

  بر ضد ايران ، فعاليت 1737قطعنامه 
مشكل  « : اتمي ايران را محدود كند  

با ايران تنها با تصويب و اجراي 
.  مجازاتهاي اقتصادي حل نمي شود 

د به ايران فهماند كه ادامه دادن به باي
. سياستش ، بهائي دارد كه بايد بپردازد 

ور مي شود كه اتحاديه آسند ياد» 
اروپا مجازاتهاي مقرر توسط شوراي 
امنيت را تشديد مي كند هرگاه ايران 

 .تصميم هاي اين شورا را ناديده بگيرد 
اين واقعيت كه ايران : انقالب اسالمي 

نظامي جدي مواجه با هيچ تهديد 
نيست ، همانست كه ما سالهاست 

افسوس كه . خاطر نشان مي كنيم
ايران در بهترين موقعيت ها بدترين 

ن كه اين آرژيم را دارد و به جاي 
فرصت را صرف رشد كند، در تخريب 
اقتصاد كشور و ويران كردن نيروهاي 
محركه رشد از راه بحران سازيهاي 

  .داخلي و خارجي مي كند
 
 كشور در 6اجتماع  نمايندگان *

لندن براي گفتگو در باره رويه 
اي كه مي بايد در قبال امتناع 
ايران از اجراي قطعنامه شوراي 

 :امنيت اتخاذ كنند 
 
 فوريه، در لندن ، اجتماعي از 26  در ●

 عضو دائمي شوراي 5ديپلماتهاي 
وزارت . لمان، تشكيل شد آامنيت و 

 هيأت را 6 خارجه انگلستان گفتگوهاي
بنا بر بيانيه .  توصيف كرد » بارور « 

وزارت خارجه، قدم اول براي تنظيم 
ن به شوراي آقطعنامه جديد و تسليم 

گفتگوها در طول . امنيت برداشته شد 
 .هفته ، ادامه خواهند يافت 

     مجازاتهاي جديد مي توانند شامل 
ممنوع كردن مسافرت مقامات ايراني  

مستقيم در كار اجراي بشوند كه بطور 
 . برنامه اتمي و موشكي ايران هستند 

)  فوريه 26(     خبرگزار بي بي سي  
گزارش مي كند كه اجتماع لندن 
فرصتي بود براي دانستن اين امر كه 

يا روسيه و چين متقاعدند كه مي بايد آ
 . بر فشار به ايران افزود يا خير 

 امريكا به كشورهاي اروپا فشار مي ●
رد  خود ايران را تحريم  اقتصادي وآ

كنند تا كه قطعنامه شوراي امنيت را 
بپذيرد و بر سر ميز مذاكره حاضر 

 . شود 
      در همان حال كه به اروپا فشار مي 

ورد اعتبارهاي بانكي براي صادرات آ
از اروپا به ايران را قطع كنند، به 

ورد فروش اسلحه آروسيه نيز فشار مي 
 . توقف كند به ايران را م

توافق با كره :      امريكا مي گويد
شمالي نشان مي دهد كه فشار 

در عين . ديپلماتيك كار ساز است 
وارد كردن فشار، البته بايد به ايران 
اطمينان داد كه در صورت عمل به 

ماده مذاكره با اين آقطعنامه، امريكا 
 . كشور است 

همراه با تشديد فشار :  انقالب اسالمي 
تصادي، ميزان تهديد به جنگ نيز اق

 : افزايش مي يابد
 

هدفهاي حمله نظامي 
و اشتباهي كه جنگ 

ورد؟ جنگ آببار مي 
بخاطر تقابل شيعه با 

 سني ؟
 

در قسمت اول، خبرها و : انقالب اسالمي 
داده هاي گوياي اندازه خطر تجاوز 
نظامي امريكا به ايران و  در قسمت دوم، 

يران با بلوك به ربط تدارك جنگ به ا
سازي در منطقه و ايجاد تقابل خشونت 

   :ميز ميان شيعه و سني  مي پردازيمآ
 بي -صداي چكمه ها ؟ 

بي سي هدفهاي حمله 
نظامي به ايران را انتشار 
مي دهد و فرمانده 
ناوگان امريكا در خليج 

نست كه آفارس نگران 
يك اشتباه ايران جنگ 

  :بپاكندو نگرانيها
 ، فرستاده فيگارو به  فوريه21 در ◄

ابوظبي گزارش خود را در اين 
روزنامه فرانسوي، زير عنوان صداهاي 
چكمه ها شديد و نزديك مي شوند، 

 :انتشار داده است 
دمي آ در دهه، پايتخت ابوظبي ، ●

دوست دارد از پول و تجارت حرف 
 درقيق –اما  صداهاي چكمه ها . بزند 

  چنان شديد است–كتورها آبخواهي ر
كه صداهاي معامله گران را فرو مي 

در انتظار حمله هوائي امريكا به . بلعند 
مده آايران، همه چيز به حال تعليق در

هدفهائي كه در ايران مورد . است 
حمله نظامي قرار خواهند گرفت و بي 
بي سي افشا كرده است،  باور به وقوع 

همگان  .  جنگ را تقويت كرده است 
ظامي به ايران را ، دالئل گوياي حمله ن

چون دانه هاي تسبيح مي شمارند و بر 
يك كارشناس .  هم مي افزايند 

 وضعيت عينا : خارجي مي گويد 
 ، پيش از حمله امريكا به 2002وضعيت 

عراق است و اتهامها كه امريكا به ايران 
وارد مي كند، همانها هستند كه به 

مشغول توليد : عراق وارد مي كرد 
است، حامي تروريسم سالح اتمي 

است، قطعنامه شوراي امنيت را اجرا 
نمي كند ، مانع بسط مردم ساالري در 

 ... منطقه است و
كشورهاي :   موقعيت جوئي سعوديها ●

عرب ميان يك دلبخواه و يك ترس 
نها اينست كه آدلخواه . گير كرده اند 

امريكا به ايران حمله نظامي و اين 
نها از بي آكشور را ضعيف كند و ترس 

ثباتي است كه چنين حمله اي مي 
ترس از ايران نزد .  ورد آتوانند ببار 

رژيمهاي سلطنتي ترسي عمومي است 
بخصوص كه سني ها عراق در برابر 
شيعه اين كشور، به حاشيه رانده شده 

اما  برخوردها با مشكل يكسان . اند 
ابوظبي كه سرمايه هاي بزرگ : نيست 

ه است و عمان ايرانيان را جذب كرد
كه همواره رابطه نزديك با ايران دارد 
و باتفاق ايران حافظ تنگه هرمز است، 
با همان چشم به مسئله نگاه نمي كنند 

. كه عربستان تحت سلطنت سعوديها 
عربستان كه در سطح منطقه در 
جستجوي موقعيت متوفق است،  بسا 

 . طالب رويه قاطع در قبال ايران است 
، شيخ فضل اهللا ، مرجع  دو هفته پيش●

شيعه لبنان، به رژيمهاي كشورهاي 
هرگاه به : خليج فارس هشدار داد 

امريكا در حمله به ايران كمك كنند، 
تشي شعله ور مي شود كه كشورهاي آ
اما عمل به اين . نها را فرا مي گيرد آ

هشدار بسي مشكل است ولو اراده عمل 
زيرا  در تمامي منطقه ، . ن باشد آبه 
در : بكه اي از پايگاههاي نظامي دارد ش

كويت ، پايگاه نيروي زميني ، در قطر ، 
پايگاه عظيم نيروي هوائي، در بحرين ، 
پايه ناوگان پنجم ، در امارات و عمان، 

اين دو كشور از . پايگاههاي هوائي 
ن در آامريكا خواسته اند از كشور 

 . حمله به ايران استفاده نكند 
ي يك ناظر، ايرانيها   بنا بر ارزياب●

وسائل مقابله نظامي با حمله امريكا 
ناگزير ، . را ندارند ) مقابله عمودي ( 

. مي بايد دست به مقابله افقي بزنند 
يعني از توان خود در ايذاء در منطقه 

روشن . ن سود جويند آو خارج از 
بخواهي، با استفاده از حزب اهللا لبنان 

ترور كه و شورشيان عراق و شبكه هاي 
مي توانند منافع امريكا يا اسرائيل را در 

ن جاي دنياهدف حمله آاين جا و 
 . هاي خود كنند 

:      يك منبع امارات متحده مي گويد
در كشورهاي خود، ما نگران حمله به 
پايگاههاي امريكا، به تأسيسات نفت و 

هرچند . نيز بستن تنگه هرمز هستيم 
ل نمي اين رويدادها را چندان محتم

نها را حمله نظامي آشمارند زيرا  امريكا 
مستقيم به خود مي شمارد و پي 

نها آ. مدهاي بس وخيم پيدا مي كند آ
مدن جمعيت شيعه در آبيشتر از خروش 

هر گاه .  كشورهاي خود هستند 
اسرائيل در حمله شركت كند، احمدي 
نژاد خوب مي تواند  همه را بر ضد 

 بسيج كند و امپرياليسم غرب و اسرائيل
تمامي كوچه ها ي دنياي عرب و 

مسلمان  نسبت به اين جنگ حساس 
 . خواهد شد 

 دومين ناو هواپيما بر امريكا، اين ●
جنگ با . هفته وارد  خليج فارس شد 

ايران را كه تنها هوائي خواهد بود، 
دريادار فالون فرماندهي خواهد كه 
جانشين ژنرال ابوزيد ، در مقام 

ي امريكا در خاورميانه شده فرمانده قوا
 .است 

 
نقشه جنگ امريكا با ايران كه * 

افشا )  فوريه 19( بي بي سي 
 :كرده است 

 
 حمله هوائي امريكا به ايران ◄

تأسيسات اتمي در نقاط مختلف كشور و  
تمامي زير بناهاي نظامي ايران را فرا 

پايگاههاي هوائي ايران ، : مي گيرد 
ان ، تأسيسات پايگاههاي دريائي اير

 . موشكي و مراكز فرماندهي و كنترل 
     امريكا اصرار مي ورزد كه نقشه اي 
براي حمله نظامي به ايران تهيه نكرده 
است و سعيش بر اينست كه ايران را 
متقاعد كند غني سازي اورانيوم را به 

اما منابع ديپلماتيك . حال متوقف كند 
مقامات ارشد : به بي بي  مي گويند 

ارتش امريكا در مركز فرماندهي اين 
ارتش، در فلوريدا ، هدفهائي كه مي 
: بايد بمباران شوند را برگزيده اند 

تأسيسات نطنز ، تأسيسات اصفهان و 
اراك و بوشهر در فهرست مناطقي كه 
مي بايد بمباران شوند، منظور شده 

 . اند 
  بمبهائي 52 –     بمب افكن هاي ب 

د كردند استحكامات ، را كه قادر به نابو
 متري زير زمين هستند را بر 25ولو در 

تأسيسات اتمي زير زميني فرو خواهند 
 . ريخت 

     خبر نگار بي بي سي از تهران 
گزارش مي كند كه مردم تا حدودي 

 . نگران حمله نظامي شده اند 
     دالتون سفير سابق انگلستان در 

 اثر تهديد ايران به: ايران مي گويد 
حمله نظامي، اينست كه اين كشور 

 . ن شود كه بمب اتمي بسازد آبر
 فوريه، وزارت دفاع امريكا  20 در ◄

افشاگري بي بي سي را مضحك 
 . توصيف كرد 

 در پاسخ به تهديد  امريكا، سپاه ◄
،  ) بهمن 30(  فوريه 19پاسداران ، در 

 3000مانور دفاع ضد هوائي با شركت 
اي ضد هلي واحد ، مجهز به موشكه

اين .  غاز كرد آكوپتر و ضد تانك را 
 استان  انجام  گرفت و در 16مانور  در 

ن، موشكهاي كوتاه و دور برد، بكار آ
 .برده شدند 

 
فرمانده ناوگان پنجم امريكا * 

نست كه يك اشتباه آنگران 
 :امريكا سبب بروز جنگ شود 

 
)  فوريه 21(  خبرگزاري فرانسه ◄

ن بيم آان پنجم از ناوگ: گزارش كرد 
دارد كه ايران دچار يك اشتباه در 

.  ورد آمحاسبه شود و جنگ ببار 
دريادار پاتريك والش، فرمانده ناوگان 
پنجم كه درحال سپردن مقام خود به 

 فوريه 19فرمانده جديد است ، در 
مأموريت ناوگان پنجم تأمين : گفت 

مد كشتي ها از تنگه آزادي رفت و آ
اني من اينست كه يك نگر. هرمز است

تش آاشتباه در محاسبه از سوي ايران ، 
كوشش ما  بر  .  جنگ را روشن كند

اينست كه نگذاريم چنين اشتباهي رخ 

. دهد و  جنگ  را اجتناب ناپذير كند 
ايران با شعارها كه مي دهد : او گفت 

و تهديد ها كه مي كند و مانورهاي 
نظامي كه ترتيب مي دهد همسايه 

د را  مي ترساند، تحقير  و هاي خو
 .  تحريك مي كند 

     در همان روز كه دريادار والش اين 
نگراني را ابراز مي كرد، ناو هواپيما بر 

USS John C. Stennis و ناوگان 
.  همراهش وارد خليج فارس شدند 

اين اولين بار، بعد از جنگ خليج 
فارس است كه امريكا دو ناوگان در 

 . كرده است خليج فارس مستقر
بدين قرار، هر زمان : انقالب اسالمي 

الزم شود، بر بهانه هاي موجود 
كمك تسليحاتي به شورشيان ( 

عراق، اجرا نكردن قطعنامه شوراي 
امنيت ، بي ترمز و دنده عقب شدن 

اشتباه در « ) قطار اتمي ايران 
  نيز افزوده خواهد شد» محاسبه 

 
نگراني مقامات انگليسي از * 

امريكا بر حمله نظامي به قصد 
 :ايران 

 
از )  فوريه 22(  خبر گزاري فرانسه ◄

لندن گزارش كرده است كه مقامات 
ن بيم دارند كه ژرژ آارشد انگلستان از 

بوش  پيش از پايان دوران رياست 
 .جمهوري خود به ايران حمله كند 

    تايمز به نقل از مقامهاي ارشد 
  بيم حكومت بلر، گزارش مي كند كه 

ن شود آنها از اينست كه بوش برآ
.  مسئله ايران را از راه نظامي حل كند 
: يكي از اين منابع، به تايمز گفته است 

بوش كسي نيست كه مسئله حل نشده 
 . را براي جانشين خود بگذارد 

      گزارش تايمز تفسيري است بر 
او . اظهارات بلر، نخست وزير انگلستان

ي براي حمله نظامي نقشه ا: گفته بود 
من مي دانم . به ايران وجود ندارد 

هيچكس در واشنگتن، در كار تهيه نقشه 
بلر به راديو بي . حمله به ايران نيست 

ما نمي توانيم همه : بي سي گفته بود
اموري كه ممكن است روي دهند و 
اوضاع و احوال را مساعد وقوع جنگ 

. كنند را پيش بيني و پيش گوئي كنيم 
 امروز كه من با شما صحبت مي كنم اما

ايران عراق : ، مي توانم به شما بگويم 
 . نيست 

     او و وزير  او ، مارگارت بكت ، 
تأكيد كرده اند كه راه حل مسئله 
 اتمي ايران ، ديپلماتيك و سياسي است 

 
مدهاي آنگراني ايرانيها از پي * 

 :سياست اتمي رژيم 
 

به تهران )   فوريه 24( فرستاده لوموند 
گزارش مي كند كه چند روزي است 
روزنامه هاي ايران ، تحقيق بي بي سي 
را در باره قصد امريكا بر حمله نظامي 

 . به ايران ، منعكس مي كنند 
     در علن، هيچكس از چنين فرضيه 

 23در .  ورد آاي سخن بميان نمي 
فوريه، روزي بعد از تسليم گزارش 

ي اتمي به ژانس بين المللي انرژآ
شوراي امنيت كه بر ضد ايران بود، 
كوچه خيابانهاي تهران سكوت گزيده 

حتي بر نماز جمعه ، محل حمله . بودند 
هاي زباني در دوران بحران، نيز 

نه پرچم امريكا : سكوت حاكم بود 
 .تش زدني و نه تظاهراتي  بود آ

    امام جمعه، علي اكبر هاشمي 
صاد كشور رفسنجاني از مديريت بد اقت

« صحبت كرد و تنها چند جمله در باره 
قدرتهاي مستكبر كه از بيداري و 

گفت » جنبش دنياي اسالم مي ترسند 
 و  به امريكا هشدار داد كه سياستش 

 9در صفحه
 

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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براي امريكا و منطقه و تمامي دنيا 
راه حل . ورد آمشكالت جديد ببار مي 

 . گفتگو است 
پرسي،     وقتي از احتمال جنگ مي 

امريكائيها نه : يك سرباز پاسخ مي دهد
توانائي و نه جرأت حمله به ايران را 

يك پير مرد عصاي خود را بلند . دارد 
خداوند : مي كند و مي گويد 

درهمشان خواهد شكست و يك مال،  به 
جاي پاسخ، شانه هاي خود را باال مي 
اندازد  و يك زن و شوهر جوان از 

 . كنند دادن پاسخ خودداري مي
يا موضوع جنگ تابو است ؟ تقريبا     آ

 .   ، اما  در سئوال و جواب خصوصي
.  ايرانيها نگراني خود را اظهار مي كنند 

مشاهده : يك تاجر بازار مي گويد 
دم اطمينان آخارجي ها در بازار، به 

مي دهد كه بخاطر خطر جنگ، كشور 
و ديگري ، .  را ترك نگفته اند 
وقتي يك : ويددرگوشي ، مي گ

هواپيما  در ارتفاع كم پرواز مي كند، 
سمان آنمي توانم از نگاه كردن به 

ما گروگان اين .  خودداري كنم 
 زهرا، يك . سياست افر اط گرا هستيم 

: اينها مي گويند« : دانشجو مي گويد 
ما به جاي شما . به هيچ چيز فكر نكنيد 

 . » ماده ايم آو ما . فكر مي كنيم 
غاز هفته ، وقتي ناو هواپيما بر آدر      

 استنيس وارد خليج فارس شد ، –جون 
تلويزيون ايران  پي درپي ، تصاوير 

 750 استان و 16مانور نظامي در 
موشكي كه پرتاب شدند را نشان مي 

  ...داد 
 :هرش مي گويد

 حكومت بوش در كار 
ايجاد بلوك سني در 
برابر بلوك شيعه است  

بر اما حكومت بوش خ
از كنفرانس منطقه اي با 
شركت ايران و سوريه 

 :! بر سر عراق مي دهد ؟
 
)  مارس 3(هرش در نيويوركر *

زير عنوان سياست جديد بوش 
بسود دشمنان امريكا در جنگ با 
تروريسم تمام مي شود، گزارشي 
طوالني انتشار داده است و در 

ن، توضيح مي دهد چسان آ
حكومت بوش جنگ با ايران را 

ارك مي كند و سني ها را با تد
 :شيعه ها رو در رو مي كند

 
 در ماههاي اخير، بهمان نسبت كه ●

وضعيت عراق به وخامت مي گرائيد، 
حكومت بوش، هم در ديپلماسي علني 
و هم در عمليات مخفي ، استراتژي 
امريكا را در خاورميانه ، بطور جدي 

»  جهت يابي جديد « . تغيير مي داد 
ن را استراتژي جديد  آكه كاخ سفيد

مي خواند  امريكا را به راه مقابله با 
اين مقابله با وسعت . ايران مي برد 

بخشيدن به مقابله كشورهاي سني با 
 .شيعه ها همراه است 

      با ايران، كشوري با اكثريت شيعه،  
را  تهديد اصلي تلقي كردن ،  در 
واقع، حكومت بوش تصميم گرفته 

يانه،  هدفهاي مقدم را است ، در خاورم
در لبنان، حكومت بوش ، : تغيير دهد 

در عمليات مخفي براي ضعيف كردن 
. حزب اهللا ، با عربستان همكاري كرد 

امريكا همچنين در عمليات مخفي براي 
ضعيف كردن ايران و سوريه نيز 

حاصل اين فعاليتها اين . شركت كرد 
شد كه شاهين ترازو بسود افراطي هاي 

نكه ديد ستيز آبا . كت كرد سني حر
جويانه اي از اسالم دارند ، با امريكا 

  .  خصم و به القاعده متمايل هستند
يكي ديگر از دست : انقالب  اسالمي 

وردهاي احمدي نژاد و مافياهاي آ
 !! مالي -نظامي  

 سياست جديد امريكا  در علن ●
در ماه : موضوع بحث شده است 
ن روابط ژانويه ، در برابر كميسيو

