
  

 

مهمترينشان مجلس مافياها و( خامنه اي بيمار است و توانا به حل مسائلي كه خود مي سازد  :انقالب اسالمي
چاره را در اين ديده است . مي سازند ... نيست چه رسد به مسائلي كه حكومت و مجلس و)  كومت احمدي نژاد ح

  . دم نه كفايت دارد و نه مهار پذير است آاما  به او گفته اند اين . احمدي نژاد را مهار كند 
مريكا نيز كساني زمامدار هستند كه كفايت در اسرائيل و ا.      اما تنها او نيست كه كفايت ندارد و مهار نمي پذيرد 

  در رابطه با ،وري شده اند تاآبخشي مهم از اطالعات و نظرها كه در اين مجموعه گرد.  ندارند و مهار نمي پذيرند 
فصل اول به .  شكار كنند،  گزارشگر اين بي كفايتي و مهار ناپذيري هستند آن سان كه هست آ  واقعيت را ،يكديگر

نها از ايران دريافت شده اند و گوياي بي كفايتي و مهار آي از اطالعات اختصاص مي يابد كه بسياري از مجموعه ا
  .ناپذيري و فساد سردسته هاي مافياها هستند 

     فصل دوم به رابطه دالر با نفت و نقش نفت در حفظ دالر به مثابه پول جهاني و خورد و برد امريكا و رابطه اقتصاد 
بر هر ايراني است كه اين فصل را به دقت بخواند  تا بداند چرا رژيم .  اقتصاد جهان اختصاص مي يابد امريكا با

  .  مالي با امريكا در رابطه سازش و ستيز است –مافياهاي نظامي 
استقرار دموكراسي در « چرا هدف .      در فصل سوم تحقيقي را مي خوانيد در باره سياست امريكا در خاورميانه 

  رها شد و جاي خود را به ايجاد اتحاديه برضد ايران داد ؟» خاورميانه بزرگ 
  3 در صفحه

 

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمي     

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

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

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

. نيز تقلبهائي كه منابع ديگركودتا و 

  بي كفايت و مهار نا پذير
  
   3ص :مافيا محوري و دولت گرفتار بي كفايتهاي مهارناپذير ◄

   4ص :اري ارزش  دالر و خورد و برد امريكا از اقتصاد جهان نقش نفت درنگاهد◄

   6صجبران شكست در عراق از راه حمله به ايران؟: از هايكويمن» شي به پفرار«◄

   8ص ؟!تهديد به جنگ و در همان حال گفتگو بر سر عراق : ستيز و سازش ◄

  11ص  :وسيله ارضاي جاه طلبي هاي شخصي و نزاع در رژيم»  برنامه اتمي  « ◄
   تحريم اقتصادي و سياست ضد رشد دولت و بزرگي رقمهاي ◄

   12ص :...واردات و تورم و فقر و

   13ص:  دانشجويان و زنان  قربانيان تجاوز رژيم به حقوق انسان◄

 

 ابوالحسن بني صدر

  رسشها در باره اتمپ
  

مسئله « در باره  ، ميان ايرانيان ،     يكچند از پرسشهائي كه در ايران و انيران 
پاره اي از پرسشها  . ورده است آمطرح هستند را خانم ژاله وفا گرد »  اتم 

ي پرسشهاي سياسي در اينجا و به پرسشهاي ديگر، در جا.  صفت سياسي دارند 
  .ديگر ، همه پاسخ خواهند يافت

 مالي  قصد دارد بمب –يا رژيم مافياهاي نظامي آ: پرسش اول * 
  اتمي بسازد ؟ 

 ما قصد توليد بمب "|:قايان خامنه اي و احمدي نژاد  هم مي گويند آ: پاسخ ●
هم  .  "اتمي نداريم و اسالم بر ما ممنوع كرده است و هم  تهديد مي كنند

اگر دشمن كار غير قانوني بكند  ما هم  عمل غير ":  مي گويد قاي خامنه اي آ
شما يك قطعنامه ": قاي احمدي نژاد تهديد مي كند آو  .  "قانوني مي كنيم

طي  .  "خود را رو كنيم» وردهاي جديد آدست « ديگر در بياوريد تا ما هم 
  . دو دهه ايجاد تأسيسات اتمي ايران نيز در خفا انجام گرفته است 

   تا اين هنگام، رژيم، مردم ايران را از سياست خويش در باره نيروي برق  
در عوض، اسراف و تبذير نفت و گاز و به حراج گذاشتن . گاه نكرده است آ

مدي براي حفظ منابع نفت و كهنگي آمنابع نفت ،  بكار نرفتن روش كار
براي . شناسد اندازه نمي ... دستگاههاي توزيع نفت و بنزين و قاچاق بنزين و

در همان حال كه . بهره برداري از منابع ديگر نيرو قدمي برداشته نمي شوند 
در كشورهاي غرب در پي نيروي قابل تجديدي هستند كه محيط زيست را 

را غايت رشد جلوه مي دهد »  تكنولوژي اتمي « لوده نمي كند، رژيم مافياها آ
قصدي جز توليد نيروي برق توسط اين رفتار، بهيچرو رفتار رژيمي نيست كه .  

  افزون بر اين ، هرگاه قصد تنها توليد برق بود، نه .  نيروگاه اتمي نداشته باشد 
  2 در صفحه

2007 june   10 –  may 28  672. Nr 
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    پاكنژاد-  ج
  !!خودزني در مالء عام

  
محفلي ها در راه تحكيم مواضع خويش سلسله اقداماتي را در . در مقاله قبلي از بازگشت محفلي ها سخن به ميان آمد 

 از جمله آنها،  يورش به محيط دانشگاه و دانشجويان است كه به بهانه هاي مختلف دستور كار خود قرار داده اند كه
پروژه جعل و چاپ مطالبي توهين آميز به نام و با آرم سازمانهاي دانشجويي  و دستگيري عده اي از . انجام مي پذيرد
  .آنان بدين بهانه

  16 در صفحه

درگذشت )شايگان(بدري شيباني 
 

  
  

وان درگذشت خانم بدري شيباني همسر زنده يـاد دكتـر سـيد             با اندوهي فرا  
. علي شايگان از رهبران جنبش ملي شدن صنعت نفـت را اعـالم مـي داريـم                

 23 صـبح روز يكـشنبه       4خانم شيباني پس از يك بيماري طـوالني در سـاعت            
) نيوجرسـي، آمريكـا   (در شـهر پـاراموس      ) 2007 ماه مه    13 ( 1386ارديبهشت  
  . درگذشت

يباني آزاده زني پرصالبت بود كه زندگيش با تحوالت سياسي هفـت            بدري ش 
او در دوران جنبش ملي شـدن       . دهه از تاريخ معاصر ايران پيوند خورده بود       

 مرداد و زنـداني     28صنعت نفت همراه و ياور همسرش بود و پس از كودتاي            
بـه همـراه او   ) 1335 -1357(و تبعيـد او  ) 1332-1334(شدن دكتـر شـايگان   

  . خواسته به آمريكا رفتنا
بروي باز و چهره پر لبخند بدري خانم، منزل دكتـر شـايگان در تبعيـد را بـه                   

. هاي گوناگوني از فعاالن سياسي تبديل كرده بود خانه اميد و آرزوهاي نسل
ــي و     ــه مل ــاالن جــوان جبه ــسياري از فع ــادر ب ــدري خــانم در حقيقــت م ب

پـس از انقـالب دو بـار زنـداني          او در دوران    . كنفدراسيون به شمار مي رفت    
شدن پسر ارشدش احمد شايگان را با افتخارتحمل كرد و زندان را جزيـي از               

  .سرنوشت فعاالن سياسي مي دانست
  را به خانواده هاي محترم شيباني و ) شايگان(ما درگذشت بدري شيباني 

 16در صفحه

  جهانگير گلزار 

  خانواده بر پايه حقوق و آزادي
  

( متن سخنراني در جلسه كانون دفاع از حقوق بشر در ايران شهر هانور آلمان 
  :) به مناسبت روز جهاني خانواده 

 ميليون نفر است و از 70 جمعيت ايران بالغ بر 2006بر اساس سرشماري سال 
  .  سال سن دارند 30 ميليون نفر زير 30اين تعداد 

چنين .  از اين بابت ايران جزو جوانترين كشورهاي جهان محسوب مي شود 
بالتبع جهت تشكيل . جامعه اي يكي از دغدغه هايش تشكيل خانواده است  

 اجتماعي ازدواج از مشغوليات -يخانواده فراهم آوردن شرايط اقتصاد
و از طرف ديگر وظيفه دولت در كوتاه و دراز . ذهني  نسل جوان مي باشد 

  :مدت
  فراهم كردن شرايط تشكيل يك خانواده در كمترين محروميتها از قبيل - 1

تحصيل براي همه و فراهم نمودن امكانات تحصيل تا اينكه هر شخص بتواند 
  .در رشته مورد عالقه خود رشد نمايد به فراخور استعدادهايش 

  15در صفحه
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نياز به اينهمه هزينه بود و نه  نياز به  
ايران مي توانست با .  بحران بود 

ستاندن امتيازها ، نيروگاههاي اتمي 
بسازد و با گرفتن سهم خود از توليد 
اورانيوم غني شده توسط شركت 

، نيروگاهها  را بكار فرانسوي  اروديف 
  . اندازد 

جا پرسش مهمي بميان مي       در اين 
يا رژيم به بمب اتمي بيشمار نياز آ: يد آ

دارد و يا به بحران خارجي شديد ؟  با 
توجه به اين واقعيت كه بازسازي 
استبداد را مالتاريا با بحران 

ن زمان آغاز كرد و از آگروگانگيري 
تا امروز نيز ، كشور را از بحراني به 
 بحراني كشانده است ،  بدون ترديد
مي توان گفت نيازش به بحران شديد 

  .است 
  

 اين نياز در حال حاضر بمراتب بيشتر 
چرا كه رژيم انسجام . هم شده است 

گرفتار .  خود را از دست داده است 
هرج و مرج كامل است به ترتيبي كه 

. هركس هر چه مي خواهد مي كند 
اين بحران شديد خارجي و ترس از 

كه جنگ و محاصره اقتصادي است 
حداقل انسجام را ميسر كرده و مانع از 

« : فروپاشي رژيم از درون شده است  
كه مي گفتند دولت » اصول گرايان 

ورده اند، به گروه آيكدست را بوجود 
بنديهاي متعدد و ناسازگار با يكديگر 

محافظه كاران سنتي و . بدل گشته اند 
و نيز اصالح طلبان به گرايشهاي » نو « 

سپاه پاسداران .  شده اند متعدد تقسيم
به تقليد از ارتش در دوران شاه و با 

امريكائي »  ايدئولوژي « پيروي از 
،خود را نامزد تصرف كامل دولت 

ور مي شود كه در آياد. كرده است 
دوران جنگ سرد، امريكا براي 
امريكاي التين و كشورهاي تابع ، نظير 
ايران در رژيم شاه ، ايدئولوژي ساخت 

ن،  ارتش تنها سازمان آنا بر  ب،كه
پيشرفته و منضبط هر جامعه از رشد 
مانده است و مي بايد دولت را در 
! دست بگيرد و كشور خود را رشد دهد

 مالي –اما هم اكنون مافياهاي نظامي . 
كه اقتصاد كشور را قبضه كرده اند، از 

سپاه طرف . همين سپاه هستند 
قراردادهاي مالي پرشمار با حكومت 

ن در سركوبها نقش آبيشتر از . است 
داشته و در جامعه بي اعتبار گشته است 

در . كه بتواند دست به كودتا بزند 
حقيقت، با تحميل احمدي نژاد و 
مجلس مافياها ، كودتاي خود را به 
. عمل درآورده و شكست خورده است 

اگر امروز اكثريتي از سپاه به اين نتيجه 
ي ادامه رسيده است كه وضعيت كنون

دادني نيست وديگر رژيم برجا ماندني 
نيست ، تنهاكاري كه مي تواند بكند، 
همان است كه افسران و درجه داران 

زاد در كشور پرتقال در آو سربازان 
  .      ميالدي انجام دادند 70دهه 

      بديهي است رژيم كه حتي سپاه 
پاسداران يكدست ندارد و  دولتش 

احدي در دولت شقه شقه گشته است و 
مافياها نيست كه بتواند بگويد امور 

ن و مراكز قدرت را آدولت و مأموران 
مهار مي كند،  بدون بحران هاي 

از .  داخلي و خارجي برپا نمي ماند 
اين رو است كه پي درپي بحران مي 

مهار بخشي از بحرانهاي داخلي . سازد 
رهبر « قاي آنيز از دستش بدر رفته و  

واند مسائلي را حل كند كه كه نمي ت» 
خود ايجاد مي كند،  حاال ديگر مي 
بايد به دنبال مسئله هاي روزافزوني نيز 
بدود كه  گروه بنديهاي مهار ناپذير 

  .ايجاد مي كنند 
      در حال حاضر، رژيم بمب اتمي 

با وجود اين ، در قلمرو اتمي، . ندارد
يعني نيازش . بنا بر تشديد بحران دارد 

ران از نيازش به توليد بمب اتمي به بح
 قوي - بر فرض كه احساس نياز كند –

با اينهمه ، برخي از .   تر است 
روحانيان قم نيز براين نظر شده اند كه 
داشتن بمب اتمي براي ايران مفيد 

با توجه به موضع يكچند از ! .  است
 –نها در قبال رژيم مافياهاي نظامي آ

ظر را مالي،  نمي توان گفت اين ن

اما مي . نها القاء كرده است آرژيم در 
توان گفت  رژيم  مسئله داشتن بمب 
اتمي را  در حوزه قم مطرح كرده 
است  تا كه  اگر نه اجماع ، اكثريت 
موافق با مجهز شدن ايران به بمب 

وردن آپديد .  ورد آاتمي را بوجود 
. سان مي كند آاين اكثريت ، كار را 

 را يافت، مي وقتي توان ساختن بمب
  :تواند بگويد 

 ما نخست توليد بمب اتمي را خالف "
اما با توجه به اين . اسالم مي دانستيم 

ن موافق آكه اكثريت علما  با توليد 
هستند،  دولت نيز دست به توليد بمب 

   !"اتمي زد
قاي آ:     يك اطالع نيز مي گفت 

خامنه اي به اجرا كنندگان برنامه اتمي 
تا جائي كه به مانع : است ايران گفته 

اگر .  برخورد نكرده ايد، پيش برويد 
به مانع برخورد كرديد و اين مانع از 
! پيش پا برداشتني نبود، متوقف شويد

بنا بر اين اطالع،  هرگاه مانع جدي 
و بمب » خر مي روند آتا « نباشد، 

  . اتمي را مي سازند
     در پاسخ به پرسشهاي ديگر خواهيم 

 بمب اتمي را بيهوده توليد ديد كه
با توجه به بحران كنوني ، .  نمي كنند 

مي توان شدت  بحران را تصور كرد 
وقتي  رژيم بخواهد وارد مرحله توليد 

  . سالح اتمي بشود 
      در اين جا، پرسش مهم ديگري 

يا مانع خارجي و آ: يد آپيش مي 
وضعيت دروني رژيم امكان ادامه دادن 

مه اتمي را تا توليد بمب به اجراي برنا
  اتمي مي دهد يا خير ؟ 

  
   :پنج عامل بازدارنده

  با تشريحي كه از درون -عامل اول 
مد،  هرچند تمايلهاي آرژيم بعمل 

موافق با توليد بمب اتمي توافق خود 
را بر تمايلهاي ديگر در گرو ادامه 
دادن به اجراي برنامه اتمي مي بينند، 

 ادامه دادن به اما تمايلهاي مخالف با
اجراي برنامه ، گرچه نا منسجم، اما 

  . توان مخالفت مؤثر را دارند 
  : عامل دوم 

ن آقاي بوش، آن سو، حكومت آ از 
طور كه در روزهاي اول تجاوز به 
عراق، غربيان اهل نظر مي گفتند ، 
وارد شدن امريكا به دوران مهار جهان 

نشد بلكه » تنها ابر قدرت « توسط 
را بمثابه قدرت جهاني وارد امريكا 

او امروز به .  مرحله انحطاط كرد 
سراغ كشيشان رفته است تا از سياست 

 كه خطري براي –او در قبال ايران 
  -!موجوديت امريكا  توصيفش مي كند 

پيش از او، . كسب حمايت كند 
معاونش در خليج فارس ايران را تهديد 
به جنگ كرد و گفت به هيچ قيمت 

ي دهيم ايران مجهز به سالح اجازه نم
در . اتمي بشود و منطقه را تهديد كند 

در صورتي » تنها ابر قدرت « حقيقت، 
ويز داشته باشد و بتواند  در آكه دست 

افكار عمومي جهاني زمينه ايجاد كند و 
ورد، توان بسياري آايران را به انزوا در 

در وارد كردن فشار به ايران پيدا مي 
  .كند 

   :عامل سوم
  وقتي بر اين دو واقعيت،  واقعيت 

ن آسوم و بسا مهمتري وجود دارد و 
 در بودجه خود،  ،وابستگي شديد دولت

دولت .  به اقتصاد مسلط غرب است 
  86مافياها مي گويد بودجه سال 

بودجه .  ميليارد دالر است 242دولت، 
 ميليارد 35اول انقالب دولت در سال 

الر دو برابر هرگاه ارزش د.  دالر بود 
ن روز آ  بودجه و نيم كم شده باشد،

 ميليارد دالر مي 5/87به دالر امروز، 
كمي كمتر از يك سوم بودجه . شود 

 ميليارد دالري از 242بودجه .  امروز 
كجا تأمين مي شود ؟ از فروش نفت و 

. گاز و  قرضه هاي خارجي و واردات 
شدت وابستگي  دولت  مافياها به غرب،  

نست كه رژيم آدجه اش،  بيش از در بو
بتواند يك محاصره اقتصادي جدي را 

هم اكنون،  اقدامات . تحمل كند 
امريكا در بازداشتن بانكها و شركتهاي 

نها با ايران ،  مشكلهاي آنفتي و غير 
سخت براي اقتصاد كشور بوجود 

  .  ورده است آ
  :عامل چهارم 

  برانگيخته شدن كشورهاي منطقه به 
هرگاه كشورهاي . سالح اتمي توليد 

مصر و سوريه و عربستان نيز بخواهند 
سالح اتمي داشته باشند،  ايران  نه تنها 
موقعيتي را  كه با توليد بمب اتمي مي 
خواست بيابد،  نيافته از دست مي 
دهد، بلكه  در انزواي شديد تري نيز 

رابطه ايران را با . قرار مي گيرد 
طه دوستي كشورهاي همجوار ، نه راب

كه رابطه دشمني و ترس متقابل مي 
مدهاي زيانبار اين انزوا آپي . گرداند 

نست كه ملتي آو ترس متقابل بيش از 
ن تن آچون ملت ايران بتواند به 

  . بدهد 
  :  عامل پنجم

يك دوره ، رفتار .   مردم ايران هستند 
فعل پذيرانه به رژيم  امكان داده بود  

 ايران مدعي شود كه گويا مردم
« يكپارچه خواستار  دستيابي به 

و بسا بمب اتمي » تكنولوژي اتمي 
. ن دوره به پايان رسيد آاما  . هستند 

مردم ايران با نپذيرفتن فراخوانهاي 
رژيم، بيزاري خود را از بحران سازي 

» ميز از اتم آاستفاده صلح « به بهانه 
نگراني و مخالفتي كه .  ابراز كردند 

كردند،  به گرايشهائي كه مردم ابراز 
ن آدر رژيم مخالف بحران و  تشديد 

هستند،جرأت دادكه مخالفت خويش 
  .شكار كنند آرا 

     با وجود ، چهار عامل اول، نقش 
تعيين كننده را عامل پنجم بازي مي 

هرگاه مردم ايران نارضايتي . كند 
خويش را از مديريت خصمانه اقتصاد 

اب و كشور و به هدر دادن بي حس
كتاب ثروت نفت و گاز كشور ابراز 
كنند و مخالفت خويش را با  بحران 
سازي رژيم قاطعانه تر ابراز كنند،  نه 
تنها ساختن بمب اتمي نا ممكن مي 
شود ، بلكه ايرانيان صاحب اختيار 

  .كشور خويش  نيز مي گردند 
نقش مهمي در » اتم «       هم اكنون ، 

ون كشماكش بر سر قدرت ، در در
به ترتيبي كه در جاي . رژيم دارد 

خود توضيح  داده مي شود،  هرگاه 
مجهز « مردم نقش فعال پيدا نكنند،  
نقش » شدن به تكنولوژي اتمي 

بيشتري در درون رژيم پيدا خواهد 
كرد و اين نقش است كه سبب بحران 
سازي با بهاي بسيار سنگين براي مردم 

يد بهر رو، جاي ترد.  ايران شده است 
نيست كه بخشي از رژيم در پي 

و چون . دستيابي به سالح اتمي است 
ن را مردم مي پردازند،  آبهاي سنگين 

تا » برنامه اتمي « باكي از  پيگيري 
با .  رسيدن به توليد بمب اتمي ندارد 

اين حال، در نوبتي ديگر،  نبود قصد 
توليد بمب اتمي در رژيم ، موضوع 

  .بحث  خواهد شد 
  

آيا قدرتهاي :ش دوم پرس* 
جهاني نيز در  سياست داخلي 
خود بحران اتمي ايران را 
محور ميكنند؟ واز بحران اتمي 

 ايران  استفاده سياسي ميبرند؟

  :  پاسخ پرسش دوم ●
« از زمان برگرفته شدن پرده از سر 

، بيش از همه، » فعاليتهاي اتمي ايران 
امريكا و اسرائيل  در سياست داخلي 

را محور  » برنامه اتمي ايران « خود ، 
سياست داخلي خويش ، بخصوص 

تازه ترين .  بهنگام انتخابات ، كرده اند 
خبر در اين باره ، رفتن رهبران 
مذهبي راست گرا به كاخ سفيد و 

قاي آنها با آديدار يك ساعت و نيمه 
وقتي از نزد رئيس  بيرون .  بوش است 

ده متقاعد بو» بطور شفاف « مده اند ، آ
ايران براي موجوديت « اند كه 

نها ، آيكي از »  . امريكا خطرناك است
قاي احمدي آقاي جيمس دوبسون  آ

نژاد را با هيتلر مقايسه كرده و گفته 
هرگاه هيتلر را جدي گرفته : است 

ن شويم آبوديم، مي توانستيم مانع از 
يد و اگر با او جنگ نمي آكه روي كار 

كا، مي بايد به كرديم،  امروز ، در امري
بعد از .  لماني صحبت مي كرديم آ

گفتگو با رئيس جمهوري، مي دانيم  كه 
يك شهر امريكا مي تواند با بمب اتمي 
يا سالح بيولوژيك و يا  سالح شيميائي 

اگر يك شهر مي تواند . منهدم شود 
 شهر مي توانند منهدم 10منهدم شود، 

 شهر مي توانند منهدم 10و اگر . شوند 
 شهر نيز مي توانند منهدم 100ند،  شو

بنا بر اين ، بهيچ رو نبايد . شوند 
گذاشت ايران به سالح اتمي دست 

  . بيابد 
قاي اولمرت آرتص خطاب به آ      و ها
اگر احمدي نژاد را نداشتي ، : نوشت 

  . چه داشتي ؟ 
لمان آ     و پيش از اين ، در انتخابات 
وري و   اينك در انتخابات رياست جمه

نقش » برنامه اتمي ايران « فرانسه ،  
  . داشت 

     و طرح استقرار سامانه ضد موشكي 
در اروپاي شرقي و توجيهي كه دو 
كشور لهستان و چك براي  موافقت با 
پيشنهاد امريكا  ارائه مي كنند،  گوياي 

برنامه اتمي « همگاني بودن استفاده از 
با وجود .  در سياست داخلي است » 

 ، بسته به ميزان نياز به استفاده از  اين
كم و » ايران اتمي « عامل ترس،  نقش 

  :زياد مي شود 
  در دو حكومت ،  در امريكا و اسرائيل●

افراط مي »  ايران اتمي«  استفاده از 
»  تروريسم  بين المللي « ن و آبا . كنند 

ملقمه اي مي سازند و خطري بسيار 
 مي بزرگ  در نظر مردم خود جلوه

توان موشكي ايران چنان .  دهند 
نيست كه استقرار سامانه ضد موشكي را 

،  اما در اروپاي شرقي موجه كند
امريكا، بقيمت تيره كردن رابطه خود با 

ن در اروپاي آروسيه،  بر استقرار 
  . شرقي اصرار مي ورزد 

      در خود اين دو كشور نيز، به نسبتي 
ازشان كه حكومتها ضعيف مي شوند، ني

نيز بيشتر مي » ن آدشمن و خطر « به 
چنانكه از دست رفتن اعتبار . شود 

حكومت بوش در امريكا و حكومت 
اولمرت در اسرائيل  نيازشان را به 

  بزرگ كردن خطر
در .   بيشتر كرده است » ايران اتمي  « 

باره رفتار اين دو حكومت از اين 
  :قاعده مهم نبايد غافل شد 

واقعي  يا » دشمن  «  هر قدرتي  با
مجازي ، رويه ستيز و سازش را بكار مي 

در بحبوحه ستيز ، در علن يا خفا، . برد 
ن  موضوع ، سازش مي آبر سر اين يا 

 از ،حكومتهاي ايران و امريكا. كند 
گروگانگيري بدين سو ،  در رابطه با 
يكديگر، از اين قاعده پيروي مي كنند 

نائي تحمل با اين تفاوت مهم كه  توا. 
مدهاي ستيز و نيز دست آپي 

  :وردهاي سازش ، يكي نيست آ
 به رابطه ستيز و ژيم مالتاريا ر ورود 
 با امريكا، بهاي بس سنگيني را سازش 

مجازات مالي . بر ايران تحميل كرد 
 ساله ، 8ايران بخاطر گروگانها، جنگ 

ويران سازي اقتصادي كشور ، گرفتار 
ي و پاره شدن ايران به قرضه خارج

  ... پاره شدن شيرازه دولت و
     پيش از ايران ، امپراطوري روسيه 
با غرب، رابطه ستيز و سازش برقرار 

رژيم كمونيستي از ميان رفت و . كرد 
هرگاه .  امپراطوريش متالشي شد 

رژيم ، مرامي غير حفظ قدرت به هر 
ن آقيمت در سرداشت، مي بايد از 

 اين مرام اما . تجربه درس  مي گرفت 
، نه تنها مانع از درس گرفتن از تجربه 
شد، بلكه  بسيار بيشتر از امريكا ، بر ورود 
.  به رابطه سازش و ستيز اصرار ورزيد 

امريكا ، در حكومت كلينتون ، زماني 
اما .ماده شد براي خروج از اين رابطهآ

اين رژيم مالتاريا  بود كه فرصت را از 
 – نظامي زيرا مافياهاي. دست بداد 

ن مي شدند  كه آمالي مانع از 
حكومت خاتمي فرصت را احتماال 

زمان ديگري رسيد كه . مغتنم بشمارد 
حكومت خاتمي توانست موافقت 
خامنه اي را براي خروج از رابطه 
هستي سوز بدست آورد، اين بار ، 

  .حكومت بوش  تن نداد 
      پرسش مهمي كه محل پيدا مي 

مكن است  رژيم از يا مآ: كند، اينست 
ن سو از آاين سو و حكومت امريكا از 

بحران خارجي بي نياز شوند و از 
رابطه ستيز و سازش بيرون روند ؟  با 

 –توجه به ضعف رژيم مافياهاي نظامي 
مالي، هرگاه مردم ايران تصميم بگيرند 

ه ستيز و شانه از زير بار كمر شكن رابط
وانند  ند ،  مي تسازش با امريكا بيرون بر

 مالي از –با  خلع يد  مافياهاي نظامي 
ن را از بحران خارجي  بي آدولت،  

نياز و از رابطه ستيز و سازش با امريكا 
و باز ، با تغيير دولت در  . بدر برند

امريكا و تغيير سياست مهار جهان از راه 
، » جنگ پيشگيرانه « تقدم بخشيدن به 

و مي تواند امريكا را از رابطه ستيز 
 با وجود . سازش با ايران بي نياز كند 

اين، امريكا بمثابه ابر قدرت در حال 
انحطاط،  نيازمند دشمن خارجي است 

به سخن ديگر، مردم ايران خود مي .  
بايد مسئوليت خويش را بشناسند و بر 

بخصوص كه . ن اقدام كنند آوفق 
رابطه ستيز و سازش در حال  همگاني 

   :شدن در سطح منطقه است
 در خاورميانه ،  رژيمهاي عرب، تا ●

را بزرگ مي » خطر ايران « بخواهي 
اگر ديگ چني بر عرصه ناو .  كنند 

جنگي،ايران را تهديدي براي 
كشورهاي خاورميانه توصيف مي كند، 
بدين خاطر است كه رژيم هاي 

لولوي ايران « كشورهاي عرب  نياز به 
اذ نها به امريكا براي اتخآفشار .دارند» 

تهاجمي ترين رويه ها در قبال 
 به اندازه  كساني ،ايران،اگر نه  بيشتر

چون  جون بولتن ، نماينده سابق 
 16امريكا در سازمان ملل است كه در 

مه، جنگ امريكا با ايران را احتراز 
  .ناپذير مي خواند 

     در حقيقت، رژيمهاي استبدادي و 
وابسته و فاسد عرب كه در خارج 

را كمتر و ايران را بيشتر خطر اسرائيل 
براي موجوديت كشورهاي تحت 
حاكميت خود جلوه مي دهند، و در 
داخل ، خطر  گرايشهاي مذهبي 
خشونت گرا را وسيله ترساندن و بي 
  حركت كردن مردم مي كنند، از سوي 

  16در صفحه

 پرسشها در باره اتم
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     در فصل چهارم خبرهائي را مي 
 خوانيد در باره گفتگوهاي امريكا با رژيم

بر سر عراق و جنگهاي چندگانه اي كه 
   .ن شده استآعراق گرفتار 

     در فصل پنجم گزارش جالبي را مي 
خوانيد كه فرستاده فيگارو به تهران داده 

  . است 
      و در فصل ششم داده ها و اطالعات 
اقتصادي گوياي وخامت بارتر شدن 
وضعيت اقتصاد كشور و خراب تر شدن 

ينده  را مي آ سال ن در سال جاري وآ
  .يابيد 

     و در فصل هفتم، خبرهاي تجاوزها 
به حقوق انسان  را از نظر شما مي 

   .گذرانيم
   

  

مافيا محوري و دولت 
گرفتار بي كفايتهاي 

  :مهارناپذير
   

 
 بي كفايتي و مهارناپذيري *

  :احمدي نژاد 
  
نچنان مراكز آ احمدي نژاد ◄

 باز اقتصادي را بر روي سپاه پاسداران
نموده است كه بسياري از كساني كه 
زماني خود را باز خريد كرده بودند 

به سپاه را در پيش گرفته راه بازگشت 
قرار دادهاي بي حساب و كتاب . اند 

با شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران 
ياد قرار دادهاي بي حساب به انسان را 
 و سيما با برخي از افراد  صداو كتاب

اند الريجاني و ضرغامي مي وابسته به ب
  .اندازد 

    به موقع است كه بدانيم ، خامنه اي 
بنا بر روايتي بيماري مزمني دارد  كه 
سرطان نيست و بنا بر روايت ديگر 

بهر رو، . بيماري او سرطان است 
را »  يك دست « توانائي اداره دولت 

واقع بين ها در گرايشهاي  . ندارد
ه رسيده است مختلف رژيم به اين نتيج

. كه اين مديريت قابل ادامه نيست 
بخشي از سپاه كه از قرارداد هاي 
پرسود دور است، سپاه را تنها سازماني 
مي داند كه مي تواند كشور را اداره 

اما غافل است كه بخش ديگري . كند 
از همين سپاه حكومت و مجلس را در 
دست دارد و در مديريت ، نماد بي 

ي و فسادگستري كفايتي و بي دانش
شده است و بخش ديگري هم 

 مالي هستند كه –مافياهاي نظامي 
نها آ. اقتصاد كشور را قبضه كرده اند 

هم كه شركتهاي وابسته به سپاه را 
اداره مي كنند طرف معامله با حكومت 

نچه آبنا براين ، . احمدي نژاد هستند 
قابل ادامه نيست دولتي استبدادي 

ن را آن فقرات است كه سپاه نقش ستو
  . بازي مي كند 

 محوران كه به  مافيايكي ديگر از  ◄
 ، تازگي از پوشش خارج شده 

تروريست با سابقه و مسئول بسياري از 
 علي اكبر ، ترورهاي خارج از كشور 

 از » رهبر « به دستور او . واليتي است 
 . مده استآاندرون بيت به بيرون 

شد نخست به مأموريت روسيه فرستاده 
بعد خامنه اي . و وارد ماجراي اتم شد 

خواست معاون اول احمدي نژاد بشود 
و او را مهار كند تا تصميم هاي 

ميز آنابخردانه نگيرد و سخنان تحريك 
اما نه . و خطرناك بر زبان نياورد 

احمدي نژاد زير بار رفت و نه واليتي 
زيرا  . تن به اين مأموريت داد 

معاونت دني و احمدي نژاد را مهار نكر

او را موجب  خراب شدن خود دانست 
به   سياسي خود،  از ابتداي عمر او .