ما « : خارجي سنا، كندولزا رايس گفت 
استراتژي جديدي در خاورميانه اتخاذ 

 جدا كردن اصالح طلبان از :كرده ايم 
او دولتي سني را ميانه . » افراطي ها  

رو و ايران و سوريه و حزب اهللا را ، 
ايران و سوريه . افراطي  خواند 

انتخاب خود را كرده اند و انتخابشان 
 .  كردن منطقه است بي ثابت

 بخشي از استراتژي جديد علني به ●
اجرا گذاشته مي شود و بخش ديگري 

ن را عمليات مخفي تشكيل مي آاز 
ن بخش كه مخفي انجام مي آ. دهند 

شود، با شركت عربستان و با پول اين 
 . كشور انجام مي شوند 

    بخش علني استراتژي را كندولزا 
گ ن رد ديآرايس و بخش مخفي 

چني و معاون شوراي امنيت ملي ، 
برامس و سفير امريكا در عراق آاليوت 

كه در حال تغيير است، يعني خليل زاد 
دفتر ديگ چني . تصدي مي كنند 

حاضر نشد در اين باره توضيح بدهد و 
وزارت دفاع  به سئوالها در اين باره 

ما نقشه اي : پاسخ نگفت تنها گفت 
 .رده ايم براي جنگ با ايران تهيه نك

 تغيير استراتژي ، عربستان و اسرائيل ●
را به همكاري با يكديگر برانگيخته 

بطور عمده بدين خاطر كه هر . است 
دو كشور ايران را  تهديدي براي 

اين دو . موجوديت خود مي بينند 
دولت با يكديگر گفتگوي مستقيم كرده 
اند و عربستان بر اين باور شده است 

 اسرائيل و فلسطين از كه ثبات بيشتر در
از اين . نقش ايران در منطقه مي كاهد 

رو ، خود را وارد گفتگوهاي عرب و 
 .اسرائيل كرده است 

 استراتژي جديد حكومت بوش ●
. تغييري عمده در سياست امريكا است 

يك مشاور حكومت بوش كه روابط 
: نزديك با اسرائيل دارد ، به ما گفت 

ن و عصيان وردآدولتهاي سني از سر بر
سياست .  شيعه ها، سخت ترسيده اند 

امريكا در باره شيعه عراق تغيير مي 
وردهاي آما نمي توانيم دست. كند 

وريم اما آشيعه ها را از دستشان بدر 
 . نها را مهار كنيم آمي توانيم 

 در درون حكومت بوش اين بحث ●
براي امريكا، خطر : انجام شده است 

ران  يا سني بزرگ تر كدام است ؟ اي
هاي راديكال ؟ و  حكومت به اين 
نتيجه رسيده است كه خطر بزرگ تر 

اين گزينش، پيروزي .  ايران است 
 . بزرگي براي عربستان است 

 مارتين اينديك  كه در حكومت ●
كلينتون ، يك مقام ارشد وزارت 
خارجه بشمار بود و نيز سفير امريكا در 

 به اين: اسرائيل  بود،  مي گويد 
ترتيب، سني و شيعه وارد دوران جنگ 

هيچ معلوم . سرد با يكديگر مي شوند 
مدهاي آنيست حكومت از پي 

گاه است يا آاستراتژي جديد خود 

كاخ سفيد در كار  نه تنها به گرو خير؟ 
گذاشتن سرنوشت عراق كه تمامي 

اين سياست وضعيت را .  منطقه است 
بسيار بغرنج مي كند و همه چيز را زير 

  . رو مي كندو
 از قرار، سياست مهار كردن ايران ●

دارد در استراتژي امريكا در عراق گره 
پاتريك كلوسون ، . مي اندازد 

كارشناس ايران معاون رئيس مؤسسه 
مطالعات سياسي در باره خاورميانه ، در 
واشنگتن، استدالل مي كند روابط 
نزديك تر ميان امريكا و سني هاي 

ديكال،  در ملكي و ميانه رو و حتي را
. حكومت او ترس ايجاد مي كند 

نگران مي شوند مبادا سني ها  در 
اين ترس . جنگ داخلي پيروز شوند 

ممكن است ملكي را به همكاري با 
امريكا در حذف سازمانهاي راديكال 
شيعه ، مثل جيش المهدي مقتدا صدر 

 .ناگزير كند  
     سياست امريكا اينست كه ملكي را  

 هاي افراطي جدا كند و او را شيعه
متحد سني هاي ميانه رو و كردها 

 . بگرداند 
 ، مقام پيشين Leverett فلينت لورت ●

:  در شوراي امنيت ملي مي گويد 
ميز در آهيچ امر اتفاقي يا ريشخند 

استراتژي جديد امريكا در عراق وجود 
حكومت بوش مي كوشد ايران  . ندارد 

ميز تر از آرا خطرناك تر و تحريك 
شورشيان سني نسبت به منافع امريكا 

با وجود ضربه هائي كه .  جلوه دهد 
شورشيان سني به امريكا وارد كرده 
اند، امريكا  كار زار تبليغاتي به راه 
انداخته و فشار به ايران را افزايش 
داده است  تا كه ايران را عامل 

فكر .  وضعيت در عراق بباوراند 
 اينست كه فشار راهنماي حكومت بوش

به نقطه اي كه رسيد، ايران واكنش 
ن را آنشان مي دهد و اين حكومت 

  .وير حمله به ايران مي گرداندآدست 
احمدي نژاد و امثال : انقالب اسالمي 

او زحمت حكومت بوش را در بهانه 
نياز چنداني . تراشي كم مي كنند 

. دمها ندارندآنيز به تحريك اينطور 
 بيشتر از حكومت زيرا اينها خود

  .بوش به تشديد بحران مشغولند
 فوريه، روبرت گيت، 2نكه در آ با ●

ما نقشه : وزير دفاع امريكا، گفته است 
اي براي حمله به ايران تهيه نكرده ايم، 
بنا بر قول مقامهاي اطالعاتي و نظامي 
پيشين و كنوني ، عمليات محرمانه در 
 لبنان  با عمليات مخفي بر ضد ايران

نظاميان امريكائي و تيم . همراه بودند 
هاي عمليات ويژه  وارد خاك ايران 
شده اند و در جستجوي مأموران 

 . عمليات ايران در عراق بوده اند 
     در  ماه ژانويه، در سنا، سناتور 
دموكرات، ژوزف بيدن از رايس 

يا قواي امريكا در تعقيب آ: پرسيد
عوامل ايران وارد خاك ايران مي 

من فكر : شوند ؟ او جواب گنگي داد 
مي كنم همه اي امر را درك مي كنند 
و مردم امريكا و كنگره از  رئيس 
جمهور توقع دارند هركار الزم است 
براي حمايت از قواي ما در عراق 

 .انجام دهد 
 حكومت بوش اينك مشغول بررسي ●

اطالعات جديد در باره برنامه 
 فعلي و مقامات. تسليحاتي ايران است 

پيشين به من گفته اند اطالعاتي كه 
جاسوسان اسرائيل از ايران فرستاده اند 

نند كه ايران در آ، از جمله ، حاكي از 
كار ساختن موشك سه طبقه ايست كه 
با سوخت جامد كار مي كند و قاره 

اين موشك مي تواند چند . پيما است 
كالهك كوچك را حمل كند و به 

 اروپا پرتاب سوي هر هدف در سراسر
موثق بودن اين اطالع موضوع . شود 

 .تحقيق است 
 فوريه ، در 14    هيالري كلينتون ، در 

ما از جنگ با عراق درس : سنا گفت 
الزم را گرفته ايم و از اين درس، در 

. مورد ايران مي بايد استفاده كنيم 
صحت اتهامها كه حكومت متوجه 
ايران مي كند را مي بايد  رسيدگي 

 . رار بدهيم ق
 با همه اين ها ، وزارت دفاع امريكا ●

مشغول برنامه گذاري  حمله هوائي به 
تهيه نقشه از سال گذشته  . ايران است 

در ماه هاي اخير، . شروع شده است 
يك مقام اطالعاتي پيشين به من گفته 

گروه ويژه تهيه برنامه در ستاد : است 
اين . مشترك ارتش امريكا مستقر است 

روه مي بايد نقشه بمباران ايران را گ
ن را  آتهيه و قواي الزم براي انجام 

ستاد ارتش مي بايد اين . ورد كند آبر
ماده سازد به ترتيبي بمحض آقوا را  

صدور دستور رئيس جمهوري،  عمليات 
 . غاز بگيرند آ
 
 : نقش پرنس بندر ●
     

مريت آ كوشش امريكا در كاستن از 
نه ، سخت همبسته ايران بر خاورميا

است با كوشش دولت سعودي و پرنس 
او مشاور امنيتي ملك عبداهللا .  بندر 

است و با ديگ چني ، معاون رياست 
به ترتيبي . جمهوري  همكاري دارد 

كه ديديم ، ديگ چني  رهبري 
عمليات محرمانه را كه بخشي از 
سياست جديد حكومت بوش است، در 

 .دست دارد 
دي به دوراني مي      عربستان سعو

انديشد كه خالفت عثماني برپا بود و 
سني ها زمامدار بودند و شيعه طبقه 
پائين را تشكيل مي داد و مورد اعتناء 

فردريك هوف ، افسر بازنشسته .  نبود 
ارتش كه كارشناس خاورميانه است، به 

بندر كسي شمرده مي شود : من گفت 
كه موفق شده است سياست امريكا را 

،  اين امر  بسود سني ها تغيير دهد
منزلت او را در دولت سعودي بسي 

 . باال برده است 
عربستان :  ولي نصر مي گويد ●

امكانات مالي عظيم دارد و نيز روابط 
عميق با اخوان المسلمين و سلفي ها 

سني هاي متعصب كه شيعه ها را ( دارد 
زماني كه ايران ) . كافر مي شمارند 

يك تهديد جدي بگردد، دولت سعوي 
 تواند بدترين نوع مسلمانهاي مي

اما اينها . راديكال را بسيج كند 
غولهائي هستند كه وقتي از شيشه بيرون 

نها را آورده شدند، ديگر نمي توان آ
 . به شيشه كرد 

 اما مشاور حكومت امريكا به من ●
بندر و ديگر سعوديها به امريكا : گفت 

اطمينان داده اند  كه بنيادگراهاي 
خت تحت نظر قرار مي اسالمي را س

: نها به كاخ سفيد اينست آپيام . دهند 
ما اين جنبش را ايجاد كرديم  و خود 

هرگاه . ن را مهار كنيم آمي توانيم 
ايران و سوريه به رويه خود ادامه 

نها بمبها را در ايران و سوريه و آدهند، 
در قلمرو حزب اهللا در لبنان منفجر 

 .خواهند كرد 
ما با پيوستن : فته است       عربستان گ

به امريكا بر ضد ايران ، خطر سياسي را 
يك ديپلمات .  به تن پذيرفته ايم 

ما دو نگراني : پيشين به من گفته است 
يكي اين كه ايران بمب : بزرگ داريم 

اتمي بسازد و دومي حمله به ايران 
من ترجيح مي دهم اسرائيل . است 

ا به نها رآايران را بمباران كند و ما 
اگر امريكا . اين خاطر سرزنش كنيم 

اين كار  را بكند، ما مورد سرزنش قرار 
 . خواهيم گرفت 

 سال گذشته، اسرائيلي ها و حكومت ●
بوش و يك رشته گفتگوهاي غير 
رسمي در باره جهت يابي استراتژيك 

حاصل اين . ورده اند آجديد بعمل 
 : گفتگوها چهار توافق است 

ل بايد تأمين باشد و   امنيت اسرائي- 1
واشنگتن و عربستان و ديگر كشورهاي 
سني  مي بايد در باره رويه اي كه در 
قبال ايران اتخاذ مي شود، موافق 

 .باشند 
ن دارد كه آ  عربستان حماس را بر- 2

رويه ضد اسرائيلي را ترك كند و با 
 . فتح همكاري كند 

 حكومت بوش با كشورهاي سني – 3
وت گرفتن شيعه ها در جلوگيري از ق

در منطقه، همكاري مستقيم خواهد 
 .كرد 

 دولت سعودي ، با موافقت امريكا، – 4
پول و تجهيزات الزم را براي تضعيف 
رژيم بشار اسد، در اختيار  خواهد 

 .گذاشت 
اين واقعيتها از پيش : انقالب اسالمي 

دانسته بودند و نشريه انقالب اسالمي 
. اده است ن هشدار دآ،مرتب نسبت به 

در حقيقت، اين رژيم مافياها است  كه بر 
زيان ايران و بر زيان شيعه و بر زيان 
دنياي اسالم، وضعيتي را كه هرش 

 . ودره استآتوضيح مي دهد، بوجود 
     

كنفرانسي كه امريكا  بر سر * 
عراق تشكيل مي دهد و ايران و 

ن شركت مي آسوريه نيز در 
 :كنند 

 
بي بي سي خبر داد   فوريه ، 27 در ◄

ينده، كنفرانسي آكه امريكا در ماه 
منطقه اي در عراق و براي يافتن راه 
حل براي عراق  تشكيل مي دهد و از 
ايران و سوريه نيز براي شركت در اين 

 . يد آكنفرانس دعوت به عمل مي 
    و امريكا  همچنان ايران و سوريه را 
به مداخله در عراق متهم مي كند و مي 

با اسلحه اي كه اين دو كشور : يد گو
در اختيار  شورشيان عراق مي گذارند، 

 . سربازان امريكائي كشته مي شوند 
    نماينده بي بي سي از واشنگتن 
گزارش مي كند كه با توجه به متهم 
كردن روزمره ايران و سوريه ، اعالم 
تشكيل كنفرانس و دعوت ايران و 

 او . ن غافلگيرانه بود آسوريه به 
احتمال مي دهد در اين كنفرانس ، 
امريكا از موقعيت خوبي براي بيان 
نگراني خود در باره بي ثباتي در عراق 
و پرسيدن از ايران و سوريه كه چرا به 
شورشيان اسلحه مي دهند، برخوردار 

 . است 
     هوشيار زباري ، وزير خارجه عراق 

ما  عراقي متحد را مي : گفته است 
 . خواهيم 

      كندولزا رايس، وزير خارجه 
ما اميدواريم همه :  امريكا گفته است 

كشورها اين فرصت را مغتنم شمارند 
براي بهبود بخشيدن روابط خود با 
عراق و همكاري براي صلح و ثبات در 

 . خاورميانه 
     از مك كورمك، سخنگوي وزارت 

يا آ: خارجه امريكا پرسيده شد 
 اعضاي كنفرانس ديدارهاي دو به دو با

 : خواهيد داشت؟ او پاسخ داده است 
 10در صفحه

 

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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من . اينگونه ديدارها  منتفي نيستند 
مطمئن هستم انواع گفتگوها انجام 

 .خواهند شد 
 عضو دائمي شوراي امنيت و 5      

اتحاديه عرب به اين كنفرانس دعوت 
 . خواهند شد 

      كنفرانس در سطح وزيران خارجه 
اما كندولزا رايس مي . ود نخواهد ب

وريل كنفرانس دومي آدر ماه : گويد 
ن وزيران آتشكيل خواهد شد  كه در 

خارجه كشورهائي شركت خواهند 
كرد كه در كنفرانس اول شركت 

 8داشته اند بعالوه وزيران خارجه 
 . كشور ثروتمند جهان 

     حكومت بوش زير فشار كنگره است 
 حكومت مي و كنگره و رسانه ها از اين

چرا  پيشنهادهاي كميسيون : پرسند 
 هاميلتون  را اجرا نمي كند ؟  از –بيكر 

ن پيشنهادها گفتگو با ايران و آجمله 
 .سوريه است 

و سياست اقتصادي : انقالب اسالمي 
رژيم مافياها  به قيمت محكوم كردن 
مردم كشور به  فقر سياه ، براي اقتصاد 

جاد مي مسلط بزرگ ترين بازار را اي
 توجيه اينست كه مانع از مجازات . كند 

اما واقعيت . اقتصادي ايران مي شود 
اينست كه رژيم در كار ايجاد بزرگ ترين 

  :فرصت رانت خواري براي مافياها است
  

هدف سياست 
اقتصادي كه مردم 

ايران را گروگان مي 
گرداند و بازار اقتصاد 
، مسلط را مي گسترد

 ؟چيست
 

در سه قسمت اول، : مي انقالب  اسال
داده هاي اقتصادي و در قسمت چهارم ، 
هدفي  را كه سياست اقتصادي رژيم 

 مالي تعقيب مي كند –مافياهاي نظامي 
شكار مي گردانند، از نظر آو اين داده ها 

   : خوانندگان مي گذرانيم
بودجه اي به مجلس 

 47تقديم شده است با 
درصد افزايش هزينه 

 را هاي جاري واردات
 ميليارد دالر و تورم 52
 درصد مي كند 42را 
  ...:و

: مركز تحقيقات استراتژيك* 
بودجه دولت موجب تشديد 

 افزايش – 1وابستگي به نفت و 
 - 2 ميليارد دالر و 52واردات تا 

افزايش بي حساب نقدينه و 
 :ميز شدن تورم است آانفجار 

 
مركز تحقيقات «  بهمن، 25 در ◄

 مصلحت تشخيص عاستراتژيك   مجم
در باره بودجه اي كه حكومت  »نظام 

احمدي نژاد به مجلس مافياها برده 

   :است، اين سان اظهار نظر كرد، است 
 بنابر  ، استراتژيك تحقيقات مركز
 معظم رهبري سوي از كه اي وظيفه
 بودجه تطبيق منظور به اسالمي انقالب
 و اي توسعه هاي برنامه با دولت ساليانه
 اين عهده بر ساله 20 انداز مچش سند
 شده گذاشته) تشخيص مجمع (نهاد

 اين در جامعي پژوهش به است،
 پژوهش اين. است زده دست خصوص

 از فراتر كه مستند و صريح كارشناسي
 صورت سياسي نازل مجادالت سطح
 هاي سياست كه دهد مي نشان گرفته
 عمالً 86 بودجه تدوين در شده اعمال

 هاي آرمان و راتدستو رويكردها، با
 انداز چشم سند و توسعه چهارم برنامه

 . دارد اختالف
 در مندرج هاي بيني پيش اساس    بر

 تحقيقات مركز تحليلي گزارش
 در كشور واردات ميزان استراتژيك

 ميليارد 52 سابقه بي رقم به آينده سال
 در نيز تورم نرخ و شود مي بالغ دالر

 تحال به كنوني وضعيت ادامه صورت
 . رسيد خواهد انفجاري
 هاي هزينه اتكاي قطع براي    تالش
 محل از آن تأمين و نفت به جاري

 سياستهاي تنظيم و مالياتي درآمدهاي
 به دستيابي هدف با ارزي و مالي پولي،
 است، نوسانات مهار و اقتصادي ثبات
 در متعدد هاي اصالحيه و ها متمم ارائه

 در همچنين و 1385 و 1384 سالهاي
 قابل غير هاي هزينه گرفتنن نظر

 جمله از كشور امور اداره در اجتناب
 در اي هزينه اعتبارات كسري وجود
 ايثارگران، قانون بنزين، واردات زمينه

 هاي هزينه و ها يارانه پرداخت
 دستگاههاي فعاليتهاي سطح نگهداشت
 ارائه احتمال 86 بودجه در...و اجرائي
 يندهآ سال در را متمم و اصالحيه
 . نمايد مي تشديد

 ناخالص توليد از دولت سهم     
 ريال ميليارد 699/493 از داخلي
 ريال ميليارد 547/630 به 84 درسال

 بيني پيش و است رسيده 85 سال در
 به 86 سال در ميزان اين شود مي

 با كه برسد ريال ميليارد 447/665
 سند در مندرج كلي سياستهاي

 حجم اهشك لزوم بر كه انداز چشم
 مغاير دارد تاكيد دولت گري تصدي
 . است

 توسعه چهارم برنامه اساس بر     
 اعتبارات سهم است مكلف دولت
 محل از شده تأمين اي هزينه

 به را دولت نفتي غير درآمدهاي
 اين پايان تا كه دهد افزايش اي گونه
 به دولت اي هزينه اعتبارات برنامه،
 درآمدهاي طريق از كامل طور
 نفتي غير درآمدهاي ساير و لياتيما