مد و در خيانتها و آخدمت مالتاريا ، در
 . نها شد آلت دست آترورها و فسادها 

در سازمان نظام پزشكي و در مجمع 
جهاني اهل بيت و مجمع جهاني تقرب 

به چنان ثروت  مقام يافته و مذاهب 
افته است كه خانه  دست يافسانه اي

  .نستآ متري او  جزئي از 1500
  بي كفايتي و مهار ناپديري ◄

احمدي نژاد روز به روز خسارت بار تر 
نمونه اي از اين بي كفايتي . مي شود 

و مهارناپذيري ، سفر او به ابهر و 
. سخنرانيش براي مردم اين شهر است 

او به اين مردم مي گويد خسرو و 
ورده ام آاي شما به ارمغان شيرين را بر

خسرو و شيرين روستائي تابع اقليد . 
سخن او سبب عصيان مردم . است 

اقليد و به خاك و خون كشيده شدن 
اين عصيان توسط قواي سركوب رژيم 

نكه اين فاجعه را آپس از . مي مي شود 
مشكلي نيست : ورد، مي گويد آببار مي 

يك شهر خسرو را بردارد و شهر ديگر . 
بي كفايتي و مهارناپذيري !  شيرين را 

تا بدانجا است كه روزنامه جمهوري 
را نيز به فغان )   ارديبهشت 26( اسالمي 

  : ورده است آ
 مي و نكماهي در ياپيحوادث پ    « 

 مي از تصمتي حكاي كه همگرياخ
 دارند متاسفانه رمتعادلي غي هايريگ
و فاصله » افراط« آزاردهنده يبو

ها  را به مشام» عادلت«گرفتن از 
 كه فاصله گرفتن يماجرائ. رسانند يم

 هشدن را ب» افراط «مياز تعادل و تسل
 سيزده رئ  شتابمياوج رساند، تصم

 ي و اعضارعامليجمهور درباره مد
قبل از .  بودراني امهي برهي مدئتيه

 يروي نانيآن نوع برخورد با نظام
 يها  كه به آبسي انگليائيدر

ن تجاوز كرده بودند  كشورماينيسرزم
 بود كه نهي زمني اخطار در همكي

 دني بخشيماجرا.  گرفته نشديجد
 شهر كي بخش از استان فارس به كي

 سفر اني كه بر سر آن در جريو بلوائ
 جمهور به آن استان برپا شد و سيرئ

 غفلت كيرا به حساب  همه ما آن
 و از كنارش با سكوت ميگذاشت
 ري و فقره اخ بودگري مورد دزي نميگذشت

 جمهور درباره سي نوع اظهارنظر رئزين
 رابطه با مصر است كه در يبرقرار

   ». شداني بيشان در ابوظبيمصاحبه ا
   مدير عامل و اعضاي هيأت مديره     

بيمه ايران ، به صرف گزارش عنصري 
بركنار شده اند كه به جرم فساد از كار 

بدرقه رسمي ملوانان .  بركنار شده بود 
 تفنگداران نيروي دريائي انگليس و

نمونه ديگري از رفتار حقيرانه احمدي 
نژاد و مايه سرافكندگي بود كه موجب 
.  اعتراض روزنامه قرار گرفته است 

ماجراي بخشيدن روستاي خسرو و 
شيرين به ابهر همان است كه نقل شد و 

مادگي براي برقراري رابطه با آاظهار 
وزنامه توضيح مصر،  نيز، به ترتيبي كه ر

داده است، اقدامي تك روانه و 
  .  خودسرانه بوده است 

      اما در باره تجديد رابطه با مصر 
، در  ارديبهشت ، الريجاني27 در ◄

 توي باره برقرار كردن رابطه با مصر، 
 از يتهران برا: دهن احمدي نژاد زد 

 با قاهره كيپلماتي روابط ديريسرگ
 از شيد و پ دار»يمالحظات«و » شروط«

 ملزومات دي باياسي روابط سيبرقرار
 ري با وزداريپس از د. آن مشخص شود

 در جمع ، او امور خارجه عمان
 ديموضوع تجد: خبرنگاران گفت

 و در ستي ندي و مصر جدرانيرابطه ا
 در زيدولت قبل هم مطرح بوده و ن

 ي نظرهاني گوناگون، طرفيسفرها
 قاعدتا. خود را اعالم كرده بودند

حتما  . خواهند داشتي شروطنيطرف
 مساله ني اي براي مالحظاترانيدر ا

   .وجود خواهد داشت
،  اماراتدر ،نژاد ياحمدنكه آ حال ●
اگر دولت مصر «:  بود گفته دي تاكبه

 وقت انيپا     كند تاياعالم آمادگ 
 ي امروز سفارت جمهورني هميادار
برپا   را در قاهره راني اياسالم

  »  .ميكن يم
  قلبات گسترده زماني كه مافيا ها با ت  ◄

به رياست جمهوري  را اد ژاحمدي ن
 شعار عدالت محوري احمدي ،رساندند

 اما  . مي كرداد گوش فلك را كر ژن
 مي او مدن آهر چه از زمان به سر كار 

ه مدآ كه به سر كار افرادي ،گذشت
دادند و مي خود را بيشتر نشان بودند 

در پوشش مانده چهره مافيا هاي 
  .نمايان تر مي شد  

اين روزها دكتر و مهندس هايي را    
ميبينيم كه زماني برادر بودند و سردار 

دكتر عنوان و اينك با توجه به اينكه 
نها هم با دريافت آ ، در بورس است

دانشگاه  دانشگاههايي مانند  ازدكترا
امام حسين و دانشگاه استراتتژيك سپاه 

زاد اسالمي و آشگاه پاسداران و دان
دانشگاه امام صادق  و دانشگاه هاوايي 
و دانشگاه مالك اشتر و دانشگاههاي 
پاكستان و سوريه و انگليس به عنوان 

مدند در حالي آمتخصصان به سر كار 
 خويشتن  تحصيل كمترين سطح كه از 

  . را محروم نگاه داشته اند 
انسان وقتي به چهره هاي افرادي      

اد و حداد عادل و ژمدي نمانند اح
سليماني و زاهدي و متكي و الريجاني 
نگاه مي كند تنها چيزي كه در اين 

 نمي بيند، درس خواندن چهره ها 
جدي با گذراندن مراحل تحصيل و 

  .  است كالسهاي دانشگاهنشستن بر سر 
ولي متاسفانه اين گروه تحصيل نكرده 
مدرك دار در حال حاضر بر 

ظاهر  . اند نشستههاي دولتي مسند
 –دكترو مهندساني مانند عراقچي 

  - دانش جعفري – همتي –سلطانيه 
نشان مي دهد كه اين افراد .. باهنر و 

كالسهاي  در تنها جايي كه نبوده اند 
گفتار و .  دانشگاه و تخصص بوده است 

 ها و يبيشتر به چاله ميدانكردارشان 
پادگانهاي سپاه پاسداران و بسيجيان 

 اگر بعضي ها درسي هم  .ماندمي 
خوانده باشند، در خدمت استبداد، بر 

لتهاي قدرت آاثر زورمداري مداوم ،  
  . گشته اند 

احمدي » دكتر  « ديروز شنيديم  ◄
 ،  در ديداري با يك دكتر ديگر،ادژن

كه معاونت وزارت نفت را بر عهده 
چرا در : ه است  به او گفت،دارد

ميرسانيد بيشتر قراردادهايي كه به امضا 
از شركت هاي خارجي دعوت به كار 

 در :  پاسخ داده است  او  ؟ مي كنيد
 .  اين تخصص ها وجود ندارد ،ايران

اد در برابر اين جمله معاون ژاحمدي ن
 شما با محصولي : ه است وزير گفت

تماس بگيريد ايشان مي تواند اين 
اد همه ژ احمدي ن. مشكل را حل كنند 

دار محصولي و برخي چيز را به سر
 او.  حواله مي كند ديگر از سرداران 

مي پندارد كه اين متخصصان ترور و 
جنايت در هر كاري متخصص هستند 
همانطوري كه خود و دار و دسته اش 
مي پندارند كه متخصصان كشور داري 

  .و سياست هستند 

  
فاسدها شبكه اي  تارعنكبوتي * 

شكل از روابط شخصي بوجود 
ند و مقامهاي  دولت  را ورده اآ

  :ن خود كرده اند آاز 
  

گروه مافيا محور از زماني كه بر سر      
مافيائي مده است گروههاي آكار 

ديگر را هم دست بكار كرده و دولت 
را،  در قول،  عدالت محور و در عمل 

 اين گروهها  . كرده استمافيا محور 
از راه پيوندهاي زناشوئي ، شبكه اي 

. ورده اند آي شكل را بوجود تارعنكبوت
براي مثال، خانواده هاي خامنه اي و 
حداد عادل و خانواده هاي باهنر و 

از رهگذر روابط شخصي ... ثمره و 
  :قدرت ، مقام دولتي و ثروت جسته اند 

 ،  شوقتي مي بينيم الهام و همسر ◄
 به ، طي چند سال اخيررجبي،فاطمه 

اد و ژهمت گروه تروريستي احمدي ن
بيت رهبري به چنان ثروتي دست 

 ميليوني را با 15يافته است كه خانه 
 مي خانه دو ميليارد توماني تعويض 

 جمهوري را در  عدالت معناي  كند، 
 ذوب شدن در واليت فايده اسالمي و 

   .فقيه را نيك در مي يابيم
 ادعائي  عدالت       در خودروئي  كه 

فاسدان نست ،  جز براي آمحور 
، جا براي ي و اخالقي و اقتصاديسياس

الهام كه سخنگوي .  كسي نيست 
 به همه سرنشينان اين خود رو است ، 

 الهام نه شعور  . كس شك مي كند
مديريت دارد و نه سواد قضايي  و نه 

و او . دارد انديشه و زبان سخنوري 
با اد ژاحمدي نرابط گروه همسرش 

 خشونت  نظريه ساز مصباح يزدي باند 
نها آبتازگي، با تالش . نايت هستند و ج

قاتالن قتل هاي زنجيره اي كرمان 
حكم برائت خود را دريافت كردند تا 
بار ديگر در گوشه اي ديگر با فتواي 
مصباح يزدي و همانندهاي او   دست 

  .جامعه بزنند » پاكسازي « به 
وقتي مي بينيم سردار محصولي با  ◄

 20سرمايه اي كه به اعتراف خودش 
چنان در صف م ه، ميليارد تومان است

 متوجه مي ، عدالت محور ها قرار دارد
شويم چرا اين اذان گوي عدالت 

 . رودمحوري همواره به دنبال او مي 
 كم مي  احمدي نژاد در هر جايي كه 

 در . ورد آ مي  نام او را بر زبان ،وردآ
  8 سردار محصولي بيش از ، حال حاضر

در عين حال  مشاورت دارد و مقام 
اد در پاره اي ژمشاور مستقيم احمدي ن

از كارها است و همچنان در برخي از 
اد معاونت و ژكارها از سوي احمدي ن
  .مسئوليت سرپرستي دارد 

محوري  مافيا اين ستون پايه      
خواري و  چندين پرونده زمين

اختالس در بايگاني هاي قوه قضاييه 
 اين دارد و همه به خوبي مي دانند كه

 15برادر محصولي چگونه طي كمتر از 
 مليارد 20سال به سرمايه اي بيش از 

  .تومان دست يافته است 
 محوران حداد عادل  مافيااز ديگر  ◄

در نقدر آ ي ها است كه به قول مجلس
 هر روز  دارد  كه مشكلاداره مجلس 

 حاصل نشود دعا مي كند حد نصاب 
الن ختم جلسه مجلس را اعتا او بتواند 

زيرا مجلس يكدست چند دست . كند 
با حكومت احمدي نژاد . شده است 

 نماينده موافقند و اين عده نيز 80تنها  
اصول گرا  « را » نمايندگان « بقيه 

مخالف » نماينده  « 200. نمي دانند 
نها وزير  استيضاح آعده اي از . هستند 

مي . مي كنند او طرح نمي كند 
 سئوال كنند، خواهند از احمدي نژاد

» رهبر « چرا ؟ زيرا . مطرح نمي كند 
اجازه نمي دهد و خود او هم مي 
ترسد اكثريت مجلس صاحب اختيار 

پدر  .  مجلس شود و او بيكاره شود  
 از »  رهبريمقام معظم« عروس 

نچنان سرمايه اي بر خوردار شده آ
به تازگي خانه اي ! مپرساست كه 

ن  ميليارد توماادمعادل با هشت
را ثروت خريداري كرده است و اين 

 اد و ژ احمدي نا نزديكي برهگذراز 
مظهر رژيم مافيائي يعني سيد علي 

  . خامنه اي دارد 
 محوران  مافيا يكي از بزرگترين  ◄

كه همواره در خواب و در شعار همراه 
 ، با امام زمان و جانشين او است

در خورد مشكيني است كه فرزندان او 
 بيچاره . ه نگاه نمي دارند و برد انداز

محسن رفيقدوست كه برادرش تنها 
اختالس كرد و تومان  ميليارد 130

 كه ن پول را برگرداند آزماني كه 
بيشتر از اصل پول ، استفاده برده بود ، 

رئيس مجلس « در مقايسه  با فرزندان 
    . فتابه دزد بوده استآ، » خبرگان 

س و  در اختالمشكيني ، فرزندان      
سبقت را از گوي ، سرقت اموال مردم 

 . ربوده اند» قا زاده ها « آبسياري از 
نها يك مجتمع وياليي در آيكي از 

لواسانات ساخته است كه دهها ميليارد 
بخشي ارزش دارد و اين ثروت تومان 

.   است » قا زاده « آاز دارايي اين 
دست مشكيني البته ديگر فرزندان 

ندارند و هر كدام  فرزندكمي از اين 
  .نها در اموالي بيكران غرق شده اند آاز
 مافيا  از معروفترين  ديگر يكي ◄

  جنتي معروف به  » يت اهللا« آمحوران 
 به او .  است  » يت اهللا موش« آ

ن آ كه خواننده يتازگي در جشن
  شركت كرده است، حسين زمان بوده 

قا آ اين خواننده به دستور همين . 
 به يمن شركت . دا شده بودممنوع الص

، رفع ن جلسهآ در ممنوع كننده 
اين . شده است ممنوعيت از صداي او 

 است  محور برجسته كه از كساني مافيا 
«  در بات گسترده شان ، تقلكه با دستور

انجام گرفتند تا احمدي » انتخابات 
نژاد عنوان رياست جمهوري را پيدا 

ر  همواره د با اين سن زياد . كرد 
خود تالش است تا بر سرمايه افسانه اي 

 چنان بر اموال ش او و خاندان. بيفزايد 
بيت المال خيمه زده اند كه حتي نيش 

ثروت  سفره سر از دعقرب هم نمي توان
  . لندشان كند ملت ايران بمتعلق به 

ات و    او كه در بسياري از جناي
 نقش اول را داشته است ،  سركوب ها 
  با  ود مافيائي ساخته خو با فرزندان

ر  ديگر، بيها مافياهايي با ارتباط
  .است بسياري از مقامات دست انداخته 

 كه زماني با فروش بند كفش و      او
ميخ كفش و روزنامه باطله روزگار مي 

به ثروتي بزرگ دست  حال ، گذراند
 ميليارد 20 وياليي برابر با . يافته است 

عضاي  بسياري از ا. تومان دارد 
،  در خارج از كشور اش ، خانواده 

  .داراي اموال بسياري هستند 
  
شيوه جديد برنامه سازي و *

  :خورد و برد در صدا و سيما 
  
مده نشان مي آاطالعات به دست  ◄

دهند كه مدتي است صدا و سيما تنها 
   سود تحصيلاز بودجه خود براي 

  4در صفحه
  

 هار ناپذيربي كفايت و م
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  زيرا با تقسيم. بانكي استفاده مي كند
 كانال موجود در ايران و 6برنامه هاي 

واگذاري هر بخش از اين شبكه به 
 خود را از ، گروههاي مافيايي 

پرداخت هر هزينه اي بي نياز كرده 
  .است 

كار در صدا و سيما به اين گونه     
 ساعت برنامه صدا و 70حدود  :است 

در هفته برابر با است كه وز رسيما در 
، مي شود  برنامه ساعت 420حدود 

با برخي از مديريت صدا و سيما 
كارگردانان و تهيه كنندگان وابسته به 

 - ساعت را  -برنامه خود اين مقدار 
البته به جز برنامه هاي خبري و سياسي 

 . وهها واگذار كرده است ربه اين گ -
هزينه برنامه هايي كه اين افراد تهيه 

 مي تاييد صدا و سيما و به مي كنند 
ن را از آو .  مي پردازند  خود،  رسانند
 بازرگاني جبران  اعالنهاي خشمحل پ
  د نمي كن

برنامه از اين قرار است كه هر    
كارگردان و تهيه كننده اي كه با صدا 
 ، و سيما قرارداد تهيه برنامه دارد

 ئي  بايد شركت هابرنامه ، دركنار تهيه 
نها اعالن آ كه حاضرند به دا كند پيرا 

 با بهائي دريافتي  . ني بدهند بازرگا
هزينه ها را خود پرداخت نمايد و 
برنامه را بي هيچ مزد به صدا و سيما 

 كل هزينه هايي كه . واگذار نمايد 
 ايجاد  و سيما براي  دولت و مردم صدا

بودجه اي عظيم است ،  ند  ومي ك
  خارج ب وابسته و سفرهاباندهاي  خرج 

  . مي شود 
 ر بنا ب،  در صدا و سيما، در اين ميان    

دستور فرماندهي سپاه كليه نيروهاي 
شركت داشته اند، در جنگ كه سپاهي 

در صدا و مي توانند ، با هر سطح سواد
،   در يك بررسي. سيما بكار پردازند 

 در 68مشخص شده است كه حدود 
صد از كارگردانان و تهيه كنندگان 

صدا وسيما از افراد وابسته به سپاه  
و در شبانه روز با تالشي گسترده ستند ه

  .سعي در تحميق مردم دارند 
  

برخوردهاي گروه بنديهاي * 
  :ميز مي شوندآمافيائي خشونت 

  
ت به دام قوه ستروري يك بالخره  ◄

سيد حسين : قضاييه تروريست ها افتاد 
موسويان زماني كه جوان بود در جهاد 
كشاورزي كاشان مشغول به كار بود و 

ر روزنامه تهران تايمز مطلب مي  دبعد
نوشت و به خاطر گرايشات كودتاگرانه 
و جنايتكارانه به مجلس دوران هاشمي 
راه يافت و بعد از اثبات نوكري 

  رفت  به وزارت امور خارجهخويش، 
ن وزارت خانه در امور  آمعاونت به و 

او در دوراني .  رسيد كشورهاي غربي 
 خود را ، بار  مالي كه در مجلس بود 

در كشورهاي  ايران ها سفير  بعد.بست 
  .مان شد لآروسيه و 

لمان آدر زماني كه سفير ايران در     
 ، ميكونوس در رستوران  در ترور ، بود

  . نقش يافت 
به ايران     با پايان دوره سفارت ، 

، در بازگشت و در كنار حسن روحاني 
.  مشغول به كار شد شوراي امنيت ملي 

ن مذاكرات هسته اي ايران در جريا
ول دبيرخانه را بر سمت سخنگو و مسئ
چنان در كنار ناصري عهده داشت و هم

دوكاره در كيش اورينتال نيز مشغول 
  .به چباول بود 

شركت كيش اورينتال از شركتهاي      
د ازاينكه عب . وابسته به هاليبرتون بود

ناصري دستگير شد اين شركت توسط 
 به زور خريداري او سپاه پاسداران از

يعني دستگيري ناصري به اين . شد 
را از او دليل بود كه اين شركت 

وگرنه او در جاسوسي هيچ . بگيرند 

به هر حال موسويان .  نداشت شركتي
خيلي دلش به هاشمي رفسنجاني 

خر سال آدر روزهاي  .خوش بود 
 :بوددر يك جلسه اي گفته ، گذشته 

يد آدرست است كه اگر جنگي پيش 
مردم خسارت مي بينند اما كسي كه 
بيشتر خسارت مي بيند حاكمان هستند 

 در  .كه بايد جاي خود را خالي كنند 
همان زمانها به برنامه هاي هسته اي كه 
در ايران در حال انجام بود به شدت 

تصدي روحاني و معترض بود و دوران 
اين . خود را بسيار پر بار مي دانست 

تشخيص  يك شوراياستراتژ كزعضو مر
 توسط دادستاني دستگير شد مصلحت، 

  : زاد شد آاما چرا دستگير و چگونه . 
 با او  :  سعيد مرتضوي مي گويد – 1

 همكاري هايي جاسوسها برخي از 
داشته است به همين دليل دستگير شده 

اما  قول قاضي مرتضوي نادرست است 
 جاسوس بود كه او  زيرا اگر . است

 . مد آبوجود نمي برايش مشكلي 
 ، همانگونه كه عليزاده دادستان تهران

به جرم جاسوسي از كار ، بي سر و صدا 
  .كنار شدبر
دليل قوي دستگيري او است ي امر -2

 درگيري هايي  است كه ميان ، 
نيروهاي طرفدار هاشمي و طرفدار 

گروه .   جريان دارند اد ژاحمدي ن
 تالش دارند به هر نحوي احمدي نژاد 

 به گروه هاشمي رفسنجاني ست، ه
  .  وارد سازند ه ضرب

داشته اند با اين اصولگرايان تالش  - 3
پيشين را بي  گروه هسته اي اقدام 

پس از دستگيري او ، . اعتبار كنند 
حمله به روحاني و ديگراعضاي تيم 
مذاكره كننده تحت سرپرستي او، 

.  شدت بي سابقه اي بخود گرفته است 
ا ربط مستقيم دارد با اين بدگوئي ه

شنيده هائي حاكي از اين كه تيم 
كنوني مأمور است تن به سازش با 

، اين روزها از اين رو،  . غرب بدهد 
به دستور علي الريجاني هيچ نشريه اي 

خبر و نظري در باره حق درج 
پوشيده ايران با كشورهاي گفتگوهاي 

   . را ندارد بر سر اتم غربي 
وسويان از زندان ، وردن مآ     بيرون 

 مالي –مسلم كرد مافياهاي نظامي 
حامي احمدي نژاد ضعيف و در خود 
رژيم تكيه گاههايش را از دست داده 

زاد شدن موسويان كمتر ناشي آ.  است 
از قوت هاشمي رفسنجاني و بيشتر 
حاصل تضعيف احمدي نژاد و 

  .گروههاي مافيائي حامي او است 
  

مليجك بازي را خميني با * 
همه كاره كردن هاشمي 
رفسنجاني شروع كرد و حاال 

  :دارد عموميت پيدا مي كند 
  
 در روزهاي اول انقالب، هاشمي ◄

رفسنجاني را مليجك خميني مي گفتند 
او وقتي به نزد خميني مي رفت، با . 

نچه آدلقك بازي او را مي خنداند و 
و . را مي خواست از او مي گرفت 

 قاپ اي  ساله 28بسيجي حاال ، 
دزديده و صاحب مقام  را ژادناحمدي 

بادي كه از ورزش آ علي : شده است 
ن  را مي داند و هرگز در آتنها نام 

، از هيچ رده ورزشي كار نكرده است
 به عنوان عضو سوي احمدي نژاد ، 

هيات مديره فدراسيون تيراندازي 
   . انتخاب شده است

كثير السفر ( كوپولوي جديد  ر ما    و
كه زماني معاون رييس جمهور  )است 

جوانان بود و بعدها مسئول امور در 
گروه طرفدار رييس جمهور در 

« شد و انتخابات شوراي شهر تهران 
عنوان عمومي   »خدمترايحه خوش 

فعاليتهاي انتخاباتي طرفداران احمدي 
با شكست سختي در نژاد كرد و 
 ، ن شكستآ بعد از شد، انتخابات روبرو 

يس هيات مديره پارس ريمقام به 
  .د منصوب شخودرو 

    اين شخص كه در بي كفايتي 
  در حال همانند احمدي نژاد است ، 

 عنوان مشاور و 10 بيش از ، حاضر
 و عضو هيات مديره و هيات  معاون

  . رييسه مراكز مهم را بر عهده دارد 
   

ماجراي دست معلم بوسيدن * 
  :احمدي نژاد 

 بود  زماني  :  كوزه افتاددر خياط    
اد و ياران او اداي حد ژكه احمدي ن

شرعي و محرم و نامحرم را در مي 
وردند و همه را با اين چوب مي آ

 اما هرگز فكر نمي كردند كه  . راندند
اين . از خودشان بدتر هم پيدا شود 

احمدي  ، در روز معلم ،روزها وقتي
اد با كلي دوز و كلك و برنامه ريزي ژن

دست معلم پيرزن خود و دستكش به 
، كردن ، در يك شوي تلويزيوني

 نمي ،  دست معلم خود را بوسيد 
ب اللهي ها حتي زدانست اين ح

از روي دست پير زني را بوسيدن را 
دستكش نامحرمانه مي دانند و احمدي 

  .اد را زير فشار قرار مي دهند ژن
  

« تغيير وزير نفت و  احتياج * 
ين  نمايندگان به پول براي تأم

  : ينده » آانتخابات « خرج 
  
 قرار بر تغيير هامانه ، وزير نفت ◄

احمدي نژاد از روز نصب او در . است 
حاال كه . فكر عزل او بوده است 

انتخابات مجلس هشتم نزديك است ، 
نيز با تغيير او » نمايندگان « عده اي از 

نامزد وزارت نفت . موافق شده اند 
» ايندگان نم« كردان است كه به اين 

وعده داده است خرج انتخاب شدن 
  . نها را بدهد آ

 صنايع و معادن و  وزير ،      غير از او 
تغيير نيز قرار است موزش و پرورش آ

نمايندگان « با اينهمه ، استيضاح  . كنند
   .در مجلس خوانده نيز نشد » 
  
مار تكان دهنده در باره آ*

  :وضعيت اجتماعي ايران 
  
الئي پور ، عضو هيأت  حميد رضا ج◄

علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه 
يش دولت مدرن كه در تهران ، در هما

، برگزار شده 86 ارديبهشت 25 و 24
جامعه « است ، مقاله اي زير عنوان 

ارائه كرده » ايران به كجا مي رود ؟ 
 ميليون 28 تا 26مار زير كه آ. است 

جمعيت ايران را در بر مي گيرد، از 
 28مندرج در سايت امروز ( اله اين مق

  :نقل مي شود ) ارديبهشت 
ايران پس از گذشت سي سال از    

انقالب، از لحاظ ارتقاي كيفيت زندگي 
عنوان  به. اي است جامعة بدقواره مردم

نمونه، ايران در زمينة توسعة صنايع 
آموزش عمومي و عالي  نظامي،

، افزايش و )خصوصاً در مورد زنان(
درماني و  هاي رتگسترش مها

بهداشتي، توسعة روستايي، تقويت 

سياسي  زيربناهاي اقتصادي و طلبكاري
هاي قابل توجهي  مردم پيشرفت

اما از طرف ديگر همين . است داشته
هاي متراكم اجتماعي  از آسيب ايران
 12  ونشين  جمعيت حاشيه ميليون6مثل 

بيش از   وميليون جمعيت زير خط فقر
ميليون  5 الي 2 بين  و ميليون بيكار4

 فرسايش فزاينده ارزشهاي  و معتاد
 اخالقي در ميان مردم خصوصاً رواج

نسبت اعتمادي در روابط ميان مردم  بي
 همردم ببي اعتمادي  يكديگر و به 

 هفزايند  رشد مستمر و و دولت
هاي مالي  مهاجرت نخبگان و سرمايه

ميليون  3دولتي كشور به خارج و با 
، و غول پيكر و غير كارانفره و حجيم 

كشورهايي  در مقابل مردم. روبرو است
مثل مالزي و تركيه از اين سطح از 

و  برند هاي اجتماعي رنج نمي آسيب
اي ندارند كه كشورهاي جهان  عالقه

   .سومي ناميده شوند
 ميليون از 5اكنون حدود  هم    

يا به صورت (جمعيت ايران به نحوي 
 يا پاره وقت و نيمه وقت، تمام وقت، يا
در اختيار قواي امنيتي ) يا داوطلب

از اين نظر ايران از  كشور هستند و
ترين  حيث پرسنل در زمرة مسلح

   .كشورهاي جهان است
 ميليون 35 تا 32   جمع اين گروهها  

نفر يعني نصف جمعيت ايران مي شود 
  اي كاش جامعه ايراني مي دانست  .

 وردهآخشونت استبداد چه برسرش 
است و  او را گرفتار چه فاجعه اي 

  .كرده است 
 پزشك 8000 ،مار ديگري آ و بنا بر ◄

 ميليون جوان بيكار و از هر 7بيكار و 
 مردم 68 طالق و ابتالي 6 ازدواج 10

 500به افسردگي و مصرف ساالنه 
مدن  آميليارد تومان دخانيات و پايين 

 درصد زير 42 سال و 14سن فحشا به  
 هزار كليه 13فروش ساالنه خطر فقر و 

وردهاي آمار ديگري از دست آ... و 
رژيم ماالتاريا و جانشينش مافياهاي 

  .  مالي است –نظامي 
پيدايش تارعنكبوتي كه  :انقالب اسالمي 

ورده اند آمافياها  با روابط شخصي بوجود 
دولت را در ميان گرفته اند ، زور بدان و 

 را بر پرستهاي بي كفايت و مهار ناپذير
همزمان، . كشور حاكم كرده است 

انحطاط اقتصادي و سياسي امريكا  
قطعي تر مي شود و ايران فرصت رشدي  

  : سخت ذيقيمت مي يابد 
  

  
نقش نفت 

درنگاهداري ارزش  
دالر و خورد و برد 

امريكا از اقتصاد 
  :جهان

  
  

،  2007وريل  آ30در : انقالب اسالمي 
را در باره پل رودو  رويجتر ، تحقيق خود 

هزينه ها، « ن، زير عنوان آدالر و نقش 
زيانكاريها و خطرهاي دالر انتشار داده 

در اين تحقيق ، از زبان داده ها . است 
نقش نفت را در حفظ ارزش دالر و خورد 
و برد امريكا از اقتصاد جهان تشريح مي 

 كارشناس ديگري ، انحطاط . كند 
  : اقتصاد امريكا را توضيح داده است

  
هزينه ها و زيانكاريها و 

و نقش نفت خطرهاي دالر
در سلطه دالر بر اقتصاد 
جهان و خورد و برد امريكا 

   :از اقتصاد جهان
  
نها كه در خارج از امريكا  دالر  آ●

خرج مي كنند، بطور مداوم به امريكا 
اين باج را از رهگذر .  باج مي پردازند 

تورم مي پردازد كه در هر دقيقه،  
علت هم .   ميليون دالر است 25/1

افزايش سريع قرضه خارجي امريكا 
تورم از ميزان اين قرضه، در هر . است 

.  ميليون دالر كم مي كند 25/1دقيقه، 
نيمي از واردات امريكا از محل تورم 

پرداخت مي شود يعني براي امريكا  
نها كه آزيرا . مجاني تمام مي شود 

ريكا در دالر امريكا را در خارج از ام
  اختيار دارند، مي پردازند 

     عالوه بر اين ، دارندگان دالر از 
گاه نيستند كه ارزش دالري كه آقرار 

اگر .  دارند، جز يك صورت نيست 
ندانند چه چيز هنوز دالر را پول نگاه 
داشته است، با اين خطر رو برو هستند 

نها ارزش آكه روزي ببينند دارائي 
  .كاغذ را نيز ندارد 

 ، دالر 1971تا :  تقاضاي جهاني دالر ●
دالر معاول وزن معيني . برابر طال بود 

امريكا ذخاير . از طال ارزش داشت 
هر زمان . عظيمي از طال داشت 

دارنده دالري كه مي خواست، مي 
توانست  دالر خود را با طال عوض كند 

مهمترين دليل پذيرفته شدن دالر .  
سوي جهانيان بمثابه پول جهاني ،  از 

  . همين بود 
 ارودالر زياد شد و 1970    در حوالي 

دوگل، رئيس جمهوري وقت فرانسه 
ما دالر نمي خواهيم طال مي : گفت 

 ببعد،  رابطه دالر با 1971از .  خواهيم 
اين كار را نيكسون ، . طال قطع شد 

رئيس جمهوري وقت امريكا انجام داد 
 را جنگ ويتنام صندوق دولت امريكا. 

امريكا بيشتر از ذخاير . خالي كرده بود
ارزي خود، دالر چاپ و انتشار داده 

در نتيجه، ارزش دالر را عرضه و .  بود 
ن زمان، هنوز آ.  تقاضا معين مي كرد 

امريكا از لحاظ توليد و مصرف نفت ، 
براي حفظ منابع نفت . خود كفا بود 

خود، براي واردات نفت اندازه معين 
 در ازاي لغو محدوديتها، .كرده بود 

كشورهاي عضو اوپك قول دادند كه 
ن آ .  نفت خود را به دالر بفروشند

زمان ، دالر بيشترين نقش را در 
بازرگاني جهان داشت و فروش نفت 

  .به دالر امري عادي مي نمود 
در واقع،  فروش نفت  :انقالب اسالمي 

به دالر و افزايش بهاي نفت، امريكا را از 
سود و اروپا را نيازمند دالر كرد آر ارودال

ن  امريكا گرداند آو اختيار پترودالر را از 
نگاه كنيد به نفت و سلطه نوشته ( 

  ).ابوالحسن بني صدر 
     خريداران نفت در دنيا، اگر ژاپني 
بود ، به جاي ين، دالر و اگر اروپائي 
بود، به جاي پولهاي اروپائي ،  دالر 

. داخت بابت بهاي نفت مي پر
كشورهاي عضو اوپك كه بهاي نفت را 
به دالر دريافت مي كردند، بخشي از 

مدهاي خود را به بانكهاي آدر 
امريكائي مي سپردند  و بخش ديگر را 

رااز اين خريد ها  .  خرج مي كردند 
يكا و كشورهاي ديگر دنيا مي امر

دالر طالب داشت زيرا .  كردند 
 خريداران نفت، باز بايد نفت مي

  . خريدند 
  5در صفحه

 بي كفايت و مهار ناپذير
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 امريكا خريدهاي خود را مجاني مي ●
  :كند 

     در تجارت نفت ، نياز به مقادير مهم 
بسياري از اين دالرها در . دالر است 

. خارج امريكا رد و بدل مي شوند 
يعني ميان اعضاي اوپك و كشورهاي 

در .  خريدار نفت  رد و بدل مي شود 
 نفت غاز ، دالر كافي براي تجارتآ

امريكا مي بايد دالر .  وجود نداشت 
خرجش براي دولت . چاپ مي كرد

امريكا، بهاي كاغذ بود و رنگ سبز و 
بعد، اين دالر را مي بايد .  هزينه چاپ

. در اختيار كشورهاي دنيا قرار مي داد 
اين كار را از راه خريد از كشورهاي 

دها در ازاي خري.  دنيا انجام مي داد 
  چيزي  جز كاغذ سبز يي كه مي كرد

و چون اين دالر به امريكا باز . نمي داد
 كه از نمي گشت، در واقع، خريدهايي

كشورهاي دنيا مي كرد، برايش مجاني 
  . تمام مي شد 

     اين خريدهاي مجاني دائمي مي 
هر بار كه به علت باال رفتن . شوند 

بهاي نفت و افزايش ميزان نفتي كه 
 به دالر بيشتر خريداري مي شود، نياز

مي گردد،  سودش به امريكا مي رسد 
زيرا خريدهاي مجاني بيشتري مي 

اين تنها در تجارت . تواند انجام دهد 
نفت نيست كه نياز به دالر است در  

.  بقيه تجارت دنيا نيز نياز به دالر است 
زاد ، آجهاني شدن ، بازرگاني جهاني 

خصوص شدن خدمات دولتي در 
، مقادير عظيم نفت كشورهاي جهان 

و اين دالرها در چهار . طلب مي كنند 
و هر بار .  گوشه جهان پخش مي شوند 

كه به دالر بيشتري نياز مي شود،  
  . امريكا خريد مجاني مي كند 

   : قرضه امريكا●
     بديهي است كه با اين خريدهاي 
مجاني ،  دالرهاي امريكا در دست 

 شوند كشورهاي دنيا ، برهم افزوده مي
و قرضه خارجي امريكا را تشكيل مي 

زيرا يك روز دنياي خارج مي .  دهند 
تواند دالرها را ببرد به امريكا و خريد 

سرانجام  امريكا مي بايد  در . كند 
نچه از دنيا برده است،  چيزي آازاي 

  . به دنيا بدهد 
براي اين كه امريكا :     تراز بازرگاني 

ايد صادرات ، مي بقرار نگيرددر خطر 
و واردات خود را معادل نگاه مي 

،  دالر بيشتري به 1971بعد از . داشت 
  1973اما از سال . جريان گذاشته شد 

بود كه خريدها از فروشها فزوني 
ن پس، موازنه بازرگاني آاز .  گرفتند 

منفي تر شد و هر سال، امريكا ، در 
.  مصرف خود، بيشتر وابسته به دنيا شد 

، كسر بازرگاني 2004ه در سال تا اين ك
 ميليارد دالر 650خارجي امريكا سر به 

 ميليون نفري 300يعني جمعيت .  زد 
 دالر ازكاالهايي 2167امريكا ، سرانه، 

خارجي  را مصرف كرده اند،  بهايش 
  . را نپرداخته اند 

     امريكا قرضهاي خارجيش را 
نها آدر نتيجه به . نتوانسته است بپردازد

قرضه .  وده شده و مي شود افز
خارجي امريكا در يك سال 

 دالر افزايش يافته 650925500000
  ميليون 25/1يعني هر دقيقه، .  است 
  . دالر 
 كسر بازرگاني خارجي امريكا  با اين ●

  :كشورها بيشتر است 
 و 66 و كانادا ، 76 و ژاپن، 162با چين، 

 20 و ونزوئال 45  و و مكزيكو 46لمان آ
 و ايتاليا 19 و ايرلند 20ره جنوبي و ك
  .  ميليارد دالر 17 و مالزي 17
 كه بيشتر از   هر كشوري: ارزش دالر ●
نچه مي فروشد، مي خرد، ارزش آ

وقتي با پول .  پولش كاهش مي يابد 
ن آخريد قابلي نمي كرد، تقاضا براي 

اما قاعده .  پول كاهش پيدا مي كند 
صدق اي كه در باره كشورهاي ديگر 

مي كند، در باره امريكا صدق نمي كند 

زيرا تا وقتي تمامي دنيا به دالر نياز . 
ن نفت بخرند ،  همواره آدارند تا با 

امريكا .  تقاضا براي دالر  وجود دارد 
يك چهارم نفت جهان را مصرف مي 

وقتي ارزش دالر باال مي رود ، . كند 
پولي كه مصرف كنندگان سه چهارم 

يد بپردازند، بيشتر مي شود توليد نفت با
اما براي خود امريكا، قيمت همان كه .  