 طريق از بودجه كسري تأمين و تأمين
 سيستم و مركزي بانك از استقراض

 روند با اما . باشد مي ممنوع بانكي
 چهارم برنامه پاياني سال در كنوني

 صفر عملياتي تراز تنها نه) 1388(
 اول سال ميزان از بلكه گردد نمي
 فزوني نيز ريال ميليارد -245/75

 ريال ميليارد -005/105 به و يابد يم
 آن تأمين منبع كه گردد مي بالغ

 منابع مستقيم غير يا مستقيم بصورت
 خواهد خام نفت صادرات از حاصل

 . بود
 هزار 3 حداقل بيني پيش به توجه با   

 و 1385 سال كسري ريال ميليارد
 اي هزينه اعتبارات% 10 حداقل افزايش

 اعتبارات كسري ميزان آينده سال در
 هزار 14 ميزان به حداقل استاني
 . رسيد خواهد ريال ميليارد

 به نسبت هشدار با ،گزارش اين    
 خاطر ،نقدينگي افزايش بالقوه خطرات

 تحقق پذيرش با حتي كند مي نشان
 ،86 بودجه بينانه خوش هاي فرض پيش
 كل درصد 70 معادل آينده سال در

 تا پيدايش ابتداي از كشور نقدينگي
 جديد نقدينگي 1383 سال پايان

 ميزان برنامه پايان در و آيد مي بوجود
 نقدينگي برابر 3/4 كشور نقدينگي
 . شد خواهد برنامه ابتداي
 افزايش سير بر مروري با گزارش    اين
 جاري سال و 84 سال در تورم
 تثبيت امكان عدم صورت در افزايد مي

 واردات؛ مداوم افزايش و ها قيمت
 نتواند داخلي ناخالص توليد چنانچه
 حالت «به تورم كند پيدا شتابان رشد

 و داد خواهد نشان را خود »انفجاري
 تغيير عدم صورت در روند اين

 ادامه همچنان پولي و مالي سياستهاي
 تورم نرخ به دسترسي و يافت خواهد

 از دور برنامه پايان در درصد 8/6
 صورت در. گيرد مي قرار دسترس
 اين ابتداي در انفجاري، تورم وقوع
 شدت نيز جامعه تورمي انتظارات اتفاق

 . گرفت خواهد
 هاي پرداخت تراز به نگاهي   با 

مي  بيني پيش» 86 سال در خارجي
 با چنانچه واردات به سنگين اتكاي شود
 يا كاهش و نفت قيمت سيكلي افت

 همراه خارجي هاي فاينانس توقف
 را كشور پرداختهاي تراز  بحران شود،

 اين و داشت خواهد دنبال به
 تعديل بعنوان آن از كه است فرآيندي
 . شود مي ياد اجتناب غيرقابل و اجباري

 تحقيقات مركز گزارش بنابر    
 مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك

 تراز در عمده تحول چهار نظام
 سال در كشور خارجي پرداختهاي

 تراز كه است بيني پيش قابل آينده
 : دهد مي قرار تاثير تحت ار ها پرداخت

 سال به نسبت نفت قيمت افت ـ1
 تراز  تضعيف به منجر كه جاري

 . شود مي حسابجاري
 براي خصوصاً واردات رشد شدت ـ2

 واردات رقم احتماالً كه تورم، با مبارزه
 ميليارد 48 حدود به جاري سال در را

 52 از فراتر آينده سال در و دالر
 . دهد مي قرار دالر ميليارد

 سرمايه، حساب بزرگ شدن منفي ـ3
 هاي فاينانس احتمالي قطع بدليل
 قابل تقليل و مدت ميان و مدت بلند

 . بانكي مدت كوتاه هاي فاينانس توجه
 ميان برابري به دالر ارزش بازگشت ـ4

 توجهي قابل ميزان به اگر كه مدت
 عدد شدن منفي باعث شود محقق

 . شد خواهد ارز نرخ تغييرات
 حال در مختلف كشورهاي تجارب     

 دهه اول نيمه در ايران تجربه و توسعه
 كه دارد آن از حكايت نيز هفتاد

 بودجه حوزه از مالي نظام تخريب
 و ساز طي از پس و شود مي آغاز دولت

 حوزه در پولي، فرآيندهاي كارهاي
 منتهي بست بن به خارجي بخش
 اقتصاد در وضعيت همين. شود مي

 »است گيري شكل الح در ايران
 ها بيني پيش اين: است شده خاطرنشان

 آنگاه شود محقق احتمال درجه با اگر
 منفي تغييرات شاهد آينده سال از بايد

 هاي پرداخت تراز كل موازنه بزرگ
 . بود كشور خارجي

 بودجه اليحه در شده ارائه ارقام      
 سياستهاي با انطباق عدم بيانگر 86 سال
 همچنين و دولت طتوس شده اعالم

 بر مبني انداز، چشم و كلي هاي سياست
 به كمتر اتكاء عدم بيشتر، مالي انضباط
 تنظيم در بيشتر انسجام و نفتي منابع

 . »باشد مي بودجه

حكومت احمدي نژاد با از * 
ينده ، آپيش متعين كردن 

ينده را به گروگان آحكومتهاي 
( كسري بودجه و قرضه ها 

نام طرحهاي ب) اوراق مشاركت 
 :ورد آعمراني در مي 

 
 عضو ي مومنفرشاد بهمن، 29 در ◄
 يي دانشگاه عالمه طباطباي علمئتيه

 به ينگاه«  تحت عنوان يا در مقاله
ه  نوشت، از جمله،  »86 بودجه حهيال

 يزير همواره در نظام بودجه : است
 ها تي از واقعشتري درآمدها برانيا

ه  بها نهي و هزشود ي زده منيتخم
 مستقل از ي از سطح درآمد نفتتيتبع
 ته جذب در نظر گرفتي و ظرفازهاين
 ي خاطر كسرني و به همشود يم

 يبودجه پنهان و آشكار مثل هنجار
  :  اقتصاد استريمزمن دامنگ

 به ي مفهومياسي اقتصاد ساتي در ادب-1
ها را  نام به گروگان گرفتن دولت

 مفهوم ني ايمضمون اصل. ميدار
 ي دولتي است كه وقتنياعبارت از 

 جادي خود اتي فراتر از ظرفيتعهدات
 را به ي دولت بعديي گوكند، يم

 كه دهد ي و اجازه نمرديگ يگروگان م
 خود و يها آن دولت مطابق وعده

 الزم تالش كند و گستره يداردهااستان
 كه ني با ا را سامان دهدشيها انتخاب

 در تجربه ي طوالنيا  مسئله سابقهنيا
 كشور داشته اما در قالب يزير هبودج

 مرحله كي ما وارد يي گو86بودجه 
 را ني و اميشو ي منهي زمني در اديجد

به اعتبار عالئم قابل درك از پردازش 
 مطرح 86اطالعات بودجه سال 

 .ميكن يم
 هي قضني وجوه اني از مهمتريك    ي

ها در   است كه دولتيتعهدات عمران
راتر از  في تعهدات عمرانخيطول تار

اند و ما   خود را برعهده گرفتهتيظرف
. اند را با مشكالت حاد روبرو كرده

 مسعود ي آقا76 در سال يا مطالعه
 خوب يلي انجام داده كه خيزنجان

 شود تا دهي شنياست كه از زبان و
 ريها درجه تأث  همه جناحيبرا... شاءاان

 .آن باالتر رود
 لي تحت عنوان تحليا  در مقالهيو    

 رانيعملكرد بودجه در كتاب اقتصاد ا
 در سال اورانيكه توسط مؤسسه ن

 منتشر شده گفته است كه تعداد 1376
 سال 5/1 در دخوردهي كليها پروژه

از ) 75-76 (ي هاشميآخر دولت آقا
 از شروع شاني كه اييها كل پروژه

 بوده و شتري زده بدي دولتشان كلتيفعال
 را راني عوارض آن بر اقتصاد اشانيا

 .باز كرده است
 در يگري مطالعه د81 سال در    

ها انجام  مجلس ششم در مركز پژوهش
 آن ي مورد بررسيشده كه دوره زمان

. شود ي مربوط م68-80 يها به سال
 در دوره دهد ي مطالعه نشان منيا

 انجام الي ركيمذكور، به ازاء هر 
 به دي تعهد جدالي ر6 ،يتعهد عمران

 .تعهده گرفته شده اس
 هر ي دوره به ازاني در انيهمچن    
 دي دو طرح جدافتهي طرح خاتمه كي

 بودجه سال يدر بررس. آغاز شده است
 يها ، مسئله نحوه مواجهه با طرح85

 اني مهم ميها  از چالشيكي يعمران
 آن انيدر جر. دولت و مجلس بود

 جمهور سييها ر ها و مناقشه بحث
در  به مجلس نوشتند و يا محترم نامه

 و ي كرده بودند اگر منابع ارزدعاآن ا

 هي كلردي قرار گاري در اختي كافيالير
 دوره اني را تا پايتعهدات معوقه عمران

 خود به صفر ي جمهوراستير
 او ادعا كرده گري به عبارت د.رساند يم

 دوره چهار ساله به طور كياست در 
 هزار طرح 2 از شيمتوسط هر سال ب

 .آورد يا در م را به اجري مليعمران
 كه 84 بود كه در سال ي در حالنيا    

 بود، قرار بود ي ارزيسال بدون تنگنا
 اما ابدي خاتمه ي طرح عمران125فقط 
 85 طرح، در بودجه سال 73 يبرا

مجدداً اعتبار در نظر گرفته شد و 
 ني اافتني اني شده بود كه پاحيتصر

 اعتبار در صيها مستلزم تخص پروژه
 ني آن ايمعنا.  هستزي ن بعديها سال

 كشور در سال تياست كه كل ظرف
 ي طرح مل52، فقط اتمام و انجام 84

 .بوده است
، كه 85 قانون بودجه سال طبق   
 محترم دولت به قاعده آن سيرئ

 ي برايي اجراتي داشتن ظرفيادعا
اتمام دو هزار طرح را عنوان كرده 

 149بود دولت تعهد داده بود فقط 
 حهي اما در الابديمه  خاتيطرح مل

 149 طرح از 107 ي برا86بودجه سال 
طرح مزبور باز هم بودجه در نظر 

 شده است پس از حيصرگرفته شده و ت
ها در   طرحني، اتمام ا86سال 
 اعتبار ازمندي همچنان نزي بعد نيها سال
 .است

 است كه گرچه ني حرف اني ايمعنا   
 تداوم روند ريدرآمد دولت تحت تأث

 با 85 نفت در سال متي قشيافزا
 ي اجراتياما ظرف. جهش روبرو بود

 هم كاهش 84ها نسبت به سال  پروژه
 طرح 42 سال اتمام ني و فقط در اافتهي

 . بودميرا شاهد خواه
 خسارت به واسطه تعهدات ني اابعاد   

 ني اي شگفتهي است اما مااديمعوقه ز
 تجربه و ني ارغم ياست كه عل

 معوقه يهزار پروژه مل 9 نكهي ارغم يعل
 بودجه سال حهي باز هم در الم،يدار
 ينيب شي پدي جدي طرح مل57 ندهيآ

 طرح 57 كه نيشده است و جالب تر ا
اش   بودجهزاني، م86 در سال ديجد

 درصد 6به طور متوسط معادل 
 ني اتمام اي براازياعتبارات مورد ن

 توان ياكنون م هاست پس از هم طرح
 دي طرح جد57 نيانتظار داشت كه ا

 خزانه هماني سال ميها هم تا سال
 ني منطق اتوان يكشور است و نم

 ي متعارف علمنيكارها را براساس مواز
 .درك كرد

 تي اعمال حساسستهي مهم و شانكته    
 در معرض جيتدر ما به  كه، ني اگريد
 به گروگان رفتن دي جدي الگوكي

 است كه ني و آن اميها هست دولت
 در مورد ي رفتاري الگونيگرچه هم

 كه نظام دهد ي طرح نشان م57 نيا
 وارد آستانه تحمل خود شده يمل

 از آن دارد تي شواهد حكااما .است
 گري درگذاري موج مهم تأثكيكه ما با 

در . ميبر سرنوشت كشور روبرو هست
 در اوج 85 كه دولت در سال يحال

حجم منابع .  درآمد بودييشكوفا
 تملك نهيم شده در زينيب شيپ

 را يري چشمگشي افزاي ماليها ييدارا
 اش ي و عمدتاً محور اصلدهد ينشان م

 اوراق مشاركت، فروشمربوط به 
 سهام و استفاده از حساب يواگذار

 . استي ارزرهيذخ
 آنچه كه اني شكاف م1385 سال در   

قانون برنامه اجازه داده بود و آنچه 
 كرده بود ينيب شي پحهيدولت در ال

 رسد يبه نظر م.  درصد بود260غ بر بال
 85 در بودجه سال ي رفتاري الگونيا

 حهي در اليتر كننده در ابعاد نگران
  و نشان شود ي مشاهده م86بودجه 

 11در صفحه
 

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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 از يدي جدي در معرض الگودهد يم
 يبه گروگان رفتن دولت و توسعه مل

 .مي هستندهي آيبرا
 كه تذكر ني كمال تأسف با ابا    
 ي با نقدهاي راه برخورد عقالنميا دهدا

 ستي نني آنها به برنامه چهارم اياحتمال
 ني كنند از نظر موازيقانون يكه ب

 كشور در ،يرتخصصي غيمتعارف حت
 آستانه ي به سمت نقاط انتهانهي زمنيا

 حهي به موجب الراي زرسد، يخود م
 لحاظ پس از ي حت1386بودجه سال 
جه در گانه بود  سهيها كردن متمم

 تملك ي رشد تقاضا شده برا1385سال 
 به 1386 سال ي براي ماليها ييدارا

 ارقام رايدهنده است ز واقع تكان
 يمزبور، صرفنظر از مالحظات قانون

 نسبت به آنچه در يبرنامه چهارم حت
 درصد رشد 252 عمل شده 85سال 
 .دهد ينشان م

  يي خصوص وجه سوم تملك دارادر   
 اوراق يمحابا ينتشار ب ايعني ي ماليها

 ي گفت ما جزء كشورهاديمشاركت با
 ي طرح عمراني كه برامي هستاينادر دن

 اوراق يرانتفاعي و غييربنايعمدتاً ز
 نيبحث ا. ميكن يمشاركت منتشر م

 ادامه تواند ي كار تا كجا منياست كه ا
 يها وهش كند؟ گزارش مركز پژدايپ

 بازپرداخت سود دهد يمجلس نشان م
ل اوراق مشاركت منتشر شده در و اص

 حدود دو برابر 86گذشته در سال 
درآمد حاصل از انتشار اوراق مشاركت 

 . استديجد
 حركت به سمت گري دي اساسمسئله    

 نهيشدن كامل دولت در زم قفل
 است كه ريناپذ  اجتنابيها نهيهز

 و ي دفاعيها نهيعمدتاً شامل هز
 بهداشت و درمان، آموزش و ،يانتظام

. هاست ارانهي و يپرورش، رفاه اجتماع
 به ها نهي هزني مجموع ا85در سال 

 درصد 61كل بودجه كل كشور حدود 
 قي درصد از طر61 نيا. بوده است 

 بياعمال سه متمم با فرض عدم تصو
 اني در پاشود يمتمم چهارم برآورد م

 .رسد ي درصد م70 به 85سال 
 آن ي كه عموماً روي قاعده ارقامبه    

 كمتر از واقع ارينظر دارند كه بس اتفاق
 يرواقعي عمل و غرقابليمطرح شده و غ

 به كل بودجه در نهي هزنياست وزن ا
 دهي درصد رس78، به حدود 86سال 

 از منظر قدرت يعنياست 
 دهد ي روند نشان مني ايگذار استيس

 عدم انعطاف يكه ما به سو
 گروه ني انهي در زميا دهكنن نگران

 .ميرو يم ها نهيهز
 
 درصد و 3وقتي توليد *  

 درصد رشد مي 40نقدينگي 
كند، فشار تورم غير قابل تحمل 

 : مي شود 
 
 راد، ايماني  بهمن، مرتضي24 در ◄

 جمع در دانشگاه استاد و اقتصاددان
 در اصفهان استان اقتصادي هاي تشكل
 به نسبت شهر اين بازرگاني اتاق

ه  گفت، 86 ايران اقتصاد وخيم وضعيت
 كشور در تورم با توام سالي : است 
 داراي ايران اقتصاد .بود خواهد

 بررسي مورد بايد كه است خصوصياتي
 خصوصيات اين از يكي. گيرد قرار
 ايران اقتصاد در نقدينگي ي باال حجم
 افزايش حال در شدت به كه است
 به نقدينگي رشد حاضر حال در. است
 هزار 100 بر بالغ و رسيده خود اوج

 وقتي نقدينگي  . است تومان يلياردم
 مثال عنوان به كه است خوبي پديده
 درصد 8 هم نقدينگي و درصد 8 توليد

 3 توليد كه هنگامي اما يابد افزايش
 افزايش درصد 40 نقدينگي و درصد

 ها قيمت در تفاوت ميزان اين دارد
 .كرد خواهد پيدا نمود

 با نقدينگي كه گويد مي نظريه      يك
 دهد، مي نشان را خود تاثير ،تاخير
 سال در تورم از ناشي فشارهاي يعني

 به شد خواهد نمايان 86 سال در 85
 از فراتر تورمي آينده سال جهت اين
 به نيز دولت. داشت خواهد 85 سال
 تشديد را تورم وضعيت علت دو

 برنامگي بي دليل به يكي. كرد خواهد
 كنترل به نداشتن اعتقاد ديگري و

 اين. تورم كنترل براي ينگينقد حجم
 م اعال به اشاره با ادامه در دانشگاه استاد
 اواخر در درصدي 41 نقدينگي نرخ
 جهاني بانك سوي از ايران در 85 سال
 خريد توان حاضر حال در: كرد اظهار
 عين در و كرده پيدا نزولي سير منزل
 افزايش حال در مسكن قيمت حال
 با كه است كشوري تنها ايران. است
. است گريبان به دست وضعيتي چنين

 داريم پول از حجمي ما مقطع اين در
 سرگردان پول آن به دولت كه
 بسيار لپو اين معتقدم من اما گويد مي

 ميليارد هزار 20 بر بالغ و هوشمند
 در سياست ايران، در. است تومان
 تغيير با لذا دكن مي دخالت اقتصاد
. ندك مي تغيير نيز اقتصاد شكل سياست
 خودشان كه طور همان دولت ديدگاه
  كامال اقتصاد به نسبت دارند اذعان
 به است، گذشته هاي سال از متفاوت
 در تغييراتي شاهد ما نيز منظور همين
 در نفت قيمت. هستيم اقتصاد حوزه
 تاريخي رقم ترين باال به حاضر حال
 ميان اين در. است رسيده خود

 يدرآمدها برنامه، داراي كشورهاي
 تا اند كرده ذخيره جايي در را مازاد
 آنها از كشورشان توسعه براي بعدا

 فاصله بال تزريق كه چرا كنند استفاده
 مهلك بسيار اضافه پول ميزان اين
 تمام، هنرمندي با ما كشور در اما است
. شد تزريق اقتصاد به درآمدها اين

 هيچگونه بدون 86 سال در بنابراين
 اجبارا آمد ستد به هرچه اندازي، پس

 حساب اين با كه شد خواهد خرج
 نيست مشخص 87 سال اقتصادي آينده
  .شد خواهد چه
 درصد 47هزينه هاي جاري * 

افزايش مي يابند و هزينه هاي 
توليدي نيز صرف هزينه هاي 

 :جاري مي شوند 
 
 29(  به گزارش خبرگزاري مهر ◄

 47هزينه هاي جاري دولت ) بهمن 
 :ه است درصد افزايش يافت

هاي جاري دولت  در حالي هزينه    
 هزار و 327در ده ماه اول امسال به 

 ميليارد ريال رسيد كه اين رقم در 808
 443 هزار و 223مدت مشابه سال قبل 

همچنين براساس رقم .ميليارد ريال بود
اي، قرار بود دولت بابت  مصوب بودجه

 ماه اول 10هاي جاري خود در  هزينه
 ميليارد ريال 300زار و  ه334امسال 

هزينه كند كه آمار عملكرد از تحقق 
در همين .  درصد آن حكايت دارد98/

 درصدي 6/5حال، دولت كاهش 
يحه بودجه  هاي جاري را در ال هزينه

در .  به مجلس پيشنهاد كرده است86
اين ميان، كارشناسان اقتصادي معتقدند 

 ماهه بسته 9بودجه سال آينده دولت 
يحه متمم  و بايد در انتظار الشده است 

اي در سه ماه پاياني سال آينده  بودجه
در سال جاري تاكنون دولت . بود

اي به مجلس ارائه  چهار متمم بودجه
يحه به تصويب  كرده است كه سه ال

يحه نيز كليات آن ديروز  نهايي و يك ال
در .در مجلس به تصويب رسيده است

 درصد 3/65ده ماه اول امسال 
ارات عمراني نسبت به رقم مصوب اعتب

در اين .اي پرداخت شده است بودجه
 95مدت دولت بابت اعتبارات عمراني 

 ميليارد ريال تخصيص داد 813هزار و 
اي بايد  كه براساس رقم مصوب بودجه

 ميليارد ريال 752 هزار و 146
همچنين در حالي .داد اختصاص مي

دولت در ده ماه اول امسال بابت 
 813 هزار و 95عمراني اعتبارات 

ميليارد ريال تخصيص داد كه اين رقم 
 هزار و 59در مدت مشابه سال قبل 

 درصد 60 ميليارد ريال بود كه 823
 دهد افزايش نشان مي

 

پايان نفت يا توان صادر 
كردن نفت ؟ نياز به 

مد آسرمايه و تبذير در
 :نفت 

 
 سال 20 و حداكثر تا 15تا * 
ادر ينده مي توانيم نفت صآ

 :كنيم 
 
فتاب گزارش آ بهمن، سايت 25 در ◄

 ،ي نوذرنيغالمحس: كرده است 
 نفت ومعاون ي شركت ملرعامليمد
 در واكنش شي پي هامانه چنديريوز
 تا چند سال راني خبر كه نفت انيبه ا
 ابراز داشته بود رسد ي به اتمام مندهيآ

 نفت ديدر حال حاضر توان تول«كه 
ار بشكه است  هز200 و ونيلي م4كشور 
 ونيلي م5 به 2014 رقم تا سال نيكه ا

 بي ترتني به ارسد ي بشكه مزار ه100و 
 بشكه ارديلي م630 با دارا بودن رانيا

 نفت ندهي سال آ70نفت درجا تا 
 . »دارد

 نظر را رد ني اما اي جاسماهللا حشمت
 ي انرژونيسي كمعضو    :كند يم

وگو با خبرنگار  مجلس هفتم در گفت
 نكهيبا توجه به ا:  آفتاب گفتيداقتصا

 20 تا 15 تنها رانيها ا براساس پژوهش
 نفت دارد و بعد از آن گريسال د

 ي كشور خالي نفتينيرزميمخازن ز
 مدت با ني در ادي باشود يم

 از يبردار  بهرهنيشتري ب،يزير برنامه
 . ردي صورت گيعيب طهي سرمانيا

 ري نفت و تأثي كنونمتي درباره قيو   
 ي مقامات عربستانري اظهارات اخيفمن

 محصول ني اي جهانيبر بازارها
 و با كاي اظهارات با فشار آمرني ا :افزود
.  مطرح شده استي قبليزير برنامه
 و تي قرار بود امسال مسئولنيهمچن

 ني باشد اما اراني اوپك با ااستير
 ني ار دكايحق با اعمال نفوذ آمر

 . سازمان از ما سلب شد
 

 ميليارد دالر 165ن نياز به ايرا* 
 :سرمايه خارجي دارد 

 
 گزارش كرده  آفتاب بهمن، 30 در ◄

 كاي آمري روابط خارجيشورا :است 
 ي برارانيا« ادعا كرد كه يدر گزارش

 خود تا سال يتحقق اهداف اقتصاد
 دالر ارديليم165 به 2030
. » داردازي ني خارجيگذار هيسرما
 نير ا دكاي آمري روابط خارجيشورا

 تي وضعي به بررسنيگزارش همچن
 دي پرداخته و تاكرانيا ياقتصاد نفت

 يها متي با قانيرانيكرده است، ا
 مصرف نيتر  از بزرگي انرژيمصنوع

 در جهان هستند نيكنندگان نفت و بنز
 به دي بعندهي آينيب شي قابل پديو با تول
 كه بتواند همگام با رسد ينظر م
 .رود شي پي انرژي داخليتقاضا
 بخش يعيفروش نفت و گاز طب     
 و راني دولت اي از درآمدهاياعظم

را   درصد صادرات آن80حدود 
 به ري درصد از ذخا10. دهد ي مليتشك

 قرار راني نفت جهان در ادهياثبات رس
 راني نفت ادي تولكهيدارند اما در حال

در )  بشكهونيلي م4روزانه در حدود (
 زاني مافتهي كاهش ري اخيها سال

 تقاضا رشد زانيعرضه همزمان با م
 . »نكرده است

 ي مصنوعيها متي با قانيرانيا    
 مصرف كنندگان نيتر  از بزرگيانرژ

 تيجمع.  در جهان هستندنينفت و بنز
 دو 1979 كه از زمان ي نفرونيلي م68

 500 در حدود يبرابر شده ساالنه رشد
 ني امر به انيهزار نفر دارد كه ا

 ينيب شي قابل پديبا تولمعناست كه 
 كه بتواند رسد ي به نظر مدي بعندهيآ

 شي پي انرژي داخليهمگام با تقاضا
 . رود

 يمي با وجود منابع عظبي ترتنيبه ا  
 در دي دارد بااري در اخترانيكه ا

 ازي سوم نفت خام مورد نكيحدود 
 ي المللنيآژانس ب. خود را وارد كند

 يرا براني كرده كه ايابي ارزيانرژ
 2030 خود تا سال ديتحقق اهداف تول

 ازي نيگذار هي دالر سرماارديلي م165به 
 .»دارد

 

 ارزي ،در حساب ذخيره
 42 تورم ،نمي ماند 

درصد مي شود و فقر 
  :شدت مي جويد 

بدهكاركردن حساب ذخيره و *
 :تورم بيرون از مهار

 
 :گزارش شده است ،  بهمن30 در ◄

هش  مركز پژوسيي ر،ي توكلاحمد
 قبال گفته ،ي اسالمي مجلس شورايها

 واريز كردن ما يدولت به جا « :بود 
به التفاوت درآمدها به حساب ذخيره 

 را مصرف ي عمال تمام درآمد نفت،يارز
 در اين حساب دست يكرده و حت

برده و آن را، در پايان شهريور ماه 
 ميليون 815 يگذشته، با يك كسر

 ». روبرو كرده استيردال
 31 (  سرمايهنشريه  گزارش  به ◄

 در صد 41  تورم امسال به    ،) بهمن 
 :مي رسد

هاي  رييس مركز پژوهشتوكلي،      
تصويب متمم هشدار  دربارهء مجلس

 درصد 41تورم امسال به : ه است داد
 رسد مي
 85كليات اليحهء متمم بودجهء سال    

 نمايندهء 232 موافق از 162با راي 
 .ي به تصويب رسيدحاضر در صحن علن

پس از دفاعيات نمايندگان در مخالفت 
و موافقت با اين اليحه، كليات اين 
اليحه در قالب گزارش اصالحي 
كميسيون برنامه و بودجه به تصويب 

جزييات اين اليحه به بررسی . رسيد
دليل در دستور كار قرار گرفتن 

اليحهء دو فوريتي به جلسهء بعد 
 . موكول شد

ء پيشنهادي دولت، در اليحه   
برداشت سه هزار ميليارد تومان از 
حساب ذخيرهء ارزي و فروش سهام 

هاي دولتي درخواست شده  شركت
بود كه كميسيون برنامه و بودجه با 
بررسي اين موضوع، اين رقم را به سه 

 ميليارد تومان تغيير داد و 300هزار و 
محل تامين آن را بودجهء عمراني 

 85دجه سال تحقق نيافته در بو
حسن سبحاني، نمايندهء  .تصويب كرد

دامغان نخستين مخالف اليحهء متمم 
وي در بيان داليل مخالفت . بودجه بود
جاري چهار  دولت در سال«:خود گفت

اند كه  اليحهء ماهيت متمم داشته
تاكنون سه اليحه تصويب و چهارمين 
اليحه نيز متممي است كه اكنون در 

مجلس «:فزودوي ا ».حال بررسي است
در جريان تصويب سه متمم، تراز 
عملياتي بودجه را نزديك به چهارهزار 
ميليارد تومان منفي كرده است و اين 

تواند  در كارنامهء عملكرد مجلس نمي
حساب ذخيرهء ارزي، . قابل دفاع باشد

ترين منبعي است  ترين و سهل نزديك
كه دولت و مجلس نسبت به آن 

 و اميال خود دسترسي دارند و منويات
. كنند را از آن طريق تامين مي

كميسيون برنامه و بودجه تصويب 
 ميليارد تومان 300كرده كه سه هزار و 

هاي بودجه  جايي رديف از طريق جابه
هاي جاري و از جمله  صرف هزينه

به  .پرداخت حقوق و دستمزدها شود
عبارت ديگر براساس اين اصالحيه از 

  85ودجه سال اعتبارات عمراني قانون ب
 ميليارد تومان 300هزار و  ها، سه و متمم

كسر خواهد شد تا امور جاري 
دهي شود كه معتقديم نبايد  سامان

كارشناسي نبودن .اتفاق بيفتد
هاي مالي و  انضباطي ها، بي بيني پيش

در برخي موارد تعهدات غيرقانوني 
دولت باعث به وجود آمدن چنين 

 ».شود اي مي پديده
 

ي محيط زيست و فقر لودگآ* 
 :كشور 

 
، بنا بر )  بهمن 25(  به گزارش ايسنا ◄
 با 2007 ي گزارش جهانترين تازه

 گسترده تر ي اقداميبه سو«عنوان 
 2004 ايران در سال  ،»انداز  پسيبرا

 درصد از 6/2 معادل يبه طور كل
 خود را صرف خسارات يدرآمد كل مل

 از انتشار آالينده ي ناشيمحيط زيست
 و ذرات معلق كرده اكسيدكربن يد

 سال مين كه در هياست، در حال
 3/8بيشترين خسارت را در اين زمينه با 

درصد ازبكستان و كمترين خسارت را 
 . اند  درصد سوئد و فرانسه ديده1/0با 

 توسعه جهان در سال يها شاخص     
 منتشر ي كه توسط بانك جهان2006
حاظ ايران به ل: دنده ي نشان مه اندشد

 و ذرات اكسيدكربن يدو آالينده د
 برابر 3 بيش از 2004معلق در سال 

 برابر انگلستان 5/8ژاپن و امريكا و 
 ديگر ياز سو.  خورده استارتخس

 اين دو آالينده يمحيط خسارات زيست
 برابر متوسط اين 8/2به اقتصاد ايران 

 . خسارت به اقتصاد جهان است
چ  هي2004 ايران در سال همچنين  

 از كاهش جنگل همچون يخسارت
 جهان متحمل نشده ياكثر كشورها
 با ي كه كشور بوروندياست، در حال

 ي درصد از درآمد كل مل6/14صرف 
ها در   كاهش مساحت جنگليخود برا

 جهان بيشترين يبين كل كشورها
 . خسارت را خورده است

 
 12در صفحه

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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 ي درصد از درآمد كل مل36 بعالوه   
 در اثر مصرف 2004 ايران در سال

 كه ي كاهش يافته است، در حاليانرژ
 درصد بيشترين 1/79كشور چاد با رقم 

 را در يميزان كاهش درآمد كل مل
 يجهان به خود اختصاص داد از سو

 همچون يونان، يديگر كشورهاي
ايرلند، ژاپن، كره، سوئد و سوئيس نيز 

 از ي هيچ بخشي مصرف انرژردر اث
ا از دست  خود ريدرآمد كل مل

 . ندادند
 2004 گزارش ايسنا، در سال به  

 ي درصد از درآمد كل مل2/0معادل 
 كاهش يايران بر اثر مصرف مواد معدن

يافته است، در حاليكه كشور پاپوآ گينه 
 درصد از 1/25نو با از دست دادن 

 خود بر اثر مصرف يدرآمد كل مل
  جهان ي در بين كشورهايمواد معدن

  اين بخش بوده است و در مقام اول در
 از كشورها نيز مانند ي قابل توجهمارش

 دانمارك، فرانسه، انگليس و  كانادا،
 از اين درآمد را يامريكا هيچ درصد

 از دست يدر نتيجه مصرف مواد معدن
 . نداده است

 از آن است كه در ي گزارش حاكاين
 در كل جهان 2004مجموع در سال 

ا  كشورهي درصد از درآمد مل9/0
 از يصرف جبران خسارات ناش

 كربن و ذرات اكسيد ي ديها آسيب
 . معلق به محيط زيست شده است

 گزارش ايسنا، همچنين در سال به   
درآمد در   كمي در كشورها2004

 ي درصد از درآمد كل مل9/1مجموع 
 از يخود را صرف خسارات ناش

 كربن و ذرات اكسيد ي ديها آسيب
اند كه اين  معلق بر محيط زيست كرده

 با درآمد متوسط و يرقم در كشورها
 9/1 ثروتمند به ترتيب يكشورها

 .  استبوده درصد 7/0درصد و 
درآمد و با   كمي ترتيب كشورهابدين

 ي برابر كشورها7/2درآمد متوسط 
 اكسيد يثروتمند به لحاظ دو آالينده د

كربن و ذرات معلق خسارت 
 .اند خورده

 
صاد داغ فقر بر پيشاني اقت* 

 :ايران 
 
 پرسيده اعتمادملي، 85 بهمن 29 در ◄

 هرچند آماري از درصد يا : است 
تر از خط فقر  تعداد افرادي كه پايين

گذرانند وجود ندارد  روز و شب را مي
اما وقتي قرار باشد خط فقر در تهران 

 هزار تومان در ماه 400 ، 83در سال 
باشد معلوم است تصوير فقر در ايران تا 

ندازه پررنگ، هولناك و چه ا
به نظر .كننده خواهد بود نگران
رسد دولت نهم هم در دو سال  مي

گذشته، نتوانسته است وضعيت فقر در 
جامعه ايراني را بهبود بخشد و 

گستر و مهرورز  هاي عدالت سياست
تنها كمكي به كاهش  دولت نهم نه

تعداد افرادي كه زير خط فقر قرار 
اوضاع بدتر گيرند نكرده كه حتي  مي

 .هم شده است
جالب آنكه رئيس دولت نهم در    

هاي انتخاباتي خود همواره اين  رقابت
ساخت كه چرا  وال را مطرح ميئس

ر بود، زندگي مردم با   دال9وقتي نفت 
ر رسيده   دال40 و 30زماني كه نفت به 

است، تفاوتي نداشته است و با طرح 
 -هاي اقتصادي وال سياستئاين س
هاي پيش از خود را زير   دولتحمايتي

 .برد وال ميئس
زمان آن فرا رسيده تا اين پرسش     

را مقامات مسوول پاسخ گويند كه چرا 
با وجود افزايش درآمدهاي نفتي 

ر براي   دال60كشور و گذراندن مرز 
هر بشكه نفت در روزهاي متوالي سال 

تر و فراگيرتر  اي كريه جاري فقر چهره
 به راستي  ي دارد؟ از هر زمان ديگر

سابقه درآمدهاي نفتي در  افزايش كم
است   راه كدام سفر را پيموده 85سال 

كه همچنان فقر بر زندگي تعداد 
بسياري از ايرانيان حكومت 

دولت نهم كه بيشترين شعار را .كند مي
گستري سر داده است،  درباره عدالت

كدام كارنامه عملي در كاهش تعداد 
ي شهروندان و فقرا، توانمندساز

افزايش رفاه بيشتر در جامعه را به ثبت 
: رسانده است؟جروزالم پست

نژاد و اسد براي مقابله با  احمدي
 آمريكا متحد شدند

 
 ميليون نفر زير خط فقر  و 10* 

كاسته شدن از بودجه يارانه و 
 :تشديد فقر دولت 

 
 اسفند 7(  به گزارش كارگزاران  ◄
 رفاه در ري وز،ي مصراظهارات،  ) 85

 ارديلي م300خصوص لحاظ شدن اعتبار 
 در بودجه سال يي فقرزداي برايتومان

 آوردن پول نفت بر سر سفر دي و نو86
 ندهي سال آدي محرومان در عيه ها
فاطمه « عنوان شد كه به گفته يدرحال

 زنان مجلس كه وني فراكسسي رئ»ايآل
 10حدود فارس نقل كرده است 

 خط فقر ري ز هزار نفر300 و ونيليم
 ارگان تي حماازمنديقرار دارند و ن

 .  هستنديتي حمايها
 معتقدند ياسي فعاالن سگري دي سواز

 در يي كه اعتبار فقرزدايدر حال
 نسبت به سال قبل 86بودجه سال 

 تومان كاهش ارديلي م80) يسال جار(
 ي توان مدعيداشته است، چطور م

 ي براندهي در سال آشتريرفاه ب
 .ودمحرومان ب

   اسفند7( به گزارش كارگزارن  ◄
 ي بانكستمي دولت به سيبده ،  ) 85

 به ي آبان ماه سال جارانيكشور در پا
 كه دي رسالي رارديلي هزار م151حدود 

 درصد 13نسبت به رقم سال گذشته 
 ها و ياداره بررس.  دهديرشد نشان م

 ،ي بانك مركزي اقتصادي هااستيس
ت و شامل دول (ي بخش دولتيبده

 يبانك ستميبه س) ي دولتيشركت ها
 هزار و 245 آبان ماه را انيكشور در پا

رقم فوق . عنوان كردالي رارديلي م128
 يالي رارديلي هزار م235نسبت به رقم 

 درصد و نسبت به 4 ي سال جاريابتدا
 آبان ماه يالي رارديلي هزار م232رقم 

 ي درصد رشد نشان م6/5سال گذشته 
 دولت به ي بده كهيدر حال.دهد

 به آبان ي ماهه منته12 در ي بانكستميس
 ي درصد13ماه امسال از رشد 

 شركت ها و يبرخوردار بوده، بده
 4/4 مدت ني در هميموسسات دولت
 شركت يبده. استافتهيدرصد كاهش 

 ي بانكستمي به سيها و موسسات دولت
 به آبان ماه سال ي ماهه منته12در 

 بود كه هافتي درصد رشد 9/15گذشته 
 شده يمنف ي رشد در سال جارنيا

 .است

+ افزايش بودجه جاري  
افزايش + افزايش نقدينه 
افزايش ←كسري بودجه 

شدت وابستگي + واردات 
تشديد + مد نفتآبه در

به گروگان گرفتن = فقر
گسترش بازار + مردم ايران 

براي اقتصادي مسلط  با دو 
 :هدف 

 
م     اگر تجربه سياست اقتصادي رژي

شاه و نيز تجربه سياست اقتصادي توليد 
محور دوران مرجع انقالب كه استقالل 
اقتصادي و قطع وابستگي دولت به 

ن را آاقتصادي مسلط و بودجه 
برداشت از توليد ملي كردن بود و 
تجربه سياست اقتصادي كه همراه با 

 ، بقصد بازسازي 60كودتاي خرداد 
، مي نبودند، اتخاذ و اجرا شد، استبداد 

شد گفت احمدي نژاد و حكومت او 
نمي دانند سياست اقتصادي چيست و 
نادانسته سياستي را در پيش گرفتن كه 
مقاومت اقتصادي را در برابر تحريم 
اقتصادي از ميان مي برد ،  مردم ايران 
و كشور را فقير مي كند و دروازه هاي 
كشور را بروي واردات مي گشايد و 

 .  مي كند توليد داخلي را ناچيز
 خالي كردن حساب ذخيره ارزي ، ●

 : ورده است آدو اثر ببار 
ن در آ فروش ارز به ريال و خرج - 1

داخل كشور  كه موجب بزرگ شدن 
قوه خريدي شده است كه بر اثر 

ن، در آتوزيع نابرابر،  قسمتي از 
 ، بخشهائي از جامعه هاي شهري

متمركز گشته و قسمتي ديگر به ارز 
 .ز كشور خارج مي شود تبديل و ا

 فشار قدرت خريد، موجب شدت – 2
نكه ساخت آتورم مي شود و بخاطر 

اقتصاد ايران  توليد محور نيست و 
مصرف محور است، نه تنها توليد 
داخلي نمي تواند اين قدرت خريد را 
جذب كند و نه تنها دولت ناگزير مي 
شود دروازه ها را به روي واردات باز 