  .بود مي ماند 
     وقتي قيمت نفت اوپك باال مي رود 

اگر . ، به دالر بيشتري نياز مي شود 
مصرف نفت تغيير نكند،  امريكا دالر 

چاپ مي كند و به جريان مي اندازد  
  . نكه قيمت دالر پائين بيايد آبدون 
 ،  امريكا نصفي از نفتي را 2004     در

. كه مصرف مي كرد، توليد مي كرد 
نصف ديگر كه يك هشتم مصرف 

هر .  جهاني نفت بود، را وارد مي كرد 
 بخاطر -اندازه دالر بيشتر الزم شود كه 

  مصرف -باال رفتن بهاي نفت، 
كنندگان هفت هشتم توليد نفت مي 
بايد بپردازند ،  دالري است كه در 

بنا .  ج امريكا رد و بدل مي شود خار
بر اين ، امريكا نه تنها با به جريان 
گذاشتن دالر تازه ،  بهاي باال رفته نفت 

 بلكه به ،مصرفي خود را مي پردازد 
اندازه اضافه بهاي هفت هشتم نفت نيز 

ن، از آدالر تازه  انتشار مي دهد و با 
كشورهاي دنيا خريد مجاني مي كند و 

خود را افزايش مي قرضه خارجي 
وابستگي امريكا به نفتي كه بايد .  دهد 

وارد كند، در افزايش است چنانكه در 
 درصد نفت مصرفي 60، 2006سال 

  .خود را وارد كرده است 
خواننده ايراني مي تواند : انقالب اسالمي 

روشن ببيند چرا  طرح بني صدر در باره 
جانشين كردن دالر با سبد ارزها بعنوان 

ي نفت  از عوامل سازشهاي پنهاني بها
امريكا با مالتاريا شد و  حكومت رجائي 

چرا تصميم . ن طرح را بالاجرا گرداند آ
حكومت صدام به جانشين كردن دالري 
كه خريداران نفت مي بايد مي پرداختند، 
با ارزهاي ديگر،  از مهمترين عاملهاي 
تجاوز امريكا به عراق شد و چرا امريكا 

» قانون نفت «  دولت عراق مي خواهد 
ن آي را تصويب كند كه اختيار نفت را از 

 سال 10تا : شركتهاي امريكا مي كند 
 ميليون بشكه 50ينده، امريكا نياز به آ

   . نفت بيشتر پيدا مي كند
 امريكا ابزار الزم براي حفظ ارزش ●

اما در خارج از .  دالر در اختيار دارد 
از .  رود امريكا، مصرف دالر باال مي

اين رو، امريكا مي تواند نسبت به 
تقاضاي دالر با تأخير واكنش نشان 

و چون . بدهد  تا ارزش دالر باال برود 
ارزش دالر باال رفت، مي تواند دالر 

اگر .  بيشتري را به جريان بگذارد 
ارزش دالر سقوط كند، مي تواند با  

.  ن را باال ببرد آخريد دالر،  ارزش 
، با فروش اوراق بهادار و يا براي مثال

. اوراق قرضه قيمت دالر را باال مي برد 
اال اينكه بازخريد دالر برايش خرج بر 

.  زيرا مي بايد بهره بپردازد . مي دارد 
اين بهره ها  برهم افزوده شده و رقم 

رقم بقدري بزرگ . بزرگي گشته اند 
نها، هر آشده است كه براي پرداخت 

اق خزانه را فروخت نوبت مي بايد اور
قرضه امريكا . ن را پرداخت آتا بتوان 

زمان به زمان با شتاب بيشتري افزايش 
  .مي يابد 

 با وجود ورشكستگي، همچنان به ●
در فوريه : رويه  خود ادامه مي دهد 

   8700000000000، قرضه امريكا 2007
در هر ثانيه  .  ميليارد دالر شده است 

 45.  شود بر اين قرضه افزوده مي 
درصد از اين پول به طلبكاران 

قرضه خارجي امريكا .  خارجي است 

به اندازه اي زياد است كه امريكا ديگر 
به سخن .  ن نيست آقادر به پرداخت 

   . روشن، امريكا ورشكسته است
    با وجود اين ، دالر همچون سابق ، 

براي خريد .  خريد و فروش مي شود 
ن مورد نياز نفت و گاز، دالر همچنا

بازرگاني جهاني گرفتار فريب .  است 
ارزش ظاهري دالر است و معامله ها 

قيمت . با دالر پرداخت مي شوند 
پائين تر دالر ، بنا بر قاعده، مي بايد 
سبب كاهش واردات و افزايش 

زيرا خريداران خارجي . صادرات شود 
بابت خريدهاي خود از امريكا، بهاي 

با وجود اين، تا .  كمتري مي پردازد 
زماني كه فروشندگان غير امريكائي به 
اندازه كافي ديوانه اند كه بابت بهاي 

 ،  مطالبه كند دالر ورده هاي خود  آفر
براي امريكا، چاپ كردن و به جريان 

. گذاشتن دالر مشكلي ايجاد نمي كند 
پرداخت چند دالر بيشتر بابت كفشهاي 

 ورده هاي الكترونيكآچيني و يا فر
ورد آژاپني هيچ مسئله اي بوجود نمي 

تنها قرضه خارجي امريكا كمي بيشتر . 
اما  امريكا مي تواند با تورم .  مي شود 

توضيح . ، از قرضه خارجي خود بكاهد 
چند دالر بيشتر اين كه پرداخت  

تورم .  بعنوان بهاي كفش،  يعني تورم 
. يعني ارزش دالر كاهش يافته است 

يعني از ميزان كاهش ارزش دالر 
 قرضه خارجي امريكا كاسته شده است

بنا بر اين ، امريكائي ها هيچ سودي .  
   . در مهار كردن واردات خود ندارند

 در تجارت نفت، كاهش ارزش دالر ●
. ورد آنتايج منطقي خود را به بار مي 

در دراز مدت، صادركنندگان نفت 
ارزش كمتري براي نفت خويش را 

 10اگر ارزش دالر . نخواهند پذيرفت 
قطعي  درصد كاهش پيدا كند، تقريبا 

 درصد افزايش 10است كه بهاي نفت 
به ترتيبي كه قيمت نفت نسبتا . مي يابد 

  ثابت مي ماند .  
 1980با وجود اين ، در : انقالب اسالمي 

 34، بهاي هربشكه نفت در بازار رسمي ، 
امروز ، بهاي هربشكه نفت، . دالر شد 

نكه ارزش آحاال .  دالر است 60حدود 
،  حدود 81دالر امريكا نسبت به سال 

يعني بهاي .  برابر  كمتر شده است 7/2
 دالر  90نفت مي بايد بشكه اي   حدود 

 سال،  ضد ضربه 27در طول .  باشد 
هاي نفتي  قيمت نفت را بارها كاهش 

يكي دو نوبت، بهاي نفت . داده است 
ن، از آبشكه افزايش يافته و  قيمت هر 

چرا .   دالر نيز عبور كرده است 70مرز 
بهاي نفت متناسب با كاهش ارزش دالر 
باال نرفته است ؟  دليل عمومي كه اظهار 
مي شود اينست كه موجب تورم و ركود 

   ! اقتصادها مي شود
     اگر نيازي به دالر به براي خريد 
نفت نباشد ، بقيه دنيا  ديگر هيچ سودي 

ردن دالر در معامالت خود بكار ب در 
دالر .  ندارد  بلكه زيانهاي زياد دارد 

ديگر معادل دالر نيست و قرضه 
ساي امريكا  نتايج آخارجي غول 

ارزش : ورد آمنطقي خود را ببار مي 
و وقتي دنيا . دالر سقوط خواهد كرد 

ديگر دالر را قبول نكند ،  امريكا ديگر 
  نمي تواند  دالر چاپ كند و به خرج

ديگر نمي توانند . دنيا زندگي كند 
ارتش پر خرج خود را نگاه دارند و 

   . نفوذ خود را از دست خواهند داد
  : باال كشيدن مطالبات دنيا ●

     اما سقوط ارزش دالر يك اثر 
: سا براي امريكا دارد آثانوني معجزه 

وقتي دالر ديگر بي ارزش مي شود،  
 مي قرضه خارجي امريكا نيز از ميان

در حقيقت،  زيرا اين قرضه  از . رود 
دالرهائي  تشكيل شده است كه در 

بنا بر اين، .  خارج امريكا جريان دارد 
ن مي ماند، آحد اكثر بهائي كه براي 
افسوس كه .   قيمت كاغذ باطله است 

سقوط دالر موجب  ورشكست بانكها و 
شركتها و سازمانهاي بين المللي مي 

 را با سرنوشت شود كه سرنوشت خود
  .دالر گره زده اند 

  
نقش دالر در روابط امريكا با * 

   :...و ژاپن و كره جنوبي وچين 
  
  : ذخاير دالر ژاپن و چين ●

    يكي از خريداران عمده دالر، 
بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف 

بانكهاي مركزي ذخاير . هستند 
وقتي . ورند آاستراتژيك بوجود مي 

اي ديگر، مقدار مبادالت با كشوره
زيادي از پول كشور را در يد طرفهاي 
ديگر قرار مي دهد،  با اين ذخاير، 
بانك مركزي  مي تواند پول خود  را 
خريداري كنند  و مانع از سقوط 

پولي كه .  ارزش پول خود شود 
بانكهاي مركزي مي خرند و ذخيره مي 
كند، پولي است كه در بازار دنيا  قبول 

ن زمان، چنين پولي، تا اي. مي شود 
اما در چين و ژاپن و كره .  دالر است 

جنوبي و تايوان، ذخاير دالر  بسيار 
بيشتر از نيز بانكهاي مركزي براي  
خريد پول ملي  ، در صورت لزوم ، 

بانكهاي مركزي اين كشور ها .  است 
چرا . نيازي به خريد دالر نيز ندارند 

 كه اين كشورها بسيار صادر مي كنند و
در نتيجه، در اين . كم وارد مي كنند 

اين .  كشورها، دالر انبار مي شود 
دالرها مي بايد به پول محلي تبديل 
شوند براي پرداخت  مزدها و بهاي 

اگر تقاضاي داخلي  پول . مواد اوليه 
ن آمحلي موجب باال رفتن ارزش 

وردها براي خريدار آشود، قيمت فر
و، براي از اين ر.  خارجي باال مي رود 

اين كه صادرات كشور دچار كاستي 
نشود،  بانكهاي مركزي سعي مي كنند 

از اين . ارزش پول را ثابت نگاه دارند 
روست كه مبالغ عظيم دالر مي خرند  
و بدين وسيله مانع از باال رفتن ارزش 

با وجود اين ، .  پول خود مي شوند 
دالر براي اين كشورها مشكل بزرگي 

زيرا در برابر .   است وردهآرا بوجود 
ذخيره عظيم دالر ، بانك مركزي پول 

بدين .  محلي به جريان مي گذارد 
سان، كارگران در ازاي توليدهاي 
خود كه صادر مي شوند، تورم دريافت 

  . مي كنند 
     بدين ترتيب ، زحمتكشان ماهها كار 
و مواد اوليه را كه در توليد  كاال ها 

مزد ناچيزي  بكار مي برند، در ازاي 
به  بانكهاي مركزي . صادر مي كنند 

هيچ  اين كشورها، اين دالرها تقريبا 
مي توانند دالرها را .  عايد نمي كند 

با اوراق خزانه امريكا معاوضه كنند و 
اما حتي اين .  ورند آبهره اي بدست 

نها مي آخر ، خود آبهره را نيز ، دست 
 افزودن زيرا امريكا بهره را با.  پردازند 

بر قرضه خارجي خود به اين كشورها ، 
  . مي پردازد 

     در اين ميان ، ارزش دالر  در 
نوسان است و اين ذخاير عظيم  در 
دست  عرضه و تقاضاي دالر در بازار 

افزون بر اين ،  بعلت قرضه . است 
عظيم  امريكا،  هر زمان ممكن است 

اينست كه .  ارزش دالر سقوط كند 
سياب آمركزي ميان دو سنگ بانكهاي 

از سوئي مي بايد ذخاير : گير كرده اند 
دالر خود را از سر باز كنند و از سوي 

ديگر،  مي بايد  دالر بخرند تا مانع از 
ن شوند كه ارزش پول ملي خودشان آ

بسا وقتي ارزش دالر در بازار .  باال رود 
و .  يند ، دالر نيز مي خرند آپائين مي 

ارد قرضه خارجيش امريكا مي گذ
تا چه زمان ، .  بازهم سريع تر، باال برود 

  اين وضع مي تواند بپايد ؟ 
 Asianورد كارشناسان آ     بنا بر بر

Development Bank  ارزش دالر ،
 .  درصد كاهش خواهد يافت 40 تا 30

چنين كاهش ارزشي خطري بزرگ در 
بسياري بانكها و شركتها . بردارد 

شتابان مي فروشند و دالرهاي خود را 
بانكهاي مركزي نيز نمي خواهند و يا 
نمي توانند مانع از سقوط بهاي دالر 

كسي كه دالر خود را زود تر . شوند 
ديگران مي فروشد، اقبال بيشتري دارد  

ن كس كه صبر مي كند بلكه ارزش آو 
دالر باال رود، مي بايد باختهاي خود را 

  .محاسبه كند 
   

ن آدالر نياز به تقاضاي مداوم * 
دارد كه همواره بهاي نفت به 

علت جنگ . دالر پرداخت شود
  :با عراق وتهديد ايران به جنگ  

  
 ارزش دالر سقوط نكند و نكهآ براي ●

همواره مورد تقاضا باشد ،  بهاي نفت و 
گاز دائم مي بايد به دالر پرداخت 

از اين رو است كه امريكا مي . شوند 
ت خيز بيشترين خواهد بر كشورهاي نف

بدين نفوذ، در .  نفوذ را داشته باشند 
همان حال كه جريان نفت را به 
امريكا تأمين مي كند، بهاي نفت و گاز 

افزون .  نيز به دالر پرداخت مي شود 
بر اين ، با استفاده كشماكش حاكمان 
بر اين كشورها بر سر خورد و برد،  از 
توليد و صدور نفت نيز سودي هنگفت 

  .  مي كنند عايد
     از اين رو، وقتي  حاكمان بر يك 
كشور نفت خيز ديگر نخواهند نفت 
خود را به دالر بفروشند، امريكا  نمي 
گويد چون  دالر در خطر است،  

قصد واقعي . دست به جنگ مي زنم 
  :خود را مي پوشاند 

  
  :ن آ جنگ با عراق و علت ●

   
ژيم صدام  ، امريكا با ر1990   تا سال 

وري آوابط بازرگاني بسيار سودر
صدام متحد خوب امريكا بود .  داشت 

 ، با حمايت امريكا ،  به ايران 1980در . 
 ، صدام 1989اما در .  حمله كرد 

حسين كويت را متهم كرد كه بازار را 
از نفت انباشته است تا موجب سقوط 

اين رفتار، موجب .  بهاي نفت شود 
 رژيم صدام تغيير رفتار امريكا در قبال

با حمله به كويت و الحاقش به .  شد 
 درصد منابع  20عراق، عراق صاحب 

جنگ احتراز ناپذير . نفتي جهان شد 
 ، عراق شكست خورد و 1990شد و در 

صدام .  مد آبه محاصره اقتصادي در
تنها مي توانست در ازاي وارد كردن 
موادغذائي و دارو و لوازم پزشكي 

 ،  2000 نوامبر 6در . نفت صادر كند 
صدام مقرر كرد در ازاي نفتي كه 

. فروخته مي شد، اورو دريافت شود 
اين اقدام او، جنگ را احتراز ناپذير 

 ، ارزش دالر گرفتار 2002در .  كرد 
  تنزل شد و 

  6در صفحه
  
  

 بي كفايت و مهار ناپذير
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وضعيت چنان خطير شد كه صندوق 
بين المللي پول هشدار داد كه ارزش 

د روز چن.  دالر در حال سقوط است 
ن،  در كاخ نخست وزيري آپس از 

انگلستان ، نقشه حمله به عراق موضوع 
ماه بعد، ديگ چني ، . گفتگو شد 

معاون رئيس جمهوري امريكا،  مطمئن 
شد كه عراق اسلحه كشتار جمعي در 

با استفاده از اين دست .  اختيار دارد 
، 2003 مارس 19ويز، قواي امريكا در آ

، 2003 ژوئن 5ر د. به عراق حمله كرد 
   .فروش نفت عراق  از نو به دالر شد

  
 ه استشدشر  ايران محور  ●

زيرا امريكا مي خواهد بر منابع 
ن دست يابد و آنفت و گاز 

فروش نفت و گاز به دالر را 
 اين رو بحران هميشگي كند از

  :اتمي پوشش بحران نفت است
  

 از .  در نزاع است     امريكا با ايران 
نزاع است كه بر اثر زماني در 

رژيم شاه، نفود خويش در  سقوط 
ايران را از دست داده و اختيارش بر 

.  نفت و گاز ايران از دست رفته است  
امريكا بر اينست كه رژيم ايران يك 

  . رژيم بنيادگراي خطرناكي است 
     موقعيت جغرافيائي ايران ، يعني 

سياي ميانه و خليج آقرار گرفتنش ميان 
 و اقيانوس هند، از لحاظ بهره فارس

برداري از منابع نفت و گاز شرق 
سياي ميانه، به ايران موقعيت تعيين آ

امريكائيها براي .  كننده اي داده است 
اين كه نفت و گاز استخراجي اين 
منطقه ، نه از ايران و نه از روسيه عبور 

ن را از راه آن شدند آكند، بر 
ن آطالبان رژيم . افغانستان عبور دهند 

نشد كه امريكائيها و متحدشان پاكستان 
 سپتامبر و 11ترورهاي . مي خواستند 

حضور بن الدن در افغانستان ، جنگ با 
افغانستان را موجه كرد و امريكا و 

با . متحدانش به افغانستان حمله كردند 
وجود اين ، هنوز جنگ ادامه دارد و 
عبور لوله هاي نفت و گاز از افغانستان 

ي بايد منتظر تثبيت وضعيت افغانستان م
  . بماند 

، ايران  اعالم كرد  كه 1999     و در 
مي خواهد نفت خود را به اورو 

 درصد نفت خود را 30ايران .  بفروشد 
ن را به آو بقيه . به اروپا مي فروشد 
به . مي فروشد ... چين و هند و ژاپن و

زيرا . امريكا بطور مستقيم نمي فروشد 
كا خريد نفت از ايران را تحريم امري

برغم تهديد بوش كه .  كرده است 
خواند ،  از »  محور شر « ايران را  

، ايران شروع كرد به فروش 2003سال 
ن، ايران آپس از .  نفت خود به اورو 

مي خواست خود بورس نفت ايجاد 
كند كه مستقل از بورس نيويورك و 

مي بايد درهاي اين .  لندن باشد 
 مي گشود 2006 مارس 20س را در بور
ن تاريخ،  آبا توجه به ضعف دالر در .  

 در نتيجه ،اين بورس دالر موفقيت 
در .  را گرفتار فاجعه مي كرد امريكا، 

، تنشها بطور جدي 2006اوائل سال 
سرانجام، افتتاح بورس . شدت گرفتند 

در جا، پوتين، رئيس . به تأخير افتاد 
ن كشور بورسي جمهوري روسيه،  در اي

را گشود كه بورس ايران را ، پيشاپيش 
  . ، بي فايده گرداند 

      امريكائيها ايران را متهم مي كنند به 
.  اين كه مي خواهد بمب اتمي بسازد 
. متهم كردن ايران امر تازه اي نيست 

در حقيقت، ايران و كشورهاي عرب 
خود را در تهديد  تسليحات اتمي 

اسرائيل قرارداد  . اسرائيل مي بينند
منع گسترش اسلحه اتمي را امضاء 

، اسرائيل  1981در . نكرده است 
از . نيروگاه اتمي عراق را بمباران كرد 

ن زمان، كشورهائي چند در صدد  آ
مجهز شدن به سالح اتميي براي  خنثي 

  . كردن تهديد اتمي اسرائيل  هستند 
ميز مي نمايد كه آ    بسا شگفت 

شتن منابع نفت و گاز، در كشوري با دا
ايران نفت خام . پي انرژي اتمي شود 
( ورده هاي نفتي آصادر مي كند اما فر

ورده هاي آفر.  وارد مي كند ) بنزين 
نفتي براي توليد برق و  شوفاژ و و 
حمل و نقل و نيز صنعت يك جمعيت 

از نظر . در حال افزايش ، ضرور هستند 
  واقعي بسياري از ايرانيان ،  قيمتهاي

. ورده هاي نفتي بسيار باال هستند آفر
نها را به   آ، به زيان خزانه دولت، اما

قيمت ارزان در اختيار مصرف 
ايران نياز .  كنندگان قرار مي دهند 

دارد به صادر كردن نفت تا كه با 
ن،  بهاي واردات خود  را آمد آدر

اينطور مي نمايد كه .  بپردازد 
هدف مرجح نيروگاههاي برق ايران 

نها ويران آزيرا اگر .  دشمنانش هستند 
شوند،  ايران ناگزير مي شود خود نفت 
خويش را مصرف كند و ديگر نتواند 

به .  نفت خود را به اورو بفروشد 
تازگي، البرادعي ، به دشمنان ايران 
هشدار داد  به نيروگاههاي برق ايران 

   .حمله نكنند
نامه ويز كردن برآ      امروز ، دست 

زمايش كردن آاتمي ايران و وسيله 
اين كشور، ضربه اي سخت را دارند با 

 ،امريكا  . دقت تمام ، تدارك مي كنند
باتفاق كشورهائي كه اسلحه اتمي 

نند آلمان و ژاپن،  برآدارند  بعالوه 
كه بازار سوخت اتمي را به اختيار 

با موفقيت اين .  ورند آخويش در 
ي مدتي دراز، نقشه، تقاضاي دالر برا

حتي بعد از پايان گرفتن منابع نفت، 
   .تضمين مي شود
با توجه به نقشه امريكا : انقالب اسالمي 

 مالي  –، استدالل رژيم مافياهاي نظامي 
امريكا مي خواهد ايران اورانيوم را غني ( 

 ود ونكند تا وقتي منابع نفت تمام ش
 نيازمند امريكا بگردد ، براي سوخت اتمي

اما با .  صورت ، موجه مي نمايد اين در) 
توجه به اين واقعيت كه ايران منابع كافي 
اورانيوم را ندارد ، بخواهي نخواهي 

بر فرض كه مهار بازار ( نيازمند امريكا  
. مي شود ) ورد آسوخت اتمي را بدست 

خائن به  بنا بر اين ، هرگاه اين رژيم
حقوق ملي ايران نباشد، مي بايد در 

 سراغ منابع ديگر انرژي و صرفه رفتن به
جوئي هرچه بيشتر در فروش و مصرف 
نفت و گاز كشور، استقالل ايران را از 

   .لحاظ انرژي تأمين كند
  

  نفت روسيه و دالر ؟* 
  

  بدين سو، روسيه نيز 2006     از سال 
با فروش .  به دالر پشت كرده است 

مازاد  دالر خود به بانكهاي مركزي، 
ظب بوده است كه اين امر پوتين  موا

با وجود . به ارزش دالر صدمه نزند 
اين ، تقاضاي  جهاني  دالر كاهش 

امريكائي ها، براي تسلط بر . يافته است 
بازار سوخت اتمي به روسيه نياز دارند 

بنا بر اين ، احتمال نمي رود بخاطر . 
  . فروش دالرها، از روسيه انتقام بگيرند 

له تحقيق موضوع دنبا: انقالب اسالمي 
ينده مي آن را در شماره آمستقلي است 

   . خوانيد
  

تا اين زمان اقتصاد دنيا تابع 
اقتصاد امريكا بود اما  اينك 
اين تابعيت از ميان رفته 
است و نوبت به اقتصاد 
امريكا رسيده است كه تابع 

   :اقتصاد دنيا بگردد
  
گفتگوئي  ) 2007 مه 10(  لوموند  ◄ 

 ، مردم  Paul Jorionبا پل ژريون 
شناس و جامعه شناس و نويسنده  كتاب 

»  بسوي بحران سرمايه داري امريكا ؟ « 
.  ورده است آ، مصاحبه اي بعمل 

قسمتهاي گوياي اين مصاحبه عبارتند 
  :از 

 سال است كه 20: ميتسوكو * 
ازفروپاشي اقتصاد امريكا سخن مي 

با اين حال،  برغم فراز و  . گويند
. بناي اين اقتصاد بر پا است فرودش،  

يا داليل جديد بر فروپاشيدن يا فرو 
نپاشيدن اين اقتصاد وجود دارند ؟ 
چگونه اين اقتصاد توانسته به اين 

  درازي ادامه حيات  دهد ؟
اقتصاد امريكا عالئم :  پل ژريون ●

. حياتمند نيرومندي را ابراز مي كند 
نجا كه در مرحله آدر همان حال،  از 

ه است ، بخصوص در قلمرو مالي ،  تجرب
.  با مشكالت احتمالي روبرو است 

پيچيده )  سيستم ( همچنانكه در سامانه 
، در اين اقتصاد نيز نيروهاي متضاد 

بدين خاطر است . درگير مي شوند 
كه اقتصاد امريكا، دائم، با مشكالت پيش 
بيني نشده روبرو است و راه حل هاي 

نها نيز آراي پيش بيني نشده اي را  ب
بخالف اقتصادهاي  ديگر كه .  مي يابد 

) سيستم ( مي توانند از سامانه هاي 
مورد استفاده در جاهاي ديگر تقليد 
كنند، امريكا ناگزير است دائم راه حل 
ابداع كند و بهاي مسائلي را بپردازد 
كه نمي تواند برايشان راه حل پيدا 

كشتي اقتصاد امريكا وارد يك .  كند 
اما تاريخ . حله طوفاني شده است مر

نيز نشان داده است كه امريكائيها مي 
توانند  كشتي را از طوفان خارج كنند 

 .  
نه شكست در عراق و   : Zevonزون * 

نه انتخابهاي غلط رؤساي جمهورش و 
موجب سقوط اين امپراطوري ...  نه 

. لرزان است اما نمي افتد . نشده است 
صري مي توانند چه عالمتها و چه عنا

اعالن كننده انحطاط اقتصادي و يا 
  اجتماعي امريكا باشند ؟ 

امريكائيها گذاشته اند :   پل ژوريون ●
ملتهاي ديگر صنعتي شوند و خود به 
بخش سوم، بخش خدمات، بخصوص 

خطري كه . خدمات مالي پرداخته اند 
اند  حجم ن روبرو شده آامروز با 

 20 عظيم  تصميمهائي است كه ظرف
سال اخير در قلمرو مالي  اتخاذ كرده 

امروز  حباب مالي تركيده است ، .  اند 
مشاهده مي شود كه  از ميان بردن هر 
گونه قانون و مقررات در قلمرو مالي و 
پولي  در بسياري جاها خطري را 

( ورده است كه ذاتي نظام آبوجود 
كنگره  . پولي و مالي است) سيستم 

ت مي كوشد جديد كه دموكرات اس
اما .  شكافها را پر كند و تركها را بگيرد 

مي بيند برقرار كردن مقررات  به 
حال .  زماني بس طوالني نياز دارد 

نكه خطرها  هر لحظه مي توانند  بروز آ
بحرانها گرچه محلي  اما ذاتي .  كنند 

نظام هاي مالي و پولي هستند و رفع 

نها مي بايد ظرف چند روز و نه حتي آ
  .د هفته ، رفع شوند چن
اين انحطاطي كه شما  : لول اوهيو *

« ورده آيا فرآن سخن مي گوئيد  آاز 
است و يا ناشي » سرمايه داري وحشي 

از  محدوديتهائي است كه از رهگذر 
سياست مداخله جويانه ويرانگر در 
قلمرو خانه و بنا  اتخاذ شده اند ؟  اگر 

يا راه حل نه آبدين خاطر است 
   بيشتر كه ليبراليسم بيشتر است ؟ مداخله

جالب اينست كه :   پل ژوريون ●
ديگر اينگونه سئوال ها بي محل شده 

زيرا مداخله گري هفته ها ، ماه .  اند 
حال . ها و بسا سالها  بطول مي انجامد 

 كه سرمايه داري يينكه  بحرانهاآ
ورد،  نياز دارند آوحشي بوجود مي 

همان ساعت كه در همان روز و بسا در 
بحران ساختمان در .  ، حل شوند 

 1937 حاصل مداخله دولت در 2007
 3719اين امر كه قانوني كه در .  است 
 سال 70ب شده است ، ظرف تصوي

، به سرمايه تجديد و اصالح نشده است 
داري وحشي قلمرو وسيع و فرصت 

   . بسيار براي خورد و برد داده است
يم به راه ما در فرانسه دار: سي بو * 

يا بايد  از آليبراليسم جديد مي رويم 
مدها نگران آرويارو شدن با همان پي 

  باشيم ؟
امريكا در حال به :  پل ژوريون ●

. خاك سپردن ليبراليسم جديد است 
 سال وقت دارند براي 5فرانسويها 

   .نكه  از تجربه امريكا درس بگيرندآ
در دوران هاشمي : انقالب اسالمي 

، بي اعتناء به موقعيت اقتصاد رفسنجاني 
كشور كه يك اقتصاد زير سلطه بود و 
هست،  ليبراليسم جديد سرمشق شد و 

يا  آاما . مد آنچه آمد بر سر اقتصاد ايران آ
   ؟ ن درس گرفتندآگرايشهاي رژيم از 

در چه بخشهائي اقتصاد امريكا : سمير * 
بر اقتصاد جهان اعمال نفوذ مي كند و 

تصاد را به سقوط مي چگونه  اين اق
  كشاند ؟

 در ماههاي اخير : پل ژوريون ●
مشاهده كرديم كه اقتصاد امريكا بطور 
. وسيع از اقتصاد جهان بريده است 

براي نخستين بار ، عواقب مساعد و يا نا 
مساعد اين اقتصاد ، اثري بر اقتصاد 

تحول اقتصاد امريكا . جهان نگذاشتند 
قتصاد ديگر بطور خود به خود  بر ا

چنانكه اقتصاد  امريكا  . جهان اثر ندارد 
نكه آدارد گرفتار ركود مي شود حال 

اقتصاد اروپا و اقتصاد چين و اقتصاد 
به ميزان كمتر و اقتصاد ...  هند و 

   . امريكاي التين در رونق است
دليل .     داليل اين امر متعدد  هستند 

،  تنگاتنگ شدن عمده، بدون ترديد
صاد چين با اقتصاد امريكا رابطه  اقت

چين كشف كرده است  امريكا . است 
 پيش از پايان ،لوكوموتيوي است كه

قرن بيست و يكم ، مي تواند  چين را 
او .  به مقام قدرت جهاني اول برساند 

 نمي شود مگر زماني ادهاز اين قطار پي
ن را  مساعد ترين زمان تشخيص آكه  
   . دهد

 *FCK75   :پائي متفكران ارو » 
بر اين نظر   »   2020اروپاي سال 

مالي و پولي ( هستند كه سقوط امريكا 
و نيز نزاع با ايران ، )  و نيز اقتصادي 

.  سبب جدائي اروپا از امريكا مي شود 
  نظر شما در اين باره چيست ؟

پيش از انتخابات :  ژوريون  پل ●
امريكا، وقوع اين امر سخت محتمل 

خابات ، اكثريت دو در اين انت.  بود 
« نظري كه .  مجلس دموكرات شد 

ابراز مي كند  بر اين  » 2020اروپاي 
فرض مبتني بود كه امريكائيان  يك 
اكثريت جمهوريخواه انتخاب مي 

با توجه به اين امر كه تمايل . كردند 
افراطي حزب جموهريخواه حكومت 

ن آرا در دست دارد ،  احتمال وقوع 
يا اكثريت آ.  ود امر بسيار محتمل ب

دموكرات موفق به تغيير ضرور وضعيت 
موفق مي شود ؟  هرچند كار  مشكل 
است اما من بر اين باورم كه اين 

  . اكثريت بدين كار موفق مي شود 
     اما در باره ايران ،  كندولزا رايس 

ن شد كه با وزير خارجه ايران در آبر
اين .  هفته پيش ديدار و گفتگو كند 

ان مي دهد تا كجا بوش در كار امر نش
. منزوي كردن ايران  ناتوان است 

، رئيس چند ماه پيش كه نانسي پلوزي
مجلس نمايندگان امريكا به سوريه 
رفت و با مقامات سوريه ديدار كرد، 
. كاخ سفيد اين عمل را خيانت شمرد 

اما واقعيت همان نوع رفتار را به بوش 
  . و حكومت او تحميل كرده است 

نچه به اروپا مربوط مي شود، آ   و در   
. وضعيت امريكا بسرعت تحول مي كند

نها كه در دولتهاي اروپائي آچنانكه  
طرفدار امريكا  هستند، دچار شگفتي 
سخت خواهند شد وقتي  امريكائي را 
مشاهده خواهند كرد كه ديگر 

  . امريكائي نيست كه مي شناختند 
شده      و باز از پل ژوريون پرسيده 

يا سقوط اقتصادي موجب روي آاست 
مدن دولتي نظير رژيم نازي، در آكار 

لمان بعد از شكست در جنگ اول آ
جهاني و گرفتار بحران سخت اقتصادي 
نخواهد شد ؟ او پاسخ داده است خطر 

اما امريكائيان سنتي . نا محتمل نيست 
بنا بر تاريخشان،  پر . ديگر دارند 

د وقتي نخوت و مداخله جو مي شون
اقتصاد خود را در رونق و خويشتن را 

وهر زمان  . قوي احساس مي كنند 
اقتصاد خويش را در ركود ديده اند  

  . بروي دنيا باز شده اند 
امريكائي با اين اقتصاد :   انقالب اسالمي 

و با وجود شكست در جنگهاي عراق و 
افغانستان، در حال تغيير دادن سياست 

ت در كدام جهت ؟  خود در خاورميانه اس
ن نمي شود با آيا  حكومت بوش برآ

حمله به ايران ، شكست عراق را جبران 
كند؟  در تحقيق زير پاسخ اين پرسش را 

   :خواهيد يافت
  

از  » شي به پفرار« 
جبران : هايكو ويمن 

شكست در عراق از 
 راه حمله به ايران ؟

  
  

تاريخ انتشار اين نوشته : انقالب اسالمي 
   .  است2007 مه 11

  
كاربردها براي خالصي از * 

 :مهلكه عراق 
  

 ندهي آي استراتژقاتي مركز تحقدر    
 از مراكز برنامه يكي، )شرفتيپ (كايآمر

 ني در واشنگتن، متخصصگذاري
 در حال بحث ي و نظامياسيس

 در عراق و شانس كاي آمرياستراتژ
 با غرور و ، در خالص شدنكايآمر

 در كاي آمريه برا كي از مهلكه ا،افتخار
 شده، جادي دجله و فرات انيسرزم
   ، سابقندهيدر جمع امروز نما. دهستن

  7در صفحه
  
  

 بي كفايت و مهار ناپذير
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 قي مسئول گروه تحقري مدلتوني هاميل
 بدور از مسائل او . حضور داردعراق 
 جرج ي، جمهورسي توسط رئيحزب
 بود و در دسامبر قي مامور تحق،بوش

 خود قاتي تحقي مرحله اجيگذشته نتا
 و تي با شفافلتونيهام.  ارائه نمودرا

 ي كمال تعجب از ناتوانت،دريقاطع
 بكار برده ي و روشهااستهاي از سكا،يآمر

، انتقاد كرد شده اش تا كنون در عراق
 دو ،ي همه پرسجي نتاني ترديدر جد. 