ني  اين مدار بسته، توليد كند، بلكه قربا
 .داخلي مي شود 

 47 افزايش بودجه دولت بميزان ●
درصد و بودجه عمراني را پوشش 
بودجه جاري كردن  يعني بخش 
ديگري از هزينه ها جاري را به پاي 
بودجه عمراني نوشتن تنها  موجب 
افزايش بي حساب نقدينه و تورم شديد 

مد مهم ديگر آچهار پي .  نمي شوند 
ز دارند كه در گزارشها و ارزيابي ها ني

 :نيامده اند 
 ايجاد فرصتهاي بزرگ براي رانت – 1

در حقيقت، نقدينه اي چنان .  خواران 
عظيم نزد گروه بنديهاي مافيائي 
متمركز و در انواع فرصتهاي 

كه رژيم ايجاد مي كند،   » اقتصادي«
بديهي است بودجه . بكار مي افتد 

 مالي  جز اين – دولت مافياهاي نظامي
 .هدف را بر نمي گزيند 

ينده  نه تنها آ  پيشخور كردن - 2
بلحاظ بزرگ شدن رقم قرضه هاي 
دولت به نظامهاي بانكي داخلي و 
خارجي  بلكه  بخاطر كوتاه كردن عمر 

 . ثروت ملي نفت و گاز 
  در نتيجه،  فقر را سرنوشت كشور - 3

براي نسلهاي بعد كردن و يا از پيش 

ن آن كردن زندگي اقتصادي متعي
 نسلها و 

  ادامه دادن به تخريب توليد بمثابه - 4
محور فعاليت اقتصادي و محور كردن 
مصرف در اقتصاد و يا تشديد وابستگي 

 . اقتصادي ايران 
مدها به بار مي آ     فقري كه اين پي 

ن روز قيافه مهيب خويش را آوردند، آ
نشاني مي دهد كه كشور ديگر ثروتي 

 .براي صادر كردن نداشته باشد 
رژيمي كه  سياست :  پرسيدني است●

اقتصادي در پيش مي گيرد با علم به 
+ كه افزايش بودجه جاري اين 

افزايش كسري بودجه + افزايش نقدينه 
شدت وابستگي + افزايش واردات ←

به = تشديد فقر+ مد نفتآبه در
گسترش + گروگان گرفتن مردم ايران 

، كدام تصادي مسلط بازار براي اق
؟  با وجود هدف ها را تعقيب مي كند 

اين كه مي داند اين سياست اقتصادي 
مقاومت ملي را در برابر تحريم 
اقتصادي از ميان مي برد،  از چه رو، از 
سوئي به قطعنامه هاي شوراي امنيت 
دهن كجي مي كند و از سوي ديگر،  
خود نقش دشمن را بازي مي كند و 

ردن فشاري اقتصادي به عامل وارد ك
  ؟كشور مي شود  كه اندازه نمي شناسد

      داده هاي اقتصادي پاسخ روشني 
به اين پرسشها را در اختيار ما مي 

 :گذارند 
  در اختيار اقتصاد مسلطه گذاشتن - 1

 ميليارد دالري ، احتمال 52بازاري 
تحريم اقتصادي كامل را ضعيف مي 

يار سنگيني بدين قرار، بقيمت بس.  كند 
كه رژيم مافياها به مردم كشور تحميل 
مي كند، به شرق و غرب باج مي دهد 

خود را » برنامه اتمي « تا مگر بتواند 
 . ادامه دهد 

  بودجه جاري كه در تاريخ ايران - 2
از لحاظ حجم مانند ندارد،  باج دادن 
به گروه بنديهاي مافيائي رانت خوار و 

تمي ن در سياست اآشريك كردن 
 . رژيم است 

 اين دو هدف كوتاه مدت با هدف - 3
« : كوتاه مدت سومي  همراه هستند 

» پول ريختن ميان دست و پاي مردم 
به ترتيبي كه از اثرات سخت زيان .  

بار بحران سازي رژيم مافياهاي نظامي 
 . مالي  غافل بگردند–

    بدين قرار،  زمان به زيان رژيم كار 
گاه  در كوتاه مدت زيرا هر. مي كند 

نتواند  به هدف خود برسد،  به زودي 
خود را در موقعيتي خواهد يافت كه 

 برنامه اتمي را بجائي نرسانده –الف 
  اقتصادي داخلي را -است و ب 

يكسره ميدان ترك تازي واردات 
كرده و ارز الزم براي وارد كردن 

ورده ها و خدمات را ندارد و آفر
ي و فقر  را در غولهاي  تورم و بيكار

 .برابر خود قرار داده است
    به همان نتيجه مي رسيم  كه پيش از 
اين ، مؤسسه تحقيقاتي امريكائي رسيده 

اين رژيم كاري را دارد با ايران : بود 
و اقتصاد ايران مي كند كه هيچ قدرت 

 . ن توانا نيست آخارجي به انجام 
       اما  هرگاه ، در كوتاه مدت نيز 

ق نشود، يعني ايران گرفتار  تحريم موف
تجاوز شود، تورم   اقتصادي و احتماال 

و بيكاري و فقر و محاصره اقتصادي و 
 . ورده است آتجاوز نظامي را به بار 

     بدين قرار، دشمن واقعي نه امريكا و 
غرب و  اسرائيل  كه رژيم مافياهاي 

اين دشمني با .  مالي است –نظامي 
غاز آايران را از روزي مردم ايران و 

ايران از ميان برود مهم « كرد كه 
را شعار »  نيست ، اسالم بايد بماند 

 . استقرار استبداد تبهكار خويش كرد 

پرسشي كه مردم ايران : انقالب اسالمي
ن پاسخ آو نظاميان و اداريان بايد به 

نها نيز با حيات ملي آيا آ: بدهند اينست 
 نه ، چرا تن خود دشمن هستند ؟  اگر

 به اين سياست اقتصادي مي دهند ؟
   

تجاوز به حقوق بشر 
 دارد  مقاومت
  بر مي انگيزد

 
فريدون « ، 85 بهمن 27   در◄

مهسا «و » مريم مهرآذر«، »نظري
از اعضاي انجمن اسالمي » فوقاني

دانشگاه سبزوار هستند كه به دليل 
اعتراض به قتل يك دانشجوي اين 

ردن يكي از اعضاي دانشگاه و متهم ك
بسيج دانشجويي به ارتكاب اين قتل، 

 .به دادگاه احضار شده اند
، »قربانيان« پيش ازاين نيز

و » فر  سهيلي«، »زاده  حسين«
، از ديگر اعضاي انجمن »نورحسيني«

اسالمي سبزوار به دادگاه احضار شدند 
كه اتهام آنها پس از حضور در دادگاه، 

ريب تخريب يك ارگان به هدف تخ
 .نظام ذكر شد

عبدالصمد  ، 85 بهمن 27   در◄
آرا كه   مدافع دل خرمشاهي وكيل

متهم به همدستي با پسري براي قتل 
دختر عموي پدرش است، از تاييد 

 33ي  حكم قصاص موكلش توسط شعبه
 . ديوان عالي كشور خبر داد

 دانشجوي  6 ، 85 بهمن  27 در ◄
عضو شوراي مركزي انجمن اسالمي 

ويان دانشگاه صنعتي اصفهان به دانشج
 . كميته انضباطي احضار شدند 

يونس زارعيون  ، 85 بهمن 27 در ◄
» آرمـان دانـشـجـو«دبير سابق تشكل 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز از 
 . احضارش به دادگاه خبر داد

احمد باطبي   ، 85 بهمن 27  در ◄
دانشجوي زنداني، كه جمعه شب دچار 

ود، دقايقي پيش بارديگر تشنج شده ب
به دليل حمله مجدد به بهداري زندان 

 .اوين انتقال يافت
در پي اعالم  ، 85 بهمن  28 در ◄

موجوديت كانون نويسندگان كرد 
پيمان ياريان سخنگو و دبير موقت 
كانون و ليال مدني عضو هيات موسس 
و مدير مسوول هفته نامه كرفتو به ستاد 

كردستان خبري اداره كل اطالعات 
بنا به گزارش ها پس از . احضار شدند

احضار جداگانه نامبردگان از ايشان 
خواسته شده است كه هرچه سريعتر 
نسبت به اعالم انحالل كانون اقدام 
نمايند و در غير اين صورت با برخورد 

 .شديد مواجه خواهند شد
مقارن ساعت  ، 85 بهمن 30  در ◄

 فرزند ،زهي   نصراهللا شنبه،  صبح 10:20
ترور پرسنل « به اتهام ،فقيرمحمد

انفجار خودروي «، »نيروي انتظامي
، »حامل پرسنل سپاه پاسداران

مشاركت در قتل عمدي دو نفر از «
سرقت از بانك رفاه «و » شهروندان
 .به اعدام محكوم شده است» كارگران

 در محل وقوع انفجار اتوبوس وي 
واقع در بلوار ثاراهللا زاهدان به دار 

 . آويخته شد
يك شهروند از  ،85 بهمن 30  در◄

پلنگان كامياران به نام مكائيل غالمي 
 ماه بازداشت، از سوي دادگاه 4پس از 

 سال حبس 3انقالب اسالمي سنندج به 
نامبرده به داشتن ارتباط با . محكوم شد

 . احزاب كرد متهم گرديده است
يك شبكه   اسفند، خبر وجود 1 در ◄

 پرستار 3 ماما، 3زشك، متشكل از يك پ
  كودك 145و دو كارمند ثبت احوال 

 13در صفحه

!بابت چند كيلو اوارنيوم؟
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بابت چند كيلو 
 !اوارنيوم؟

 
به گفته  . ، انتشار يافترا فروخته اند

يك مقام آگاه اعضاي اين باند بيش از 
پنج ميليارد تومان از اين راه درآمد 

 .بدست آورده بودند
  اطالع حاصل شد 85 اسفند 1 در◄

 اديبه ن، آيش از كه روزهاي پ
كالنتري سردبيريك نشريه دانشجويي 

 2در دانشگاه رازي كرمانشاه ، به همراه 
تن از اعضاي هيأت تحريريه اين  
ه نشريه ، بازداشت و روانه زندان شد

 . ند ا
انجمن اسالمي   ، 85 اسفند 1  در ◄

دانشجويان دموكراسي خواه دانشگاه 
تهران با صدور بيانيه اي نسبت به 

شارهاي اخير به فعالين جنبش ف
 در . ه است دانشجويي اعتراض كرد

نسيم  :بخشي از بيانيه آمده است 
دولت هر روز بر دانشگاه  !”مهرورزي“

” گونه“مي وزد و هر روز به گونه اي 
دانشجويان را مي نوازد و اين گونه 
هاي گلگون دانشجويان است كه به 
نماد مهرورزي دولت در دانشگاه ها 

 . ل شده است تبدي
 نام  يك زنداني به  ، 85 اسفند 1  در ◄
    فرزند عبدهللا"محمد محمودي"

  شهر ربط تابع سردشت در 1361متولد 
 اتهام قتل يك   به1380 مرداد 10تاريخ 

  شهروند ديگر دستگير و تحت شكنجه
را نامبرده اتهام قتل .  است قرار گرفته

نپذيرفته و مدعي است قتل توسط فرد 
از افراد منتسب به ...  نام  گري بهدي

.  است ارگانهاي دولتي انجام گرفته
وي مدعي است اين فرد كه در روز 

نت اتومبيل وي بطور اماحادثه از 
 دادگاه  استفاده ميكرده تاكنون حتي به

نامبرده ميگويد .  است  نشده فرا خوانده
 قتل شده،  تحت شكنجه ناچار اقرار به

اين زنداني . استولي كامآل بي گناه 
  مدعي است در طول سالهاي گذشته
فقط يكبار دادگاهي شده و حكم 

 و بدون حضور   دقيقه10اعدام وي در 
 . است وكيل صادر شده

محمد محمودي در زمان دستگيري     
حكم .  است  سال سن داشته17فقط 

 17اعدام اين زنداني در تاريخ 
 در شهر ربط از توابع 1383ارديبهشت 

 . شت به اجرا در آمده استسرد
مراسم اعدام با طناب جرثقيل و در     

 مقتول و  مال عام و با حضور خانواده
مردم و مسئولين دولتي انجام گرفته 

 محمد محمودي " در آن مراسم  .است
 بر روي طناب   دقيقه20 مدت   به"

 شده و پس از   داشته جرثقيل نگه
اطمينان حاضرين از مرگ نامبرده، 

 شده و  سد از جرثقيل پايين آوردهج
جهت تدفين تحويل خانواده وي 

گفته مي شود پس از  .گرديده است
 قصد تدفين و   به يك ساعت خانواده
   و ناگهان متوجه غسل محمد پرداخته

تپش و ضربان قلب وي ميشوند كه 
 بيمارستان سردشت  فورا وي را به
نيروهاي انتظامي با . انتقال ميدهند

از موضوع و با دستور فوري اطالع 
دادستان، محمد را در بيمارستان با 

 بيمارستان  دستبند و مراقبت شديد به
  نامبرده به.  منتقل مي نمايند اروميه

 در  مدت يك ماه در بيمارستان اروميه
حالت كوما و بيهوشي به سر برده و  

 هوش آمدن نامبرده  سرانجام پس از به
قال ميدهند كه از  زندان مهاباد انت را به

آن تاريخ تا كنون در مهاباد در حالت 
 .بال تكليفي زنداني است

محمد محمودي مدعي است،    
 اجراي مجدد  دادستان شهر سردشت بر

. حكم اعدام مجدد نامبرده مصر است
 فقط يك بار  اين در حالي است كه

 .  است حكم اعدام براي وي صادر شده
 21سبت  به منا ، 85 اسفند 2 در ◄

فوريه، روز جهاني زبان مادري، 
گروهي از دانشجويان ترك زبان و 
كرد زبان در محوطه دانشگاه تهران 
تجمع كردند و خواستار تدريس 

زبانهاي كردي و تركي در مدارس و 
 .دانشگاههاي ايران شدند

 نشريه 44 ، 85 اسفند 2  در◄
اي   دانشجويي دانشگاه اميركبير در نامه

دانشگاه نسبت به فشارهاي به رييس اين 
وارده به نشريات دانشجويي و ايجاد 
محدوديت براي فعاليت آنها اعتراض 

در اين نامه با اشاره به اينكه  .كردند
توانند به عنوان   نشريات دانشجويي مي

واسطه   ترين ابزار رصد بي  اساسي
اوضاع دانشجويي دانشگاه توسط 
ه مديريت آن به كار رود، نسبت به اينك

مديريت دانشگاه اميركبير تنها دريچه 
حراست و مشاوران اطراف خود را 

هاي   جهت اطالع از خواسته
دانشجويان برگزيده، انتقاد و تصميمات 
اتخاذشده در طول ترم گذشته مؤيد 

 .اين مسأله دانسته شده است
گزارشگران  ، 85 اسفند 2  در◄

 سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
يك شهروند : خبر داده است

 خالد قبادي عضو  نام كرمانشاهي به
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان 

 بهمن ماه توسط نيروهاي 28روز شنبه 
امنيتي دستگير و به مكان نامعلومي 

 . انتقال شده است
 اسماعيل جوادي ،  85 اسفند 2 در ◄

روزنامه نگار و عضو هيات تحريريه 
ميه، هفته نامه محلي فرداي ما در اور

روز گذشته توسط ماموران اداره 
 . اطالعات شهرستان اورميه دستگير شد

هاشم شاهين نيا،   ، 85 اسفند 2  در ◄
... ابراهيم مومني، حميدرضا برهاني و 

رازقي، جمعه شب و در پي تشنج 
احمد باطبي، به دليل عدم وجود 
آمبوالنس، وي را به بهداري منتقل 

زشك  ساعته پ2كردند، اما تاخير 
بهداري در رسيدگي به وضعيت باطبي 
. باعث اعتراض اين زندانيان شد

شوراي انضباطي زندان نيز پس از 
دريافت گزارش مربوط به اين 

 8و 7 تن را به اندرزگاه 4اعتراض، اين 
كه محل نگهداري زندانيان موارد 

 . مخدر ميباشد، انتقال داد 
بنا به نوشته سايت   ، 85 اسفند 3 در ◄
، احمد " آزادي احمد باطبيتهكمپ"

باطبي در اعتراض به بازداشت همسر 
خود ، دكتر سميه بينات دست به 

 همسر او  را . اعتصاب غذا زده است 
 .زاد كرده اند آ

سعيد درخشندي  ، 85 اسفند 4   در ◄
و ابوالفضل جهاندار، از فعاالن 
دانشجويي به ترتيب به سه و دو سال و 

اين .  شدندنيم حبس تعزيري محكوم
فعاالن دانشجويي به اتهام توهين به 
مقامات، اقدام عليه امنيت ملي و 
اجتماع و تباني به جهت برهم زدن 
امنيت كشور به سه و دو سال و نيم 

 .حبس تعزيري محكوم شدند
وكيل مدافع  ، 85 اسفند 4  در ◄

عضو اسبق انجمن  كيوان انصاري،
 اسالمي دانشگاه امير كبير از محكوميت
موكلش به سه سال و نيم حبس تعزيري 
خبر داد و گفت نسبت به صدور اين 

 . راي اعتراض خواهيم كرد
جلسه رسيدگي به  ، 85 اسفند 5   در◄

اتهامات منصور اصانلو، رييس سنديكاي 
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 .  دادگاه انقالب تهران برگزار شد
 عبداهللا مومني، ، 85 اسفند 6 در ◄

سخنگوي سازمان دانش آموختگان 
ماموران : ه است ايران اسالمي گفت

اداره اطالعات غروب روز پنج شنبه با 
مراجعه به دفتر ادوار تحكيم شاخه 
گيالن و ارايه كارت رسمي اقدام به 

سيد كوهزاد , بازداشت آرش بهمني
زاده دبيران   اسماعيلي و بابك مهدي

ر و رساني حقوق بش  هاي اطالع  كميته
 .مالي اين تشكيالت كردند

بنا بر گزارشات  ، 85 اسفند 6  در ◄
رسيده از زندان كرمانشاه فرهاد وكيلي 
تحت انواع شكنجه هاي جسمي و 

فرهاد وكيلي كه به . روحي قرار دارد 
جرم ارتباط با گروه هاي مخالف نظام 
دستگير شده است بارها توسط 

 تحت انواع شكنجه واواكبازجويان 
 . سمي و روحي قرار گرفته استهاي ج

همسر حسن   ، 85 اسفند 6  در ◄
 گر آثار   صراحي، ويراستار و تصحيح

 ترس ديكتاتور
 

واليت « تا) ع(از واليت علي
 علي خامنه اي» مطلقه

 
روش معمول درنظام واليت مطلقه در 
بر خورد با دگر انديشان آزاديخواه 
داغ و درفش وزندان و شكنجه ،به 

ف به گناه ناكرده يا انصراف قصد اعترا
نامه آقاي مهدي (   از بيان حق است 

اميني زاده به خاتمي سندي ديگر 
اما اين كور دالن ) . گواه بر اين امر

غافلند كه آزادي و آزادگي را نه 
. ميتوان در بند كرد و نه ميتوان كشت 

اين انسانيت و كرامت شكنجه گر مامور 
ان  بر وقدرتمدار آمر است كه با طغي

صراط مستقيم آزادي وغفلت از نور 
كرامت فطري خويش به ظلمات 
استبداد وددمنشي در ميغلطد تا او 
ناتوان گردد و از ياد ببرد كه بني آدم 
اعضاي يك پيكرند و بر ديگري ظلم و  

اما اين تنها آمران . شكنجه را روا بدارد
و عوامل آنها نيستند كه در نظامهاي 

يتي را فراهم مي استبدادي چنين وضع
سكوت در مقابل اين اعمال ، به .آورند

هرعنوان، دست مستبد را در گسترش 
همه آناني كه . استبداد باز ميگذارد

عمل ناحقي را ميبينند ودر مقابل آن 
سكوت ميگزينند در گسترش بيداد 

مثال، در ايران، حاكميت، . مقصرند
مدعي نظامي مذهبي است كه بر تفكر 

ا دارد كه معتدلترين نوع واليت فقيه بن
 آن نظارت فقيه است كه آقاي منتظري

 
 
 

اي از ناپديد   اهللا طالقاني در نامه  آيت
 ماهه همسرش ابراز نگراني 10شدن 
 با ،ناهيد سيادت در نامه خود  .كرد

 ماه 10اشاره به اينكه همسرش بيش از 
با تمام : است مفقود شده، آورده است

ام و مفقودي   تالشي كه اينجانب كرده
 تهران به نيروي انتظاميايشان را 

ام   بزرگ اطالع داده و خود و خانواده
ها،   به پزشكي قانوني و كليه بيمارستان

بانك اجساد، پزشكي قانوني كهريزك، 
كميسيون حقوق بشر اسالمي، دادگاه 
انقالب و خالصه آنچه كه در توان يك 

هايي كه در جامعه   زن با محدوديت
يك زن موجود است، مراجعه براي 
اي   ام ولي تا به امروز نتيجه  كرده
ام و خبري از ايشان به دست   نگرفته
تقاضا دارم از هر انساني كه . ام  نياورده

از ايشان اطالعي در دست دارد به 
اهللا   مجتمع فرهنگي مرحوم آيت

پيش از اين نيز  .طالقاني اطالع دهد
برنگار وگو با خ  اعظم طالقاني در گفت

 از ناپديد شدن ويراستار و "ايلنا"
 .گر آثار پدرش خبر داده بود  تصحيح

 دبير سابق انجمن  ، 85 اسفند 7 در ◄
اسالمي دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي اهواز از تاييد نهايي حكم 
كميته انضباطي مبني بر توبيخ كتبي با 
درج در پرونده براي سه فعال 

 . ر داددانشجويي اين دانشگاه خب
اطالع داده شده   ، 85 اسفند 7  در◄

ي رسيدگي به اتهامات  جلسهاست كه 
هاي  مديران مسوول نشريه

صبح «،»ايران«،»اسرار«،»اعتماد«
 اسفند ماه 20» هنر آشپزي«و » زندگي
 دادگاه كيفري استان 76ي  در شعبه

ي  تهران، با حضور هيات منصفه
 . شود مطبوعات برگزار مي

 به گزارش  ، 85فند  اس7   در ◄
محمد ، فعاالن حقوق بشر در ايران 

نويسنده يك كتاب مذهبي ( ابراهيمي 
كه به دليل فعاليت هاي مسالمت آميز ) 

و  عضويت در سازمان علم ، حق و 
عدالت بازداشت شده است به مدت 
يكسال است كه در سلول هاي 

 209انفرادي بازداشتگاه مخوف 
 . نگهداري مي شود

 

معتقد است و افراطي آن واليت بدان 
بناي اين حكومت ، . مطلقه فقيه ميباشد

خواننده ( بر خون ريزي نهاده شد 
گرامي بياد مي آورد كه نظام واليت 

فقيه از همان ابتدا، بر خورد با مخالفان  
اين نظريه را، با نظارت فقيه، با چماق و 
ضرب و شتم وزندان و شكنجه و اعدام 

 60از كودتا در سال آغاز كرد كه پس 
با كشتار به سوي مطلق شدن رفت تا 
اينكه بر جان و مال و ناموس مردم 
واليت مطلقه يافت به طوري كه با 
حكم آقاي خميني در سه شب هزاران 
زنداني در بند، اعدام شدند تا  واليت 
مطلقه استقرار يابد و پس از آن ولي 
فقيه چاره ادامه حكومت خود را در 

رعب و حركت قسري يافت النصر بال
كه نظريه پردازان و مدعيان آن 
مصباح يزدي و سيد علي خامنه اي 

اينان مدعي حكومتي بمانند .ميباشند
اما حقيقت امر .  اند) ع(حكومت علي

اين است كه  باحكومتي به روش و 
منش حكومت معاويه و يزيد در پوشش 
حكومت علي بساط ظلم و جور را 

وال اين است، حال سئ.  گسترده است 
سكوت آقايان علماي حوزه و آناني 
كه ادعاي دينداري و دينمداري 
ميكنند را چگونه بايد تعبير كرد؟ بر 
آقايان خامنه اي و رفسنجاني واحمدي 
نژاد و امثالهم حرجي نيست چه، خود 
از بانيان ومجريان اين سركوبند 

آقايان  اصالح طلب بخصوص آقاي .
گها و خاتمي مدعي گفتگوي فرهن

تمدنها چه ميكنند؟ گفتگو فقط با اغيار 
يا نميدانند كه در ايران آجايز است؟ 

يا .   چه ميگذرد؟ بعيد است كه ندانند
ميدانند و خود نيز همراهند كه ظاهرا 
چنين است چون جز اين دليلي بر 

ويا اين .  سكوتشان نميشود يافت
جنايتها را به تمدن و فرهنگ و اين 

آيا اين .   يدانندچيز ها مربوط نم
كه فرماني است ) ع(آقايان از نامه علي

براي حكومت بي اطالعند يا معتقدند 
او روش حكومت را نميدانست و بي 
سياست بود؟ آيا نميدانند كه واليت 

بر اساس حق و احترام به ) ع(علي 
كرامت انسان بود؟ مگراو از ظلمي كه 
درحوزه حكومتش بر دختري يهودي 

ياشفت؟ آيا نميدانند آقاي شده بود بر ن
خامنه اي و اعوان و انصارش، آقايان 

 "خبرگان" كه در "علماي خبره"
رهبري جمعند  كه شرمشان نمي شود 
از اينهمه نقض حقوق و بيعدالتي كه در 
حق مردم ايران روا ميدارند وخود را 
پيرو مكتب علي مينامند، غاصبند،حتي 
غاصب دين خدا به منظور اسباب 

گمان ندارم كه .ردن آن؟قدرت ك
درتاريخ معاصركمتر حكومتي به اندازه 
نظام واليت مطلقه فقيه و از سوي 
ستون خيمه هاي آن، اين دين بازان 
تشنه قدرت،به اسالم بخصوص تشيع 

اما راست قضيه . جفا روا داشته باشد
اين است كه همه اين جماعت جزيي 
از دستگاه ظلمه اند ودر ترس ديكتاتور 

 تا خود را از قيد بندگي شريك و
قدرت رها نسازند شهامت ابراز حق،و 
پذيرش آن، حتي اگر به ظاهر به ضرر 

اگر چه ابراز حق . آنان باشد را نميابند
هرگز به ضرر انسان نيست،بلكه او با اين 
عمل در خور صفت انسان و بر خوردار 

درنظام . از كرامت خويش ميگردد
براز حكومتي واليت مطلقه سيد علي،ا

عقيده با صراحت و بدون ترس از 
زندان و داغ و درفش آرزوي جمع 
كثيري از مردم است و چه انسانهاي 
بسياري كه در اين راه شهادت را 
پذيرفتند در حاليكه  در دوران 

او نه تنها حق سئوال ) ع(حكومت علي
و نظارت بر حكومت را از آن مردم 
ميدانست بلكه نهاد هاي حكومتي را به 

 :هم كردن اسباب آن فرمان ميدادفرا

براي مردمي « : از نهج البالغه53نامه 
كه به سوي تو مي آيند و سخني دارند 
فرصت و امكانات مساعدي فراهم آور 
كه خودت ديدگاه آنان را آزادمنشانه 
و با مهر و مدارا و تحمل و شكيبايي 
. بشنوي و به كارشان رسيدگي كني

ل ده و براي آنان نشست همگاني تشكي
درهاي آنجا را بر روي همه بگشا و به 
خاطر خدايي كه تورا آفريده است 
فروتني پيشه ساز و نگهبانان و ماموران 
حكومت را از آن نشست دور ساز تا 
هركس با صراحت و بدون ترس و 
لكنت زبان ديدگاه خود را درهمه 
امور با تو در ميان نهد و هر نظر 

ويد،چرا اصالحي و انتقادي دارد، بازگ
كه من بارها از پيامبر خدا شنيدم كه 

در قلمرو جامعه و نظامي كه :فرمود
حقوق شهروندان و مردم فاقد قدرت و 
امكانات، با صراحت و شجاعت و بدون 
وقت كشي و بهانه جويي از زورمندان 
و صاحبان قدرت و مقام كه در پشت 
حلقه ها و پرده هاي مرئي و نامرئي 

 هرگز آن ، نشودامنيت هستند، گرفته
جامعه و حكومت از فساد و تباهي، 
پاك و پاكيزه نشده و روي سعادت و 

 ».رستگاري نخواهد ديد
از انتقاد و نظر اصالحي ) ع(   علي 

ترس و واهمه نداشت چون حكومت 
خويش را بر حق بنا نهاده بود ونه بر 
قدرت، ديدگاه او استبداد را بر 

 :او فرمود.نميتابيد
دم،حكومت و دولت از هان اي مر« 

آن شماست و كسي را در آن، حق 
ويژه اي نيست، جز آنكه شما او را بر 
اساس حق و عدالت براي اين كار بر 

 )193ص/3ج/كامل ابن اثير(».گزنيد
پيامبر گرامي با من پيماني بست ... « .. 

اي فرزند ابي طالب، : و فرمود
زمامداري و مديريت جامعه از آن 

و شايسته ترين توست، چرا كه ت
انسانهايي، با اين وصف اگر مردم بدون 
كشمكش و با شور و شوق، به حكومت 
تو رضايت دادند براي اداره جامعه بپا 
خيز اما اگر چنين نبود آنان را به حال 

/ مستدرك نهج البالغه( »..خود رها ساز
  )30ص/2باب

اينها نمونه هايي ي از روش و منش 
آنچه كه بود و اما )ع(واليت علي 

امروز در ايران ميگذرد سلب حقوق از 
مردم وغصب آنها از جانب مدعيان 

كه جعل (دين است كه با واليت مطلقه 
روش و ) و بدعتي در دين بيش نيست

منشي كامال متضاد آن فرامين را به 
اجرا ميگذارند  گرچه بر تمامي 
انسانهاست كه بر هرآنچه از بيعدالتي 

ه ايران و ما است بخروشند اما آنچه ب
ايرانيان مربوط است تا دفاع از حقوق 
را عموميت ندهيم و از هر فرد، با هر 
عقيده و مرامي كه در بند است به 
صرف اينكه از مرام او خوشمان نمي 
آيد ،دفاع نكنيم و آزادگي را روش 
نكنيم و آزادي را پاس ننهيم و صداي 
اعتراض خود را بر بيدادي كه بر انسان 

ر ايران روا ميدارند را به ايراني د
گوش جهانيان نرسانيم ،ميدان در 
اختيار بيدادگران خواهد ماند 
وصاحبان قدرت و مقام كه در پشت 
حلقه ها و پرده هاي مرئي و نامرئي 
امنيت هستند يكه تازان آن ميمانند ، 
خواه بنام مهروزي خواه اصالحات 

 و "سازندگي"،خواه ملغمه اي از 
 "وردگان از وسرخ"اصالحات"

خيز برداشتن آقاي . اصولگرايي
رفسنجاني براي كسب قدرت بر اين 

 . امر شهادت ميدهد
jmpaknejad@yahoo.fr   
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انقالب دوم موجب شد سرمايه هاي *  
علمي و فرهنگي و فني و تخصصي  و  
فكري كشور از ايران به سوي 

ه اصطالح دشمن سرازير كشورهاي ب
از دو  مار بيشآ بر اساس . شوند 

ميليون متخصص در اين مدت از ايران 
 افرادي مانند ،نهاآ و  به جاي رفته اند

عباس عبدي و ميردامادي و حجاريان 
و الجوردي و ضرغامي و بهزاد نبوي و 

مدير امور ... هاشمي و خامنه اي و 
ن شده اند و آكشور و بلكه صاحب 

  . روز سياه نشانده اند  را بهكشور
ايران انقالب دوم موجب شد تا * 

 هزاران نفر از  شود و  تحريم هاگرفتار
 نيز و » خوند ها آخوندها و بچه «آ

هزاران نفر از وابستگان به دانشجويان 
پيرو خط امام و سردمداران نظامي و 

 سرمايه هاي چند ده ميليارد  سياسي
 بيش از  برابر، در ، وپيدا كنيم  ي تومان

 در صد از مردم ايران به كام فقر 25
 و اين داده نقل  .كشانده شوندمطلق 

مار اعالم شده وزير آ از مي شوند
  مستند هستند به اقتصاد و دارايي و

صدها پرونده اختالس و فساد مالي 
مسئولين كشور در دادگاههاي عمومي 

  .و انقالب 
انقالب دوم موجب شد كه تحريم * 
ي كشورهاي غربي و شرقي به خاطر ها

لت آعمليات نابخردانه چند دانشجوي 
 كه در پشت سر انان امريكا و فعل شده

 ،  قرار داشت.. سازمان سيا و موساد و 
در همان دوران اول محاصره 

 درصد 20اقتصادي، واردات كشور 
   .گرانتر تمام شوند

انقالب دوم موجب شد تا افرادي * 
 هاشمي و احمدي مانند خامنه اي و

 رياست جمهوري يك كشور  مقام اد ژن
پست كنند و نمايندگي از اسالمي را 

ملت ، جاي به نمايندگي از قدرت 
 افراد مضحكي مانند . خودكامه بسپارد 

عسكر اوالدي و زاهدي و سليماني و 
رجايي و بهزاد نبوي و الجوردي و 
مرتضي نبوي و فالحيان و دري نجف 

 موسوي و حسن ابادي و ميرحسين
به ... حبيبي و مرعشي و رضايي و 

. برسند .. وزارت و رياست و معاونت و 
يا جوانان اين كشور از اينكه اين آ

احساس نان حاكم شده اند آافراد بر 
 مي بينند  وقتي تحقير نمي كنند؟ 

خامنه اي با اين درجه از فهم و درك 
اد با اين ژرهبرشان است و احمدي ن

داني رييس جمهورشان و همه جهل و نا
 فريب و دروغگويي ، نماد زاهدي 

موزش عاليشان و عباسعلي آوزير 
ن همه پرونده دزدي و آعليزاده با 

فساد و جاسوسي و ادم كشي دادستان 
ميردامادي و عباس عبدي  و نشان 

رئيس مبارزان سياسيشان و  مشكيني 
مجلس خبرگانشان و پورمحمدي وزير 

 را خوار و  هستند،  خودكشورشان
 خفيف نمي يابند ؟ 

انقالب دوم موجب از دست رفتن   *
كليه سرمايه هاي ايران در خارج از 

مار بر اساس ميزان آ. كشور شد 
دالرهاي درخواستي ايران كه در 
بانكهاي امريكا مسدود شده است اعالم 

 . شده  
 

نمونه از  اين سه در زير *
برداشت ها و و پس ندادن ها را 

 .م مي اوري
 
 سرپرست ، محمود كاشاني«سيد ... ●

، سابق هيئت ايران در ديوان داوري 
ايران و مأمور رسيدگي به دعاوي 

... «:  از يكديگر، گفته است آمريكا 
خواسته مجلس از سوي اشخاص 

 و  بهزاد نبوي (مذاكره كننده ايراني 
)  دكتر افتخار جهرمياو،مشاور حقوقي 

از . شته نشدبه درستي به مورد اجرا گذا
كه [هاي بانكي ايراني  مجموع سپرده

برپايه مذاكرات اشخاص مذاكره 
كننده ايراني و نمايندگان دولت 
آمريكا بيش از ده ميليارد دالر تعيين 

تنها رقمي، حدود چهار ] شده بود
به حساب ] در دو مرحله[ميليارد دالر 

مابقي . بانك مركزي ايران واريز شد
ان بازپرداخت نشد ها به اير اين سپرده

و به گونه واقعي در اختيار دولت ايران 
 اشخاص مذاكره كننده …قرار نگرفت

به دولت آمريكا وكالت  ايراني،
 ميليارد و 3اند كه از محل رقم  داده
هاي   ميليون دالر مزبور، بدهي668

دولت ايران را به بانكهاي آمريكايي و 
!... غيرآمريكايي بازپرداخت كند

ها و  ان و رقم اين بدهيتشخيص ميز
اينكه آيا اساساً جمهوري اسالمي ايران، 
تكليفي به بازپرداخت آنها داشته است 
يا نه به عهده دولت آمريكا است، 

آنكه حق اعتراضي براي دولت  بي
 ... بيني شده باشد ايران پيش

 27/2/1377» جامعه«روزنامه 
سردار كوچك زاده در مصاحبه با  ●

 الحسين اعالم كرده نشريه يا لثارات
 ميليارد از سرمايه 6/19بود كه بيش از 

هاي ايران هنوز در امريكا به صورت 
ن آبلوكه شده باقي مانده و بسياري از 

را به خاطر برخي زيانها برداشت كرده 
 .اند 
 ميليون 90جهت اطالع بگويم كه  ●

ن را به خاطر شكايت يك نظامي آدالر 
به گروگان امريكا كه زماني در لبنان 

گرفته شده و از ايران شكايت كرده 
 . شده است  برداشت ،بود

 
شرايط دو كشور ايران و * 

امريكا در زمان تصرف سفارت 
 امريكا 

 
براي اينكه از اوضاع و احوال دو 

  سفارت امريكا كشور در زمان تصرف
 موقعيت  است  بهتر پيدا كنيم ، اطالع 

گروههاي حاكم در دو كشور و جناح 
اين : هاي رقيب را بررسي كنيم 

تسخير يا آر ما معلوم مي كند بررسي ب
يا نه  بموقع و ضرور بود سفارت امريكا 

در اين تسخير چه سود و بهره اي  ؟
نصيب جنگ طلبان و بحران سازان مي 

  سازيبحران چه كساني با  شد ؟
چه نيازي به وجود  مخالف بودند ؟

ر بحران و تغييرات سياسي در دو كشو
 ؟ بود 

 
 : گروههاي حاكم در ايران ●
   

ن آبراي بررسي وضعيت ايران در    
اين اتفاق بايد  افتادن زمان و چرايي 

تا  پرداخت به نيازهاي حاكمان اصلي 

 به چه دليل اين حاكمان نياز دانست 
 :گرفتن گروگانگيري داشتند به انجام 

ن حادثه گذشته آحال كه سالها از      
اوضاع و احوال مي توان  بهتر ،است

در  زيرا  . را بررسي كردن روزها آ
ماجرا مي ن آ از ي كه  سال 27طول 

 ند اسناد بيشماري منتشر شده اگذارد، 
  در مصاحبه ها،و مسئولين هر دو كشور

و در نوشته ها  چرائي و چگونگي 
روشن كرده رويداد گروگانگيري را 

ن تحقيق كرده آمحققاني در باره . اند
از . نتايج كار خود را انتشار داده اند و 
نها كه از ماجرا و سازش پنهاني بر سر آ

گاه شده اند، بسياري كشته آگورگانها 
نكه در باره طراحي آبا .  شده اند 

طرح گروگانگيري در امريكا و انتقال 
اقدام « ن به ايران و تبديل شدنش به آ

، » انقالبي دانشجويان پيرو خط امام 
 در امريكا انجام و انتشار يافته تحقيق ها

ن آ، در ايران ، سانسور مانع از  اما اند، 
مران آشده است تحقيق انجام گيرد و 

و مأموران مجري طرح گروگانگيري 
شناخته شوند و دانسته شود، براي مثال، 
چرا بهشتي كه روزهاي اول با 

« گروگانگيري مخالف بود، بعدها 
ي صدر و توئي بر ضد بنآگروگانها را 

كرد ؟  هنوز براي سر » كارتر 
النه «  واقعيت تصرف وردن از آدر

 . مي بايد مطالعه كرد » جاسوسي 
 كوشيده يم ه انجا كه توانستآما تا        
در يم  و ه ايافتنچه را  كه آو ايم 

اختيار محققان و مردم ايران قرار مي 
ورد آدهيم بدان اميد كه اطالع اطالع 

شكار آامي واقعيت را و اطالع ها تم
  .گردانند 

چرا حاكمان ايران جوانان     اما 
 طرحي  انجام چنين سويدانشجو را ب

ن آانجام  به ي سوق دادند و چه نياز
 : داشتند؟ 

اين امر كه مردم خود با توجه به     
انقالب را انجام داده بودند و تمايل 
عمومي بر اين نبود كه روحانيان بر او 