 جنگ عراق را غلط انيكائيسوم آمر
 .داننديم

 يروزي چهار سال قبل، متعاقب پتنها    
 در يكائي آمرانيهر آسان نظام بظايها

مرز  حد و ينيافغانستان و عراق، خوشب
 نيبه سرعت در ا: نمي شناخت 

 حاكم ي نمونه اي ها دموكراسنيسرزم
سان ان  هم،ري فراگي الگوني و اشوديم

شد، در تجربه  ي شرقيآنكه در اروپا
 .نيز تجربه و بر قرار مي شود  انهيخاورم

 ژهيبوري،  بسيا و تذكرات اخطارها    
.  شدتعبير ترس ناتواني و  به ، انياروپائ
 با يستيباي ماي منطقه دنني تريبحران
 اصالح و باتالق يكائي آمري ارزشنظام
 ي منطقه با توسعه دمكراسسميترور

 .خشك شود
 يدئولوژي كه جهت اكنميمن فكر نم    

اما .  كرده باشديريي تغديدر كاخ سف
جمله اين از .  مانعشان شده اند قيحقا

 .كامل در عراقحقايق يكي شكست 
 منتشر كننده نگي تون سسيكر    
 Middle انهي گزارش خاورمهينشر

East Report  ني از منتقديكيو 
 در خاور كاي آمرياستهايسرسخت س

 دولت در  است خواه وقتي كينزد
 خواه وقتي در دست دمكرات ها و

   اما .  استخواهانيجمهوردست 
او  ي و نظرات انتقاددياعقانتقادها و 

 پس ژهيبو ، ي جارياستهايبه سنسبت 
شنونده نزد امريكائيان  ، سپتامبر11از 
 .يافتند  ي كمتريها

 است كه وضع يدياكنون مدت مد     
 به سبب نيا. دگرگون شده است

 در خواهانيجمهور شكست مفتضحانه
نيز انتخابات كنگره در نوامبر گذشته و 

 . مريكا است تحول افكار عمومي ا
 يتي نارضا حاكي از افكار هاي سنجش 

 در كاي آمري جارياستهاي از سيعموم
 ي كنگره ا،  وجودنيبا ا . هستندعراق 
 در كنترل دمكرات ها است ونكه اكن

 يسرباز را براگسيل و جنگ بودجه 
 دمكرات ها  اما . دكر بيعراق تصو

گشت سربازان خواهان زمان بندي  باز
عراق را در اوائل سال  از يكائيآمر

 و قبل از شروع دوره انتخابات 2008
 . هستند ي جمهوراستير

 يگري آن دخواهندي دو حزب مهر    
را مسئول و مقصر دانسته و گناه 

  شكست به يريشگي قابل پري غتيوضع
وجود آمده در عراق را به گردن 

دمكرات ها . دياندازن ببيحزب رق
ت  مطمئن باشند كه قضاوخواهنديم
را جنگ :  اين خواهد شد گان ندهيآ

غاز كرد و ادامه  آ عراقباجورج بوش 
ن را آكوشيدند  دمكرات ها داد  و 

 يمحاسبات جمهور. متوقف كنند 
.  استني همهي شبباي تقرزيخواهان ن

 كه دست دمكرات ها را خواهنديآنها م
آنها . در جنگ عراق بند كنند 

 2009 جنگ  حداقل تا سال خواهنديم
 ي جمهورسيدامه داشته باشد تا رئا

 يجمهور.  كارش را شروع كندديجد
 كه زننديخواهان به حق حدس م

 دمكرات كي دي جدي جمهورسيرئ
 صورت است كه ني در ا. شدخواهد 

 جنگ تلفاتو يها  گناهان و خرابيتمام
 ي به پامدهايش آپي در عراق و 

  .دمكرات ها نوشته خواهد شد
  

ر تغيير اثر شكست در عراق د* 
سياست خارجي امريكا در 

   مهار ايران :خاورميانه
      

 رشته كي در عراق سبب تيوضع
 ي خارجاستي در سي اساسراتييتغ

 مجبور ،رامسفلد ، دفاعريوز.  شدكايآمر
ي كه ديگ به استعفا شد، وزنه عقاب

  ، باشد ي جمهورسيرئچني ، معاون 
.   دچار كاهش شده باشدرسديبنظر م

 در خواهانيت جمهورشكسدر پي 
 امور ري وز، انتخابات نوامبر گذشته

 بار  چندين ، سي رازايكندول، خارجه 
 ي بمنظور جستجو،كيبه خاور نزد

 ماني عهد و پدي و تجددي جدنيمتّحد
 مثل مصر و عربستان يمي قدنيبا متّحد 

 .استكرده  به منطقه سفر يسعود
 چون ي پر نفوذيكائي آمراتينشر   

 رييت اكنون صحبت از تغواشنگتن پس
 در كاي آمرياسي مواضع سكياستراتژ

 ، سال قبلچند    .كنندي مكيخاور نزد
 قرار ي قوتي هنوز در موقعكايآمر

 و دادي خط مكاي آمركهيداشت به صورت
 آن را يستيباي منطقه مي دولتهايتمام

 خودشان را تيسرمشق نموده و وضع
 تي اما اكنون وضع. دهند  قيبا آن تطب

 تحوالت يعني .  است گرگون شدهد
 كاي و آمروندندي پيدر منطقه بوقوع م

 نسبت به تحوالت در استمجبور 
 ريي تغنيمنطقه عكس العمل نشان دهد ا

 .يست  اشهي و رياساس
 اس محقق تيو. كوفمنتامارا      

 Haim  دركيمسائل خاورنزد
Saban-Center نياز مؤسسه بروكل 

  نيذتر و با نفونيمتري از قديكي
.  است  در واشنگتنمغزهاي متفكر

 نيمارت Saban-Center ركليمد
يكي ديگر از اين مغزها است  ك،ينديا

 ل،ي در اسرائكاي آمرريدو مرتبه سفاو . 
 از با يكي و نتوني كلژهيمشاور و
 در كين خاور نزدي متخصصنينفوذتر

 كيندي انيمارت. است بوده واشنگتن 
 اس تيو.فمن به اتفاق تامارا كوراَياخ
 برنامه مفصل و جامع در رابطه با كي

 در خاور كاي آمردي جدياستراتژ
نامزد  خود را او . را نوشته اند  كينزد

  كايآمرينده آ حكومت  در يباالئمقام 
 .كرده است

، ني از عواقب سقوط صدام حسيكي    
 در منطقه راني اينقش نسببيشتر شدن 

ران ، بر  اي با دي نه تنها باكايآمر. است
 بلكه ،  كلنجار برودش، يبرنامه اتمسر 

 در ، به عنوان مثال،راني ايتهايبا فعال
 در حزب اهللا لبنان، و راني انفوذعراق، 

، ني در فلسطراني ازيتوسعه نفوذ قهر آم
  چنان  كايآمر. نيز مي بايد مقابله كند 

 در پي ايجاد در تنگنا قرار گرفته كه 
فوذ و صاحب  با ني از كشورهاياتحاد

توسعه براي مقابله با نقش در منطقه 
. شده است  در منطقه رانينفوذ ا

 درست ي اهي اتحادكندي مي سعكايآمر
 گري و هم دليكند كه هم اسرائ

 در منطقه در كاي رو آمرانهي منيمتّحد
اين كشورها، . داشته باشند شركت آن 

 اردن، مصر و ، بوشبنا بر قول حكومت
شيخ نشين هاي  و يعربستان سعود

  .خليج فارس هستند
  

 سال، مسئله فلسطين 6بعد از * 
از نو، از اولويت برخوردار مي 

 :شود 
  
 مسئله بي عملي، از شش سال پس   

فهرست در صدر ،  مجدداً ،نيفلسط

 سيدم.  است كاي آمري هاتياولو
 از معماران يكي 90 يروس در سالها
 و لي و اسرائني فلسطنيپروسه صلح ب

 ي رؤساژهي وري سال سف10ز  اشيب
.  بود كي در خاور نزدكايمختلف آمر
  روس محافظه كار   درسياكنون دم

"Washington Institute for 
Near East Policy" كنديكار م 

 روس  همچنان از نادر سيدم
 معتبر در خصوص مسئله نيمتخصص

 دميس روس  مي گويد . استنيفلسط
 : 

 ي تحول خارجهري من خانم وزبنظر    
 كندي نظاره مكي را در خاور نزدينينو
 ي در استراتژي جهت كلريي تغكي. 

 كه ياتفاق افتاده است به صورت
 راني از مقاصد ااري بسيعربستان سعود
 مانع از آن خواهديو م. مشوش است

 ني فلسطي فعلتي از وضعرانيشود كه ا
 به اهدافش سوء استفاده لي نيبرا

 يرنامه اتم از بي بقدرلياسرائ. كند
 حاضر باشد با دي ترس دارد كه شارانيا
 جبهه در ي عربي كشورهاگريد

، ما  خاطر نيبه ا.  وارد شوديمشترك
 ني مسئله فلسطحل مجبور به يحت

  چراكه نه؟. هستيم 
 در ،ي پادشاه عربستان سعودعبداهللا    

 در  روتي ب، دراجالس سران عرب
 ي از سويندگيبه نما،  2002سال 
 ي براي جامعشنهادي پي عربياكشوره

 يصلح در مقابل پس گرفتن تمام
در ارائه كرد كه اسرائيل  يئ هانيسرزم

اما . اشغال كرده است  1967سال 
 تا انتفاضه كاتي آشوب و تحرجاديا

دوم و اشغال مجدد مناطق خود مختار 
 ني كه سبب از بنگونه هماينيفلسط

،  بوديي تشنج زداهيرفتن اقدامات اول
هاد عربستان به دست فراموشي پيشن

 باعث نقش بر آب شدن طرح سپرد و 
 اروپا ياز سو» برنامه صلح « يشنهاديپ

  نقشه راه    موسوم بهكايو آمر
"Roadmap"  اكنون . گشت 

 كه هر دو طرف برنامه خواهدي مكايآمر
 را قبول و ي شده مشخصيزمان بند

 كهيبه آن سو حركت كنند به صورت
 مانع پرتاب ني فلسط مختارخوددولت 

موشكها از نوار غزه گردد و در مقابل 
 امكان حركت انيني به فلسطلياسرائ

 و كالي راديگروه ها.  را بدهديشتريب
 چون حماس و جهاد در نوار يپر قدرت
 تي امنجادي اي براكاي آمرشنهاديغزه پ

 در قبول زي نليدر اسرائ. را رد نمودند
 . داشت وجود يع مواننقشه راه شنهاديپ

 و عي سرجينتارسيدن به  احتمال نبود
امكان دوباره  است  سبب شده،ياساس

 . برنامه صلح نباشدكردنزنده 
 انينيبه فلسط:  مي گويد رسسيدم   

 از طال را در پس هاله يقول كوه
 طي اما شرادهند،ي كمان منيرنگ

ان  چنانيني روز مره فلسطيزندگ
 از خود انيني فلسطكه  وحشتناك است

اين  دي چه من بايبرا:  كننديسئوال م
را  وضع ني را قبول كنم؟ همپيشنهاد 

جامعه عرب و اقدامات : دارد لياسرائ
 از طال ي قول كوهزي ني سعودربستانع

وفا به تا هنگام .   دهندي مليرا به اسرائ
 ما .بايد زمينها را بدهد  لياسرائقول ، 

 داشته شنهادي هر دو طرف پي براديبا
 ي به امكاناتليتا كوه طال تبد ميباش

 من دهي عقبه.  بشوديقيقابل لمس و حق
آتش  برقرار كردن  حياول قدم صح

 يني به فلسط كارنيا. بس كامل است
 حمالت و ي دهد تا تماميم فرصت ها 

قاچاق اسلحه را متوقف كنند و در 
 از بازداشت و به قتل ليمقابل اسرائ

 ها ينيفلسط) هدفمند(رساندن مشخص 
 است كه نصورتيدست بكشد، تنها در ا

 ي بعدي برداشتن گامهاي براتوانيم
 از جمله و به عنوان مثال .  كرد اقدام
 با .  كنترلي برداشتن پستهاانياز م

 است يطي شراني چنكيبوجود آمدن 
 ي جدي مذاكره و گفتگوهاتوانيكه م
    . كرد صلح آغاز يرا برا

   
استقرار دموكراسي در * 

ه جاي خود را به ايجاد خاورميان
اتحاديه با شركت كشورهاي 
عرب دوست امريكا و اسرائيل 
براي روياروئي با ايران داده 

  : است  
   
 تي بهبود وضعي و تحول برايدمكراس 

 خاور ياستهاي در سيدو مورد اساس
 گذشته هستند كه ي در سالهاكينزد

 از ري اخي در سالهايبطور كل
 .مذاكرات محو شده انددستور
 طول شصت سال خواهان در    « 
 ني نه امي بودي دمكراسبه قيمت ثبات 

 نيا.  » ميو نه آن را بدست آورد
سال ، در  سي رازاي كندوليري گجهينت

 .  قاهره بود يكائي در دانشگاه آمر2005
 ريي تغرويه نيا«: او قول داد كه

 يدهاي ما اكنون از ام.  كردخواهد 
 ي مينباي ملل پشتي تماميدمكراس

 افراد با نفوذ عي وسيبانيبا پشت.  » مينمائ
 ي مالتيو متمول در دولت و با حما

 جرأت ي مصرخواهانيخود آنها، آزاد
 و تظاهرات در ابانهاي به خختنير

 ي پسر بجاينياعتراض به طرح جانش
 فساد س،ي پلي، خودكامگ)مبارك(پدر 

پس از .  و تقلب در انتخابات را نمودند
 ر دنيخوان المسلمبرنده شدن ا

 گذشته، دولت مصر با زيانتخابات پائ
 است و ي قوا مشغول سركوبگريتمام

  يمي بجز گوشزد ماليزياز واشنگتن چ
 .نمي شنود

 بر آن باشد كه در منطقه ي سعاگر    
 روهاي نكيكاي در مقابله با يجبهه ا

 به نصورتيدر ا،  بشود جاديموجود ا
 شبه كيايجاد  به بيسرعت ترغ

كه . ضرور مي شود لوكس يموكراسد
با . صورتي است بر محتواي رژيم ها 

 مهم است كه اري بنظرم بس،  وجودنيا
كمك به تحول  استيس به  كايآمر
 را همچون گذشته ي اقتصادو ياسيس

به  ها كاليرشد راد. ادامه دهد
 دهي به عقم،ي اكنون شاهد آنكهيصورت

 .  سرچشمه نمي گيرد رانيمن تنها از ا
 ي هاي نارضائاز  ني همچنامر نيا

 چراكه . مايه مي گيرد يجوامع عرب
 ي به آن مشكالت بي طوالنانيسال

 . شده استيتوجه
 جادي اي براي به طرح هائازيما ن    

دولتي بيانگر   و پيدايشتحول مثبت
 حاكميت جمهور مردم ، يعني بديلي 

 چون راديكالهائي يدئولوژيابراي 
 در منطقه   روهاين گريحسن نصراهللا و د

 .ميرا دار
 ي هايدئولوژي ادي از دامروزه     

 در كاي آمري خارجاستي،  سراديكال
 و باز هم شتريبباره ايران، اينست كه 

اولويت  ، راني اي اتمي برنامه ها،شتريب
 از يكي كنميمن فكر م. اول بگردد

 در حال كاي آمريتهاي اولونيمهمتر
به  ي حمله نظامكي امكان ،حاضر

 حمله كي يزومن آر.  استرانيا
 ني اما ا . را ندارمراني به اينظام

اگر .  وجود داشته باشدديامكان با
 در انزوا قرار ي كه بكلنندي ببانيرانيا

 را ي گزافي اقتصاديگرفته اند و بها
 ممكن است تي بپردازند، در نهاديبا

 برجسته ي از قشر هاي بزرگيبخشها
 و با دهيرس فكر تني به ارانيمردم ا
 كه بله داشتن بمب شنديانديخود ب

. يمتي خوب است اما نه به هر قياتم
 كه اگر فشار به اندازه كنميمن فكر م

 مجبور به گري افزون شود ما ديكاف
 مانع از دياگر با. ميستياستفاده از زور ن
 به ساخت اسلحه انيرانيآن شد كه ا

را توسعه   آناي دست بزنند و ياتم
ي متي باال بردن قكار راه نيتردهند، به

. ن بايد بپردازند آاست كه بابت 
  قاطع  و به صورت شفافديهمزمان با

اگر از توليد سالح اتمي چشم  گفت 
مي  را يگري ديزهاي چه چبپوشند،
  .اورندي بدست بتوانند

  
تهديد ايران به حمله بايد مانع * 

از انجام حمله نظامي به ايران 
 :بگردد 

      
 مانع از انجام ديبه حمله با ديدهت 

 پوكر ي بازكي اين بازي . حمله شود
 ني اراني ايهنگام.   استخطرناك

 كه تداركات رد،ي گي ميبلوف را جد
 جلوه ي و جديقي آن بنظر حقيبرا

 كه از يقي و حقي جد چنان. كنند
 ي، هيچ جنگ جدكي يتداركات برا

توان و  باشد كم و كاست نداشته 
را از ايران  يقيحق از ي مجازصيتشخ

 و به سرعت سبب بحران سلب كند
 بوش حكومت نكهيبواسطه ا. شود

 تهران را در پس ي دستهاشتريهرچه ب
 در ژهيهمه مشكالتش در منطقه و بو

پس . ندي بي لبنان ماي و نيعراق، فلسط
 حمله غافل كي به كايدست زدن آمر

 شهي از علل و رسودنآ ي برا،رانهيگ
 منطقه  را د هي ناآرامنيهمه ا

  ديشا!)  در منطقهراني اكاتيتحر(
 شكست باًي تقرياستراتژسبب شود 

 يخي تاريتيبه موفق، خورده اش 
 ي بزرگ براسكير  (. گرددليتبد
  )  ! يروزي شكست به پليتبد

 كنم وجود امكان و خود ي فكر ممن   
 معاون ، ين چي كامالً برارانيحمله به ا

 شخص ني و همچني جمهورسيرئ
، واپسين اقدام  هوا قياز طر، بسا وشب

رياست  دوره اني پااين دو در
 چراكه من بر  .  بوش باشدجمهوري

 ي عمل را از روني نظرم كه آنها انيا
 نكهي اعتقاد به اي كامل و از رومانيا

 را راني اي برنامه اتمدي باكايآمر
 دهند و انتخاب يمتوقف كند، انجام م

بوش حكومت  .  هم ندارند يگريد
تنها  )ينيبوش، چ( كه آنها كنديفكر م

 هستند كه يكائي آمراستمدارانيس
  را دارندي كارني چنكيجرأت انجام 

 ترسند ي مني آنها از اگري داني به ب. 
 از توان و كاي آمريكه دولت بعد

 ني چنكي انجام ي برايجربزه كاف
 انجام شود، برخوردار دي كه بايعمل

 !نباشد
 مسلح به سالح راني اكي      چه ميزان 

 و ي صلح جهاني براقتاًي حقي اتميها
 ني در ا ؟  است خطرناكثبات  منطقه 

 ،راكشي ژاك .  نظرها متفاوتند،هبار
 ي در مصاحبه ا، فرانسهي جمهورسيرئ

 باور بود كه ني بر ا، امسالهيدر فور
 وجود ندارد ي ناآرامي برايعلت

 را راني اي از سوي اتمديدهچراكه ت
 راني بردن كامل اني به از بديدهبا ت
 بخواهد نهي دهند، هر آي پاسخ مياتم

   . حمله كندليبه اسرائ
   مردم ي و اعتراض هاي عمومخشم   

  8در صفحه

 بي كفايت و مهار ناپذير
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 را آشكارا راكشي نظر، ژاك نيبه ا
 از مواضعش ينيمجبور به عقب نش

 هم اكنون هم ي اتمراني اكي. نمود
 فرانسه مطلقاً يبر اساس مواضع رسم

 منوال نيبه هم. ستيابل قبول نق
 اني كه موضوع تفكرشان متفكر

 كي كننديفكر ماست  كاي آمرياستراتژ
 در منطقه خاور دي جديتوازن قوا

 راني شناختن اتي به رسماي و كيزدن
 در ي همتا و مساويروي نكيبه عنوان 

 كاي آمريمنطقه در حال حاضر برا
 ني به كمتر از ازيتهران ن. ستيمتصور ن

هفته گذشته در .  شودي نميضرا
 خي شارم الشزي انگجاني هيگردهم آئ
 مسئله بر سر مشاوره ي برا،در مصر

 بر ضرورت ديعراق، با وجود تاك
 ي متكراني خارجه اريمذاكره،  وز

 زايكندول گفتگو با  به ي خوشيرو
 . نشان نداد سيرا

 ي تمامخ،ي توجه به تجربه تاربا    
 روي نكي قير كه تنها از طي هائستميس

 برخوردار ي از ثبات كافشوندياداره م
 فكر استمدارياگر به عنوان س. ستندين

 يروهائي كه داشتن نرسديكنم بنظر م
 كنند، ي را خنثگريكديكه متقابال 

اما من فكر .  باشديازي خود امتتوانديم
 منطقه ي مورد براني كنم كه اينم

خوب باشد كه ما در منطقه توازن را 
 ترس ي حتايرس و وحشت و  تلهيبوس

 .مي كنجادي ايو وحشت اتم
 در منطقه و ناني از نقش آفرياريبس    

 هستند دهي عقني بر ا، لينه تنها اسرائ
 نخواهد ي راضزهاي چني به ارانيكه ا

 در منطقه يشد كه تنها به عنوان قدرت
 كه محرك يراني ا. شود شناخته شده 
 تي عبور از مرز و هدايحزب اهللا برا
 يراني است، الي با اسرائياو در جنگ

 اش را با دهي دمي تعلني ماموركه
 به نوار ي غربي صحراقي از طركيتاكت

دليلي براي  كند، يغزه وارد م
دمي با  آ . است  ي آدماضطراب  

، به اين نتيجه  راني مقاصد اتوجه به
 به ثبات توازن دنيتا رسمي رسد كه 

 شي در پين طواليقوا در منطقه راه
  .است

  
واقعيت گرا شدن سياست * 

امريكا در خاورميانه و احتمال 
حمله نظامي حكومت بوش به 
ايران  براي جبران شكست 

 :عراق
  

 سال پس از سقوط صدام چهار    
 در خاور كاي آمراستي س، نيحس
 .  است ، واقعيت گرا شده كينزد
 در ديو نظم جدنظام  جادي ايبجا

و مهار منطقه اكنون برنامه محدود 
 از ي ناشعاتين خسارات و ضاكرد

 در چهار سال گذشته كاي آمرياستهايس
كار  برنامه ك،يدر منطقه خاور نزد

 و ي چون دمكراسياهداف برتر. است
  ني متّحد از ديد  از نو ديتحوالت با

 قابل ري اما غزيقدرت طلب و سئوال انگ
 دن بماني مخف،  اشيچشم پوش

 نيا اي كه آستي مشخص نهنوز   
 ي براشتري بي سبب واقع گرائراتييتغ

 در كاي آمرنيانجام مذاكره با مخالف
 ساز نهي زمايو د شد نمنطقه خواه
 بر  ؟د شدن خواهيديبحران جد

 ،  حكومت 2003خالف اوائل سال 
 استيجرج بوش امروزه چه در س

 در ي داخلاستي و چه در سيخارج
روز بروز .  است ياعموضع ضعف و دف

 كه خواهان ي و آرائ  نظراترب
 هستند ياسي سي و راه حل هايهمكار

 ،  كاي آمرني متّحديبرا.  شوديافزون م
 تي فرصت و موقعني اروپا بهترژهيبه و

 خود ي طرح هاي براياست كه حت

 كنند تا داي را پيدر واشنگتن متحدان
 در يدي بحران جدوستنياز بوقوع پ

 .ندي نمايري جلوگكيدمنطقه خاور نز
كه چرا است  معما كي همه ما يابر    

 قدر ني اكاي اروپا در مقابل آمرهياتحاد
 هي آنكه اتحادژهي جرأت است بويب

 يني عالقمند به نقش آفردياروپا با
.  باشد،ي جهاناستي در سيمستقل
 فاصله كاي از آمردي اروپا باهياتحاد

 منطقه خاور در كجا؟  در. رديبگ
ز  اي كه بخش عمده اي جائاي ك،ينزد
 هياتحادسياستهاي  به يان جهانتياكثر

 كايآمر  سياستهاي  از شتري ب،اروپا 
 اروپا با نشان دادن هياتحاد. راغبند

 خود در برخورد با تياتحاد و قاطع
 ي نقش ارزنده افاگري اتوانديمسائل م

 در جهان ژهي بو،  ي المللنيدر صحنه ب
 .باشداسالم 

 با اينك چنان امريكائي :انقالب اسالمي 
چنين حكومت و سياستي ، با رژيم 
مافياها ، بر سر عراق مي خواهد به 

   :گفتگو بنشيند
  

تهديد : ستيز و سازش 
به جنگ و در همان 
حال گفتگو بر سر 

  ؟!عراق 
  

در همان حال كه بوش : انقالب اسالمي 
رهبران بنيادگرائي ديني امريكا را دركاخ 

نها مي گويد آسفيد سفيد مي پذيرد و به 
ايران براي موجوديت امريكا خطرناك 
است و ديگ چني بر عرشه ناو هواپيما بر 
ايران را تهديد مي كنند ، دو طرف قرار 

 خرداد، در بغداد و در 7مي گذارند در 
سطح سفرا، در باره عراق به گفتگو 

  !نشينند 
     در اين فصل، نخست  سياست ستيز 

( نگاه سازش را  آو ) تهديد ايران ( 
را ، از زبان خبرها و ) مله بر سر عراق معا

   :نظرها باز مي شناسيم
  

 يايران خطر: بوش 
 امريكا تبراي موجودي

: و ديگ چني ! است 
غير ممكن است بگذاريم 
ايران به سالح اتمي 
دست بيابد  و فرمانده 
قواي امريكا در 

تا من در : خاورميانه 
اين مقام هستم با ايران 

 اين -جنگ نمي شود
 ايران مي خواهد به بار

  : ؟!امريكا حمله كند
  

ديگ چني ايران را بخاطر *
قصد بستن تنگه هرمز و قصد 
مجهز شدن به سالح اتمي تهديد 

  :مي كند 
  
 مه ،  به گزارش واشنگتن 12 در ◄

پست، ديگ چني بر عرشه ناو هواپيما 
بر  استنيس ،  به ايران اخطار كرده 

الح اجازه نمي دهيم ايران به س: است 
اتمي مجهز شود و  دو ناوگان ما در 
خليج فارس براي اينست كه نگذاريم 

او كه دو .  ايران تنگه هرمز را ببندد 
نكه احمدي نژاد به شيخ آروز پيش از 

نشين هاي خليج فارس برود، ديدار از 
عربستان و اين شيخ نشين ها را به پايان 

حضور دو : برده بود،  گفته است 
ليج فارس، هم اطمينان ناوگان ما در خ

دادن  به دوستان كه بدون نگراني مي 
بايد با افراطي ها مبارزه كنند و در 

و . برابر خطرهاي استراتژيك بايستند 
زادي است  كه آهم اخطار به دشمنان 

. ما نمي گذاريم به هدفهاشان برسند 
تنگه هرمز را باز نگاه مي داريم و  به 

ح اتمي ايران اجازه نمي دهيم به سال
قصد ايران از بدست . دست يابد 

وردن سالح اتمي ، تسلط بر منطقه آ
است و ما اجازه اين كار را به ايران 

  . نمي دهيم 
     واشنگتن پست  بر اين نظر است كه 
با توجه به درماندگي امريكا در عراق و 
اين امر كه وزارت خارجه در كار 
تدارك اسباب گفتگو با ايران بر سر 

است ، چنين تهديدي ، گوياي عراق 
وجود اختالف و تنش بر سر ايران در 

در حكومت . حكومت بوش است 
بوش ، برخي بر اين هستند كه اختالف 
در حكومت بوش گوياي سياست ستيز 

ن را بيانگر آو سازش است اما بعضي 
.  اختالف سياسي عميق مي دانند 

تحليل گران مي گويند استراتژي 
از يك سو ستيزه : ت امريكا متناقض اس
قطعنامه هاي شوراي ( جوئي با ايران 

امنيت ، مجازاتهاي اقتصادي ، توقيف 
مأموران ايران در عراق ، سعي در 
متحد كردن كشورهاي خاورميانه بر 
ضد ايران ،  سخناني از نوع سخنان 

نهم بر عرشه ناو هواپيما بر آديگ چني 
( و از سوي ديگر، سياست سازش ) 

نجا آاز ) . فتگو بر سر عراق دعوت به گ
كه تهديد و تحديد  سياست سازش را 

شتي طلبي آيكسره پوشانده است ،  
جدي گرفته نمي شود و سياست 

  . سازش عمل نمي كند 
  

بوش خطاب به كشيشان * 
ايران براي موجوديت : بنيادگرا 

  :امريكا  خطر دارد 
  
 the raw story ) 14 راو استوري ◄
  :ست خبر داده ا) مه 

    پرزيدنت بوش ، بطور خصوصي 
جيمس دوبسون و ده نفري از  رهبران 
ديني راست گراي امريكا ، در كاخ 

نها خواسته آسفيد ، ديدار كرده و از 
است از سياست امريكا در قبال ايران 

كانون « دوبسون باني . حمايت كنند 
  . است » خانواده 

     دوبسون ، در برنامه راديوئي خود 
موضوع گفتگوها عراق و : ته است گف

ايران و تروريسم بين المللي بوده است 
او بوش را اين سان توصيف كرده .  

او روحيه اي قوي دارد و معتقد : است 
رزوي من اين بود آ. و مصمم است 

كه مردم ايران در اين ديدار و گفتگو 
  .حاضر مي بودند 

      دوبسون  توضيح داده است كه 
ر با رئيس جمهوري، در پس از ديدا

واشنگتن، اين رهبران مذهبي يك 
نها آبا رشته ديدارها انجام داده اند  و 

در باره خطري كه ايران مجهز به 
سالح اتمي براي موجوديت امريكا 

   .دارد، گفتگو كرده اند
     من در باره اين خطر، نه تنها  در 
كاخ سفيد شنيدم  بلكه از زبان رهبران 

ل اين هفته در واشنگتن ديگري كه طو
 .  نها ديدار كردم، نيز شنيدمآبا 

بر اثر يك حمله : بسياري مي گويند 
اتمي و يا بيولوژيك و يا شيميائي ، 
ممكن است  يك شهر را از دست 

اما اگر از دست رفتن يك شهر . بدهيم 
 شهر نيز 10ممكن باشد از دست رفتن 

ممكن است و اگر امكان از دست رفتن 
 شهر نيز 100 وجود داشته باشد،  شهر10

بخصوص .  ممكن است  از دست برود 
اگر كره شمالي و روسيه و چين  هم 

  . حمايت كنند 
    ديرتر، او در بحث با ژوئل روزنبرگ 

متخصص « را ، خويشت كه خود
مي خواند ،  او احمدي »  پيامبري 

نژاد را با هيتلر مقايسه كرد و توضيح 
ر گفتار و كردار دنيا  نظاره گ: داد 

. هيتلر بود واو را جدي نمي گرفت 
چنانكه ما نيز احمدي نژاد را جدي 

اما بنظرم رسيد كه . نمي گيريم 
پرزيدنت بوش خطر را درك كرده 

ما  تهديد : است و موضع او اينست 
شده ايم و با قوت به روياروئي با خطر 

  .  بر مي خيزيم 
برخي از شوندگان :    دوبسون گفت 

 را ممكن است اين سخن خوش ما
اگر ما : ن را مي گويم آنيايد اما من 

در برابر هيتلر نايستاده بوديم ، اينك 
  .لماني حرف مي زديم آمي بايد به 

اين سخنان گرچه : انقالب اسالمي 
گزارشگر كوته انديشي بينادگرايان  
امريكائي است ، اما خمير مايه را خامنه 

نها گذاشته آر اي و احمدي نژاد در اختيا
رئيس جمهوري امريكا نيز داراي . اند 

اين رأي سخيف و حقير است و لذا، بي 
   .كفايت و مهار ناپذير است

  
ژانس بين المللي انرژي آ* 

ايران بسياري از مسائل : اتمي 
غني سازي اورانيوم را حل 

جون ن، آدر پي . كرده است 
امريكا بايد به : گفته است بولتن 

  :كند ايران حمله 
  
 مه ، جون بولتن ، نماينده 15 در ◄

سابق امريكا در سازمان ملل متحد كه 
همچنان با حكومت بوش روابط 
نزديك دارد،  به ديلي تلگراف گفته 

نكه ايران به آما بايد پيش از :  است 
سالح اتمي مجهز شود ، به ايران حمله 

با مشاهده شكست . نظامي كنيم 
ان از ديپلماسي در بازداشتن اير

فعاليتهاي اتميش، اتحاديه اروپا مي 
بايد رويه قاطع تري در برابر ايران 

  .اتخاذ كند 
      ايرانيها به تكنولوژي غني سازي 
اورانيوم دست يافته اند و در اين حد 

نها پيش مي روند آ. متوقف نمي شوند 
مجازاتهاي .  و زمان ما كوتاه است 

مي بعد .  اقتصادي اقدام بعدي هستند 
بايد در سرنگون كردن دولت ماليان 

كوشيد و سرانجام نيز دست به جنگ 
  . زد 

     سخنان او بعد از انتشار گزارش 
ژانس بين المللي انرژي اتمي و مستند آ

  :ن است آبه 
 مه ، رويتر گزارش كرده 14 در ◄

است كه نماينده نيويورك تايمز از 
وين  گزارش كرده است كه مفتشان 

اين نتيجه رسيده اند كه از ژانس  به آ
قرار، ايران بيشترين مسائل تكنولوژيك 
غني سازي اورانيوم را حل كرده و 
اينك شروع به غني سازي اورانيوم 

  . بمقدار بيشتر از سابق كرده است 
     اين نتيجه گيري بسا محاسبات 
ديپلماسي در اروپا  و امريكا را  تغيير 

و اروپا چرا كه فشار امريكا .  مي دهد 
به ايران، بمنظور متوقف كردن غني 

ن بود كه ايرانيها دانش آسازي،  براي 
نها امكان آو تكنولوژي را نيابند كه  به 

  . مي دهد بمب اتمي توليد كنند 
      تا اين اواخر، ايرانيها  از تنظيم 

بشار آسانتريفوژها به ترتيبي كه يك 
بوجود بياورند و اورانيوم را غني كنند، 

اغلب سانتريفوژ ها را  .  ناتوان بودند 
يا بي حركت نگاه مي داشتند و يا 

  .وردند آخالي به حركت در مي 
    و حاال، بظاهر، مشكلها را حل كرده 

ما بر اين باور : البرادعي مي گويد. اند 
شده ايم كه ايرانيها دانش و فن غني 

از اين .  سازي اورانيوم را يافته اند 
ها تكميل اين دانش و فن نآپس، مسئله 

بسا بسياري دوست ندارند اين .  است 
واقعيت را بشنوند اما اين يك امر واقع 

  . است 
يا ايران مي تواند آ      معلوم نيست كه 

.  اين دانش و فن را رشد دهد يا خير 
در غني سازي اورانيوم ، عقب زدن 

كارشناسان مي . امري  عمومي است 
كن است كه اشتباه مم كامال :  گويند 

در محاسبه و وجود نقص در تجهيزات 
 كاري كه امريكا مي –و يا خرابكاري 

ن اقدام كرده آگويد در گذشته به 
  مي توانند دولت ايران را از -است 

رسيدن به هدف خود كه توليد صنعتي 
  . سوخت اتمي است ، باز بدارند 

     بديهي است اورانيوم غني شده اي 
يد، هنوز مي بايد غني آكه بدست مي 

سازي ديگري را بپذيرد تا بتواند در 
هرگاه .  ساختن بمب اتمي بكار رود 

ايران بخواهد دست به توليد اتمي 
بزند، مي بايد همان كار را بكند كه 

بازرسي .  سال پيش كرد 4كره شمالي 
تأسيسات اتمي خود را بر بازرسان 

ژانس بين المللي انرژي اتمي ممنوع آ
  . كند 

     بر فرض كه ايرانيها  بتوانند اورانيوم 
را غني كنند، هنوز معلوم نيست كه 
بتوانند يك بمب اتمي كوچك ، بمنزله 
كالهك اتمي براي موشك ، توليد 

هنوز مسائل فني بسياري هستند .  كند 
  . كه مي بايد حل كند 

     منطق تصميم شوراي امنيت بر به 
 اتمي مدن فعاليتهايآحال تعليق در

ايران و مقرر كردن  مجازاتها اين بود 
كه ايران به دانش و فني كه مي توان 
به توليد سالح اتمي موفقش كند ، 

اما اينك گفته مي شود .  دست نيابد 
كه ايران با استفاده از رويه غرب ، به 

  . غني سازي اورانيوم دست بيابد 
تا زماني :      حكومت بوش نيز گفت 

يتهاي اتمي خود را كه ايران فعال
متوقف نكند، با اين كشور وارد گفتگو 

و ايران  همچنان به غني . نمي شود 
نيكال . سازي اورانيوم نزديك مي شد 

برنس، معاون وزارت خارجه در امور 
سياسي كه در تهيه استراتژي امريكا در 

  ايران نيز شركت داشته است ،  به ما 
  9در صفحه

  

 بي كفايت و مهار ناپذير
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از گزارش من  هنوز :  گفت در صفحه
اين گزارش . گاه نشده ام آژانس آ

تغييري در سياست امريكا را ايجاب 
ما بر اين فرض عمل مي . نمي كند 

كنيم كه هنوز زمان براي ديپلماسي 
اگر ايرانيها  غني سازي .  وجود دارد 

 كشور 8اورانيوم را تا ديدار سران 
ينده ، متوقف آثروتمند جهان در ماه 
بكار تهيه و به نكردند ،  ما  دست 

تصويب رساندن سومين قطعنامه شامل 
  . مجازاتهاي بيشتر خواهيم شد 

    البرادعي به وزيران امور خارجه 
 ترديد دارم ايرانيها  : اروپا گفته است

بطور كامل غني سازي اورانيوم را 
ما مي بايد  راه حلي . متوقف كنند 

برو كند بلكه بن آبجوئيم كه حفظ 
شوراي امنيت  .  بست گشوده شود

خواسته است ايران غني سازي 
اورانيوم را بطور كامل متوقف كند و 

اما . من اميدوارم ايرانيان چنين كنند 
از لحاظ  سالح اتمي ، اگر هدف از 
صدور قطعنامه اين بود كه ايرانيان 
دانش و فن غني سازي را نيابند، اين 
هدف بي معني شده است زيرا ايران 

حاال .   را يافته است اين دانش و فن
نها  روي به آبايد هدف اين باشد كه 

غني سازي صنعتي اورانيوم نياورند و 
اجازه بازرسي كامل از تأسيسات و 
فعاليتهاي خود را بدهند  و در قرار داد 

  .منع گسترش اسلحه اتمي بمانند 
  

پيشنهاد سوئيس : جون بولتن * 
« براي حل مسئله اتمي ايران 

   : است» مسخره 
  
 جون بولتن ، در مصاحبه با ◄ 

، پيشنهاد )  مه 20( سونتاگس زيتونگ 
سوئيس را براي حل مسئله اتمي ايران، 

توصيف » مسخره و هم وزن خيال« 
كرد و از سوئيس خواست خود را وارد 

سفير سابق سوئيس .  اين ماجرا نكند 
در تهران، تيم گلديمان ، چند سالي 

مي است كه براي حل اين مشكل 
  . كوشد و اين پيشنهاد نيز از او است 

   بولتن او را  داراي ذهنيت ضد 
امريكائي توصيف مي كند و مي گويد 

 تا 1999، كه از رويه ضد امريكائي : 
را  در ايران سفير بود، امريكا 2004

ن داشت كه از سوئيس بخواهد او آبر
را تغيير مقام دهد اگر نه،  امريكا ناگزير 

ري را حافظ منافع است دولت ديگ
  . خود در ايران كند 

    طرح سوئيس تعليق همزمان غني 
سازي اورانيوم و مجازاتهاي مقرر از 

به ترتيبي . سوي شوراي امنيت  است 
 5كه راه براي گفتگوها ميان ايران و 

عضو دائمي شوراي امنيت بعالوه 
سوئيس بطور علني  .  لمان باز شود آ

يس اين طرح را طرح دولت سوئ
از ديد جون بولتن .  نخوانده است 
ن رو بسود ايران است آاين پيشنهاد از 

وردن آكه اين كشور در پي بدست 
بجاي .  زمان  از راه گفتگو است 

گفتگو كردن مي بايد بمقدار زياد بر 
فشارهاي سياسي و اقتصادي به ايران 
افزود تا كه از غني سازي اورانيوم 

  . دست بردارد 
  

ود ساختمان نيروگاه ايران  خ* 
و   اتمي  را شروع كرده است 

الريجاني در اسپانيا با سوالنا 
  :گفتگو مي كند 

  
رويتر )  ارديبهشت 29(  مه 19 در  ◄

از قول يك مقام وزارت خارجه ايران 

گزارش كرد كه ايران خود ساختن 
  .  غاز كرده است آنيروگاه اتمي را 

 360     نيروگاهي كه ايران مي سازد ، 
محمد .  مگاوات برق توليد مي كند 

سعيدي ، از مقامات سازمان انرژي 
در : اتمي ايران به ايسنا گفته است 

ينده ، ايران يكي از كشورهائي آدهه 
خواهد شد كه بيشتر از همه  موضوع 

و اين ، . خبر و گزارش  خواهند شد 
بخاطر  انرژي اتمي كه ايران توليد 

  .خواهد كرد 
 20 ، 2020تا سال : ويد   ايران مي گ

هزار مگاوات برق اتمي توليد خواهد 
تا بتواند هرچه بيشتر نفت و گاز . كرد 

   !وليد كندت
 سال 5ظرف :       سعيدي مي گويد 

ينده ايران هم سوخت اتمي و هم آ
بدون .  برق اتمي توليد خواهد كرد 

اين كه بگويد نيروگاه را كجا و چگونه 
ماده بهره  آخواهند ساخت و چه وقت

: تنها مي گويد . برداري خواهند شد
نيروگاه اتمي كه روسها در بوشهر 

ينده بكار مي افتد و آساخته اند سال 
ايران ساختمان دو نيروگاه جديد را 

  . غاز مي كند آ
 تن 290ايران ساالنه :     او مي گويد 
توليد كرده  )  UF6( گاز هگزافلوريد 

ژها به اين گاز را سانتريفو. است 
اورانيوم غني شده تبديل خواهند كرد 

  .  
 1600     ايران مي گويد توانسته است 

. سانتريفوژ را همساز كند و بكار اندازد 
 سانتريفوژ ايران 3000با بكار انداختن 

ن را پيدا مي كند كه ساالنه آتوانائي 
 .يك كالهك اتمي بسازد 

 متكي ، وزير خارجه ايران نيز گفته ◄
 گفتگوي الريجاني با سوالنا در :است  

قرار است .  اسپانيا انجام خواهد شد 
  .  ماه مه انجام بگيرد 31اين گفتگو در 

     اما سوالنا مي گويد حل مسئله اتمي 
  . ايران بسا چند سال بطول انجامد 

موضعگيريهاي ستيز : انقالب اسالمي 
جويانه باال ، در امريكا، واكنش هاي زير 

   :ورده اندآرا  در پي 
  

ديگ چني در كار گفتگوهاي * 
امريكا با ايران كارشكني مي 

مأموريت «  ديگ چني –كند 
  ! :را به انجام رساند » ايران  

  
 مه، بعد از تهديهاي ديگ 14 در ◄

ديگ چني  : چني، پروگرس نوشت 
مايل بهيچگونه بهبود در روابط امريكا 

به ياد بياوريم كه اين .  با ايران نيست 
ديگ چني بود كه جنگ با عراق را بر 
انگيخت و پيش از جنگ، راه حل هاي 

اينك نيز، . ديپلماتيك را از ميان برد 
در همان حال كه وزارت خارجه 
امريكا و شوراي امنيت ملي در كار 
تدارك گفتگو با ايران هستند ، ديگ 

  . چني خرابكاري را رويه كرده است 
تفاق ما با:      وقتي ديگ چني گفت 

ن مي شويم  ايران آديگران مانع از 
بمب اتمي پيدا كند و بر منطقه مسلط 
شود، مرادش از ديگران، در درجه 

اسرائيل متقاعد . اول ، اسرائيل بود 
است كه ايران توانائي اتمي دارد و 

مي خواهد بمب اتمي توليد كند و   
هدفش از دستيابي به سالح اتمي از 

از اين رو، . ميان بردن اسرائيل است 
تهديد كرده است تأسيسات اتمي ايران 

به ياد بياوريم كه .   را از ميان مي برد 
، ديگ چني  تمايل 2005در ژانويه 

خود را به حمله اسرائيل به تأسيسات 
  :اتمي ايران، اينطور اظهار كرد 

يكي از نگرانيهاي مردم اسرائيل و      « 
 اين نگراني را  بدون اين كه نياز به
پرسيدن باشد، اظهار مي كنند اينست 
كه اسرائيل متقاعد است كه ايران 
ظرفيت اتمي دارد و قصد توليد سالح 
اتمي براي از بين بردن اسرائيل را 

بنا بر اين قابل فهم است اگر .  دارد 
اسرائيل در حمله به تأسيسات اتمي ، 

  » . پيشدستي كند 
    و نيز ، قصد ديگ چني از ديگران، 

ستان سعودي است  كه مايل نيست عرب
  . شيعه در خليج فارس قوت بگيرد 

     احمدي نژاد نيز كه كارش 
واكنشهاي تند نشان دادن به اينگونه 

هرگاه امريكا به : اظهارات است، گفت 
ايران حمله كند، ضربه سختي از سوي 

  . ايران دريافت خواهد كرد 
     اگر بوش و چني به اندازه الزم 

 باشند كه ايران را بمباران كنند ديوانه
و دليلي وجودندارد بر اينكه اين 
اندازه ديوانه نيستند، ايران عرصه را بر 
امريكا ، در عراق ، تنگ خواهد كرد  و 
نيز مي تواند بازارهاي نفت را در 

ميز آاثرات فاجعه . جهان مختل سازد 
اين اختالل بر اقتصادهاي ما بر كسي 

ارك، رئيس و مب. پوشيده نيست 
جمهوري مصر، يكبار ديگر به چني 

« هشدار داد كه جنگ در ايران 
بازتابهاي وخامت در منطقه   خواهد 

  .» داشت 
، ايوان االند 2007 ماه مه 16  در ◄

Eland سخنان ديگ چني را انجام ، 
مأموريت در خدمت  ايران توصيف 

ديگ چني با جنگي كه با : كرده است 
و رژيم عراق را عراق به راه انداخت 

برانداخت و صدام را بر دار كرد، 
  . عراق را به شيعه متحد ايران سپرد 

      مؤسسه مستقل ايوان الند  بسا ايران 
ها » مأموريت « مايل است  در اينگونه 

سرمايه گذاري  ) از راه تحريكها ( ، 
حكومت بوش با فرستادن ديگ .  كند 

چني به كشورهاي خليج فارس و  
رات او بر عرشه ناو هواپيما بر، اظها

يكبار ديگر بي كفايتي خود را نشان 
ميز  ديگ چني آسخنان تحريك . داد 

ور سخنان آبر عرشه ناو هواپيما  ياد
ميز بوش بر عرشه ناو هواپيماي آفاجعه 

  . ديگري بگاه حمله به عراق است 
    با اين تفاوت كه سخن بوش پي 

منيت مدهاي زيانبار بيشتري براي اآ
  . امريكا در بردارد 

    ديگ چني بعد از تهديد ايران ، 
هشدار داد كه تخليه عراق از قواي 
امريكا موجب بيشتر شدن نفوذ ايران 

  . در خليج فارس خواهد شد 
     چرا   موضعگيري ديگ چني به 
زيان امريكا است ؟ زيرا  تهديد ايران 

  كارشكني است - 1به استعمال زور،  
وي امريكا با ايران بر سر عراق در گفتگ

 رفتار امريكا بعد از تصرف عراق و - 2. 
رويه خصمانه اش با ايران ، سبب شد 
كه ايران كوشش خود را براي 

دستيابي به سالح اتمي دو چندان كرد  
و تا توانست  به گروههاي دوست خود 

بنا بر .  در عراق پول و اسلحه رساند 
ا حمله اين تهديد بيشتر ايران و ي

نظامي به ايران موجب مي شود كه 
ايران در عراق ، بيش از پيش ، برضد 
امريكا ، مداخله كند و  راه نفت را به 

هرچند  كندولزا .  بازارهاي دنيا ببندد 
رايس موضع ميانه روي گرفت و گفت 

ايران تنگه هرمز را نخواهد بست زيرا : 
نفت ايران نيز از همين تنگه به بازارها 

  . مي شوند برده
     نگراني ديگ چني  بابت توسعه 
نفود ايران در خليج فارس ، در همان 
حال كه  ابرقدرتي كه امريكا است در 

كار سلطه بر منطقه خاورميانه است ، 
طرفه اين كه امريكا با . ريكارانه است 

داشتن بزرگ ترين زرادخانه اتمي، 
مدعي ميشود ايران نبايد بر خليج 

داشته باشد و حق ندارد فارس نفوذ ن
و اين .  تكنولوژي اتمي داشته باشد 

رويه  تحريك ايران است به مجهز 
وردن آشدن به سالح اتمي و  فراهم 
  . اسباب نفود بر كشورهاي منطقه 

    و اين راست است كه هرگاه قواي 
امريكا از عراق خارج شوند ، موضع 

اما . ايران در عراق تقويت خواهد شد 
مي بايد بيش از حمله به عراق به امريكا 

اين فكر مي افتد و نمي كرد كاري را 
  .كه كرد 

اثر رويه ستيز و سازش : انقالب اسالمي 
تنها  اين نيست كه رژيم را  بر مي 
انگيزد هرچه زودتر به سالح اتمي مجهز 
شود و اسباب نفوذ خويش را بر منطقه 

مردم ايران را از جنبش . تدارك كند 
 شدن از اين رژيم و مغتنم براي رها

شمردن فرصت براي روش كردن رشد  و 
تبديل شدن ايران يك كشور براستي 
نيرومند نيز باز مي دارد و خطر بزرگ 
ارتباط زورپرستهاي دو طرف و 
همكاريشان در تشديد بحران اين خطر 

   . است
  

درياساالر ويليام فالون * 
فرمانده قواي امريكا در 

تا من در  : خاورميانه مي گويد
اين مقام هستم ، جنگي با ايران 

او با استقرار . روي نخواهد داد
ناوگان سومي در خليج فارس 

   :مخالفت كرده است
  
  درياساالر فالون  كه بوش  او را ◄

فرمانده قواي امريكا در خاورميانه كرد 
و بهنگام نصب او، گفته شد انتصاب او 
بمعناي تهديد ايران است ،   در ماه 

با استقرار انبوه )   مه IPS 15( فوريه  
كشتي هاي جنگي در خليج فارس 
مخالفت كرد و اينك، بنا بر قول 
نزديكانش، در جمع خواص گفته است 

تا وقتي من فرمانده كل قوا در منطقه : 
هستم، جنگي با ايران روي نخواهد 

  . داد 
     قرار بر استقرار ناوگان سومي در 

   با اين كارخليج فارس بود و او
بوش اين كار را تشديد .  مخالفت كرد 

فشار به ايران و هرچه جدي تر كردن 
جنگ با ايران ، در صورت بي نتيجه 

مخالفت .  شدن گفتگوها ، مي دانست 
قاطع فالون با استقرار ناوگان سومي در 
خليج فارس عامل عمده اي در نزاع 
در درون حكومت بوش بر سر تدارك 

   . حمله نظامي به ايران است
     مقاومت او با گسيل يك ناوگان 
جديد به خليج فارس و تدارك يك 
نيروي دريائي داراي توان تهاجمي 
مقاومت ناپذير، در خليج فارس، 
.  حكومت بوش را غافلگير  كرد 

بخصوص كه وزير دفاع امريكا، روبرت 
گيت، در علن ، به فالون توصيه و او را 

يكا با تشويق كرد ، با توجه به نزاع امر
ايران ، بيشترين سعي خود را در 
تقويت قواي امريكا در خليج فارس 

او در توضيح  توصيه خود به  . بكار برد 
اگر به انتخاب :  درياساالر فالون  گفت 

ها در اختيار حكومت امريكا است 
توجه كنيد مي بينيد  استفاده از نيروي 
دريائي و هوائي ، انتخابي است كه 

 از اين رو به فالون توصيه .امريكا دارد 

كردم تقويت اين دو نيرو را در مركز 
  . توجه خود قرار دهد 

     مقامات حكومت بوش به نيويورك 
تايمز و سي بي اس نيوز گفتند به ناو 

استنيس و . هواپيما بر جون سي 
ناوهاي جنگي همراهش دستور داده 

اين ناوگان . اند  به خليج فارس بروند 
ز موعد به خليج فارس  ماه پيش ا6

حكومت بوش به  تهران  اخطار . رفت
اما گسيل اين ناوگان تنها . مي كرد 
قرار بود  ناو هواپيما بر نيمتز . كار نبود 

USS Nimitz و ناوهاي جنگي 
وريل،  نيز به خليج آ، در ماه همراهش

خبر گسيل اين ناوگان .  فارس بروند 
كه تنها مقامهاي اول حكومت بوش از 

 19گاه بودند، مخفي نماند و در آن آ
فوريه مايكل هيرش در نيوزويك و 
مازيار بهاري خبر گسيل اين ناوگان را 

هرگاه .  به خليج فارس انتشار دادند 
اين ناوگان به خليج فارس مي رفت ،  
امريكا قوائي معادل قواي خود بهنگام 
جنگ با عراق ،  در خليج فارس پيدا 

  . مي كرد 
رار سه ناوگان در خليج فارس       استق

براي ورود به جنگ با ايران نبود بلكه 
هشدار به ايران بود  كه حكومت بوش 

ماده ورود در يك جنگ احتمالي با آ
ايران است هرگاه  ايران به غني سازي 

  . اورانيوم ادامه دهد 
      در نيمه ماه فوريه ، اجتماعي از 
مقامات غير نظامي اول، تحت رياست 

ن ، بحث آدر . ت تشكيل شد گي
وسيعي در باره استراتژي تهديد و 

.  مد آترساندن سران رژيم ايران بعمل 
نقشه اي كه تهيه شده  واجد يك رشته 
قدمها بود كه مي بايد برداشته مي 

نها را تدارك جنگ آشدند تا تهران 
همان روش كه با .  با  خود تلقي كند 

  . رژيم صدام حسين بكار رفت 
 16ماده مي شد در آ اما فالون كه     

مارس فرماندهي قواي امريكا در 
خاورميانه را برعهده بگيرد، در ماه 
فوريه ،  در واكنش به اين نقشه، پيامي 
قوي به وزارت دفاع فرستاد كه با 
گسيل ناوگان سوم به خليج فارس 

چرا مي : او پرسيد .  مخالف است 
خواهيد ناوگان سومي را به خليج 

س بفرستيد ؟ تقاضائي براي چنين فار
  . نيروئي وجود ندارد 

      مخالفت او با گسيل  ناوگان سوم به 
خليج فارس از مخالفت قاطع او با 

و .  جنگ با ايران ، نشأت مي گرفت 
تا من هستم جنگي با : چون گفت 

ايران روي نخواهد داد، از او پرسيده 
چرا مطمئن است كه اين جنگ : شد

من : د داد؟  او پاسخ داد روي نخواه
و من تنها . يك نظامي حرفه اي هستم 

بسياري در جلوگيري از جنگي . نيستم 
ميز است ، با من همراه آكه جنون 

   . هستند
  

اين بار ايران در تدارك * 
  :حمله به امريكا در تابستان است 

  
)  مه 22(  روزنامه انگليسي گاردين ◄

مي دهد به نقل از منابع امريكائي خبر 
كه رژيم ايران با القاعده و سني هاي 
شورشي در عراق ارتباط برقرار كرده 
است تا حمله وسيعي را به قواي امريكا 

. غاز كند آو انگلستان در تابستان ، 
هدف اين حمله برانگيختن كنگره 
امريكا  به بيرون بردن هرچه سريعتر 

قصد .  قواي امريكا از عراق است 
دن شكست نظامي و ايرانيان وارد كر

  ديپلماتيك به امريكا و كاستن از نفوذ 
  10در صفحه

 بي كفايت و مهار ناپذير
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امريكا در خاورميانه و افزودن بر نفوذ 
منبع .  خويش بر اين منطقه است 

ما فكر مي كنيم : امريكائي مي گويد 
القاعده و ايران به عمليات خود در 
عراق ، در ماه  سپتامبر، وسعت و شدت 

ين ماه ، زيرا در ا. خواهند بخشيد 
فرمانده قواي امريكا در عراق مي بايد 
ارزيابي خود را از اثر افزايش قواي 

  . امريكا در عراق گزارش كند 
 ، دست در دست ايران،     سوريه نيز 

در بي ثبات كردن و وارد كردن 
. شكست به قواي امريكا ، است 

گروههاي سلفي عراق  از سوي سوريه 
يابي حمايت مي شوند و بنا بر ارز

 درصد جهاد 90 تا 80امريكائي ها ، 
گرايان از مرزهاي سوريه وارد عراق 

  . مي شوند 
     امريكا بيش از پيش نسبت به  قصد 

همكاري ايران در ايجاد ثبات در عراق  
ترديد پيدا كرده و متوجه تغيير 
استراتژي ايران در افغانستان و 
حمايتش از طالبان بر ضد قواي ناتو نيز 

  .ست شده ا
« روشن است كه اين : انقالب اسالمي 

ساخته حكومت بوش براي » اطالع 
منصرف كردن كنگره امريكا از تصميم 
. خود بر خروج قواي امريكا از عراق است 

 مالي  –بديهي است مافياهاي نظامي 
زيرا  . دستيار حكومت بوش هستند 

ادامه جنگ در عراق و افغانستان و 
ران سازيهاي تشديد بحران اتمي و بح

ديگر را عامل سلطه خود بر دولت و 
 . خورد و برد مي دانند 

  
تهران هم هشدار  و هم به * 

  :امريكا اطمينان مي دهد 
  
نوشته )   مه 15(  واشنگتن پست ◄

 14پرزيدنت احمدي نژاد  در : است 
مه به امريكا هشدار داد  كه  هرگاه به 
ايران حمله كند، ضربه متقابل سختي  

او خطاب به . افت خواهد كرد دري
قواي خود را از : امريكا گفت 

در  ضمن .  خاورميانه بيرون ببرد 
همان سخنان كه در امارات عربي 

مادگي آمده اند، او  آمتحده  بعمل 
ايران را براي گفتگو با امريكا  اعالن 

اين گفتگو براي كمك .  كرده است 
  .به مردم عراق انجام مي گيرد 

هاي نخست ايران و امريكا بر      گفتگو
 مه، در بغداد ، ميان 28سر عراق ، در 

سفراي ايران و امريكا انجام خواهد 
  . شد 

      هم  حكومت بوش و هم رژيم 
ايران كوشش مي كنند همگان را قانع 
كنند كه مواضع خود را رها نكرده اند 
.  و گفتگو تنها بر سر عراق است 

غاير حكومت بوش  اين گفتگو را م
رويه اش در شوراي امنيت نمي داند و 
همچنان مصر است كه شوراي امنيت 

  . مجازاتهاي سخت تري راتصويب كند 
     بوش بر سر راه خود به مسكو گفت 

امريكا بر اثر فشار  عراق و متحدان : 
اصلي خود گفتگو با ايران را بر سر 

.  تثبيت وضعيت در عراق پذيرفته است 
گو داشتيم و در زمان زماني مجراي گفت
ن مجرا را باز ساخت آمناسب مي بايد  

ما همچنان مي كوشيم ديپلماسي .  
  . موفق شود 

بوش مسئله عراق را 
براي رئيس جمهوري 
بعدي نمي گذارد و 
ايران  پيشنهاد مي كند 
به امريكا درتثبيت 
وضعيت عراق كمك 

  :كند 

  
) :  مه 11( فيگارو 

جمهوريخواهان نيز بوش را 
نها آرك مي كنند و بوش به ت

نمي خواهد مسئله : مي گويد 
عراق را براي رئيس جمهوري 

  :بعدي بگذارد 
  

   تنها عراق نيست كه چون شن از  
.  البالي انگشتان بوش مي گريزد 
. جمهوريخواه ها نيز چنين مي كنند 

 مه، 10در همان حال كه ديروز، 
دموكراتها در كار به تصويب رساندن 

ديد بودجه جنگ در عراق و قانون ج
افغانستان بودند، براي اولين بار،  
جمهوريخواهان به رئيس جمهوري 

نها  از آاخطار كردند  كه حمايت 
 11.  رئيس جمهوري شكننده است 

عضو حزب جمهوريخواه، در 
پارتمانهاي كاخ سفيد ،  آپارتماني از آ

در جلسه اي با رئيس جمهوري براي  
شركت »  قانه گفتگوئي باز و صاد«

توم دويس، نماينده ويرجيني . كردند 
، به بوش توضيح داد كه در برخي از 
مناطق ايالت او، ميزان محبوبيت او از 

حزب در .   درصد تجاوز نمي كند 5
ماده  پذيرفتن شكست آحوزه من 

براي ما مهمتر از همه اينست . است 
كه وسيله اي بيابيم و پيروز شويم و 

   . پيروز برويم 
من :      بوش به او پاسخ داده است 

نمي خواهم مسئله عراق را براي رئيس 
، بخصوص يك رئيس جمهوري ديگري

   .   بگذارمجمهوري از حزب دموكرات 
     ديدار كنندگان با او مي گويند 
متوجه شده اند كه بوش از وخامت 

گاه است اما  نمي خواهد آوضعيت 
نوان بگذارد كنگره اختيارات او را بع

از اين .  فرمانده كل قوا محدود كند 
رو گفته است قانون جديد بودجه 
جنگ در عراق و افغانستان را نيز وتو 

  . خواهد كرد 
از اتفاق ، ناظران : انقالب اسالمي 

نند كه  حكومت بوش مي آسياسي بر
 ادامه پيدا 2009خواهد جنگ تا سال 

كند تا مگر شكست امريكا در عراق به 
زيرا اطمينان . راتها نوشته شود پاي دموك

دارد كه رئيس جمهوري بعدي از حزب 
   .دموكرات خواهد شد

  
: عراقي كردن تثبيت عراق * 

ايران مي خواهد با امريكا در 
تثبيت وضعيت عراق  همكاري 

  :كند 
  
 –گزارش )  مه 11(  استراتفور ◄

تحليلي در باره قصد ايران از گفتگو با 
ن، اين آاز . ست امريكا انتشار داده ا

  :نكات گويا هستند 
  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ، ●

 مه 11متحد اصلي ايران در عراق ، در 
عراقي كردن « اعالم كرد كه از روند 

. ن شركت مي كند آحمايت و در » 
اين امر بخشي از كارهائي است كه 

، براي تثبيت ايران انجامشان را 
ه مي به امريكا وعدوضعيت عراق ، 

عراقي كردن سهم سني ها را در . دهد 
دولت عراق افزايش مي دهد اما 

  . موجب نگراني كردها مي شود 

  بعد از دو روز گفتگو در بغداد،  يك ●
عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي 

كلمه انقالب از عنوان اين : گفت 
سازمان حذف مي شود و اين سازمان 
رويه خويش را ، بيش از پيش  در 

 حل مسائل عراق توسط عراقيها ، جهت
  . تغيير مي دهد 

     با توجه به نزديكي اين سازمان با 
ايران ، تغييري كه اعالم شد مي بايد  

.  مورد تصويب ايران قرار گرفته باشد 
در واقع، اين جهت يابي، بهنگام ديدار 
علي الريجاني، دبير شوراي امنيت ملي 

از بغداد  مه ، 2وريل تا  آ30، در ايران 
علت اتخاذ اين .  ، اتخاذ شده است 

تصميم نيز اين بود كه سني هاي عراق 
در همان حال كه جهاد گرايان را 
تصفيه مي كنند، نگران اتصال 

با  . سازمانهاي شيعه به ايران هستند 
استقالل از ايران و با سهم بيشتر دادن 

به سني ها در دولت، يكي از اسباب  
.  تدارك مي شود تثبيت وضعيت عراق 

چنانكه طارق الهاشمي ، معاون رئيس 
جمهوري امريكا، از اين جهت يابي 

  . استقبال كرد 
سوشيتدپرس آ مه، 21     اما در 

گزارش كرد كه طارق الهاشمي 
گفتگوهاي ايران و امريكا بر سر عراق 
را ناقض حق حاكميت عراق خوانده و 

  .ن مخالفت كرده استآبا 
ن آن تصميم و اعالن  بديهي است  اي●

موجب استقرار امنيت و تثبيت وضعيت 
دست كم به زودي .  عراق نمي شود 

از اين .  ورد آاين اثر را به ببار نمي 
رو، اين تدبير يكي از مجموعه تدابيري 
است كه ايران براي تثبيت وضعيت 

در . عراق به امريكا پيشنهاد مي كند 
حقيقت، سني هاي عراق و كشورهاي 

بخصوص عربستان ( حامي عرب 
با وجود : نها مي گويند آ) سعودي 

دادن سهم بيشتر به سني ها، دولت در 
مهار شيعه ها مي ماند و شيعه ها روابط 
تنگاتنگ خود را با ايران حفظ مي 

  . كنند 
     روزنامه الحيات كه به عربستان 

، متكي:  مه نوشت 4نزديك است، در 
ه عراقي نكآ براي وزير خارجه ايران، 

ها با يكديگر صلح و همكاري كنند ، 
سعي مي كنيم ما : پيشنهاد كرده است 

  به دوستان شيعه خود در عراق
اين  . فعاليتهاي نظامي پايان ببخشند 

امر يكي از خواستهاي اصلي سني ها 
در عوض ،  زماني كه امريكا . است 

تأمين امنيت عراق را بر عهده ارتش 
اسلحه تعرضي عراق گذاشت، هيچگونه 

  . به عراق ندهد 
     ايران همچنين مساعد تجديد نظر 
در قانون اساسي براي بيشتر كردن 
سهم سني ها در دولت عراق ، حتي 

 درصد 60.   درصد هستند 40بميزان 
  . دولت مي بايد در يد شيعه ها بماند 

     ايران با انجام انتخابات مجلس در 
 سني عراق نيز موافق است تا كه سهم

اما اين امر .  ها در مجلس بيشتر شود 
زيرا از . كردها را متوحش مي كند 

  .نها در دولت عراق مي كاهد آسهم 
 بعثي ها موضوع ديگري هستند كه ●

.  حاضرند بر سرش معامله كنند  ايرانيها 
اما مي خواهند بعثي شيعه در دولت 

ايرانيها حاضرند همه .  عراق مقام نيابد 
نها به آها را به سني و بيشتر از اين امتياز

  . امريكائيها بدهند 
  

 نگران معامله ي عراق كردها* 
  :ايران و امريكايند ؟ 

  

 تحليل –استراتفور ، به دنبال گزارش 
 تحليل دومي را –پيشين ، گزارش 

ن، پيشنهادهاي آانتشار داد كه بنا بر 
ايران كه مي توانند  تفاهمي جدي 

 بر سر عراق را ميان ايران و امريكا
سبب شوند،  موجب نگراني كردهاي 

  . عراق شده اند 
     در اين نگراني ، سني ها نيز شريك 

براي امريكا نيز تن دادن به . هستند 
.  سان نيست آهمه خواستهاي ايران 

غير از اينكه  نياز به گفتگوهاي واسع 
با ايران دارد مي بايد سني ها و كردها 

ا ايران توافقي به را نيز مطمئن كند ب
  . نها نخواهد  كرد آزيان 

    سني هاي عراق مي بايد گروههاي 
رام كنند به ترتيبي كه چرخ آمسلح را 

تجديد .  دولت عراق بتوان بچرخد 
نكه سني آنظر در قانون اساسي براي 

 درصد دولت را داشته باشند و 40ها 
لغو قانون ضد بعث و تجديد انتخابات 

د بيشتري از نمايندگان نكه تعداآبراي 
سني ها وارد مجلس شود و توافق بر 

مد نفت بخصوص كه آسر تسهيم در
منطقه سني نشين نفت ندارد ، امتيازها 
هستند كه به سني ها پيشنهاد مي شوند 

 .  
      اما اين امتيازها به زيان منطقه كرد 

در حال .  نشين عراق تمام مي شود 
 توزيع حاضر، نمايندگان مجلس اينطور

 درصد و سني 47شده اند كه شيعه ها 
 درصد از 21 درصد و كردها 20ها 

ايران پيشنهاد مي .  نمايندگان را دارند 
. كند نمايندگان سني دو برابر شوند 

حال اگر بنا باشد شيعه ها اكثريت 
داشته باشند، اين از تعداد نمايندگان 

  . كرد است كه كاسته خواهد شد 
ديد نظر در قانون      كردها با تج

، 2005در . اساسي نيز موافق نيستند 
وقتي قانون اساسي  تهيه و تصويب مي 
شد ، سني ها به راه شورش رفتند و 
شركت در تهيه قانون اساسي را تحريم 

با غيبت سني ها، كردها .  كردند 
فرصت را براي  تهيه قانون اساسي 
مغتنم شمردند كه بسيار بسود كردها 

وص قانون مربوط به نفت بخص.  است 
، كه مبهم است و به حكومتهاي محلي

 در بهره برداري از منابع نفت ، 
  . اختيارات  وسيعي مي بخشد 

    كردها با هرگونه توافقي كه به سني 
ها  نقش بيشتري در اداره منابع نفت 

.  بدهد مخالفت خواهند كرد 
بخصوص با بازگشت اختيارات به 

فقت نخواهند وزارت نفت عراق  موا
همانطور كه قباد طالباني ، .  كرد 

فرزند جالل طالباني ، رئيس جمهوري 
عراق گفته است ،  از نطر كردها ، نفت 
خط قرمز است و مصالحه ميان شيعه و 

ن نبايد به حقوق كردها آسني ، بر سر 
  .  لطمه اي وارد كند 
ينده نزديك،  آ، در      انتظار نمي رود

به كردهاي عراق ، در امتياز عمده اي 
بخصوص كه .  قلمرو نفت، داده شود 

  . سرنوشت كركوك تعيين نشده است 
     بنا بر قانون اساسي، سرنوشت 

، از راه 2007كركوك در سال 
. رفراندوم محلي تعيين خواهد شد 

تركيه و ايران و شيعه و سني عراق مي 
كوشند كركوك به مهار كردها در 

شش را بكار مي و بيشترين كو. نيايد 
برند تا با ساكن كردن عربها ، جمعيت 
شهر را بيشتر عرب و كمتر كرد 

  . بگردانند 
     كردهاي عراق متأسف هستند كه 
چرا در گرماگرم جنگ كركوك را 
تصرف نكرده اند و حاال، رفراندوم دائم 

نها آبه تأخير انداخته مي شود و شانس 
براي دست يافتن به كركوك كاهش 

با توجه به تهديد تركيه كه .  بد مي يا
قواي خود را در مرز متمركز كرده 
است و با توجه به مشغول بودن امريكا 
به گفتگو سني ها و شيعه ها ، كردها 
اصرار دارند  هرچه زودتر، پيش از 

نكه كركوك براي هميشه از دستشان آ
  . يد آبدر رود، رفراندوم بعمل 

 كه بنا بر اين فرض: انقالب اسالمي 
پيشنهادهاي رژيم به امريكا همانها باشند 
كه استراتفور بر شمرده است، امتيازها 
گوياي اين واقعيت هستند كه رژيم نمي 
خواهد قواي امريكا عراق گرفتار چند 

زيرا مي داند . جنگ داخلي رها كند 
بنابر پيشنهادها ، . زيانكار اصلي او است 

مي خواهد عراقي تثبيت شده و متكي به 
   . ايران را بگذارد و برود

  
در عراق ، چندين جنگ 
داخلي وجود دارند و 
نخست وزير جديد انگلستان 

ن كشور را از عراق آقواي 
به انگلستان بازخواهد 

و چهار موضوع خواند 
گفتگو امريكا با ايران به 

  :روايت الصباح
  

مركز تحقيقات در باره روابط * 
بين المللي انگلستان بر اينست 

ر عراق چندين جنگ كه د
داخلي وجود دارند و كشور در 

  :معرض متالشي شدن است 
  
چكيده  ) 2007 مه 17(  لوموند ◄

گزارش مركز تحقيقات پيرامون روابط 
بين المللي انگلستان را انتشار داده 

 مه انتشار 17اصل گزارش در . است 
  :يافته است 

 عراق در معرض متالشي شدن است ●
ضعيت در اين و» عادي كردن « و 

  . كشور ، چندين سال وقت مي خواهد 
نكه وجود داشتن و وجود آ با ●

نداشت  جنگ داخلي، مدتهاي مديد 
موضوع بحث در واشنگتن بود، گارت 
استنسفيلد محقق پيوسته به اين مركز و 
نويسنده گزارش ، بر اينست كه نه يك 
جنگ داخلي كه چندين جنگ داخلي 

 بدانحد كه  تا. در عراق وجود دارند 
. دولت عراق در حال هزيمت است 

بدتر،  دولت تنها يكي از چند ساختار 
در كنارش ، . قدرت در عراق است 

شبه دولتها وجود دارند  كه اعمال 
حالت نزاع دائمي . حاكميت مي كنند 

، بتدريج كه هويتها قومي و ديني 
قطبي شده اند ، در درون مردم ،  نفوذ 

ا  به خود معتاد كرده و مردم عراق ر
اينست كه انسجام . كرده است 

  . اجتماعي در حال از ميان رفتن است 
 ايران و عربستان سعودي و تركيه ●
تقويت . تش بيار اين نزاع هستند آ

قواي امريكا در بغداد ، موجب كاهش 
بخصوص . كلي خشونت ها نشد 

ن شود كه القاعده آنتوانست مانع از 
گرچه .   بگيرد فعاليتهاي خود را از سر

شمار كشته هاي غير نظامي از زمان 
تقويت قواي امريكا در بغداد كمتر 
شده است ،  فعاليتهاي القاعده و 
گروههاي ديگر سبب شده اند كه شمار 
  كشته شده ها در ديگر نقاط عراق بيشتر 
  11در صفحه

 بي كفايت و مهار ناپذير
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افزون بر اين ، شمار ارتشيان .  شود 
سو امريكائي كه از ماه ژانويه بدين 

تنها . كشته شده اند ، در افزايش است 
 ارتشي امريكائي 104وريل، آدر ماه 

  . كشته شده اند 
 كشورهاي همسايه عراق بيشتر از ●

امريكا و انگلستان وسيله در اختيار 
. دارند براي تأثير گذاشتن بر وضعيت 

ايران و عربستان و تركيه ، هريك، 
دالئلي براي ادامه يافتن بي ثباتي 

ق دارند  و هريك روش خود را در عرا
اثر گذاشتن بر وضعيت ، در جهت بي 

  . ثبات كردنش ، بكار مي برند 
 يك راه حل سياسي در عراق ايجاب ●

مي كند نمايندگان سني ها در 
مقتدا صدر . حكومت شركت كنند 

بعنوان يك شريك در مديريت سياسي 
پذيرفته شود و  راه حلهاي براي مسائل 

 شوند و  مسئله توزيع كردها يافته
مد نفت ، با توجه به فدراليسم ، آدر

اين واقعيتهاي سخت مي .  حل شود 
بايد پذيرفته شوند اگر  بناست 
استراتژي جديد شانس جلوگيري از 
فروپاشي دولت و متالشي شدن كشور 

  .پيدا كند 
  

گاه شده است كه آبوش * 
نخست وزيري كه جانشين بلر 

ن را از مي شود،  قواي انگلستا
  :عراق فراخواهد خواست 

  
 مه ، اين خبر انتشار پيدا كرد 20 در ◄

ماده آنگليس كه  نخست وزير آينده ا
 روابط ويژه خود را با آمريكا به است 

خطر بي اندازد و نيروهاي انگليسي را از 
  .خواندبعراق فرا 

رئيس :  مي نويسدساندي تلگرام    
ست است كه سيايافته جمهور بوش اطالع 

انگليس در قبال عراق تغيير اساسي خواهد 
ان كاخ سفيد به اطالع بوش نكارك. كرد

ماده پذيرفتن   آرسانده اندكه مي بايد 
 100 ، عراقاز  نيروهاي انگليسي خروج 

 نخست  ،  بران ن باشد كه  آروز بعد از
 انگلستان ، قواي اين كشور را از وزير

  . بيرون خواهد برد عراق 
، در  خودمشاوران  با ، بوش گيبه تاز    

انگليس و  تخليه عراق از قواي باره 
نها ، آ، جاي چگونگي پر كردن آن 

  . استگفتگو كرده 
باز گرداندن سربازان انگليسي از عراق     

به لحاظ داخلي كمك شاياني به آقاي 
چه كه افكار عمومي . بران خواهد كرد

بسيار از اين موضوع ابراز ناخرسندي 
 اند و اين خود يكي از داليل اصلي كرده

  . بود بلر پاي تونيخالي شدن زير 
 Nigel نايجل گريفت  دفاع ، وزير قبلي  

Griffith   ، ما مي  :به بران گفته است 
بايد هر چه زودتر كه امكان دارد از عراق 
خارج شويم و در ضمن با دولت عراق هم 

ولي دولت عراق . در اين باره گفتگو كنيم
وتو كردن را ندارد و ما بايد هر چه حق 

آقاي نايجل گريفت  . زودتر خارج شويم
  .از هم پيمانان سخت آقاي بران است

توني بلر كه از عراق     با وجود اين ، 
 من مطمئن " :ه است ديدن مي كرد گفت

هستم كه انگليس سياست فعلي را رها 
نخواهد كرد و اين سياست را كه دولت 

 دولت بعدي هم ادامه من دنبال مي كند
  ".خواهد داد

چهار موضوعي كه بزعم * 
روزنامه عراقي الصباح ، 
موضوعهاي گفتگو ميان ايران و 

  :امريكا بر سر عراق خواهند شد 
  
،  ) 86 ارديبهشت 30(فتاب آبنابر  ◄

خبر داده )  مه 14 ( الصباحروزنامه 

 يشده گفتگوها برنامه توافقاست كه 
 يرار است ط كه قكاي و آمررانيا

 هفتم و هشتم خردادماه در يروزها
بغداد انجام شود شامل چهار موضوع 

 : عبارتند از چهار سرفصل .  استياصل
 يبرا يراني احاتيارسال تسل«

 سازمان تيوضع«  و »ي عراقانيشورش
 شيافزا«  و » مجاهدين خلق در عراق 

 جي خليها  در آبكاي امريحضور نظام
ج سربازان زمان خرو «  و  » فارس
  . از عراق خواهد بودييكايآمر
 تاكنون راني اي اسالميجمهور     