 گل  برگلوله  و پيروزي حاكم شوند
تشنه » روحانيان « بهانه اي به دست 

قدرت نمي گذاشت ، و نيز با توجه  به 
 مهندس بازرگان حكومت كه اين امر 

« ورده و آرا خميني خود بر سر كار 
عنوان گرفته بود،  » دولت امام زمان 

نمي » روحانيان « بدون بحران 
. توانستند  دولت را تصرف كنند 

ئي كه به تقليد از لنين ، در كار گروهها
انقالب دوم و تصرف دولت با توسل به 

« خشونت بودند، كمك بزرگي به 
اما . قدرت طلب كردند » روحانيان 

هنوز به يك بحران بين المللي نياز 
بردن شاه به امريكا از سوي كساني . بود

به اتفاق ( چون راكفلر و كيسينجر 
)  ي اشرف پهلوي سه طراح گروگانگير

و نوع برخورد حكومت بازررگان با 
بردن شاه به امريكا، فرصت طالئي را 
براي ايجاد بحران و بر انداختن 
حكومت بازرگان و تصرف دولت 

گروگانگيري انجام .  ورد آفراهم 
گرفت و با استعفاي مهندس بازرگان از 
نخست وزيري ، احمدي خميني از بني 
صدر خواست هيأت وزيران خود را 

اما بني صدر شرائطي در . يل دهد تشك
ورد و بهشتي و موسوي اردبيلي و آكار 

نها به آ.  ساعت ناپديد شدند48باهنر  
قم، نزد خميني رفته و او را متقاعد 

كرده بودند هرگاه شرائط بني صدر 
پذيرفته و او نخست وزير شود، دولت 

. بالمره از دست روحانيت بدر مي رود 
فقيت بخصوص كه تقصير عدم مو

حكومت بازرگان نيز به پاي روحانيت 
موافقت او را به . نوشته شده است 

وردند كه هيأت وزيران جديد آدست 
تشكيل شود و زير نظر شوراي انقالب 

 . اداره شود 
زماني هاشمي رفسنجاني در جلسه      

 خطر براي ما : وعاظ تهران گفت 
  . افكار اقاي بازرگان و بني صدر است

ثر از أ با انديشه هاي ما كه متنهاآزيرا 
ما . هري است مخالف هستند افقه جو

براي اولين بار حكومتي در ايران به 
ورده ايم واين حكومت شيعي آوجود 

اولين حكومت و تنها حكومت شيعي 
ن را حفظ كنيم آجهان است   و بايد 

 .ن برسانيم آتا به دست صاحب 
اولين و تنها حكومت شيعي جهان      
مدن به ناگاه بر آ سر كار رمان باز ز

 تعهدهاي پيش از انقالب و خالف تمام 
 ن شد كه، به زور، آ بر ،انقالبدوران 

مردم را از همان روز اول به بند 
  سركوب هر چه شديد تر، بكشاند و با 
. د  كن تحميلمردم را بر يه واليت فق

 مردم ، هنوز چند صباحي نگذشته 
. فتاده اندمتوجه شدند در چه چاهي ا

با عقده چند صد مدعيان،  اين دانستند 
 به سرعت حاكميت صدند در ، ساله

نخستين . بر قرار كنند مطلق خود را 
انتخابات رياست جمهوري ، فرصتي 
بود كه مردم  مخالفت كامل خويش را 

در . با استبداد روحانيان اعالم كنند 
ن انتخابات، نامزد  روحانيان استبداد آ

 4حبيبي بود كه كمتر از طلب، حسن 
فرستاده هاي رسانه  . ورد آدرصد رأي 

هاي گروهي جهان گزارش كردند 
كه مردم به بني صدر رأي دادند براي 

نها حكومت نكنند آاين كه روحانيان بر 
انتخاب بني صدر و روش او كه . 

فراخواندن مردم به حضور در صحنه و 
عمل به مسئوليت بود،  به ترتيبي كه 

 رفسنجاني در عبور از بحران و هاشمي
صحبت هايش توضيح مي دهد، 

ن داشت كه با آاستبداديان را بر
استفاده از گروگانگيري و تحريكات 
مرزي و متالشي كردن ارتش، زمينه 

. تجاوز عراق به ايران را فراهم كنند 
با تقلب در انتخابات، به دستور خميني، 

و با » مجلس را در دست بگيرند « 
نهاني بر سر گروگانها با گروه سازش پ
 بوش ، دست به كودتاي –ريگان 

بدين ترتيب، رويداد . خزنده بزنند 
گروگانگيري مسلم مي كند بحران را 

بحران، . ورد آيك طرفه نمي بوجود 
نهم بحران بين المللي دو طرف مي آ

طرف امريكائي خواستار . خواهد 
بحران، گردانندگان حزب جمهوري 

 طرف ايراني خميني و خواه بودند و
  .دستياران روحاني و غير روحاني او

حاكميت با سوء استفاده از اعتماد    
مردم و تشكيل حزب جمهوري اسالمي 
ايران كه ترفندي براي فريب مردم 
بود و گرد امدن توطئه گران حاكم از 
جمله بهشتي و هاشمي و خامنه اي و 

موسوي اردبيلي و با استفاده از چهره 
مكال مانند ديالمه و رجايي و هاي 

عسكر اوالدي و الجوردي و مير حسين 
و همچنين ... موسوي و بهزاد نبوي و 

 :استفاده از دو گروه 
  ايران  و حزب  »اسالمي «توده  حزب

زحمتكشان به رهبري مظفر بقايي و 
 در حزب  تام االختيار اوهنمايند

 در  دسيسه هاي اين جمهوري اسالمي
،  طرح كودتا حسن آيتيعني ، گروه 

بر ضد انقالب ايران در   خزنده ،
هدفهايش و منتخب مردم ايران و 

  -براي استقرار دولت استبدادي وابسته 
 مرداد بر ضد 28كودتاي همانند 

 كه با  مصدق حكومت ملي دكتر
  به -شركت همين دسته ها انجام شد 

وري آدر خور ياد. اجرا گذاشتند 
يت آ حس است كه واليت فقيه را

طرح كرد و اسنادي كه از خانه بقائي 
مد، مسلم كرد كه طرح آبدست 

انگليسي و به قصد جلوگيري از استقرار 
مردم ساالري در ايران ،  طراحي و از 

 .  يت، مطرح شده است آطريق حسن 
ها به گروهبا توجه به وابستگي اين     

بر اساس اسناد  و انگليس، كه امريكا 
با توجه  و يد نيست  محل تردموجود 

به گروگانگيري و ديگر نقشه ها كه به 
مدند ، جاي ترديد باقي نمي آاجرا در 

ماند كه هدف مشترك بحران سازان 
نها و آامريكائي و همدستان انگليسي 

 مالساالران عبارت بوده اند از
 تسخير سفارت امريكا  ●
  بازرگان  برانداختن حكومت●
 تثبيت واليت مطلقه فقيه ●
 اگر انحالل ارتش و  اجراي طرح ●

ن و تبديل سپاه آنشد، متالشي كردن 
پاسداران به ستون فقرات استبداد 
مالساران كه از عوامل تعيين كننده 

 .حمله عراق به ايران شد 
 معامله پنهاني با طرف امريكائي ●

 بوش –بحران سازي يعني گروه ريگان 
  .  
 با شعارهائي جنگ  نعمت خواندن ●

نصف ايران برود بهتر از «  : چون
ما « و » . نست كه بني صدر پيروز شودآ
ن پيروزي را كه با اين ارتش بدست آ
ايران از بين « و   » يد نمي خواهيم آ

 ...و» برود مهم نيست، اسالم بايد بماند 
، بني صدر  بر ضد انقالب و كودتا ●

  رئيس جمهوري منتخب مردم ايران 
اعدام  اعدام و  بكار انداختن ماشين●

 دسته دسته جوانان ايران 
در سود دامه جنگ ايران و عراق  ا●

انگلستان و امريكا و اسرائيل و 
مالساالران و رانت خواران كه با 
كودتا دولت و اقتصاد را در اختيار 

 . خود گرفتند 
ن روز دانسته آ    از جمله اموري كه 

نبود و امروز دانسته اند، يكي اينست 
ن نسبت كه مالساالران در كار كه بهما

تصرف دولت پيش مي رفتند، نيازشان 
به قدرت خارجي بعنوان تكيه گاه 

 اينها حكومت دموكراتها . بيشتر مي شد 
را در امريكا تكيه گاه استواري نمي 

سرنگون شدن ( زيرا به تجربه . دانستند 
دانسته بودند كه نمي تواند ) رژيم شاه 

و چون   .نها را نگهداردآرژيم 
جمهوريخواه ها در گروگانگيري نقش 

نها ، مي آداشتند، معامله محرمانه با 
 مدن آ روي كار  موجب توانست 

 15در صفحه
 

 2 -خواند » انقالب دوم « ن را آگروگانگيري، خيانتي كه خميني 
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  امروز مي  .جمهوري خواه ها شود 
ن روز،  در محفلهائي چون آدانيم كه 

محفل گردانندگان حزب جمهوري 
تو بر ضد آاز گروگانها مثل ( اسالمي 

و ) تر بايد استفاده كنيم بني صدر و كار
بود،  اين » بيت خميني « محفلي كه 

از . موضوع، مورد گفتگو بوده است 
اين رو،  تماسها با حزب جمهوريخواه 

هنوز .   ، شروع شده اند 1980از بهار 
اما  توطئه . جنگ روي نداده بود 

كودتا توسط بختيار در پي معامله با 
 تادن فرس. عراق ، ترتيب داده شده بود 

كماندو بظاهر براي رها كردن 
. گروگانهاي امريكائي ، انجام شده بود 

به سخن ديگر، بهانه ها براي متالشي 
كردن ارتش به دست مالساران افتاده 

متالشي شدن ارتش ، صدام را به . بود 
سا اميدوار كرده و جنگ آپيروزي برق 

. را اجتناب ناپذير گردانده بود 
نصرف كردن كوشش بني صدر براي م

صدام از ارتكاب جنايت جنگ نيز به 
 .جائي نرسيده بود 

     چرا جنگ را مالساالران نعمت 
ن را آخواندند و با كودتا اسباب ادامه 

نها هم به اندازه آوردند؟ زيرا آفراهم 
انگليس و امريكا و اسرائيل و رژيمهاي 
منطقه نياز داشتند نيروهاي محركه اي 

زاد كرده آقالب را تخريب كنند كه ان
، به يك جنگ طوالني مدت . بود 

سركوب را تا مالساري امكان مي داد 
خود ادامه دهد استبداد كامل استقرار 

 بوش ايجاب –سازش پنهاني با ريگان . 
 جنگ پايان 60مي كرد در خرداد 

نپذيرد، بر ضد بني صدر كودتا شود و 
جنگ ادامه يابد و سركوبها تشديد 

 در جبهه يروزي  بعد از پ.شوند 
نيز فرصت ديگري براي پايان خرمشهر 

دادن به جنگ ايجاد شد اما  
ن شدند كه اين آمالساالران مانع از 

جنگ . فرصت نيز مغتنم شمرده شود 
 .  سال ادامه يافت 8بمدت 

 
 گروههاي حاكم در امريكا  ● 

 
      امريكا در موقعيت بعد از جنگ 
ر ويتنام و شكستش در اين جنگ قرا

افتضاحهاي حكومت . داشت
نها، سبب آجمهوريخواه ها كه يكي از 

استعفاي نيكسون شده بود،  تمايل به 
انزوا و اخالق سياسي را قوت بخشيده 
و موجب به رياست جمهوري رسيدن 

تمايلهاي سلطه . كارتر شده بودند 
طلب حزب جمهوري خواه ، براي 
بازگشت به قدرت  نياز به ايجاد روحيه 

.  در جامعه امريكائي داشتند تهاجمي
در ايران انقالب شده و يك رژيم 
.  دست نشانده امريكا سقوط كرده بود 

گروگانگيري در ايران، مي توانست 
به رياست : ورد آچندين هدف را بر

جمهوري رسيدن نامزد جمهوريخواه 
ها و  در پيش گرفتن سياست تهاجمي 

بزرگ كردن بودجه نظامي : در جهان 
 ...ه نظامي وو مداخل

در رابطه با جريانات سالهاي اول     
انقالب ايران اين مسئله را به خوبي مي 

سياست . توان مشاهده نمود 
قدرتمداران امريكا همواره بر اين 

استوار بوده است كه به هر صورتي كه 
ممكن است اجازه حاكميت ملي 
خواهان و طرفداران حكومت هاي 

ند زيرا ملي را در كشورهاي ديگر نده
ملي تنها  به خوبي ميدانند كه نيروهاي
موزه ها آنيروهايي هستند كه بر اساس 

متكي بر اصول استقالل و انديشه هاي 
 سياستمداري زادي ، بنا دارند برآو 

و كشور را در راه حق طلبانه كشور 
بر كسي پوشيده . رشد به پيش بردن 

نيست كه امريكا و انگلستان و رژيمهاي 
 خواستند تجربه مردم منطقه نمي

 . ساالري در ايران موفق شود 
 در رژيمي جمهوري خواهان نياز به     

كه وابستگي ايران داشت كه بتواند 
ايران را به غرب و در نتيجه جريان 
ثروت ملي به غرب را هرچه بيشتر كند 

گرايشهاي مردم ساالر را سركوب . 
كند و خيال رژيمهاي منطقه را از 

ب ايران بياسايد و اختيار اثرات انقال
 . ن امريكا كند آاوپك را بارديگر از 

     گروگانگيري تنها رويداد طراحي 
. شده در تاريخ امريكا نيست 

رويدادهاي ديگري وجود دارند كه 
گاه شده اما گذاشته آنها آحكومت از 

حمله ژاپن به بندر . است انجام گيرند 
هاربر  در جريان جنگ جهاني دوم و  

غاز قرن آ در  سپتامبر 11 رورهاي ت
هرگاه فرض كنيم حكومت . جديد 

 سپتامبر 11بوش از وقوع ترورهاي 
اطالع نداشته است، اما استفاده از اين 
رويداد براي تغيير سياست خارجي و 
. نظامي امريكا ، محل ترديد نيست 

را  » دكترين جنگ پيشگيرانه « بوش 
ويز دو جنگ در افغانستان و آدست 

 . عراق و تهديد ايران به جنگ كرد 
 در جريان حمله      بنا بر اين رويه ،  

بر  قرار ، هواپيماهاي امريكا به طبس
كه درگيري ايجاد  بوده است  اين 

 هم ئي  گروگانها،  بسا نآشود و در 
تا در امريكا ، روانشناسي  . شوندكشته 

مردم امريكا تغيير كند و اتخاذ سياست 
 .اب ناپذير شود تهاجمي اجتن

در اينجا بخشي از يك تحليل را براي  
 مي اوريم هدف مذكورروشن تر شدن 

از كتاب هدف تهران نوشته جوليتو .
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پيداست كه بازي بر سر چيزي بسيار ... 
 گروگان زنداني در 53مهمتر از جان 

بازي كه مي توان  .سفارت بوده است 
ش گفت در لحظه اي حساس و از خو

انسي كليه بازيكنان تصميم به قطع ش
 .ن گرفته شد آ
روشن تر شدن قضايا بايد نگاهي  براي 

به قسمت دوم كه هرگز اجرا نشد و 
ميز فراواني آهنوز هم جنبه هاي اسرار 

 ...ن نهفته است بيندازيم آدر 
شكي نيست كه سازمان سيا طبق    

برنامه در عمليات نيروي دلتا شركت 
رماندهي ستاد كل و داشته و تحت ف

زير نظر ديويد جونز عمل كرده است 
به هر حال در اين بازي سه نكته شايان 

 :توجه است 

 اول به افشاگري كيانوري دبير كل 
حزب توده ايران مربوط مي شود او 
اظهار مي دارد كه سه هفته پيش از 
وقايع طبس از طرح امريكا مطلع شده 

مات و اطالعات الزم را در اختيار مقا
 ايگورمن از –كشوري قرار داده است 

   مه 11 – ال استامپا –تهران 
ور آدومي به افشاگري نسبتا حيرت   

يك هفته نامه چاپ هنگ كنگ مربوط 
 هفته نامه ايشياويك مدعي است :است

صادق قطب زاده وزير امور خارجه 
اجراي ايران چند روز پيش از شروع 

ته ن قرار گرفآطرح امريكا در جريان 
است و شخصي كه او را در جريان 
قرار داده كسي جز هميلتون جوردن 

اين مجله چنين ادامه ....نبوده است 
پيام مربوط به وسيله يك نفر :مي دهد 

رابط در روز اعزام وزير خارجه ايران 
به يعني روزي كه تصميم ... به پاريس 

اجراي عمليات اتخاذ مي شود به قطب 
ين پيام شامل  ا.زاده تسليم شده است

ولي دقيقا ...جزييات فني طرح نبوده 
تاكيد مي كرده كه تهاجم براي پيش 

 59 ارديبهشت 28 ماه مه يعني 17از 
 . شده است گذاريبرنامه 

 ي از بسيارايست كه سومي نكته   
  :جوانب جالب ترين نكته نيز هست 

 يك ،حدود ده روز پيش از عمليات   
تب در مجله انگليسي كه به طور مر

روزنامه فروشي هاي تهران به فروش 
مي رسيد سندي را منتشر مي كند كه 

ن جزييات يك طرح فرضي براي آدر 
 .زادي گروگانها تشريح شده استآ

اگر اين سند را مجددا مورد بررسي 
قرار دهيم شباهت هاي فراوان و غير 
قابل تصور اين طرح تئوريك با طرح 
واقعي نجات گروگانها موجب كسب 

 از لحاظ گسيل كماندو به اهميت بسيار
  ». مي شود ايران 

نوشته باال براي ما روشن مي كند كه    
ن و همچنين آامريكا و دولتمردان 

ن آر ايران بقدرت طلبدولتمردان 
 بحران ماجرا اين بوده اند با استفاده از

 ولو كار دهندميان دو كشور افزايش 
  .كشدبه يك جنگ ب

 از منقول كتاب،بخش قسمت اول    
گاه شدن باند حزب توده و كيانوري آ

خبر مي دهد كه تا حدي درست به 
ساي حزب توده ؤ زيرا ر.نظر مي رسد

ارتباط بسيار نزديكي با پدر بزرگ 
 ب داشتند و – گ –  يعني سازمان ك

ن سازمان براي اينكه حمايت خود را آ
از حزب توده در ايران نشان دهد 

اول را به اين معموال اطالعات دست 
 ان با حاكمچون اينهاسا مي داد و ؤر

مستبد ايران قرار موش و گربه بازي را 
 ملت و وطن خواهان داشتند ضدبر 

اطالعات به دفتر خميني و اين 
 . مي رساندند دستياران او

در خاطرات هاشمي رفسنجاني مي    
خوانيم كه كيانوري و عمويي براي 

تا . ند مدآدادن اطالعات به نزد ما 
اينجاي قضيه روشن مي كند كه اين 
گروه همواره با هاشمي رفسنجاني در 

ارتباط بوده اند و اخبار و اطالعات را 
 به خصوص .به ايشان مي دادند

. وداخباري كه در رابطه با امريكا ب
گاه بودن هاشمي و مسئولين بلند پايه آ

 . اجتناب ناپذير استان دولتي روحاني
اد هيچ واكنشي در اما چرا اين افر

مقابل اين عمليات از خود نشان ندادند 
كه بلنشان ندادند واكنش و نه تنها 

، رئيس  بني صدر كمتر اطالعي به 
 جمهوري و فرمانده كل قوا ندادند ؟

    واكنش خميني و هاشمي رفسنجاني 
مدن و رفتن آو ديگران، نسبت به 

نقدر سرد و بي تفاوت بود آكماندوها 
امروز، .  قابل درك نبود ن روزآكه 

بايد كه رفسنجاني است هاشمي اين 
توضيح بدهد چه اطالع قبلي از گسيل 
كماندوهاي امريكائي به ايران داشته 

 است ؟
 با سران  رفسنجاني ارتباط هاشمي   

حزب توده و داد و ستد اطالعاتي 
اشاره مي كنيم به جلسه تيمسار افضلي 

ان با اقاي هاشمي رفسنجاني كه در 
اقاي هاشمي پيشنهاد  جلسه ايشان به

مي كرد كه ارتش را به اين دليل كه 
ممكن است كارهاي ضد انقالبي انجام 
دهد منحل كنند و يا توسط نيروهاي 

نكته . ورند آمتعهد به كنترل خود در 
رفسنجاني  به هاشمي اواي را كه 

پيشنهاد مي كند نشان مي دهد كه 
الل ها خواهان انحروسحزب توده و 

 ن روزها، با آارتش بوده اند و در 
كه  قدرت طلبامريكا و روحانيون 

زمينه جنگ را ايجاد مي كردند، دمساز 
 .بوده اند

افضلي بعدهها به جرم جاسوسي     
براي روسيه به اعدام محكوم شد حال 
متوجه مي شويم كه يكي از پايه هاي 
ايجاد بحث انحالل ارتش به جز 