كه دولت است بارها خواستارآن شده 
 كه سازمان مجاهدين را  يعراق اعضا

 ،  در آن كشور حضور دارندنكيا هم
 به كشور اي و  ايران مسترد كند به 
  .دي نمادي تبعيگريد

 زمان سقوط حكومت صدام در از     
 افراد ني تاكنون ا2003 سال ليرآو

 يكي در نزدي پادگان نظامكيدر 
بغداد موسوم به اشرف تحت محاصره و 

 يرو چي قرار دارند و به هديكنترل شد
ها   پادگان به آننيحق خروج از ا

  .شود يداده نم
 طرفدار يها الصباح از جمله روزنامه   

 است كه از يالمالك ي نورريوز نخست
  . شودي مي مالنيم تاانيعي شيسو

فرستاده فيگارو به : انقالب اسالمي 
 مه 21( تهران گزارشي را در اين روزنامه 

در اين گزارش ، از .  انتشار داده است ) 
مجلس مافياها » نماينده « زبان يك 

ايران حق دارد بمب اتمي : مده است آ
   :داشته باشد

  

»  برنامه اتمي « 
وسيله ارضاي جاه 
 و طلبي هاي شخصي
  :نزاع در رژيم

  
ن آگزارشي كه ترجمه : انقالب اسالمي 

را مي خوانيد از فرستاده فيگارو به ايران 
 مه در اين روزنامه انتشار 21است كه در 
   :يافته است

  
  :زمائي ايران با غرب آزور*
  

ية اهللا آ سال بعد از مرگ 18     
خميني بنيادگذار  رژيم جمهوري 

ميش، ايران اسالمي ، بر سر برنامه ات
زمائي ديپلماتيك با بقيه آوارد يك زور

ژيم همان طرح ر.  دنيا شده است 
دوران شاه را در باره  مجهز شدن به 
تكنولوژي اتمي پي گرفته و شتاب 

امري كه . ن دست يابد آدارد زود به 
شفته خاورميانه بحراني آبسا در منطقه 

  .ورد آعظيم پديد 
ان قصدي     بنا بر بيان  رسمي ،  اير

جز دست يابي به تكنولوژي اتمي 
ميز از اتم را ندارد آبقصد استفاده صلح 

همين قول را حميد رضا حاجي .  
بابائي ،  عضو كميسيون امنيت ملي و 

.  سياست خارجي مجلس باز مي گويد 
اما پس از مكثي ،  اين تفسير مبهم را 

و نيز ما براين نظريم « : ورد آبعمل مي 
 هر كشور ديگر جهان، كه به اندازه

هر  . حق داريم  بمب اتمي توليد كنيم
ملتي حق دارد از منافع ملي خود 
دفاع كند و توانائي علمي خود را 

اين يك عامل صلح و . افزايش دهد 
رام و آاظهارات بظاهر .  » ترقي است 

اغلب پرخاشگرانه مقامهاي اول  ايران 
شك جدي در باره قصد واقعي ايران 

سخنراني هاي . رده است وآبوجود 
ميز احمدي نژاد و  كوشش آتحريك 

ايران براي تكميل موشكهاي دور برد 
جز اين نمي كنند كه سوء ظن جامعه 

  .بين المللي را تشديد كنند 
  

توانائي توليد بمب اتمي * 
   :ظرف يك سال

     
 كيلومتري جنوب  تهران و در 250 در 

 نزديكي اصفهان، پايتخت سابق ايران ، 
در زير زمين ، . نطنز قرار دارد 

ساختماني مجهز به اليه هاي بتون و 
خاك بنا شده است و تجهيزات اتمي 

محل . ن نصب شده است آايران در 
در محاصره  سالحهاي ضد هوائي  

وجود اين تأسيسات در سال .  است 
    .  ، وسيله مخالفان رژيم فاش شد 2002

 از      در اين تأسيسات زير زميني ، 
. تكنولوژي پيشرفته استفاده نشده است 

از عبدالقادر خان، پدر بمب اتمي 
موخته اند و از طريق او آپاكستان  

.  ورده اند آبرخي تجهيزات را بدست 
توسط سانتريفوژ ها كه يك رشته 

بشارها  هستند ، تنظيم  مي شوند، مي آ
 درصد 5توان اورانيوم را به ميزان 

.  اتمي بكار برد غني كرد و در نيروگاه
و نيز ، مي توان ميزان غني كردن 

 درصد رساند و بمب 90اورانيوم را به 
  . اتمي توليد كرد 

 يك ديپلمات غربي كه به پرونده ●
: اتمي ايران مي پردازد، به ما گفت 

 ، براي نيروگاهائي كه ندارند، ايرانيها
. بيشتر از اندازه اورانيوم غني مي كنند 

 با يكديگر قابل سوخت هاي اتمي
براي مثال، اورانيومي . تعويض نيستند 

كه ايران غني مي كند را نمي تواند  
سوخت نيروگاه اتمي كرد كه روسها 

      در عوض، .در بوشهر مي سازند 
ظرفيت سانتريفوژهايي كه بكار مي 
اندازند كافي براي توليد يك بمب 

  . اتمي است 
ستانه خطر كه كارشناسان معين   آ●

 سانتريفوژ  در 3000كرده اند ،  
از زماني . موقعيت و حالت كار است 

  سانتريفوژ 3000كه ايرانيها بتوانند اين 
را فعال كنند، ظرف يك سال مي 

در حال . توانند بمب اتمي توليد كنند 
 1200حاضر، از قرار ، ايرانيها  

بشار ،  آ8سانتريفوژ در نطنز  دارند كه 
بشارها  آتنها يكي از اما .  نصب شده اند 

همان .  بطور مداوم كار مي كند 
ديپلمات توضيح مي دهد كه مي بايد 
ميان نصب سانتريفوژها و كار مداوم 

ايران همچنان با .  نها تميز قائل شد آ
تأسيسا ت .  مشكالت فني روبرو است 

ب آمخفي ديگر، يك كارخانه توليد 
سنگين اراك است كه قرار است در 

ب آ.  به بهره برداري برسد  2009سال 
. يد آسنگين بكار توليد پلوتونيوم مي 

ژانس بين المللي آاين امر نگراني 
با . انرژي اتمي را برانگيخته است 

وجود اين، نطنز فوري ترين مسئله 
  . است 

  : شكستهاي اقتصادي رژيم * 
     

 امريكائيها روشن گفته اند كه نخواهند 
 دست يابد گذاشت ايران به بمب اتمي

 كه فرانسه و انگلستان و –اروپائيها . 
نها در گفتگو با ايران آلمان از آ

 مي كوشند –نمايندگي مي كنند 
ايران را متقاعد كنند دست از غني 

در عوض،  . سازي اورانيوم بردارد 
تكنولوژي و سوخت اتمي دريافت 

دو قطعنامه اي كه شوراي .  كنند 
 مارس  و2006امنيت  كه در دسامبر 

 صادر كرد صدور تجهيزاتي كه  2007
در صنعت اتمي كار برد دارد را تحريم 
و دارائيهاي مقامات ايراني كه بطور 
مستقيم در صنعت اتمي نقش دارند را 

  . توقيف كرد 
تا به :      همان ديپلمات مي گويد 

حال ، اثر مستقيم  اين دو قطعنامه صفر 
 در عوض،   در حالي كه.  بوده است 

اقتصاد ايران با مشكلهايي روبرو است، 
اين مجازاتها  سرمايه گذاريهاي 
خارجي در ايران، بخصوص در نفت و 

ورده آگاز ايران را به حال تعليق در
تورم شتابان افزايش مي يابد و .  است 

.  ايران به وارد كردن بنزين نياز دارد 
كشوري كه خود توليد كننده ! شگفتا 

نست، بنزين وارد آنفت و صادر كننده 
مي كند و بنا دارد قيمت بنزين را 

ناتواني در توليد بنزين  . افزايش دهد 
بسا موجب مي شود كه مردم تند روها 

نها را به آرا از دولت برانند و جاي 
.  عمل گرا ترين عناصر رژيم بدهند 

 2005شكست احمدي نژاد در انتخابات 
  .تكرار شود 

  
اتمي مسئله اصلي كه برنامه * 

ورده مسئله رابطه ايران آبوجود 
  :با دنياي خارج است 

   
   همان ديپلمات غربي توضيح مي 

انتخاب ايرانيها يا رويه كردن : دهد 
واقع بيني و يا فرار به پيش انقالبي 

سياست كاران رژيم به سه دسته .  است 
يك دسته اصالح :  تقسيم مي شوند 

طلبان به رهبري خاتمي هستند كه 
ستار تحول ايران بسوي يك خوا

دموكراسي مدرن و الئيك هستند و  
يعني كساني » واقع بينها « يك دسته 

چون هاشمي رفسنجاني هستند كه 
محافظه كار ترند اما جانبدار روابط 

در .  بين المللي كم مناقشه هستند 
برابر اين دو گروه،  گروه راديكال 
قرار گرفته است كه احمدي نژاد 

او  به اتم جنبه ملي .  ت نسآسخنگوي 
گرائي بخشيده است تا مگر شكستهاي 

  . اقتصادي خود را بپوشاند 
     علي الريجاني كه طرف مذاكره 
اروپا بر سر برنامه اتمي ايران است ، در 
انتخابات رياست جمهوري، رقيب 

او يكي ديگر از .  احمدي نژاد بود 
دبير شوراي .  كوتاه نياهاي رژيم است 

 ملي و  گزارش كار خود را به امنيت
ية اهللا خامنه اي، رهبر عالي جمهوري آ

هر دو، احمدي . اسالمي  مي دهد 
در نژاد و الريجاني عضو سپاه بوده اند 

 يسپاه پاسداراندر. سپاه باليده شده اند
فق است دولت در دولت ايجاد اموكه 
پاسداران  دواير اطالعاتي خاص  . كند

 مسلح هستند و خود را دارند و نيروي
بخشي از صنعت در اختيارشان است و 

نها آاداره صنعت اتم نيز در اختيار 
ية اهللا خامنه اي آرهبر عالي ، .  است 

نه فره خميني و نه مقام مذهبي او را 
با وجود اين مصدر تمامي . دارد 

  . تصميم ها است 
  :منطق ضد امريكائي *
  

نگراني ، به قول يك تحليل گر،    اما 
ر از همه اين كه طرز كار رژيم بگونه ت

ايست كه بسا كسي نيست كه تصميم ها 
تصميم به از سر گرفتن  .  را بگيرد

برنامه اتمي ايران  را خامنه اي گرفت  
اما اين اطمينان وجود ندارد كه او 

ن را داشته آقدرت متوقف كردن 
چرا كه منطق انقالبي و مخالفت . باشد 

.  ت قوي است با غرب ، در رژيم بغاي
رها كردن برنامه اتمي به همان اندازه 
سخت است كه تصميم به پايان دادن 

خميني  .  1989به جنگ با عراق در 
اين تصميم را بعد از سالها ترديد 

  . گرفت 
    ملي گرائي ايرانيان پيش از انقالب 
اسالمي ايران ، قوت داشت و از روابط 

ن ايرانيا. مد آايران با غرب بر مي 
صاحب تمدني قديمي و بدان ، 

، گرفتار 19غرورمند ، در طول قرن 
مداخله هاي روسها و انگليسها در امور 

در قرن بيستم ، بعد از . خود بوده اند 
جنگ جهاني دوم، امريكائيها جانشين 

در .  انگليسي ها در خاورميانه شدند 
 ، سيا بر ضد حكومت دكتر 1953

، مصدق كه نفت را ملي كرده بود
اين كودتا  در خاطر . كودتا كرد 

ايرانيان زنده و عامل بيزاري از 
مداخله هاي غرب و مقاومت در برابر 

  .نست آ
    رژيم اسالمي بمحض ايجاد، با  
پيروي از منطق ضديت با غرب،  
اعضاي سفارت امريكا را به گروگان 

امروز  نيز مي كوشد از ملي . گرفت 
برنامه اتمي ، در دفاع از گرائي ايرانيان

ژيم دستيابي به  ر.خود استفاده كند 
تكنولوژي اتمي را ضامن استقالل 

   .ايران تبليغ مي كند 
  

 از گرايشات درون بخشي* 
اتم را بازدارنده امريكا از  رژيم

 تجاوز به ايران و بخشي ديگر از
رژيم نگران و خواستار مصالحه 

  :است 
    
گاه از ناتواني ايران در دفاع از   آ

حريم هوائي خود حتي در دوران 
جنگ با عراق  و نگران  ازانبوه قواي 
امريكا در خليج فارس و عراق و 

، بخشي از رژيم موافق روند افغانستان 
توليد سالح اتمي است و در اختيار 
داشتن سالح اتمي را ضامن حيات 

ن آ  بخشي ديگر از .رژيم مي انگارد 
 مي ترسد كه با دل نكندن از  برنامه
اتمي ،  رژيم بكام بحراني فرو مي رود 

ن ، زنده آكه هيچ  معلوم  نيست  از 
  .خارج شود 

     يك جامعه شناس ايراني توضيح مي 
نست آهمه چيز حاكي از : دهد كه 

كه ميان جريانهاي مختلف رژيم ، 
.  بحثي بر سر برنامه اتمي جريان دارد 

بدون هيچ ترديدي رژيم مي خواهد 
اما واقع بين ها مي . زد بمب اتمي بسا

ديگر ممكن نيست بتوان به : گويند 
زيرا . اجراي برنامه اتمي ادامه داد 

بر ضد  را ن وجود دارد كه دنيا آخطر 
نها مي خواهند غني آ.  ما  برانگيزد 

سازي اورانيوم  را معلق و گفتگو كنند 
راديكالها نمي خواهند تسليم فشارها .  

راي برنامه شوند و مي خواهند به اج
   .اتمي ادامه دهند

  
  :عقب گرد نا ممكن است *
  

   تحليل گري ديگر كه ايران را از 
دوران شاه مي شناسد ، بر اينست كه 
اتم نيز منطق خاص خود را يافته است 

، اتم  » ضد امريكائي گري « همانند . 
موضوع تبليغاتي چنان مهمي گشته 

  غير ممكن است كه  است  كه تقريبا 
  12 صفحهدر

  

 بي كفايت و مهار ناپذير
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برنامه .  رژيم بتواند عقب نشيني كند 
اتمي جريان خود را طي مي كند و 

دمهاي جاه طلب ، مثل آيك چند 
  ن را  وسيله آاحمدي نژاد و الريجاني ، 

مقام و موقعيت جوئي كرده اند و مي 
  .كنند

اما اين تحليل گر از : انقالب اسالمي 
غاز آقاعده اي غافل است كه اين رژيم، از 

يك دوره . ن پيروي كرده است آ از ،
تش برخورد را تيز كردن و چون كار آ

سخت شد، جا زدن و جام زهر 
  .سركشيدن 

 نقش نفت در حفظ ارزش    و با توجه به
دالر ، دولتهاي كشورهاي نفت خيز، 
هرگاه نسبت به كشورهاي خود خارجي 
نبودند و نقش عامل اقتصاد مسلط را 

ستند ، با بازي نمي كردند، مي توان
استفاده از نفت در قلمرو پول و سرمايه، 
اسباب رشد شتاب گير خود را فراهم 

ن، شدت وابستگي مردم آبه جاي . كنند 
مد نفت ، بنا بر اين ، به دولت آخود به در

استبدادي و وابستگي اين دولت به 
. اقتصاد مسلط  را افزايش مي دهند 

اقتصاد ايران نقش دولت را در ويران 
ي از روي قرار و قاعده اقتصاد كشور ساز

   :را ، شفاف نشان مي دهد
  

تحريم اقتصادي و 
سياست ضد رشد 
دولت و بزرگي 
رقمهاي واردات و 

  ...تورم و فقر و
  

بوش با طرح خرابكاري * 
پوشيده سيا در اقتصاد ايران ، 

  :موافقت كرده است 
  
 از قول ABC News مه،  22 در ◄

يا اين اطالع مقامهاي پيشين و كنوني س
پرزيدنت بوش : را انتشار داده است 

با طرح عمليات پوشيده سيا ، با اين قيد 
كه حق بكار بردن نيروي مسلح را 

سيا كه . ندارد، موافقت كرده است 
اين طرح را  با هدف بي ثبات كردن 
رژيم ايران اجرا مي كند، در مرتبه 
اول، امور پولي و مالي را هدف قرار 

ا از راه كارزار تبليغاتي و سي. مي دهد 
انتشار ضد اطالعات و دستكاري در 
حسابهاي پولي و معامالت مالي بين 
المللي ايران ، به اقتصاد ايران ضربه 

  . وارد  خواهد كرد
     هرچند ديگ چني موافق حمله 
نظامي به ايران است، اما با توجه به 
اين كه برنامه اتمي ايران را سپاه اجرا 

تأسيسات اتمي را بطور مي كند و 
مخفي و در نقاط مختلف ايجاد كرده 
است ، خرابكاري در اين تأسيسات و نيز 
حمله نظامي نياز به شناسائي نقاط 
استقرار تأسيسات اتمي ايران و اطالع 

اين . نها دارد آاز چگونگي تخريب 
  كار نيز بر عهده سيا گذاشته شده است 

  
توتال گرفتار ترديد است و * 

 امريكا در باره شركتهاي سناي
تحقيق )  شركت 500( امريكائي 

مي كند كه قانون تحريم ايران 
را رعايت نمي كنند و با ايران 

  :معامله مي كنند

گزارش مي )  ماه مه 17(  لوموند ◄
كند كه شركت توتال در ترديد است 

يا قرار داد خود را با ايران اجرا آكه 
وئي و  امنيت جهان از س:كند و يا نكند 

امنيت تأمين انرژي كشورهاي صنعتي 
از سوي ديگر، كدام يك را بايد در 

فعاليت هاي خود نصب العين كرد ؟  
اين پرسش ترديد توتال را هم بلحاظ 
سياسي و هم بلحاظ مالي توضيح مي 

 2برابر قرارداد، توتال مي بايد . دهد 
ميليارد اورو در بهره برداري از منبع 

سرمايه گذاري گاز پارس جنوبي ، 
از دو سال بدين سو، خطرهاي .  كند 

ژئوپليتيك و هزينه هاي اقتصادي اين 
.  سرمايه گذاري افزايش پيدا كرده اند 
: دو نظر به مقابله با يكديگر برخاسته اند 

سياستمداران كه نگران توليد بمب 
اتمي از سوي ايران هستند، جانبدار  

ري مجازات ايران ، بنا بر اين ، خوددا
.  از سرمايه گذاري در ايران هستند 

عمل گرايان اين نظر را رد مي كنند و 
با وجود پيدا شدن تنشهاي : مي گويند 

جديد ،در بازار جهاني نفت ، نبايد  از 
  . منبع نفت و گاز ايران چشم پوشيد

     توتال مي خواهد فعاليتهاي خود را 
ايران با عرضه . در ايران توسعه دهد 

 8/0 ميليون بشكه نفت ، تنها 4/2روزانه 
درصد از نفتي كه به بازار جهاني عرضه 

اما  داراي . مي شود را تأمين مي كند 
.  دومين ذخاير نفت و گاز جهان است 

، پير فابياني ، رئيس شركت  اخيرا 
اراده ما بر ماندن : توتال گفته است 

اال اينكه هزينه .  در ايران استوار است 
 از گاز پارس جنوبي بهره برداري

دو برابر شده و سبب نگراني  تقريبا 
كريستف .  جدي ما كشته است 

 بر اينست ، مرژوري ، مدير عامل توتال
 منعقد 2004كه بايد قراردادي كه در 

شده است ، مورد تجديد نظر قرار 
  .گيرد 

    اخطارها  به توتال برهم افزوده مي 
اخطار كنندگان روياروئي . شوند 

مدي نژاد با جامعه جهاني كه زمان اح
ن افزوده مي شود آبه زمان بر شدت 

فشار امريكا . را خاطر نشان مي كنند 
براي جلوگيري از هرگونه همكاري 
اقتصادي با رژيم ايران رو به شدت 

ساركوزي كه از شيراك نيكوال . است 
به امريكا نزديك تر است ،  در باره 

براز ايران قاطعيت بيشتري از خود ا
« او موضوع ايران را .  خواهد كرد 

ارزيابي » مهم ترين مسئله بين المللي  
   . مي كند

     مخالفان رژيم ايران مي گويند 
سرمايه گذاريهاي خارجي موجب 
ادامه حيات رژيم بطور مصنوعي مي 

مرژوري نيز  متهم است به . شود 
مهدي هاشمي ( مقامات ايراني 

هاشمي بحرماني فرزند علي اكبر 
رشوه پرداخت كرده است ) رفسنجاني 

 .  
نها كه خود را آ     با وجود اين ، 

جانبدار سياست واقع گرايانه مي دانند 
ايران : مي گويند . ،  از پا نمي نشينند 

منبع گازي است كه اروپا نمي تواند از 
زيرا مي بايد  از .  ن چشم بپوشد آ

منابع متعدد خريد كند تا گرفتار بازي 
ياسي حكومت روسيه كه تأمين س

  . كننده اول گاز اروپا است ،  نشود 
 به گزارش خبرگزاري فارس ، ◄

 در ، حسابرس شهر نيويوركتامسون، 
جلسه استماع كميته فرعي امور 
  بازرگاني، تجارت و توريسم درون

كرده ايالتي سناي آمريكا گزارش 
 500 است كه غير از هاليبرتون ، 

جنرال الكتريك له ، از جمشركت ديگر

 با ايران داد و ستد و ، و كنكوفيليپس
 . اند تجارت غيرقانوني داشته

، عضو سابق وزارت كومراس  و ●
امورخارجه و اينك وكيل مدافع و 
مشاور در امور مرتبط با تحريم ها، در 
كميته بازرگاني مجلس سناي امريكا 

 : گفته است 
من از نزديك اقدامات آمريكا را   

جلب موافقت كشورهاي ديگر براي 
جهت افزايش فشارها بر ايران براي 
اجراي تعهداتش در پيمان منع توليد و 
تكثير و اقدامات ضدتروريستي پيگيري 

اين فرايند بسيار كند و با . كنم مي
 . مشقت پيش رفته است 

توان ديد نوعي بي توجهي براي  مي  
اعمال تحريم عليه ايران مشاهده 

 اين امر نوعي جابجايي شود و دليل مي
در بازار جهاني نفت است كه مي تواند 
قيمت نفت را بسيار باالتر از سطح 

اما بايد خطرات . كنوني بكشاند
استراتژيك و امنيتي عظيم ناشي از 
حمايت يك ايران اتمي از تروريسم 

 . بين المللي را نيز مد نظر قرار داد
المللي با  هر روز شاهديم جامعه بين   
ب نشستن از مواضع خود به ايران عق

دهد تا گامي پيش بگذارد و  جرات مي
اي  رويارويي را بيش از پيش و با هزينه

از سال . فزاينده اجتناب ناپذير سازد
 تاكنون ما قوانين و مقررات 1995

تحريمي خود را براي كاستن از 
توانايي ايران جهت كسب توليد و 

بع تكثير تسليحات اتمي و همينطور منا
آنها براي حمايت از تروريسم بكار 

 . ايم گرفته
اين تحريم ها روند كار آنها را با    

كندي مواجه كرده است اما ما هنوز 
ايم آنها را كامال از اين كار باز  نتوانسته
براي همين، ما نيازمند . داريم
المللي عظيم تر براي  هاي بين تحريم

ارسال اين پيام براي رهبران ايران 
يم كه در مقابل اين اقدامات، هست

 . تسامحي وجود نخواهد داشت
تدابير تحريمي اخير كه شوراي     

امنيت سازمان ملل اتخاذ كرده 
اين . متناسب با اين اهداف نيست

تدابير تاثيرات اندكي بر رهبران ايران 
داشته و بيش از آن كه دارايي خارجي 

هاي ايراني مرتبط  برخي افراد و تشكل
سازي اين كشور را توقيف  امه غنيبا برن

آنها .  است كند، تاثير ديگري نداشته
همچنين هيچ محدوديتي براي 
دسترسي تجاري ايران به سرمايه 

 هاي مالي و  ها و كمك ها، وام گذاري
آنها . كنند عمراني جهاني ايجاد نمي

ميلياردها دالر توافق تجاري و سرمايه 
گذاري خارجي را همچنان پيش روي 

اند كه اين امر مانع  يران باقي گذاشتها
از تحقق هدف اعالم شده جامعه 

الملل براي تغيير رفتار ايران  بين
بينيم  همانطور كه مي. شود مي

كشورهاي بزرگ همچنان فاقد اراده 
سياسي الزم براي مقابله با چالش ايران 
هستند و رژيم كنوني ايران نيز اين 
ه پيام روشن و رسا را دريافت كرد

 . است
گرداند  اي باز مي  ما را به نقطهامراين 

كه بايد براي حفظ امنيت ملي و منافع 
فكر . خارجي خود از آن آغاز كنيم

كنم اين مساله بسيار مهم است كه  مي
هاي داخلي  كنگره و دولت در تحريم

خود عليه ايران تجديدنظر كنند تا 
توان  ها را چگونه مي ببينند اين تحريم

د تا بيشترين فشار بر ايران و تغيير دا
كشورهايي كه با اين كشور در 

 . ارتباطند، وارد شود
بيائيد از فعاليت هاي تجاري خود آغاز 

از زماني كه بيل كلينتون قانون . كنيم

 1995تحريم تجاري ايران را در سال 
وضع كرد، رابطه تجاري ما با اين 
كشور تا حد چشمگيري افزايش يافته و 

 1996الت تجاري ما از سال ارزش مباد
 هزار دالر در قالب 500كه از كمتر از 

 242رابطه دو سويه بود به بيش از 
 افزايش 2006ميليون دالر در سال 

عالوه بر اين، شركت هاي . يافته است
 شركت آمريكايي 35تابعه خارجي 

 . مختلف همچنان در ايران فعال بودند
هايي مثل  ها شامل شركت اين شركت

يبرتون، بيكر هيوز ، اسميت هال
. شود اينترنشنال و جنرال الكتريك مي

آنها نيز بعضا شامل اين تحريم ها 
شوند زيرا جزئيات اين قانون بسيار  مي

 . مبهم است
معيارهاي قانوني در مورد شركت هاي 
تابعه خارجي از يك برنامه تحريمي تا 

مثال تحريم . برنامه ديگر متفاوت است
ه شمالي مشمول هاي كوبا و كر

هاي تابعه خارجي آمريكا  شركت
ها بر اساس قانون  اين تحريم. شود مي

اما . شوند تجارت با دشمن وضع مي
هاي  هاي اخير شامل تحريم تحريم

ايران بر اساس قانون اجرايي رئيس 
 وضع IEPAجمهور در چارچوب 

ها فقط مشمول  اين تحريم. اند شده
كه شوند  هاي تابعه خارجي مي شركت

تحت مالكيت و كنترل يك شخص 
بنابراين اكنون . آمريكايي قرار دارند

مساله اين است كه آيا يك تمايز جدي 
هاي تابعه خارجي  و واقعي بين شركت

و مسئوالن آمريكايي آنها ايجاد شده يا 
 . نه 

موضع هاليبرتون اين است كه شركت 
تابعه خارجي فعال در ايران، شركت 

ليبرتون تحت خدمات و توليدات ها
مديريت و رياست مديراني مستقل از 

 . شركت هاليبرتون قرار دارد
با وجود اين، اعتراض عمومي به 
فعاليت اين شركت باعث شد كه 
هاليبرتون و ديگر شركت ها شامل 
جنرال الكتريك اعالم كنند كه ديگر 
در پي فعاليت تجاري در ايران 

  . برنخواهند آمد
  

در سال بنا بر بانك مركزي، * 
ينده وضعيت آجاري و سال 

  :اقتصادي بدتر مي شود 
  
فتاب قول آ ارديبهشت ، 30 در ◄

 و ي پژوهشكده پولسيرئاحمد مجتهد، 
، را نقل كرده است ي بانك مركزيبانك

 انجام شده يها يني بشيبر اساس پ
نرخ  ،ي سال جاري سه ماه ابتدايبرا

 5/40 ينگيدرصد، رشد نقد17تورم 
 درصد 19/5 زي نيتصاددرصد و رشد اق

 روند نكهي بر ادي با تاكيو. دشخواهد 
 خواهد ي صعودندهيتورم در سال آ

 رشد نيهمچن: بود خاطرنشان كرد
 اسفندماه سال اني در پاينگينقد

 ي درصد بود كه آثار تورم40گذشته 
 .شود ي ماني نمايآن در سال جار

 الزم اراتياگر اخت:  مجتهد گفتاحمد
 بانك نياده شود، ا ديبه بانك مركز

 سال نرخ تورم را 3 تا 2 ي طتواند يم
 درصد برساند اما ممكن 10به كمتر از 

 شي با افزاياست به صورت مقطع
 روبرو ي و كاهش رشد اقتصاديكاريب

  . ميباش
اين بار، اين  يك مقام :  انقالب اسالمي 

 17بانك مركزي است كه نرخ تورم را 
منظور البته با . درصد اعالن مي كند

 قلم كاال كه بخش مهمي از 400كردن 
او .  نها را مردم ايران مصرف نمي كنند آ

ينده ، نرخ بهره آدر سال : مي گويد 
يعني وضعيت . بازهم بيشتر مي شود 

ينده آاقتصادي در سال جاري و سال 
  .بازهم بدتر مي شود 

  
سياست ضد رشد حكومت * 

احمدي نژاد مجبورش كرده 
. نرتورم بگذارد است پارا روي ف

هر زمان پا را بردارد،  تورم 
  :جهش مي كند 

  
 بهمن دكتر ارديبهشت، 31 در ◄

وگو با   در گفت،  اقتصاددان، آرمان
در طول استقرار : ، گفته است آفتاب 

 استي سكي حكومت احمدي نژاد، 
 شتري گرفته شده و بشي در پرشد ضد 

 ثابت نگه قي از طريعدالت اجتماع
 به صفر قي از طراي و ها متيداشتن ق
 .  شده استيريگي پها تعرفهرساندن 

 اري بسيها  به برداشت اين حكومت 
 آورد ي روي ارز رهي از حساب ذخاديز

 و نه ي جاريها نهي هزيعمدتا برا
 داري اشتغال پابقصد ايجاد  يعمران

 . بوده است
 سرنوشت محتوم ينگيرشد نقد     
د  رشراي بود زييها  برداشتنيچن
 با نرخ تورم مي رابطه مستقينگينقد

 . انجامد يم» تورم پنهان«دارد و به 
حكومت پاي  دولت نكهيپس از ا     

 يكه با تمامتورم ،  فنر يخود را از رو
 بردارد، ، كند يفشار آن را كنترل م

 متوجه اقتصاد كشور يديتورم شد
 دولت طرف عرضه را رايخواهد بود ز

 يگذار هيا سرميعني ه،  نكردتيتقو
 . عمال انجام نشده است

  
 سال ، 18بودجه دولت ظرف * 

 59دو برابر و در مقايسه با سال 
اين .  ، سه برابر شده است 13

حجم بودجه بمبي است كه در 
ن را آاقتصاد كشور منفجر و 

 :متالشي مي كند 
  
خبر داده )  ارديبهشت 25(  سرمايه ◄

 تقريبا 68 بودجهء سال رقماست كه 
 ميليارد دالر بوده است اما 108ل معاد

 248در حال حاضر رقم بودجه معادل 
ميليارد دالر است كه به معناي دو برابر 
شدن بودجهء دولت است كه حاصل 

 .افزايش درآمد نفت است
ترين سهم را در   همچنان بيشنفت    

تامين منابع بودجه و مخارج دولت 
 1386 تا 1380هاي  دارد و بين سال

 43 تا 57 از درآمد دولت سهم نفت
. درصد در نوسان بوده است

 ميليارد 300اقتصاددانان با اشاره به 
 تا 1368 درآمد نفت از سال دالري

 رشد لترين عام  مهم،  85پايان سال 
 ، سازي وجود شعار خصوصي  با،دولت

را تكيه دولت به نفت و پاسخگو نبودن 
 .اند ها برشمرده دولت

 12ت و گاز از كه صادرات نف  اينبا
   و ابتداي 1368ميليارد دالر در سال 

 4/15هاشمي رفسنجاني به حكومت 
 و ابتداي 76ميليارد دالر در سال 

 و 84 خاتمي رسيد و در سال حكومت
 46نژاد به  احمديحكومت ابتداي 

ميليارد دالر رسيد و افزايش زيادي 
داشت اما موجودي حساب ذخيرهء 

  با تمام دهد كه تقري ارزي نشان مي
درآمد نفت در سه سال گذشته هزينه 
شده و موجودي حساب ذخيرهء ارزي 

 .تغييري نداشته است
  13در صفحه

  

 بي كفايت و مهار ناپذير
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 عبارت ديگر، با افزايش درآمد به    
نفت، دولت نيز حجم بودجه و مخارج 

تر كرده  عمومي و عمراني خود را بيش
است و اين به معناي افزايش سهم 

لي و دولت از توليد ناخالص داخ
افزايش سهم نفت از مخارج و 

  هاي كشور است كه در نقطهء  هزينه
مقابل به معناي كاهش حضور بخش 

 و كاهش سهم دخصوصي در اقتصا
بخش خصوصي از توليد ناخالص 

 .داخلي است
 به درآمدهاي مالياتي طي نگاهي    

دهد كه سهم  پنج سال گذشته نشان مي
 درصد 34ماليات از درآمد دولت از 

 و 85 درصد در سال 27 به 80 سال در
 كاهش يافته 86 درصد در سال 29

 .است
 سهم ساير درآمدها كه به طور اما    

مستقيم و غيرمستقيم به نفت و واردات و 
هاي وابسته به درآمد  عوارض و ماليات

 درصد در سال 10نفت مرتبط است از 
 18 و 85 درصد در سال 17 به 80

افته است و  افزايش ي86درصد در سال 
اين موضوع نيز به معناي رشد 
  .درآمدهاي دولت و حجم دولت است

سهم بودجه دولت از : انقالب اسالمي 
مد نفت هيچگاه نمي توانسته است آدر
زيرا  به قول .  درصد باشد 57 تا 43

 18 تا 10نشريه سرمايه ، بنا بر سال ، 
از ... درصد از مالياتها و عوارض گمركي و

 افزون بر اين،  كسر بودجه .نفت هستند 
كه از قرضه هاي خارجي و يا اخذ وام از 

مد نفت آنظام بانكي داخلي به اعتبار در
با توجه به اينكه در اقتصاد .  است 

داخلي بودجه دولت نقش نيروي محركه 
ن آويران ساز را بازي مي كند، حتي 

بخش از مالياتها كه بظاهر ربطي به نفت 
 اين وابستگي يك .ندارد، از نفت است 

طرفه جامعه به دولت و دولت به اقتصاد 
مسلط، بزرگ شدن رقم بودجه را ناگزير 

رقم بودجه ، به خودي خود، . مي كند 
گوياي وابستگي دولت به اقتصاد مسلط و 
اقتصاد مردم كشور به بودجه دولت را 

واپسين بودجه دولت  : گزارش مي كند 
.  بود  ميليارد دالر45دوران شاه سابق، 

 و در سال دوم 35در سال اول انقالب به 
 ميليارد دالر كاهش داده 33انقالب به 

،  بر رقم 60با كودتاي خرداد . شد 
بودجه افزوده شد تا سال جاري كه 

 ميليارد دالر شده 248بودجه دولت 
 كه –از مجازي بودن اين رقم .  است 

مهمترين عامل تورم مهار نكردني است 
، اصر نشان كنيم كه هرگاه بگذريم و خ–

 از قدرت خريد دالر از انقالب تا امروز، 
 برابر كاسته شده باشد، بودجه سال 6/2

  ميليارد 8/85 ، به دالر امروز ،  1359
يعني كمي كمتر از يك . دالر مي شود 

مد آن زمان ، درآ.  سوم بودجه امروز 
نها بيشتر شد و آخانوارها از  هزينه 

سيبهاي اجتماعي است آو امروز، اين فقر 
از جمعيت كشور، : كه افزايش مي يابند 
 ميليون نفر زير 12بنا بر ارقام رسمي ، 

 ميليون نفر حاشيه 6خط فقر هستند و 
 5 ميليون نفر معتادند و 5 تا 2نشينند و 

ميليون نفر در خدمت قواي مسلح 
 4 ميليون نفر كارمندند و 3هستند و 

 ميليون 35تا  32: ميليون نفر بيكارند 
 بطور ،نفر يعني نيمي از جمعيت  كشور

 قرباني پرخشونت ترين و فاسد ،مستقيم
. ترين و خائن ترين استبدادها  شده اند 

از مردم » اصالح طلبان « طرفه اين كه 
 گرفته و اين دروغ را  راواليت مطلقه

انقالب خشونت است و  : تكرار مي كنند 
شونتي يا خآ. مردم خشونت نمي خواهند

به اين وسعت و به اين شدت ، در تصور 
   ؟مي گنجد

  
وقتي رقمها دروغ مي شوند ، * 

سرمايه گذاري ناممكن است و 
رانت خواري و سوداگري كه 
به قمار مي ماند، ممكن مي 

  :شوند 
  
در )  ارديبهشت 24(  اعتماد ملي ◄

 :باره تورم اينطور توضيح داده است 
 دعوا اگر به كسي برنخورد و دوباره

 نگيرد، صندوق  ها باال بين دولتي
ترين گزارش  المللي پول در تازه بين

 6/17خود نرخ تورم در ايران را 
صندوق .درصد برآورد كرده است

م  المللي پول در اين گزارش اعال بين
 رفتن نرخ تورم در  كرد كه در كنار باال
 ايران به قتصاديسال جاري، رشد ا

 .يابدمي درصد كاهش 5
المللي پول در اين   بينصندوق    

دورنماي اقتصادي «گزارش با عنوان 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در ماه 

بيني كرد كه رشد توليد  يش» هم
ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 

 درصد كاهش خواهد يافت 5جاري به 
كه اين ميزان در سال گذشته معادل 

 .  درصد بود3/5
بيني شده است   همين حال پيشدر    

كشور  كه توليد ناخالص داخلي اسمي
 ميليارد و 212 معادل 2006كه در سال 

ر بوده در سال جاري   ميليون دال500
ر   ميليون دال900 ميليارد و 225به 

المللي پول در   صندوق بين . برسد
گزارش خود نرخ تورم كشور را در 

م و   درصد اعال9/11سال گذشته 
 2007كشور در سال  كرد كه بيني يشپ

انتظار .  درصدي باشد6/17شاهد تورم 
 درصد 6/1رود تراز مالي دولت از  مي

 به  2006توليد ناخالص داخلي در سال 
 درصد توليد ناخالص داخلي در 1/2

 افزايش يابد كه اين ميزان 2007سال 
براي مجموع بدهي دولت معادل 

 درصد در 6/19 درصد در برابر  7/17
 پيش  . بيني شده است ش پي2006سال 

عات مركزي  از اين هم، سازمان اطال
ن اقتصادي  آمريكا با ارائه آمار كال

 رشد اقتصادي و 2006ايران در سال 
 و 5نرخ تورم در اين سال را به ترتيب 

   . م كرد درصد اعال8/15
 اساس اين گزارش، توليد ناخالص بر

 با پنج 2006داخلي ايران در سال 
بت به سال قبل از آن درصد رشد نس

ر   ميليارد دال8/194مواجه شد و به 
  .رسيد

چگونه ممكن است : انقالب اسالمي 
 ميليارد 248بودجه دولت در سال جاري 
 درصد رشد 5دالر باشد و اقتصاد كشور 

كند و ارزش مجموع توليد ناخالص 
؟  ! ميليارد دالر بگردد 8/194داخلي 

شي از توليد ناخالص داخلي كه بودجه بخ
!  ميليارد دالر بيشتر است 2/53نست ، آ

علت ها يكي مجازي بودن بخشي از 
بودجه دولت است  و ديگري ، منفي 

افزايش بودجه . بودن توليد داخلي است 
دولت ، رشد منفي اقتصاد كشور را مي 

در دوران شاه نيز ، رشد بودجه، . پوشاند 
. رشد منفي اقتصاد داخلي را مي پوشاند 

زوني بودجه بر توليد ناخالص اما  ف
داخلي از معجزه هاي حكومت احمدي 

اين فزوني دروغ بودن حدود . نژاد است 
اما . شكار مي كند آيك چهارم بودجه را 

ن دروغ است ، آبودجه اي كه يك چهارم 
ورد كه با گشودن آتورمي را پديد مي 

دروازه هاي كشور به روي واردات نيز 
   .قابل مهار نيست

 از سوي ديگر، وقتي اداره      
 درصد 23پژوهشهاي مجلس نرخ تورم را 

مي داند و احمدي نژاد در گزارش 
ن را دروغ مي خواند و آشفاهي خود 

 13بنظر او و حكومتش تورم كمتر از 
درصد است و صندوق بين المللي پول  

 درصد ارزيابي مي كند، كسي 6/17ن را آ
ن آكه بخواهد سرمايه گذاري كند،  از 

منصرف مي شود و به سرمايه را در 
بورس بازيها بكار مي اندازد كه سود 

  . فوري و بميزان حداكثر عايد او مي كند
  

ن رو نرخ واقعي آحكومت از * 
تورم را انكار مي كند كه مي 
خواهد خود از حقوق كاركنان 

مايان از دولت و كارفر
 :د دستمزدهاي كارگران بدزد

  
 ي علماتيعضو ه ،  مهدي تقوي◄

در مصاحبه با  ،ييدانشگاه عالمه طباطبا
توضيح داده )   ارديبهشت 21( فتاب آ

 و شخص است چرا  حكومت 
 را ي درصد23 تورم نرخ  نژاد ياحمد

 آمار ني كه اي در حال. داند يدروغ م
 مجلس يها  مركز پژوهشياز سو

 ستي و مجله معتبر اكونومهاعالم شد
  نكهيا  است؟ كرده ديي را تان آ زين

 داند ي را دروغ منرخ  ني احكومت 
 كه ي هنگامزيرا .  دارد ياسي سليدال

 يتي نارضاابد،ي ي مشيتورم افزا
 ني بنابرا . ابدي ي مشي افزازي نيعموم

 يتي است كه نارضانيهدف دولت ا
  .ابدي نشي افزايعموم

 براساس قانون توسعه گري دياز سو    
 حقوق كاركنان يستيبا يچهارم، م

 شيولت متناسب با نرخ تورم افزاد
 است كه بخش ي در حالني اابد،ي

 يكاري بي نرخ بااللي به دليخصوص
 زي و دولت نرديپذ ي را نمشي افزانيا

 را وادار ي كه بخش خصوصستيقادر ن
  . امر كندني ارشيبه پذ

 وجود دارد با هي نظركيدر اقتصاد     
 معنا كه ني به ا»ييمزد كارا«عنوان 
 از آنچه تر نيي پاي كارگر مزداگر به

حق اوست و متناسب با نرخ تورم است 
 يي با كارا را پرداخت شود، كار

 بي ترتني و به ادهد ي انجام متر نييپا
  .ابدي ي كاهش ميور بهره

 از نرخ يتر نيي كه نرخ پايكسان    
 ني اكنند ي به كارگر پرداخت ميواقع
  .كنند ي را درك نمي اقتصادهينظر

 بانك   دليل اختالف نرخهاي تورم    
 مجلس يها  و مركز پژوهشيمركز

 نيي تعي براي است كه بانك مركزنيا
 نوع كاال را انتخاب 400نرخ تورم 

 نوع 400 ني امتي و براساس قكند يم
 نيا. كند يكاال نرخ تورم را محاسبه م

 كل آمار بانك ري است كه مديدر حال
 ياف نوع كاال ك400 ني گفته ايمركز

 ي تا نرخ واقعابدي شي افزادي و باستين
  .تورم مشخص شود

 نكهي الي از دالگري ديكي     
 را گري دي آمارهانژاد، ياحمد

 است كه بانك ني اداند ي ميرواقعيغ
 نوع كاال را 400 ني نرخ ايمركز

 محاسبه ي رسميبراساس نرخ بازارها
 كاالها در ني كه اي حالدر. كند يم

  . دارنديگري نرخ ديمررسي غيبازارها
 400جمهور مردم اين : انقالب اسالمي 

بانك . نوع كاال را مصرف نمي كنند 
مركزي خوب مي داند كه رقم دروغ مي 

و نيز مي داند با نرخ تورم دورغي .  سازد 
كه مي سازد ، به كارفرمايان و دولت 
امكان مي دهد از مزدهاي كارگران و 

  .بدزدند  را حقوق كارمندان 
  

ثروتها نزد اقليت كوچكي برف 
انبار مي شوند و در بورس بازيها 

  :بكار مي افتند 
  
، عضو كميسيون يحكم عطا اهللا ◄

 22( فتاب آاقتصاد مجلس مافياها به 
در حال : گفته است ) ارديبهشت 

 هزار 107 ،  براساس آمار، حاضر
 تومان پول سرگردان در دست ارديليم

ارد و  از جامعه قرار ديبخش كوچك
ها   سالني مسأله باعث شده تا در انيا

 و يي بااليها  و دهكي و غنريفاصله فق
 .  كندداي پيشتري بشي افزاينييپا

 دي كه باييها  و پول هياكنون سرما    
 لي به دل،به عنوان فرصت محسوب شود

 ،  درستيستمي و نبود سيبرنامگ يب
 اقتصاد ي براي جديديمبدل به تهد

  .كشور شده است
 به ي فراوان، زمانينگي نقدنيا     

 و آورد يسمت بازار مسكن هجوم م
 ريي تغي مواد خوراكي به سويزمان

 زاني منيدر هر حال ا. دهد يجهت م
 يپول سرگردان به سمت هر بازار
 يحركت كند آن را دچار بحران جد

 كه اگر دولت جهت ي در حالكند يم
 ريي تغدي را به سمت تولها هي سرمانيا
 كه ينگي نقدي جددي تهدني اداد يم

 است ندهي تورم فزاجادي اي برايعامل
 و به طور دي اشتغال، تولي برايبه فرصت

 لي اقتصاد تبديها  بهبود شاخصيكل
 . شد يم

 جهي توجه داشت كه تنها نتديبا   
 جا تي و انكار واقعگراني به ديزن اتهام

ماندن از قافله توسعه كشور خواهد 
  .بود

بدين سان، بخالف : اسالمي انقالب 
سخن دروغ احمدي نژاد در گزارش 
شفاهي خود در باره وضعيت اقتصادي 
كشور، بودجه دولت نابرابر توزيع مي 

تا وقتي مصرف محور اقتصاد است، . شود 
. ممكن نيست توزيع برابر انجام بگيرد 

مد نفت به سرمايه بدل نمي شود آزيرا در
صتهاي رانت فر. و در توليد بكار نمي رود

خواري و بورس بازي ايجاد مي كند و 
گروه هاي قدرتمند، با استفاده از اين 
فرصتها ، ثروتهاي عظيم به چنگ مي 

ن را در بورس بازيها بكار مي آورند و آ
  .اندازند 

شركت نفتي وارد كننده اول * 
شكر مي شود و وارد كنندگان 
شكر توليد كنندگان  داخلي را 

  :ورشكسته مي كنند 
  
)  ارديبهشت 31(  دنياي اقتصاد ◄

واردات شكر در : گزارش كرده است 
 به 1384سال گذشته نسبت به سال 

درصد و از لحاظ  9/250لحاظ وزن 
. درصد رشد داشته است 8/405ارزش 

به طوري كه كشورمان سال گذشته 
تن شكر  273هزار و  774ميليون و  يك

  دالرهزار  505 ميليون و   801به ارزش 
وارد ) 1384(بيش از سال قبل از آن 

 .كرده است
به گزارش گمرك ايران، بيشترين      

حجم واردات شكر در سال گذشته به 
«  نفتي لحاظ وزن و ارزش به شركت

اين شركت .  اختصاص دارد » ا.د.ب
تن شكر وارد كرد و  406هزار و  961

درصد  1/38درصد از كل وزن و   7/38
كر در سال از ارزش كل واردات ش

گذشته را به خود اختصاص داد كه 
هزار دالر بوده  431ميليون و  380
 ديگر واردكننده  » ك.م.م« . است

عمده شكر است كه با واردات 
تن شكر به ارزش  910هزار و  169

هزار دالر در رتبه دوم  437ميليون و  81
  .ه استقرار گرفت

 ده واردكننده عمده 1385در سال 
هزار  725ميليون و   يكشكر در مجموع

ميليون و  691تن شكر به ارزش  88و 
   .هزار دالر وارد كشور كردند 832

ميليون و  2 در مجموع 1385در سال    
تن شكر به ارزش  987هزار و  253
هزار دالر از طريق  909ميليون و  899

پنج كشور امارات متحده عربي، برزيل، 
انگلستان، سوئيس و آفريقاي جنوبي 

امارات متحده . رد كشورمان شدوا
تن به  51هزار و  739عربي با صادرات 

هزار دالر رتبه  11ميليون و  304ارزش 
ترين صادركننده شكر به  نخست عمده

برزيل نيز با . ايران را كسب كرده است
تن در رتبه دوم قرار  469هزار و  563
سال گذشته انگلستان نيز با . دارد

تن شكر به  100هزار و  420صادرات 
ايران جايگاه سوم را در بين 

ترين صادركنندگان شكر به  عمده
همچنين . ايران كسب كرده است

ميزان واردات شكر به كشورمان از 
تن و  160هزار و  379سوئيس به ميزان 

تن  206هزار و  152از آفريقاي جنوبي 
هاي چهارم و  بوده است كه در رده

به ترين صادركنندگان شكر  پنجم عمده
  .ايران قرار گرفتند
شركت نفتي وارد : انقالب اسالمي 

مي .  كننده اول شكر به كشور مي شود 
مصباح يزدي ( » ية اهللا ها « آدانيم كه 

كه در قم كاخي براي خود ساخته است 
كه به كاخ سبز معروف شده است و 

در وارد كردن شكر، به )  مكارم شيرازي 
، نقش قيمت از بين بردن توليد داخلي 

  .دارند 
  
  

دانشجويان و زنان  
قربانيان تجاوز رژيم 

  :به حقوق انسان 
  
پس از دو  ،  86 ارديبهشت  24 در ◄

هفته از برگزاري انتخابات شوراي 
مركزي انجمن اسالمي دانشجويان 

اي كتبي از  دانشگاه شهركرد، ابالغيه
سوي هيات نظارت ارائه شده كه 

يتي از ي شكا براساس آن به دليل ارايه
ي برگزاري انتخابات، اين انجمن  نحوه

تا اعالم راي نهايي در رابطه با اين 
شكايت، حق هيچگونه فعاليتي را 

 .ندارد
جمعي  ،  86 ارديبهشت 24  در ◄

ازدانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
شيراز در جلسه پرسش و پاسخ با رئيس 
اداره حراست دانشگاه نسبت به نصب 

و برخي مشكالت دوربين مدار بسته 
 . ديگر دانشگاه اعتراض كردند

ظهر امروز   ، 86 ارديبهشت 24 در ◄
   7دوشنبه در اعتراض به بازداشت شدن 

نفر از دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك، 
جمعي از دانشجويان در صحن اين 

 .دانشگاه تجمع كردند
عضو سابق    ، 86 ارديبهشت 24 در ◄

خب شوراي مركزي انجمن اسالمي منت
: دانشجويان دانشگاه اميركبير گفت

   نفر از دانشجويان دانشگاه 40بيش از 
  

  14در صفحه

 بي كفايت و مهار ناپذير
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  اميركبير به كميته انضباطي فراخوانده 
از جمله تعدادي از اعضاي . شدند

شوراي مركزي انجمن اسالمي به 
  . كميته انضباطي فراخوانده شدند

اتهامات وارده به اين دانشجويان 
اد جشن دانشگاه حضور در تريبون آز

تكنيك و حضور در تجمع بوده   پلي
 .است
 اطالع ، 86 ارديبهشت 24  در ◄

 تن از 23حدود   حاصل شد كه 
معلماني كه در مقابل مجلس با ضرب و 
شتم دستگير و بازداشت شدند پس از 
بازجويي ها وزارت اطالعات در بند 

 در كنار 7 زندان اوين به بند 209
  ايم موارد مخدر زندانيان عادي با جر

 . به سر مي برند 
علي   ، 86 ارديبهشت 25 در ◄

فرحبخش، روزنامه نگار ايراني كه آذر 
ماه سال گذشته پس از بازگشت از يك 
كنفرانس در تايلند، در فرودگاه 
مهرآباد تهران دستگير شد، به سه سال 

  .حبس محكوم شده است
  جمعي از    ، 86 ارديبهشت 25 در ◄

  انشكده ادبيات دانشگاه دانشجويان د
طباطبايي در اعتراض به آنچه   عالمه
 صادره از سوي هيات نظارت  نامه

دانشگاه مبني بر تحويل دفتر انجمن 
هاي اين دانشگاه  اسالمي دانشكده

خواندند، در صحن اين دانشكده 
در ادامه اين تجمع . تجمع كردند

حميده حسيني يكي از فعاالن 
ات دانشگاه دانشجويي دانشكده ادبي
آزادي « : عالمه طباطبايي نيز گفت

 مثل آرامش، "الف"پنج حرف است 
 مثل اعتقاد، "الف" مثل زندگي، "ز"
دانشجويان . مثل يكدلي است"ي"

ميرد ذلت  دانشجوي مي": شعار دادند
  پذيرد نمي
همزمان با    ، 86 ارديبهشت 25 در ◄

ادامه طرح مبارزه با بدحجابي در 
نگ عمومي به كشور، شوراي فره

رياست حسين صفار هرندي وزير 
هايي جهت  ارشاد، دستورالعمل

سازي مبارزه با بدحجابي به كليه  يكسان
ادارات و نهادهاي دولتي ابالغ كرده 
است و بنابر اخبار رسيده به آفتاب، 
طرح عفاف در ادارات از اين هفته 

به گزارش خبرنگار . آغاز شده است
با نام سياسي آفتاب اين طرح كه 

راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ «
تدوين شده » عفاف و حجاب

ها، ادارات و  كارمندان كليه سازمان
هاي دولتي را ملزم به رعايت  بانك

دستورالعمل پوششي خاصي كرده 
ها مردان كارمند در  بنابر شنيده. است

توانند  اين نهادها و ادارات دولتي نمي
هاي هاي آستين كوتاه، شلوار از لباس

جين و يا كتان استفاده كنند و زنان نيز 
ملزم به استفاده از مانتوهاي مشكي و 

اي  بلند و شلوارهاي سياه پارچه
  . اند شده

اعتراض   ، 86 ارديبهشت 25  در ◄ 
 تن از فعاالن جنبش هاي 550بيش از 

-اجتماعي و شخصيت هاي فرهنگي
اجتماعي به بازداشت زينب پيغمبرزاده 

 ارديبهشت ماه زينب 17 روز دوشنبه :
پيغمبرزاده، فعال حقوق زنان و 
خبرنگار صفحه زنان روزنامه سرمايه، 

 اسفند 13 زن ديگري كه در 32مانند 
 دستگير و با قرار كفالت يا 1385ماه 

وثيقه آزاد شده بودند، با در دست 
 15كه روز (داشتن احضاريه كتبي 

 به وي ابالغ شده 1386ارديبهشت ماه 
اي تفهيم اتهام به دادگاه انقالب بر) بود

مراجعه كرد، اما ظاهرا به خاطر عدم 
مراجعه با احضار تلفني و درخواست 
احضاريه كتبي، به رغم داشتن كفالت، 

 ميليون توماني 20برايش قرار وثيقه 
صادر شد، ولي به جاي تماس با 
خانواده اش براي اخذ وثيقه، بالفاصله 

 .كردنداو را به زندان اوين منتقل 
اكنون زينب پيغمبرزاده در بند 

  .عمومي زندان اوين بسر مي برد
ه گزارش فعاالن  ارديبهشت، ب26 در ◄

 ابوالفضل عابديني حقوق بشر در ايران،
روزنامه نگار اهوازي از روز چهارشنبه 

احتماال .  ناپديد شده است26/2/85
 در شهر واواكن اتوسط مامور وي

  . ت تهران ربوده شده اس

نشريه   ، 86 ارديبهشت 26 در ◄
در دانشگاه » چكاوك«دانشجويي 

عاطفه  .زنجان لغو مجوز شد
آبادي، مديرمسوول نشريه   گندم

» چكاوك«در نشريه : گفت» چكاوك«
يك قسمت تبليغي براي معرفي گروه 
زنان انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشگاه زنجان قرار داشت كه كميته 

به اين ناظر بر نشريات دانشجويي 
رغم   موضوع ايراد گرفت كه چرا به

گرفتن مجوز نشريه به نام يك شخص 
حقيقي، از آن استفاده حقوقي 

  .شود  مي
  ، 86 ارديبهشت 26  در ◄

مديرمسوول نشريه دانشجويي 
دانشگاه شريف از توقيف » آفتابكاران«

آخرين .  اين نشريه دانشجويي خبر داد
ازظهر شنبه بعد شماره اين نشريه روز سه

انتشار پيدا كرده كه مطالب آن در 
خصوص حجاب و وضعيت بد غذايي 

 . بوده است
سخنگوي   ، 86 ارديبهشت 26 در ◄

انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
ي يكي از  به گفته: گفته است زنجان 

ي انضباطي اين دانشگاه،  اعضاي كميته
 نفر از دانشجويان اين دانشگاه كه 35

 نيز عضو شوراي چند نفر از آنها
مركزي و عضو فعال اين انجمن 
هستند، به كميته انضباطي احضار 

  » .شدند
نشريه   ، 86 ارديبهشت 26 در ◄

دانشگاه » نـداي آزادي«دانشجويي 
اين . بوعلي سينا همدان توقيف شد

تبديل « نشريه دانشجويي به دليل 
 » شدن به تريبون انجمن اسالمي

  . توقيف شده است
دانشگاه  ، 86رديبهشت  ا26 در ◄

صنعتي اميركبير براي سومين روز 
متوالي شاهد تجمع آرام دانشجويان 

 تن از 7در اعتراض به ادامه بازداشت 
  .دانشجويان اين دانشگاه بود

بنا بر  ، 86 ارديبهشت 27 در ◄
گزارشات رسيده حامد واعظ تقوي 
سخنگوي انجمن مستقل فرهنگيان از 

ز ظهر ناپديد  بعد ا20/1/85روز شنبه 
شده و علي رغم مراجعات خانواده وي 
به ستاد خبري وزارت اطالعات و 
زندان اوين متاسفانه خبري از وي 

  .بدست نيامده است
فعالين   ، 86 ارديبهشت 27 در ◄

بنابه : حقوق بشر و دمكراسي در ايران  
گزارشات رسيده دكتر محمد ملكي 
رئيس پيشين دانشگاه تهران و از فعالين 
شناخته شده  سياسي در ايران،  پس از 
بازگشت از كانادا كه جهت ديدار با 
فرزندش و معالجات پزشكي به آنجا 

 دائما تحت فشارها و ،رفته بود
تهديدات وزارت اطالعات و معاونت 
امنيتي دادستاني تهران كه توسط 
حسن زارع دهنوي معروف به قاضي 

 .حداد اداره ميشود قرار دارد
 گذشته تحت عمل جراحي   او هفته 

 و در حال  دشواري  قرار گرفت
حاضر در حال گذراندن دوران 
نقاهت خود وانجام آزمايشات پزشكي 

 توصيه پزشكان معالج بايد رو بنا باست 
 . در استراحت و آرامش كامل بسر برد

 با واواك ماموران با وجود اين ، 
 انجام مي ها شببيشترتماسهاي تلفني كه 

 با  مي كنند و و را تهديد  ا ،ندگير
 مي اواز ، انتساب اتهامات توهين آميز

خواهند  براي بازجوئي به معاونت 
 . امنيتي دادستاني انقالب مراجعه كند

كاوه  ، 86 ارديبهشت 27 در ◄
جوانمرد روزنامه نگار كرد سنندجي 
توسط شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمي 
سنندج به تحمل دو سال حبس و تبعيد 

  .به زندان مراغه محكوم شد 
پدر مجيد   ، 86 ارديبهشت 28 در ◄

ي  پور مدير مسوول يكي از نشريه  شيخ
دانشگاه » سر خط«ي  توقيف شده
پسرم از زمان بازداشت : اميركبير گفت

تا كنون با ما تماسي نداشته و ما از 
  . اطالع هستيم وضعيت وي بي

 حاصل شد  86 ارديبهشت 28 در ◄
ه اخير دو درگيري و يك در هفتكه  

تحصن در دانشگاه سيستان و بلوچستان 
در مورد اول . به وقوع پيوسته است

اساتيد و دانشجوياني كه به دليل جشن 
فارغ التحصيلي اندكي ديرتر از ساعت 
مقرر عبور و مرور به دانشگاه مراجعه 
كرده بودند بدليل ممانعت رياست 
 انتظامات دانشگاه از ورود دانشجويان
دختر به خوابگاه ها پس از آنكه اين 
عمل رياست انتظامات با اعتراض دو 
عضو هيات علمي دانشگاه مواجه شد؛ 
وي با برخوردي تهاجمي و زننده 
شروع به فحاشي نسبت به اساتيد و 
دانشجويان دختر كرده و با يك استاد 

جالب توجه است كه پس ! گالويز شد
 از اين اتفاق، دانشجويان مذكور به

در . كميته انضباطي احضار شده اند
راستاي اين پيشامد خروج دختران از 

 شب به بعد به هر دليل ممنوع 8ساعت 
  .اعالم شده است

دفتر تحكيم ،  86 ارديبهشت 29 در ◄
اي با اشاره به   وحدت در اطالعيه

 نفر از فعاالن دانشجويي به 93احضار 
كميته انضباطي طي هفته گذشته و 

گرفته با   ختلف صورتبرخوردهاي م
دانشجويان در سراسر كشور، از 
مسووالن وزارت علوم به شدت انتقاد 

  . كرد
 امروز   ، 86 ارديبهشت 30 در ◄

انتخابات دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه 
طباطبايي برگزار شد و در حالي كه 
دانشجويان در صحن دانشگاه حضور 
داشتند، به ماندانا چترچي، اميرحسين 

 حميده  اهللا زاده، ي، سعيد فيضايرج
حسيني و بنده خبر داده شد كه به 

 و بايد شده اندكميته انضباطي احضار 
در روزهاي آينده در كميته انضباطي 

 . كنندحضور پيدا 
 چهار   ، 86 ارديبهشت 30 در ◄

دانشجوي دانشگاه آزاد ياسوج كه 
حدود دو هفته پيش در تريبون آزاد 

عملكرد دولت و اين دانشگاه به نقد 
مجلس هفتم پرداختند، امروز به كميته 

  .انضباطي فراخوانده شدند
عفو بين    ، 86 ارديبهشت 30 در ◄

 را  خودالملل با انتشار بيانيه اي نگراني 
نسبت به وضعيت شش دانشجوي 
بازداشت شده دانشگاه امير كبير تهران 

شش نفر دانشجوي :  ابراز داشت
ميركبير تهران بازداشت شده دانشگاه ا

احمد قصابان، مقداد خليل پور، بابك (
زمانيان، پويا محموديان، مجيد توكلي، 

، از جمله دانشجويان )مجيد شيخ پور
فعال در زمينه مطبوعات دانشجويي 
هستند، كه در زندان اوين نگهداري 
مي شوند و عفو بين الملل نگراني خود 
را نسبت به احتمال شكنجه و سوءرفتار 

  .ن افراد را اعالم مي كندبا اي
، به گزارش 86 ارديبهشت 30 در ◄

-30عصر روز يكشنبه : يك شاهد عيني 
 هنگام برگشت به 17:45 ساعت 02-86

 چند ، در ميدان هفت تير،منزل
خودرو نيروي انتظامي را ديدم كه در 

خانمي .  كنار ميدان متوقف بودند 
 ساله را  با ظاهري معمولي 35حدود 
ي رنگي را به زور وزدن كتك   اما مانتو

از سر .  داخل خودرو مي كردند 
اواز . وصورت خانم خون سرازير بود 

سوار شدن به خودرو خودداري ميكرد 
  .واز مردم كمك مي خواست 

   در اجابت استمداد او،  چند خانم  
به  طرف  ماموران  رفته و نسبت  به 
برخورد با خانم دستگير شده اعتراض 

ماموران با باتوم به سمت   . كردند 
ورده و به كتك زدن آخانم ها   هجوم 

اين امر   باعث بسته . خانمها پرداختند 
شدن   خيابان  و  تجمع  تعداد بيشتر 

جوانها  .  نفر شد 60مردم حدود  
شروع  به  هو كشيدن كردند بر اثر هو  

نها جرأت    مردم  بيشتر شد و آكشيدن 
  . بردندبه  سمت ماموران هجوم

ماموران قصد فرار با خانم هاي دستگير 
اما مردم جلوي . شده را داشتند 

خودرو نيروي انتظامي را گرفته و با 
نها را مجبور آناسزا گفتن به ماموران ، 

مردم . زاد كنندآكردند  خانم ها را 
فرصت را مناسب ديدند و  شروع به 
سر دادن شعار مرگ بر نيروي انتظامي 

 سرهنگ 2 از جمله ،ران  مأمو. كردند
 زن عضو نيروهاي 2نيروي انتظامي و 

  .انتظامي ، فرار كردند 
    روز بعد، سخنگوي نيروي انتظامي 
گناه زن كتك خورده را گرفتن فيلم با 

به زني » تذكر « تلفن همراه از منظره 
نها آاگر كار . بدحجاب شمردند 

صحيح بود ديگر چرا فيلم برداري از 
 شد و فيلم برداري كننده ن، جرم ميآ

مستحق رفتاري وحشيانه و جلب به 
  كالنتري مي گشت ؟

اعضاي هيات    ، 86 ارديبهشت  31 ◄
موسس و شوراي مركزي انجمن 
اسالمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان با 
تجمع در اين دانشگاه و گرفتن روزه 
سياسي، خواستار تشكيل جلسه هيات 

ليف نظارت دانشگاه و روشن شدن تك
  .انجمن اسالمي اين دانشگاه شدند

به دنبال   ، 86 ارديبهشت  31 در ◄
اعتراضات دانشجويان دانشگاه عالمه در 
پي برخوردهاي امنيتي با دانشجويان و 
تالش مديريت دانشگاه مبني بر تعطيلي 
انجمن دانشجويان، تعدادي از 
دانشجويان از طرف حراست دانشگاه 

  . ممنوع الورود شدند
در گيري شديدي  86 خرداد 1  در◄

بين دانشجويان و نيروهاي حراست 
دانشجويان :  روي داد دانشگاه عالمه 

دانشگاه عالمه  دانشكده علوم اجتماعي
در حال برگزاري انتخاب نمايندگان 

حمله  انجمن اسالمي بودند كه با
 . شدندنيروهاي حراست دانشگاه روبرو 

 ودراز وبراي جلوگيري دانشجويان 
ن نيروها به محل انتخابات، درها و اي

 قواي سركوب . پنجره ها را بستند 
 و وارد شده به پنجره ها را شكستند 

  .ضرب و شتم دانشجويان پرداختند 
 ارديبهشت، واواك توضيح 31 در ◄

 ي هايري گي پبا« : داده است 
 به عمل آمده در خصوص ياطالعات

 و سازمان ادهاي موسسات، بنيتالش برخ
 در ي اثرگذاري براييكايآمر يها

 مشخص شد راني اي اسالميجمهور
 دارند تحت پوشش ي نهادها سعنيا

 ،ي سازي همچون دموكراسينيعناو
 ندي نمافاي را اي نقشرهيحقوق بشر و غ

 يتيامن و ي اطالعاتي هاسيكه سرو
 هي گذشته ، عليآنها در سال ها

 ي هدف مورد نظر انجام ميكشورها
 .دادند

 ياري خانم هاله اسفند خصوصدر   
 و ري مدي رساند، وي مي به آگاهزين

 مركز انهي خاورميموسس برنامه ها
 باشد كه ي مكاي در آمر"لسونيو"

 كنگره قي موسسه از طرنيبودجه ا
 مركز نيا.  گرددي مني تامكايآمر

 با سازمان انيرانيحلقه اتصال ارتباط ا
 بوده كه با ييكاي آمريها و نهادها
 موثر ي عرصه هايدسازهدف توانمن

 گانگاني اهداف بيجامعه در راستا
به عنوان مثال ، .  شده استيدنبال م

 ني اني از مدعويكي جهانبگلو نيرام
 NED ادي بنقيمركز بوده كه از طر

 سازمان ها و ري سايجذب و با همكار
 ي مدل فروپاش،ييكاي آمرينهادها
 و نقش روشنفكران در ي شرقياروپا

 زهي را تئوررانيآن با ا قيآنجا و تطب
 ي پروژه دنبال مكيكرده و به عنوان 

 .نموده است
 به عمل آمده خانم قاتي تحقدر     

 ها و تي دارد فعالي اظهار ميارياسفند
 در برنامه راني مربوط به ايبرنامه ها

 ادي بنقي مركز، از طرني اانهيخاورم
  تي حما"سوروس" ييكايمعروف آمر

 ادي بننيا. ( است شدهي ماليبانيو پشت
 متعلق به جورج سوروس ييكايآمر

 بات در انقاليديبوده  كه نقش كل
 در چند كشور ري اخيرنگارنگ سالها

  .»داشته است

از )  مه 16(  اما فرستاده  فيگارو ●
تهران گزارش كرده است كه هاله 
اسفندياري قرباني چند درگيري 

در گيري در رژيم بر سر : شده است
برنامه « ص بر سر قدرت و بخصو

و درگيري سازمانهاي اطالعاتي » اتمي 
ايران و امريكا  و درگيري رژيم با 

رژيم او را تحت . جنبشهاي اعتراضي 
فشار گذاشته است تا اعتراف كند عامل 

مركز « طرفه اين كه  . امريكا  است 
جانبدار گفتگو با  » وودرو ويلسون 

رژيم ايرانست  و هاله اسفندياري با 
شمي رفسنجاني در تماس بوده است ها

و از علتهاي عمده دستگيري او نيز 
به دنبال حسين .  همين است 

موسويان، اينك هاله اسفندياري است 
 . كه توقيف مي شود

اما با توجه به اين :   انقالب اسالمي
واقعيت بسيار مهم كه جنبشهاي 
دانشجويان و معلمان و زنان و كارگران 

را دارند به » ني جنبش همگا« ويژگي 
اين دليل كه انگيزه يكي و حقوق است، 

بخاطر . رژيم  را دچار وحشت كرده اند
اين وحشت است كه جنبش زنان را  به 

نرم « تحريك امريكا و اقدام به براندازي 
با توجه به اين امر كه هاله . مي خواند » 

اسفندياري صاحب تأليفات در باره زنان 
 او را عامل ايران است، چه عجب اگر

و محرك » نرم « امريكا براي براندازي 
غافل از اين كه . جنبش زنان بگرداند 

اين روشهاي جنايتكارانه مندرس جنايت 
پيشگي رژيم را نمايان تر و انزوايش را 

   . بيشتر مي كند
، به گزارش فعاالن 86 خرداد 1 در ◄

حقوق بشر در ايران ، كيوان رفيعي 
شر در ايران سخنگوي فعاالن حقوق ب

 تير ماه سال گذشته توسط 18كه در 
، در ماموران واواك بازداشت شده بود

 با دست بند و مامور 86 خرداد 1
 دادگاه انقالب 13مراقب به شعبه 
پيش از اين دادگاه . منتقل شده است 

كيوان رفيعي بنا به داليل نامعلوم 
در تمامي مراحل .   برگزار نشده بود

 خود به دليل بازپرسي و محاكمه
فعاليت حقوق بشري ، او از داشتن 

به گزارش . وكيل محروم بوده است 
فعاالن حقوق بشر در ايران، اين 
دادگاه به علت عدم حضور نماينده 
واواك  و نماينده دادستان تشكيل نشد 

اگر اين دو حاضر نشده اند چون . 
در . دليلي بر ضد اين زنداني ندارند

زاد آ قصد غاز توقيف نيز، قاضيآ
كردن او را داشته است اما واواك 

 ماه در بند 9مانع شده و او را  بمدت 
  . اوين نگاه داشته است 209
ه دنبال بازداشت ، ب86 خرداد 1 در ◄

سعيد ايزدبخش دانشجوي رشته 
 30 در روانشناسي دانشگاه عالمه 

 خوابگاه اين در برابر ارديبهشت، 
بوده  توسط نيروهاي ناشناس ر،دانشگاه

مازيار سميعي از  خرداد ، 1در شد، 
زاده   اهللا دانشكده اقتصاد و سعيد فيض

ادبيات مقابل دانشكده  از دانشكده
. حقوق و علوم سياسي بازداشت شدند

بازداشت شده از  هر سه دانشجوي
فعاالن انجمن اسالمي دانشگاه عالمه 

   .هستند
از دانشكده  ارديبهشت، 31    و در 

 ، ه عالمه طباطباييدانشگا ادبيات
فر، سعيد فيض اهللا  عليرضا ارشادي
چترچي، اميرحسين  زاده، ماندانا

ايرجي، مجيد دري، كوروش جنتي و 
به  موسوي  عليرضا عليرضا موحدي و

شدند  دانشگاه ممنوع الورود موقت
  مازيار سميعي، ، از دانشكده اقتصادو . 