ب اسالمي و سازمان مجاهدين انقال
 .  بوده است بوده  حزب بهشتي 

بحران در « براي تاييد نوشته كتاب    
   بخشي از نوشته هاي برژنسكي»تهران

باره از كتاب خاطرات او در را 
 .وريم آ مي ، گروگانگيري  

در دومين جلسه شوراي امنيت ...       «
 نوامبر درباره بحران 6ملي كه در 

 يادآور شدم گروگانها تشكيل شد، من
كه براي ما سه راه حل نظامي وجود 

 :دارند
  عمليات نجات گروگانها-1 
  اقدام تالفي جويانه در صورتيكه-2 

 يا همه آمريكاييان كشته عده اي 
 .شوند

 و اگر ايران بمثابه يك واحد -3 
سياسي متالشي شد، تصرف مناطق 

 .حياتي نفت خيز
 و هم ژنرال Brown     هم براون 

 درباره مشكالت نظامي Jones جونز
هر يك از اين راه حلها صحبت 

وانس و كريستوفر نيز نسبت به . كردند
. راه حل نظامي آشكارا سرد بودند
 9رئيس جمهوري نيز در گفتگوي 

نوامبر درباره انتخاب استراتژي براي 
و گفت من ... حل بحران شركت كرد

خواهم بمحض اينكه گروگانها آزاد  مي
 .ا را تنبيه كنمشدند، آنه

 از نو جلسه تشكيل ، نوامبر4     در 
كردم كه جان  من احساس مي... داديم

. گروگانها نبايد تنها محور كار ما باشد
ما بايد ببينيم چه بايد بكنيم تا منافع 

هر چند . حياتي خود را حفظ كنيم
ديديم كه احتماالً  رنج آور بود، اما مي

... نيمبايد ميان اين دو انتخاب ك مي
 .سرانجام شاه به پاناما انتقال يافت

 1980 ژانويه 7      در يادداشتهاي 
رئيس ... ام كه ديروز خود نوشته

شاه را : جمهوري به والدهايم گفت
پس نخواهيم داد و اگر دولت پاناما 
سعي كند شاه را پس بدهد، او شاه را 

صص ... (به آمريكا دعوت خواهد كرد
385-384.(«  

 توجه خوانندگان را به سه :  توضيح
 :كنم مطلب جلب مي

 و Rockefeller اصرار راكفلر -1 
كيسينجر به بردن شاه به آمريكا و 
نگاهداشتن وي در آن كشور براي 
مقاصدي كه در پي اكتبر سورپرايز و 
ايران گيت همگان از آنها آگاه 

 .اند شده
 نظر رئيس جمهوري منتخب مردم -2 

روگانها براي در اين باره كه جان گ
قدرت آمريكا ارزشي ندارد و بردن 
شاه و گروگانگيري همه اسباب چيني 
 .براي اعاده سلطه آمريكا بر ايران است

 با آنكه در سنارويي كه به امضاي -3 
شخص كارتر رسيده است، پذيرفته 
شده بود كه ايران با تسليم شكايت به 
دادگاه پاناما، حق استرداد شاه را 

شود كه بهيچ  روشن ميدارد، اينك 
خواستند به تعهد خود عمل  وجه نمي

اند  كنند و قصدي جز فريب نداشته
 .همانطور كه سرانجام نيز فريب دادند

كتاب  سير تحول سياست آمريكا در 
  ابوالحسن بني صدر -ايران

هر زمان كه جمهوري خواهان    
بخواهند به سركار بيايند نياز به برنامه 

 نآارند و از قبل ريزي هايي خاص د
برنامه ها را به گونه اي كه خود مي 
دانند و بسيار محرمانه است طراحي 

جمهوري خواهان در طول . ميكنند 
تاريخ براي انتخاب شدن نياز به 
شرايطي بحراني داشته اند و براي 
اينكه مردم امريكا را فريب بدهند بايد 
به گونه اي شرايط را سازماندهي كنند 

نها را راست آ دروغ ريكا كه مردم ام
  .باور كنند

البته سياست كلي خارجي امريكا را هم 
بايد در نظر گرفت و متوجه شد كه هر 

 كشورها در باره ن كشور آسياستي كه 
به بايد  نه تنها ديگر اتخاذ مي كند، 

كه جمهوري خواه باشد بلسود  حزب 
سود به ايد امريكائيها را متقاعد كند كب

  .استريكا منافع كلي ام
در خور توجه زمينه سازي هاي زير   

  :هستند 
 
 

 ادامه دارد
 

 2 -خواند » انقالب دوم « ن را آگروگانگيري، خيانتي كه خميني 
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تهديد به مجازات 
 اقتصادي و جنگ

 
 
 سازمان بازرگاني جهاني اعتراف مي ●

كند كه جهاني سازي بيكاري را 
راستي اينست كه . افزايش داده است 

ن آضابطه تبعيض كه سرمايه داري از 
ش پيروي مي كند، همراه با افزاي

بيكاري، سيل مهاجرت را  از مناطق 
بر » پيشرفته « عقب افتاده به مناطق 

در نتيجه، هم از باال رفتن . مي انگيزد 
سطح مزدها جلوگيري مي كند و هم 
همواره قشوني از بيكاران در اختيار 

هاي انجام گرفته ، مطالعه . دارد 
نند كه طي نيم قرن اخير، آحاكي از 

ارفرمائيها روند مد كآسهم مزدها از در
نزولي داشته و سهم سرمايه روند 

 و. صعودي 
   تبعيض بزرگ به زيان جمعيت - 10

 درصد از همين جمعيت 5دنيا و بسود 
نها آاست كه ثروتهاي بزرگ در دست 

در حقيقت، يكي ديگر . قرار گرفته اند 
ن آاز قانون هايي كه سرمايه داري از 
ز و پيروي مي كند، قانون تكاثر و تمرك

اين قانون به سرمايه . انباشت است 
 :داري امكان مي دهد 

 رابطه دلخواه خود را ميان عرضه و ●
تقاضا جانشين رابطه اي كند كه تقاضا 
كنندگان ، بنا بر نيازهاي واقعي خود، 

اين بار، نيازهاي . برقرار مي كردند 
القائي و اغلب مجازي را سرمايه داري، 

كرهاي جمعي ف« با استفاده از ايجاد 
 كه مدها تنها نوعي از اين -جبار  

  ، مقدم بر نيازهاي -فكرها هستند 
بدين . طبيعي و واقعي مي گرداند 

تقدم است كه مصرف انبوه و تخريب 
انسان و محيط زيست ، ممكن گشته 

 .است 
و ) بر هم افزوده شدن (  تكاثر ●

تمركز  به انباشت سرمايه ويژگي 
 :جديدي بخشيده است 

چند برابر خود،  مي تواند بزرگ شود  
از اين امر كه بانكها . و فعال بگردد 

چند برابر دارائيهاي خود اعتبار ايجاد 
و باز اين واقعيت . گاهيم آمي كنند، 

 درصد 10را كه سرمايه گذاران بسا 
سرمايه را خود مي گذارند و بقيه 
اعتباري است كه به استناد امتياز به 

تانند و در حقيقت، ورده،  مي سآدست 
هزينه را به امتياز دهنده تحميل مي 

اما امر جديد ، . كنند، باز مي شناسيم 
« نقش سرمايه در قلمرو مجاز يا  

در (*). است » ورده هاي مشتقآفر
اين قمارها، سرمايه ها، چند برابر 

 و. بزرگ تر از خود، بكار مي روند 
(   بريدن روز افزون از واقعيت ها - 11
انها و نيازهاي واقعيشان  و محيط انس

و دارد ) لودگي روز افزونش آزيست و
كار را به جائي مي رساند كه 
فردگردائي ، انسان ها را از دنياي 
واقعي جدا و به  دنياي مجازئي مي برد 

كه سرمايه داري برايش مي سازد و مي 
شكار بريدن از آاز عالمتهاي . پردازد 

واقعيت يكي كم و كمتر شدن 
حساسيت انسانها نسبت به فقر همگاني و 
روز افزون طبيعت همراه با افزايش 

لودگي محيط آروز افزون شدن  
اما  عالمت گويا تر القيد . زيست است 

شدن نسبت به حقوق ذاتي خويش 
در جهان امروز، انسانها از ياد . است 

مي برند كه كمال زندگي به عمل به 
حقوق ذاتي خويش و فعاليت 

« اگر در  .  استعدادها است همĤهنگ
« همواره از » مبارزات انتخاباتي 

» مد ها آسطح در« و » قدرت خريد 
سخن بميان است و به حقوق انسان 
اشاره نيز نمي شود، بدين خاطر است 
كه زندگي در دنياي مجازي نياز به 

در غرب امروز، هيچ . مد دارد آدر
ن را ندارد كه آسياستمداري جرأت 

ا به خود بمثابه واقعيت و به انسانها ر
از چپ و راست، . دنياي واقعي بخواند 

همه ، دانسته و ندانسته، در خدمت 
 . سرمايه داري هستند 

  نتيجه اينست كه زندگي انسان - 12
ها ، روز به روز، بيشتر در ابهام فرو مي 

 :رود 
نها ساختن آ نسلهاي جوان كه نقش ●

 طبيعي زندگي –محيط اجتماعي 
ينده ايست كه  از لحظه آش ، در خوي

غاز آبرعهده گرفتن مسئوليت زندگي 
مي شود، اگر مطمئن نشده باشند كه 
زندگي نسل امروز را نخواهند يافت،  

ينده را روشن به تصور آدست كم ، 
 . ورند آنمي 
  ديديم كه سرمايه داري، زمان را ●

اينك در مي يابيم كه . كوتاه مي كند
ينده ها  آر تصرف به همان نسبت كه د

زادي انسان را محدود آپيش مي رود، 
و ) ينده او آبخاطر متعين تر كردن  (تر 

چشم انداز زندگي او را تيره تر مي 
 در نتيجه، . كنند 

» عقب مانده «  نه تنها در جامعه هاي ●
» پيشرفته ها «، انسانها  از يافتن زندگي 

مأيوس هستند ، بلكه اميدي به 
 زندگي در حد اقل را برخورداري از

ها نيز » پيشرفته « نزد . نيز ندارند 
فاصله ميان زندگي كه هر انسان دارد 

روز » دنياي مجازي « و زندگي در 
نتيجه اينست . بروز بيشتر تر مي شود 

كه پرسش  زندگي چيست ؟ ديگر نه 
پرسش روشني است و نه پاسخ روشني 

بحران از لحاظ انديشه راهنما . دارد 
اين بحران از . ي است كه مپرسبشدت

شفتگي آرسيدن به بن بست و گرفتار 
 .شدن است 

  اما رشد دانش و فن كه بخاطر - 13
مدن اين دو به خدمت سرمايه آدر

ن سرمايه آداري، واليت مطلقه را از 
داري كرده اند ، جدائي و بيگانگي 
روز افزوني را ميان مراكز توليد علم و 

 و فن را در فن و انسانهائي كه علم
ورده ها و خدمات مصرف مي آشكل فر

جرياني . ورده است آكنند، بوجود 

كه مشاهده مي شود، جريان تجزيه 
 : عمومي است 

جهاني شدن در كار زدودن هويت ●
هاي جامعه ها و در همان حال تنها 
كردن انسان پيشاروي قدرت سرمايه 

نجا كه زندگي اين انسان، آاز . است 
مجاز و واقعيت گشته مجموعه اي از 

است و روز به روز، بيشتر در ابهام فرو 
مي رود،  بحران هويت نيز دارد شدت 

 .مي گيرد 
 بدين قرار، دو جريان به موازات ●

 :يكديگر شتاب مي گيرند 
 جريان از ميان برخاستن مرزها از پيش 
پاي سرمايه و پيدايش مجموعه هاي 

و و جريان انفراد ) اتحاديه ها ( بزرگ 
 در حقيقت، . اغتشاش هويت 

 اغتشاش در هويت ناشي از  – 14
محور فعال شدن سرمايه داري و محور 

جريان .  فعل پذير شدن انسان است
انفعال انسان،  سمت و سوي شئي شدن 

جز اين سمت و سو .  او را جسته است 
زيرا  در .  را نيز نمي توانست بجويد 

اين جريان است كه انسان زمان به 
و كمتر » نيروي كار « ان، بيشتر زم

انسان بمثابه مجموعه اي از استعدادها 
 :و حقوق مي شود 

 وقتي مي گويند از دولتهاي غرب ●
در برابر سرمايه داري جهاني كاري 
ساخته نيست ، جز اين معني نمي دهد 
كه جامعه ها رهبري خويش را تقديم 
سرمايه داري جهاني كرده اند و اينك 

 . احساس ناتواني مي كنند در برابرش ،
ورده آفر(  فزوني  نسبت ضد فرهنگ ●

بر فرهنگ و جهاني شدن ) هاي قدرت 
ضد فرهنگ، در همان حال كه ابعاد 
ويرانگري انسان و جانداران و طبيعت 
را بزرگ تر كرده است و مي كند، 

فعل پذيري انسان  را  در برابر قدرتي  
افزايش مي دهد كه سرمايه داري 

  تا بدانجا كه مبارزه زحمتكشان .است 
با اين قدرت، جاي خود را به ترس 
هايي داده است كه مردم زحمت كش 

اين ترسها بدان . گرفتارشان گشته اند 
ن را آحدند كه رهبران سياسي ياراي 

ندارند كه نظام جهاني سرمايه داري و 
را زير سئوال ببرند و »  ملي « نظامهاي 

تصاد با انسان و خواستار تغيير رابطه اق
امريكائي رئيس . طبيعت شوند 

جمهوري را پيدا كرد كه حاضر نشد 
مصوبات  كيوتو  را براي كاستن از 

 .لودگي محيط زيست به اجرا گذارد آ
  در همان حال كه از زحمتكشان - 15

اطاعت مطلق مي طلبد، سرمايه داري 
.  به مثابه قدرت، خودكامگي مي جويد 

 قانون سرمايه پيروي قدرت از اين
داري، در توجيه ليبراليسم بازگو مي 

با .  زادي بر عدالت آاصل تقدم : شود
اين توضيح كه عدالت برابري است و 

زادي آاگر بنا بر اين اصل شود، 
استعدادهاي فعال تر محدود و زيان 

اما در ! . ن به جامعه مي رسد آ
حقيقت، اين خودكامگي خويش است 

زادي ،  آوشش كه سرمايه داري، در پ
جهان امروز، نه . تحميل كرده است 

زاد كه جهان خودكامگي و آجهان 
واليت مطلقه سرمايه داري بر انسان و 

 در حقيقت، . طبيعت گشته است
  در جامعه ها، ميزان خودجوشي - 16

 –زادي انسان است آ كه ترجمان -
كاهش و ميزان فعل پذيري افزايش 

مده آيد انگيزه هاي پد. پيدا مي كند 
وردندهء فعاليت انسان در  آ،از  پديد

زادي و رشد نيستند بلكه آراست راه 
انگيزه ها در بيرون انسان و توسط 
محلهاي تمركز قدرت ساخته مي شوند 

ميزان كاهش خودجوشي در جامعه . 
هاي مختلف بستگي مستقيم پيدا كرده 
است با استقالل انسان و جامعه هاي 

اب زندگي انسانها در تدارك اسب
براي مثال ، در جامعه ايران  . خويش 

كه انسانها از راه فروش ثروت ملي ، 
زندگاني خود را مي گذرانند، 
استقاللشان در تدارك اسباب زندگي، 
در كاهش مداوم و وابستگيشان به 
بودجه دولت  در افزايش مستمر بوده 

روز به روز زندگي كردن ، . و هست 
د دور بين  ايرانيان را از داشتن دي

در اين .  محروم كرده است و مي كند 
موقعيت است كه ايران تهديد به 

 مجازات اقتصادي و جنگ مي شود 
 

ايراني با اقتصاد زير سلطه با 
وجود قوانين و خاصه هاي 
اقتصادي سرمايه داري با مرام 
ليبراليسم، تهديد به محاصره 

 :اقتصادي و جنگ مي شود 
 

اي حاكم بر    در بر شمردن قانونه
ن آسرمايه داري جهاني و  خاصه هاي 

و توضيح واقعيت جهاني شدن، خطابم 
با دانشگاهيان و دانشجويان است تا  

ن سان كه هست بشناسند و آواقعيت را 
گاه كردن آمسئوليت خويش را در 

مردم ايران از شدت خطر ، بر عهده 
 . بگيرند 

    بي بي سي نقشه جنگ و  شهرها و 
يي كه ويران خواهند شد را زيربناها

انتشار مي دهد و فرمانده قواي امريكا 
در خليج فارس، ابراز نگراني مي كند 
كه مبادا ايران اشتباهي بكند و جنگي 

 ! در بگيرد 
وردن ايران آ      و همراه با به انزوا در

، فشارهاي اقتصادي به كشور افزايش 
در موقعيتي چنين ، بر اهل . مي يابند

است كه با مراجعه به قانونها و دانش 
خاصه هاي سرمايه داري مسلط و 
تجربه دوران جنگ و محاصره 
اقتصادي،  جامعه ايران را از اين 

گاه كند كه در آواقعيت بس تلخ 
جريان جنگ، يك نسل ايران نفله شد، 
بابت بحران اتمي ،  اگر ايراني برجا 
بماند، بسا چند نسل پي در پي ، نفله 

  .خواهند شد
اتم : قاي احمدي نژاد گفته است      آ

چنان اهميتي دارد كه اگر مردم 

 سال تمامي فعاليتها را 10كشور، بمدت 
تعطيل كنند و به تحصيل تكنولوژي 

اما !  اتمي مشغول شوند، روا است 
نادانسته ، ماهيت زور باور خود و ديگر 

 محور :استبداديان را بازگو مي كند 
مردم و وطنشان را ساختن و سرنوشت 

يك روز . ن گذاشتن آدر  گرو 
گرونگيري ، روز ديگر جنگ، زماني 
سازندگي و اينك اتم  محور شد و 
كشور را فقير و نسلها را از پي يكديگر 

اين بار، تعطيل تمام . از رشد باز داشت 
 سال، تعطيل حيات 10فعاليتها  بمدت 

اين نظر، نظر بحران سازي است . است 
 بحران گشته است و  مي كه مجنون

پوشش .  » خر، بايد رفت آتا « : گويد 
اتم را كه كنار بزنيم، در مي يابيم كه 

 :رژيم  مي گويد 
شدت ترس .   ايران قرباني بقاي رژيم 

از انحالل رژيم را ايرانيان مي بايد 
مغتنم شمارند و تا هنوز فرصت باقي 
است ، حيات ملي خويش را نجات 

 . دهند 
 :ان عمل است     زم

نها كه در رژيم هستند و همه آ همه 
نها كه در بيرون رژيم هستند، از آ

روحانيان، دانشگاهيان تا افراد نيروهاي 
مسلح و عموم كاركنان دولت، بنا بر 
مسئوليتي كه دارند، مي بايد برخيزند و 
با مردم ايران در پايان دادن به چنين 
بحران خطرناك و دستگاه بحران ساز، 

نها نيست كه اين و آبر.  مراه شوند ه
ويز بي عملي آن نگراني را دست آ

چرا كه بدين جنبش، هم شرائط . كنند 
ورند و هم آشتي ملي را فراهم مي آ

كشور را از بن بستهاي اقتصادي و 
سياسي و فرهنگي رها مي كنند كه 

 .نظام اجتماعي را بسته اند
    نبايد ترديد كنند كه هم جهانيان و 

 مردم ايران  راه حل اقتصادي هم
اين راه حل را  به .  دارند را ديگر

تفصيل و به تدريج ،  با اهل دانش و 
نها با جمهور مردم  آبصيرت و از طريق 
 . در ميان مي گذارم

ورده مشتق ، معامله را آ  فر-(* ) 
» مشتق « ن، ارزش  آگوييند  كه، در 

از  بهاي چيز ديگري مثل سهام ، مواد 
ورده آبراي مثال، فر. است... يه واول

مشتق يك سهم ، به خريدار حق مي 
دهد سهمي را براي مدت معيني به 

بهائي كه مي پردازد، . بهاي ثابتي بخرد
اگر . بستگي مستقيم به بهاي سهم دارد 

بهاي سهم باال رفت، خريدار صاحب 
مد، آتفاوت قيمت مي شود و اگر پائين 

ه است، از مدآبه اندازه اي كه پائين 
 !قمار : دست مي دهد 
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