آيدين اخوان، مهدي گلرو و از 
كريمي،  تماعي سيددانشكده علوم اج

. ممنوع الورود موقت شدند
دانشجويان ممنوع الورود شده از 

منتخب دانشجويان دانشگاه  اعضاي
عالمه براي شوراي مركزي انجمن 
 .اسالمي هستند

 دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك 6    
 همچنان در بازداشت نيروهاي امنيتي
 3به سر مي برند و با بازداشت 

 مه مجموعدانشجوي دانشگاه عال
دانشجويان بازداشتي در روزهاي اخير 

  . نفر رسيده است9به 
  

 بي كفايت و مهار ناپذير
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  اشتغال با حقوق مكفي كه كفاف - 2
تشكيل يك خانواده را بدهد  ، مسكن 

  .مناسب ، نبود فشار اجتماعي و فرهنگي 
  برخوردار بودن مردم از آزاديها - 3

  . جهت شكوفا شدن استعدادهايشان 
ت آينده روشن  فراهم آوردن امكانا- 4

براي نسل جوان تا در اين فضا از 
ريسك توسعه طلبي نترسد و وارد 

  .ميدان خلق استعدادهاي خود شود 
  .  اينها بخشي از كارهاي دولت است 

   در امروز ايران چون شرايط ياد شده 
فراهم نيست و ميانگين سن ازدواج 

 سال افزايش يافته 4براي زنان حدود 
سال  و براي  26است يعني حدود 

 سال  افزايش يافته و به  6مردان حدود 
البته بعد از .  سال رسيده است32حدود 

ازدواج نيز تجربه بيانگر آرامش و 
بر اساس آمار . خوشبختي نيست 

سازمان نظام روانشناسى و مشاوره ايران 
 ازدواج 4 سال گذشته از هر 5طى ، در 

در شهر تهران به داليل مختلف يكى 
تفاوتى و    طالق، يكى منجر به بيمنجر به

يكى منجر به كم تفاوتى و ديگرى منجر 
البته آمار . به خوشبختى شده است

طالق هر ساله رو به  رشد گذاشته است 
و نگراني والدين  را در مورد فرزندان 

داليل . خود دو چندان نموده است 
اين عدم خوشبخي ميان دختران و 

 كرده پسران جوان كه شروع به زندگي
  :اند را موارد زير مي دانند 

  در حال حاضر قيمت  ترياك :اعتياد 
كمتر از سيگار شده است و اعتياد به 
ترياك جزو سرگرمي جوانان گرديده 
و قبح آن در جامعه ريخته و تعداد 

 ميليون تخمين مي 4معتادان را حدود 
زنند كه بايد تعداد افرادي كه به 

د را نيز اصطالح تفنني ترياك مي كشن
مصرف مشروبات الكلي . به آنها افزود 

نيز رو به افزايش نهاده و در اين باره 
تعداد . آمار دقيقي در دست نيست

 هزار نفر تخمين 600الكلي ها را حدود 
مي توان گفت  كه حد اقل، . مي زنند 

افرادي كه مواد مخدر مصرف مي كنند 
. ابايي از مصرف مشروبات الكلي ندارند 

ات سوئي كه تمامي مواد مخدر بر تاثير
روي انسان مي گذارد باعث  بي 
مسئوليت شدن افراد نسبت به تعهدات 
خانوادگي مي گردد و جو فشار را در 
خانواده تا آن حد باال مي برد كه امكان 
ادامه به زندگي مشترك را از طرف 

  . مقابل مي گيرد 
باال بودن فشارها و  : جو قهر در جامعه

 برابر نبودن دخل و خرج و تبعيضها و
زندگي در نابرابري و عدم استقالل 
افراد و نبود آزاديهاي اجتماعي باعث 
مي شود كه منتجه اين روابط در 
خانواده تاثيرات عكس صميميت و 
يكرنگي و عشق  را گذاشته  ، جو خانه 
را به قهر كشيده و رابطه ها را خصمانه 
گرداند ،  بطوري كه جايي براي عشق 

ماند و ترك خانواده ترجيح بر ماندن ن
  . شود 

 خشمشكل جامعه ايران در ب : فقر مالي
 ميليون نفر زير 10تغذيه اين است كه 
سبد غذايى و برند  خط فقر به سر مي

آنها و در كل از نظر تغذيه و كالرى كه 
بايد دريافت كنند بسيار در سطح پايينى 

هاى باال با  اختالف دهك.   هستند
 بسيار زياد است  جامعه ى پايينها دهك

 طبقه و در واقع اختالف درآمد اين دو
قيمتها روزانه .  برابر يكديگر است  20

قيمت خانه وكرايه خانه . باال مي روند 
به حدي است كه امكان تشكيل زندگي 

و . را براي دو جوان محال كرده است 
نرخ بيكارى جوانان از طرف ديگر 

 درصد اعالم 34، 83ايرانى را در سال 
از داليل بيروني كه بگذريم . ند كرده ا

بزرگترين زالوي عدم دوام زندگي، 
عقايدي   است كه دو جوان در زندگي 

مشترك وارد مي كنند كه اين عقايد ،   
عشق را به نفرت و بي تفاوتي تبديل مي 

نقطه نظراتي كه دو زوج جوان . كند 
با آن تربيت شده اند و تصور مي كنند 

ه هر كس بايد با زور و در هر شكل و ك
در هر فرم ديگري را به دلخواه خود 

 دهه گذشته 2در غرب در . عوض كند 
از هر دو ازدواج يكي به طالق ختم 

الگوي غربي شكست . شده است 
الگويي كه افرادي در . خورده است 

فرد گرايي سعي مي كنند عشق را به 
 معامله بگذارند و اگر بهاي آن پرداخت

در اين . نشد معامله را فسخ مي كنند 
جوامع عشق مفهوم خود را از دست 
داده و زندگي ها بدون پشتوانه 

  ديگر براى در غرب . گرديده است 
تا زنى و . شناختن يكديگر، وقتى نيست

بينند احساس  مردى يكديگر را مى
بدون . كنند نسبت بهم كششى دارند مى

اينكه منتظر شوند ببينند عاشق 
توانند باهم   آيا مى؟كديگرند يا نهي

. شوند  همبستر مى؟زندگى كنند يا نه
توانند باهم  گرچه براى اينكه ببينند مىا

كنند،  زندگى كنند يا نه، وقت صرف مى
اما همĤغوشى را موكول به اطمينان از 

دهند  آمار نشان مى!كنند نتيجه آن، نمى
 زناشويى كه ايق در كه معايب و مض

كنند، تلخ  مىو تحمل س زنان  احسا
اى  براى مثال، گرچه كار حرفه. ترند
 سبكتر است، اما اوقات  اغلبزنان

فراغت آنها، در هفته، هشت و نيم 
ساعت از اوقات فراغت مردان كمتر 

 زناشويى، كار در عالوه بر آن .است
شود و كار خانه زن،  خانه مرد نصف مى

   . گردد دو برابر مى
اغلب  . است در كشور ما وضع بدتر

زنان هم كار بيرون انجام مي دهند 
وهم كار خانه نيز اكثرا به عهده 
آنهاست بعالوه اينكه بازنشستگي و 

  . مرخصي نيز ندارند 
 اشتباه در طرز فكر و نوع 24اينجانب  

برقرار كردن ارتباط را كه باعث مي 
شود عشق بسوزد و غم و جدايي جاي 

  :  رم آن بنشيند را بدينسان بر ميشما
 سرسختانه همواره خود را حق -1

 داليل بجانب دانستن، حتي زماني كه 
  . كافي در اختيار نداشته باشيد

 هيچگاه عذرخواهي نكردن، حتي -2
 اثبات آدميقصر كار بودن وقتي م

 . د گرد
 خطاها ي شريك زندگي خود را -3

مخصوصا بصورت تحقير . بازگو كردن
 . آميز  در مقابل ديگران 

خود را   انگيزه هاي شريك زندگي  -4
 . تفسير كردن 

 هميشه منتظر بودن كه شريك - 5
زندگي شما بايد خواسته ها و نيازهاي 
شما را درك كند و بدون وقفه آنها را 

 . برآورده سازد 
 احترام نگذاشتن به خواسته هاي - 6

جنسي همسر خود و صحبت نكردن در 
مورد احساسات جنسي و خواسته هاي 

نشكستن سانسورهاي جنسي كه . سي جن
. در تربيت مردم ما نقش بسزايي دارد 

چنانكه هر كس تصور مي كند خواسته 
هاي طرف مقابل من مثل خواسته هاي 
من است و يا درك نكردن زنان و 
عاليق جنسي آنها از طرف شوهرانشان و 

 .  بها دادن به ارضاي آنها و  خود 
 رنجش  قبل از رنجش و ابراز داليل– 7

 . ، عصباني شدن و پرخاش كردن 
 بجاي استفاده از داليل مستدل در – 8

اختالف نظر ها و مشاجرات ، عيوب 
 .  همسر و خانواده او را چماق كردن 

 از احساسات همسر خود نسبت به – 9
خود سوء استفاده كردن و در او 
احساس گناه كاشتن و او را به بازي 

 . گرفتن 

اناييها و استعدادهاي  خوبيها  و تو– 10
 . همسر خود  را بزبان نياوردن 

 كوتاه نيامدن به هيچ قيمتي، و -11
كشاندن مجادله تا جايي كه همسر از 

  . خانه بگريزد
 هيچگاه رها نكردن گذشته، و -12

  . بازگويي و باز آفريني آن به كرات
ابراز وابستگي شديد به همسر -13

ر  و يا دبدون او خود،وادعاي آنكه 
د ي بي شك خواهاو صورت بي اعتنايي 

  . مرد
  . قول دادن، وهيچگاه عمل نكردن -14
 تا حدي متظاهر و دو رو بودن كه -15

همسر نميداند شما چه زمان جدي 
  . هستيد

 حسادت و شكاكي  بيش از حد در - 16
مورد همسرتان ، در رابطه هايش ، 
دوستانش ، خانواده اش و به 

 .  استعدادهايش 
 كه پافشاري براينكه همواره مطلبي -17

شما ميخواهيد بيان كنيد مهمتر از 
مطلبي است كه همسرتان ميخواهد 
بگويد، بنابراين حرف وي را قطع 

  . ميكنيد
 نپذيرفتن اشتباهات خود و تغيير -18

  . خواستن از شريك زندگي خود 
 شركت نكردن در كارهاي خانه و – 19

  . آن كارها را ناچيز شمردن 
 نادان دانستن زنان از طرف مردان – 20

  . در امور اداره خانه 
 زن را تنها در شستن و پختن و – 21

  . سكس خالصه ديدن 
 چه همسر كار كند و يا نكند – 22

مردان  اكثرا خود را صاحب مال 
  . خانواده مي دانند 

 و چون اغلب مردان خود را – 23
صاحب مال خانواده ميدانند ،در تصميم 

اي مهم مالي باز اغلب مرد نظر گيريه
  . خود را اعمال مي كند 

 دخالت دادن دلخواه ديگران ، – 24 
  . خصوصا خانواده در امور خود 

 ذهنيتي كه باعث مي شود يك 
خانواده از هم بپاشد و در بندهاي باال 
شرح شد  اساس فكرش قدرت است و 

  : از اصول زير سرچشمه مي گيرد 
تبعيض  مرد و زن  ميان  بر بنياد قدرت

وجود دارد و اين تبعيض اغلب به نفع 
 : مرد صورت مي گيرد و در آن 

 زن مظهر هوس با تنى انباشته از -1 
 .  است  سكس

و در بازي .  زن به قدرت تعلق دارد-2 
 . قدرت ناچيز مي شود 

 در ديد قدرت بين زن و مرد از -3 
مرد  : لحاظ جنسي نابرابري وجود دارد 

 . است پذير  زن فعلفعال و 
 زن، ناقص عقل، ويرانگر و منشاء -4 

  .  است  مرگ
 زناشويى و رابطه جنسى آزاد برپايه -5 

 .   است هوس
وجود دارد  از خودبيگانگى جنسى -6 

 سكس به يكى از عناصر محورى در و 
 تبديل  روابط شخصى و گروهى قدرت

 . شده است 
ناشى نه ذاتي وي بلكه  حقوق زن -7 
  . موقعيت او در روابط قوا استاز

 موازنه زندگي كردن بر اساس 
، اعتياد جنسى  يا قدرت وجودى

ويرانگر، اعتياد روزافزون به مخدرها، 
خودكشيهاى روزافزون، سستى بنياد 

 گم ه  هم و زناشويى، بى حالى جنسى
   . كردن عشق است

و اگر خانواده اي مي تواند بر عشق 
در صد  25استوار شود و جزو آن 

ازدواجهاي خوشبخت جامعه ما قرار 
گيرد ،  به آن دليل است كه بنياد فكر 

  : زوج بر عشق و عدم قدرت است 

بر  . يكي شدن يك زوج بر بنياد عشق
اين بنياد هر گونه تبعيضي ميان مرد و 

يكي شدن به . زن از بين مي رود 
  . معناي نبود تبعيض است 

 ي باشد  م  زن مظهر عشق بر اين بنياد -1
  .  زن آزاد است-2 
   برابرى از لحاظ جنسى و انسانى-3 

 . ميان زن و مرد فراهم مي باشد 
   زن خالق و سازنده منشاء حيات-4 

 . است 
   زناشويى بر اساس عشق و عقيده-5 

 . مي باشد 
 زناشويى ناظر به اقتصاد توليد و -6 

 .  است  صرفه جويى
ى و  آزادى جنسى از روابط شخص-7 

 .  رها گرديده است  گروهى قدرت
  انسانيت او استبخاطر  حقوق زن -8 

   .  و ذاتي اويند
 هويت مرد و زن هر كدام ميداني – 9

  . مي شود براي رشد ديگري 
 هر يك استعدادها و حقوق را به - 10

  . ديگري يادآور مي شود 
 فرزند محصول تالش هر دو در – 11 

 .  دهاست آموختن حقوق و رشد استعدا
 در اصل راهنماى ابتال و آزمايش

يعني ( منفي  ، بايد موازنه زناشويي 
رابطه شخص با خود و با ديگري و با 
جامعه بر اساس آزادي و احترام به 

.  باشد   و هدف آن عشقباشد ) حقوق
بدين صورت است كه عشق گمشده در 
ميان انسانها يافت مي گردد و انسان 

 انسان از زن و نويي بوجود مي آيد و
مرد ،منزلت گمشده خود را مي يابند و 
در بهشت ساخت دست و انديشه خود ، 

پيش از . در آزادي زندگي مي كنند 
را  ها ها در هم آميزند و هوسبدنآنكه 

ارضا كنند، در عقيده و عالقه، دست 
 تا .كم بايد آشنايى بعمل آمده باشد

برداشت موافق آزادي از عشق نداشته 
 ساختمان خانواده اساسش زور و باشيم،

نتيجه اش تخريب طرفين خواهد بود 
از اين رو شيوه هاي عشق ورزي را .

  . شماره مي كنم 
  

   شيوه هاي عشق ورزي
   
عاشق نبايد در عشق ورزى، واكنش .-1

او بايد بر عقيده استوار و . ديگرى باشد
  . در اظهار عشق، خودجوش باشد

يش  عاشق بايد دائم در رشد خو-2
يعنى استعدادهاى گوناگون . بكوشد

تا ميدان رشد . خويش را رشد بدهد
  . ديگري را نيز وسعت دهد

بايد عقيده و عالقه را دليل عاشق  -3 
راه قرار دهد و از آندو، حتى بخاطر 

  . معشوق، جدا نشود
پذير   اشتباه و خطا را بايد جبران-4

در جبران آن، دو همسر بايد . دانست
قوتهاى يكديگر . ارى كنندصميمانه همك

خطا و ضعف را نه . را ضعف نشمارند
 و بپوشانند و نه ناديده بگيرند و نه مطلق

 . كنندچماق 
 به هر عهدى كه  در ميانشان -5 

آيد، بايد وفا كنند چرا كه عشق،  مى
عهد كه شكست، عشق . عهد است

 .شكست برداشته است
نه .  تسليم ترديد و ترس نبايد شد-6 

ترديد و ترس از بابت عشق ديگرى تنها 
بخود، بلكه بيشتر از بابت عشقى كه خود 

  .به ديگرى داريم
.  است جويي ميزان عشق، حق-7

عاشق و معشوق بايد به حق قانع باشند و 
در زناشويى، همواره حق را اساس 

از سر حق حتى . رابطه قرار دهند
  . بخاطر يكديگر نگذرند

ها  بدنن  نه تنها پيش از تسليم كرد-8
به كشش يكديگر، بايد در عقيده و 
عالقه، آشنايى پديد آمده باشد، بلكه 
آينده نيز بايد تا حد ممكن روشن شده 

  .باشد

 عرصه عشق، عرصه فدا شدن، هيچ -9
عرصه عشق، عرصه . ، نيست...شدن و

عرصه . محدوديت آزاديها نيست
  . پذير رشد و آزاديها است گسترش

در همه . يله كرد زور را نبايد وس-10
حال و پيش از هر كار، راه حل هر 

بايد اول . مشكلى را بايد در خود جست
مطمئن شد كه هدفى به زيان ديگرى 
در سر نداريم و خميرمايه وسايلى كه 

بريم، زور  براى رسيدن به هدف بكار مى
   .نيست

غير از فضاهاي عشق آفريني كه بايد 
و زمينه تمرين هر دو نفر باشد ، هر د

بايد فضلهاي يكديگر را بشناسند و به آنها 
  .احترام بگذارند 
فضل مادري ، فضل :  فضلهاي زنان 

بارداري ، آموزش كودكان ، 
آموزگاري عشق  ، هنرمندي ، ديدن 

  . آينده در حال هستند 
فضل پدري ، فضل كار : فضلهاي پدري 

در مرحله توليد فرآورده ها ، فضل 
واده دادن و استواري و اعتماد به خان

  . ستون اعتماد خانواده شدن است 
    اگر مرد زن را گرامى ندارد و حقير 

 تواند او را بعنوان انسان بداند، نمى
اما اگر عشق تنها . همسر دوست بدارد

محرك انسان نباشد، محرك اول او 
 نتواند زن را در دپس وقتى مر. هست

مقام انسانيت، دوست بدارد، ناگزير 
در او نظر » ى جنسىشئ«بعنوان 

شود كه  كند و در شمار كسانى مى مى
زن و فرزند را در رديف مال و منال 

براى اينكه زن خود  . دندار دوست مى
را با مرد دوگانه نيابد، بر مرد است كه 

مرد را با دو قلب «بداند خداوند 
تواند در درون  او نمى. »نيافريده است

ن، زناشويى، دلى با همسر و در بيرون آ
بر مرد است . دلى با همبستر داشته باشد

عفت زن » قوام«كه عفت خويش را 
زنا نكند چرا كه . بداند و با عفت بماند 

وقتى مرد عفت خويش را از دست 
شود، نظام  دهد و با زنى همبستر مى مى

مي  به بازي مرگ عشق زناشويى را 
 و در كشور ما جايي براي شناخت .برد 

شناخت بر . ند  در همسري  نمي گذار
تنها از شكل ، . اساس سكس است 

ميزان درآمد و وضعيت مالي خانواده 
قبل از اينكه با هم . ها صحبت مي شود 

به عقد درآيند و هم بستر شوند كمتر به 
حقوق نزد . عقيده ها فكر مي كنند 

جوانان و زندگي بر حقوق و در 
. عدالت  ، براي آنها ناشناخته است 

زنان را در شكل سكس رژيم روزانه 
بيان مي كند و مي خواهد به هر شكل  

. آنها را سكس پوشانده وانمود كند 
البته در اين كار تا حدودي نيز 
متاسفانه موفق نيز بوده است وابن ضد 
ارزش را و ظلم به زنان را  در جامعه 

بسياري  پسران ،  . جا انداخته است
دختران  را وسيله التذاذ خود مي 

و بسياري از دختران  سرمايه . دانند 
مالي  پسران  را عامل خوشبختي خود 

  . مي انگارند 
وقت آن رسيده كه انتقال قدرت به 
حكومت مردم ساالر با وارد شدن مردم 
در صحنه مبارزه عليه استبداد ، فضاي 
آموز ش براي نسل جوان را فراهم 

  . آورد 
فضايي كه درآن  بتوان در نوشته و 

ير، سانسورهاي اجتمايي، گفته و تصو
  .  تربيتي ، عقيدتي را تصحيح كرد 

 نسل جوان اگر  بنياد نظر خود را بر 
اساس آزادي و احترام به حقوق 
ديگري و زندگي در عدل و رشد تغيير 
دهد ، خانواده را محل آزمايش رسيدن 

وگرنه . به عشق و آزادي خواهد يافت 
 درصدي مي شود كه يا از 75جزو آن 

ي مشترك خود ناراضي هستند يا زندگ
بي تفاوت هستند و يا درحال جدا شدن 

  . مي باشند  و يا جداشده اند
زيبايي عشق  ارزش آن را دارد كه 
براي رسيدن به  آن تغيير را اساس كار 

  . كنيم 
  

  
  

 حقوق و آزادي
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  پرسشها در باره اتم
  
  

زيرا  .  جمهور مردم تهديد مي شوند 
 گاه تر ميآاين مردم بهمان نسبت كه 

شوند ، از غارت منابع ثروت خويش و 
فساد بي كران رژيم هاي حاكم بر 

مقايسه .  نوشت خود، بيزار تر مي شوند 
اثر انقالب و دوران مرجع انقالب 
ايران بر تحول جامعه هاي عرب و 
مقايسه اثر استقرار رژيم خون ريز 

بر فروكش ...  ساله و8مالتاريا و جنگ 
ت رژيم كردن جنبشهاي همگاني و تثبي

هاي حاكم بر كشورهاي عرب  سخت 
  . موز است آعبرت 

 ساله 8     از گروگانگيري و جنگ 
بدين سو، استفاده از  رژيم ايران در 
سياست داخلي ، بنا بر رويه اين رژيم، 

در دوران . بيشتر يا كمتر شده است 
حكومت خاتمي كمتر شد اما در 
حكومت احمدي نژاد  سخت بيشتر 

دانجا،كه عربستان  هزينه تا ب.شده است
بر ضد ايران را مي » عمليات پوشيده « 

پردازد و  كشورهاي عرب حاضر مي 
شوند با اسرائيل ، بر ضد ايران همكاري 

اين فكر راهنماي مافياهاي .كنند
 مالي كه  اين بحران را تشديد –نظامي 

نيز كرد زيرا  امريكا ناگزير است عراق 
يران مي ن پس، اآاز . را تخليه كند 

تواند عراق را پايگاه ضربه زدن به 
وردن و آرژيم هاي عرب و بستوه 

ناگزير كردنشان به تسليم شدن به اراده  
خود كند، بيهوده موضوع بحث 
.  مطبوعات عرب و غرب نمي شود 

گرچه تخليه عراق پيش از تثبيت 
ن، عراق را پايگاهي بر ضد آوضعيت 

 ايران مي كند و بسا اين ايران است
« مد، اما  استفاده از آكه بستوه خواهد 

در سياست داخلي،  » خطر ايران 
ايجاب مي كند كه اين فكر ، فكر 
راهنماي رژيم تبليغ شود  تا  مردم 

بسيار  »  خطر ايران « منطقه باور كنند 
نست كه تصور آجدي تر و عاجل تر از 

  . مي كرده اند 
      در همان حال كه رژيمهاي منطقه 

ژيم ايران رابطه ستيز برقرار مي با ر
كنند، باب سازش با همين رژيم را نيز 

سفرهاي مقامات اين .  نمي بندند 
رژيمها به ايران و سفرهاي مقامات 
رژيم به كشورهاي منطقه،  بيانگر وجه 
سازش رابطه ستيز و سازش ميان اين 

با وجود اين ،  در .  رژيمها است 
ست حكومت احمدي نژاد، وجه ستيز ا

بدانحد كه . كه غلبه يافته است 
گفتگوي سفير رژيم در بغداد و سفير 
امريكا در اين شهر كه  قرار است  در 

غاز شود، از هم اكنون نگراني آ مه 28
سنيان عراق و رژيمهاي عرب را 

ن بيم دارند آزيرا از .  برانگيخته است 
كه سازش ايران و امريكا بر سر عراق،  

كه در سياست را  » خطر ايران « 
داخلي و خارجي خود ، محور كرده 

نها، وهمي بنماياند آاند ،  در نظر مردم 
گرچه . كه اين رژيمها ساخته اند 

انصاف اينست كه رژيم مافيا ها  در 
خواندن » ابر قدرت منطقه « ايران را 

و در غلو بيش از اندازه در باره قدرت 
و  با استقرار شبكه »  ايران « تسليحاتي 

 بمراتب ، ... رور در سطح منطقه وت

بيشتر از رژيم هاي عرب در بزرگ 
افراط »  خطر ايران « جلوه دادن 

  .  كرده است و مي كند
خطر «  اما در كشورهاي اروپائي ، ●

  :دو كار برد دارد » ايران 
 كاربرد در سياست خارجي ، – 1

بخصوص بخاطر اثبات ضرورت 
، همين كاربرد.  همكاري با امريكا 

... حكومتهاي انگليس و ايتاليا و اسپانيا و
را  به شركت در ائتالف و فرستادن 

امري كه .  قشون به عراق توانا كرد 
گاه شوند آن آمردم ايران مي بايد از 

  :اينست 
شكار شد و آ چون غبن تجاوز به عراق 

افكار عمومي ، حتي در كشورهائي كه 
به عراق قشون فرستاده بودند، با جنگ 

حضور قواي خود در عراق مخالف و 
شدند، مخالفت با جنگ و بيرون بردن 
قوا از عراق،  برگ برنده در انتخابات 
. اين كشورها و كشورهاي ديگر شد 

رأي مردم سبب شد كه ايتاليا و اسپانيا 
قواي خود را از عراق فراخوانند و 
حكومت انگلستان نيز سخن از بيرون 

ورد آان بردن قواي خود از عراق به مي
نقش مردم كشورهاي ايتاليا و اسپانيا .  
لمان را مردم ايران نيز مي توانند آو 

ايفا كنند و براي هميشه ، كشور خود را 
. از رابطه ستيز و سازش بيرون برند 

بخصوص كه در پي انتخابات فرانسه ، 
كسي رئيس جمهوري گشته است كه 

صدر . موافق همكاري با امريكا است
  .  نيز همين  رويه را دارد لمانآاعظم 

  :  كار برد در سياست داخلي - 2
  بيشتر به لحاظ » خطر ايران  « 
و نقش رژيم  »  تروريسم بين المللي « 

ايران بمثابه رژيمي كه ايران را به 
مادرشهر سازمانهاي تروريستي بدل 

از اين نظر » اتم ايران « .  كرده است 
كه  كالهكهاي اتمي توسط موشكهاي 
دور برد  بسوي اروپا پرتاب شوند كمتر 
و بدين خاطر كه اگر سالح اتمي  در 
اختيار سازمانهاي تروريستي قرار گيرد، 

  . بيشتر عامل ايجاد ترس است 
       دولتهاي اروپائي نياز دارند 

. را بزرگ جلوه دهند » خطر ايران « 
زيرا  طرف گفتگو با رژيم مافياها هستند 

وانند بگويند و بديهي است نمي ت
. خطري و مسئله اي دركار نيست 

كوششهائي  كه در توضيح واقعيت امر 
مده اند از سوئي، و مشاهده آبعمل 

حاصل جنگ در عراق و افغانستان از 
سوي ديگر، افكار عمومي را مخالف 
. حمله نظامي به ايران نگاه داشته است 

با اينهمه، اين افكار عمومي متقاعد 
جدي است و » ران خطر اي« است كه 

  . ن پيشگيري كرد آمي بايد  از 
از     بيهوده نيست كه رژيم ايران ، بعد 

اسرائيل و پيش از امريكا، دومين  
بحران .  دولت  منفور در جهان است 

سازي رژيم مافياها از سوئي و نياز 
امريكا و اروپا و رژيمهاي منطقه و 

  رژيم ايران روسيه و چين به مترسك ،
 نظر جهانيان خطري باورانده را در

است كه صلح جهاني را تهديد مي 
  .كند 
 اما روسيه و چين ، با وجود باجهايي ●

 نظامي –كه از رژيم مافياهاي سياسي 
بيشتر در » خطر ايران « مي ستانند،  از  

سياست خارجي و كمتر در سياست 
  :داخلي  استفاده مي كنند 

  در سياست خارجي ، بيشتر در - 1
خطر ايران « رابطه با امريكا است ، كه  

را  در انجام معامله هاي پرسود بكار » 
در همان حال، از رژيم . مي برند 

مافياها باج مي ستانند كه اگر 
ايستادگي ما در برابر امريكا نبود،  
شوراي امنيت سخت ترين قطعنامه ها 
را صادر و اختيار اقدام به جنگ را هم 

  با اينهمه ، تا كنون .به امريكا مي داد 
  . به همه قطعنامه ها رأي داده اند 

سياي ميانه، روسها به اندازه آ در – 2
» خطر ايران « امريكائيها اصرار دارند 

در همان حال، .  را بزرگ جلوه دهند 
با امريكائيها ، بر سر نفوذ بر كشورهاي 

توجيهي كه .  اين منطقه، در رقابتند 
يرامون ساختن در اين بخش از جهان پ

نيروگاه اتمي بكار مي برند،  اينست كه 
بدين وسيله، مهار  فعاليتهاي اتمي 

ورند و مي آايران را به دست مي 
ن به توليد آتوانند مانع از جهت يابي 

  سالح
نكه، در معامله آحال .   هسته اي شوند 

با امريكا،  به تأخير انداختن تكميل و 
ي تحويل نيروگاه است كه وسيله م

  . كنند 
      و در همان حال ، رژيم ايران را 

ن داشته اند و مي دارند به زيان آبر
حقوق ملي ايرانيان و حقوق ملي 

سياي ميانه، از سياست روسيه آملتهاي 
اين دنباله روي ،  . دنباله روي كند 

ورده است آزيانهاي جبران ناپذير ببار 
  . ورد آو مي 

كه از  روسيه و چين در همان حال – 3
 مالي –افتادن رژيم مافياهاي نظامي 

در دام رابطه ستيز و سازش با غرب ، 
در باج ستاني از اين رژيم استفاده مي 
كنند ، نزد  كشورهاي نفت خيز عرب 
نيز ، به دنبال كسب امتياز بابت نقش 

 كاري كه سوريه –خويش در  ايران 
بخاطر .  هستند –نيز انجام مي دهد 

اه سعوي به چين رفت بياوريم كه پادش
و وعده داد نياز هاي چين را به نفت و 

ورد و در عوض ، چين به ايران آگاز بر
فشار بياورد دست از اجراي برنامه 

  . اتمي خود بردارد 
      جز كشورهائي كه نام برده شدند، 
كشورهاي ديگري نيز هستند كه رژيم 
به خاطر انزوايش، بخاطر قرارگرفتنش 

 و سازش و بخاطر ضعف در رابطه ستيز
مفرط اقتصاد كشور و بخاطر محروم 

نها باج آبودنش از حمايت مردم ، به 
بديهي است از ثروتهاي . مي دهد

ينده است آطبيعي نسل امروز و نسلهاي 
  .كه باج ميدهد 

    تا مگر مردم ايران برخيزند و 
خويشتن را از زير باري چنين نفس 

  .ستان برهند 
  
  
  
  
  

  !! مالء عامخودزني در
  

امروز ... طرح مبارزه با بد حجابي  و
لباس شخصي ها دوباره به جان 
دانشجويان افتاده اند و به بهانه هاي 
مختلف به درخانه و خوابگاه آنان 
ميروند و با ضرب و شتم دستگيرشان 
كرده و با خود ميبرند وكسي هم 

آقاي خامنه .نميداند كه به كجا ميبرند
ني خطاب به اي دوباره در سخنا

دانشجويان بسيجي از دو بعدي بوآنها و 
وابستگيشان به سپاه سخن به ميان 
آورده تا آنها در ضرب و شتم 
دانشجويان دست بازي داشته باشند 

محفلي . وسپاه را پشتيبان خود بدانند 
ها  براي انسجام خود، به پليسي كردن 

از اين روست . جو جامعه نياز دارند 
ا اراذل و اوباش را با كه طرح مبارزه ب

حمله به محيط هاي دانشجويي و 
همزمان كرده ، مبارزه با بد حجابي 

  . اند
    طرح مبارزه با اراذل و اوباش به 
نفسه ميتواند مفيد واقع شود اگر بخشي 
از مقامات امنيتي خودشان از اين 
اراذل نباشند و نيز بر خورد با آنها با 

 همراه نقض حقوق انسان و تحقير آنان
هرفرد در جامعه از حقوق و . نباشد

چنين . كرامت انساني برخوردار است 
رفتاري با اين جوانها كه در لواي 
همين جمهوري اسالمي تربيت وبزرگ 
شده اند به نام مبارزه با اراذل و اوباش 
خود ارتكاب جرم و نقض حقوق 

كسي كه جرمي را .  انساني است 
 مرتكب ميشود و با خشونت ورزي
حقوق ديگران را، حتي اگر  مجرم 
باشد، نقض ميكند، در وحله اول به 
خود جفا كرده و جايگاه انساني و 

در . كرامت خويش را از ياد برده است
يك جامعه سالم، وظيفه نيروهاي 
انتظامي و ضابطين قضايي ، خشونت 

بر قراري عدالت وايجاد . زدايي است
امنيتي كه با تحقير انسان ولو مجرم 

مراه باشد، عين بي عدالتي و نا امني ه
 اعدام "در اوايل انقالب كه شعار. است

 فضاي ايران را پر كرده "بايد گردد
 آقاي بني صدر در مخالفت با ،بود

... اعدام سران رژيم پهلوي و ارتشيان و
با بدترين ها شروع ميكنيد و به : ،گفت 

او .بهترين ها ختم خواهيد كرد
ن خشونت به نام ميدانست كه بكار برد

. مصلحت انقالب عين مفسدت است 
 وسپس 60تجربه تلخ اعدامهاي خرداد 

 و پس از آن، گوياي اين 67شهريور 
امر است كه هرگاه،  در مقابل خشونتي 

كه بنام امنيت و مصلحت اعمال  
ميشود ، جامعه عكس العمل بايسته را  

  . يدآنشان ندهد ، فاجعه ببار مي 
با دستگيري افرادي كه        حال، كار 

اراذل اوباش  خوانده ميشوند وتحقير 
آنها با آويختن آفتابه به گردنشان و 
گرداندن در مالء عام و به زير ضربات 

غاز مي آمشت و لگد و باتوم گرفتنشان 
شود و با بكار بردن خشونت بر ضد 
هركس حق خود را بطلبد، ادامه پيدا 

اين صحنه هاي تحقير و .  مي كند 
 براي اين است كه جامعه به ، شونتخ

  .اين صحنه هاي   خو كند
   تا هنگامي كه به بهانه مبارزه با بد 
حجابي، زني را مجروح و چهره او را 

ون آلود ميكنند، مردم حاضر 
تا .  تماشاگران ساكت صحنه باشند

رسانه هاي باند محفليها از قبيل سايت 
رجا نيوز ، بلندگوي باند احمدي نژاد 

ه يكي از شاخه هاي محفلي هاست ك
با وقاحت تمام در يك گزارش گونه از 
اين حادثه ، خانمي مضروب شده را به 

خود " كه البد –خود زني متهم كند 
 خانم "خود زني" او نيز از نوع "زني

خطر ...  تا ، -! زهرا كاظمي است
تشديد خشونتهائي كه به جان هستي 

از .  ايران افتاده است، تشديد مي شود 
 بايد در برابر نقض حقوق ، اين رو

 نيز حساس بود "اراذل و اوباش"
اما شما دانشجويان . وهشدار داد

بسيجي، لباس شخصي ها و آناني كه به 
مثابه بازوي اختاپوس محفلي ها در 
سركوب مردم شركت ميكنيد  اين 

هنگاميكه ! قاعده را فراموش نكنيد
اختاپوس قدرت احساس خطر كند ، 

 رهايي خويش از مخمصه، شما براي
همانطور . اولين قرباني او خواهيد بود 

كه در مورد سعيد امامي و ديگراني 
چون او اين امر اتفاق افتاد و او قرباني 
. شد تا سران محفلي ها نجات يابند

نوبت شما نيز خواهد رسيد ،عالوه بر 
اينكه قرباني بازي قدرت ميشويد، ننگ 

وطن وبه ضرب وشتم وبعضا قتل هم
مذبح بردن آزادي نيز  براي شما 

  .  خواهد ماند
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 او، يز و فرزندان عزيگانشا
 يت تسليلي و ليم مريد،احمد، حم

 .ييم گويم
 يني، اميبا فري، احدجمشيد

 يني، نصرت اهللا اميني، اميدناه
 باقر ي، باجغليم رحي،جواد باجغل

 ي بنيرضا علي، باقري،فاطمهباقر
 يدفضل، ناصر پاكدامن، حم

 ي فرح خان ملك، عليني،حس
 ين محمد داور، رامي،خوانسار
 يچهر پريادت، سي ولي،روحان

 ي، كاظميف سروش شريف،شر
 يفان،و شرين ميفان، شريعشف

 يمي، هرمز صمي،كامران صادق
 عباس ي، رضا فتحي،فرامرز فاطم

 منظر فروهر، محسن قائم ي،فتح
 يوش پري،مقام، شهرام قنبر

 هوشنگ كشاورز صدر، ي،كاشان
 كشاورز صدر، خسرو يونزر

 سوسن ي، لطفي علي،كالنتر
 ي، دفترين متيم مري،لطف
 بهروز ي، دفترين متيتاهد

 مهال ي، معظمي،ژيالمعظم
 يد رضا معقول، ناهي،معظم
 يدون فريمي، نديرضا علي،مظفر

 يمين، يد نواب، سعيد ناهيسي،نف
 . يوسفي ي مهديوسفي،پروانه 

                                                     
  ريدا زنده و پايادش


