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  آزادي دين، زبان و بيان عقيده اصل جدايي ناپذير پيشرفت و تجدد است 

  5،                       بقيه از ص ديداري از اسرائيل و فلسطين
به منظور تشكيل دولت وحدت ملي ائتالفي صورت گرفته كه در ايـن       

  .مورد ظاهراً به توافق رسيده اند
 نخست وزيـر    Netanjahuپيرو پخش اين خبر بالفاصله نتانياهو            

 فتح خيلي جنبـه  اسرائيل اظهاراتي كرد كه نسبت به توافق حماس و       
نكتـه اي  . منفي داشت و نشانه اي از بد بيني بيش از حد ايشان بـود          

كه آقاي نتانياهو به آن اشاره كرد اين بود كه چرا بايـد فـتح، يعنـي                 
  .دولت خودگردان فلسطين با دشمنان اسرائيل قرارداد صلح ببندد

ـ   . نگارنده در اين مورد اصالً چنين برداشتي نـدارد              تح و  ائـتالف ف
حماس در بدو امر مي تواند قـدمي باشـد در جهـت صـلح و آشـتي         
مابين آنان ولي در آينده خيلي نزديك چنانچه كمي تحمـل داشـته             

ايـن   .باشيم در مورد صلح با اسرائيل هم خيلـي مـؤثر خواهـد بـود              
  .مأموريت را الزاماً فتح انجام خواهد داد

 و گريز خسته شـده      فتح و حماس هر دو از اين نابساماني و جنگ              
البته كساني هـستند    . و بهمين خاطر هم هر دو قدم جلو گذاشته اند         

در اينجـا بـصالح     . كه از اين پيش آمد چندان خوشحال نخواهند بود        
دولت اسرائيل است كه مستقيم و غير مستقيم قدم جلـو بگـذارد و              
در عوض آرامش و امنيتي كه براي ملت اسـرائيل بدسـت مـي آورد               

ي براي فتح و حماس قائل شود كه اين نشانه اي خواهد بـود               امتيازات
  .از حسن نيت اسرائيل

 ارديبهشت ماه بود كه تلويزيون جام جـم جمهـوري           18يكشنبه       
 را مستقيماً در ارتباط با توافـق  Gazaاسالمي برنامه شبكه خبر غزه    

در اين برنامه آقاي احمد مدلل از جنـبش         . آشتي ملي پخش مي كرد    
 اسالمي و آقاي دكتر يحيي رباح هم از مسئولين جنـبش فـتح              جهاد

هر دو نفر اين آقايـان اظهـارات آقـاي نتانيـاهو را               .شركت داشتند 
بعنوان مخالفت دولت اسرائيل با ائتالف آنان بحساب  مي آوردند كـه          
. تا حدي هم از صحبت هاي آقاي نتانياهو چنين برداشـتي مـي شـد         

د بر اين داشتند كه بايد بر خالف مخالفـت          هر دو نفر آنان مصراً تأكي     
هاي خيلي ها صد در صـد از ايـن ائـتالف و تـوافقي كـه در قـاهره                    
صورت گرفته است حمايت شود و هر چه زودتر نـسبت بـه تـشكيل      

  .دولت ملي اقدام گردد
استنباط نگارنده از اين گفتگو بـر ايـن بـود كـه حمـاس ديگـر                      

بايـد قبـول كنـيم      . سـرائيل نـدارد   اي به درگيري نظامي بـا ا       عالقه
حمالتي كه حماس و جهاد و ديگر گروه هاي افراطـي فلـسطيني تـا               
كنون از طريق پرتاب موشك به خاك اسرائيل انجـام داده انـد جـز               
اينكه عده اي از مردم بي گنـاه كـشته و زخمـي شـده انـد تنيجـة         

 از آن طرف بالفاصله مواجه شده با عكس العملهـاي         . ديگري نداشته 
در ايـن درگيـري هـا تنهـا         . نظامي زميني و هوائي از طرف اسرائيل      

نتيجه حاصله، كشتار و ويران شدن مناطق مسكوني مردم بـي گنـاه           
بايد گفته شود اين نحـوه برخـورد كـامالً بـر            . از دو طرف بوده است    

  .مسئولين است خالف خواست دو ملت و شعارهاي
تحوالتي كه در آينده از جملـه       البته بايد در اينجا يادآور شوم كه             

در كشور سوريه رخ خواهد داد يقيناً در سرنوشـت آينـده خيلـي از               
كشورهاي منطقه كه شامل خاورميانه از جمله اسرائيل و فلـسطين و            

  .ايران ميشود مؤثر خوهد بود
ه در اينجا به گفتگـوئي كـه اخيـراً          براي اختتام كالم بد نيست ك          

 با آقـاي جـاودانفر از تـل         VOAفرستنده تلويزيوني صداي آمريكا     
آويو كه يك پژوهشگر سياسي هستند اشاره نمـايم كـه خيلـي بـا               

  .نظريات نگارنده همخواني داشت
ايشان گفتند كه اسرائيلي هاي ايراني تبار بر اين عقيده هستند كـه             

هتر از مردم ايران دوسـتي نداشـته ايـم و     هيچ وقت در طول تاريخ ب     
عـالوه  . آرزويشان يك رابطه خيلي خوب مابين ايران و اسرائيل است   

بر آن من شخصاً بر اين باور هستم كه كمتر ملتـي در زمينـه سـابقة         
تاريخي و فرهنگي به اندازه ملت اسـرائيل بـا ملـت ايـران تجـانس             

  .       داشته است
  2011مِي 15 ، 1390بهشت ماه  اردي21 آلمان، –  مونيخ 

  »به هر كجا كه روي آسمان همين رنگ است«
  

  آسمان غربت
  مسعود عطائي                                                              

  چرا كه ماه و ستاره در اين ديار غريب،
  در آسمان خدا رنگ ديگر دارند؟

  اگر چه گرد جهان كهكشان ژرف يكيست،
  ، سكوت و حرف يكيست،)هوا هم(يكيست زمين 

  صداي هق هق گريه، طنين خنده يكيست
  زپا فتاده يكي، رهرو و دونده يكيست
  ولي به موطن من، سرزمين كودكي ام،

  جهان و هر چه در او بود رنگ ديگر داشت
  .صداي زمزمة بركه زنگ ديگر داشت

  

  ستارگان همه با فكرم آشنا بودند
  .ا بودندنشانه اي ز شكوه خود خد

  هميشه نيمه شبان ماه نقره فامي شب، 
  .سراغ من چون هماي خجسته مي آمد

  :بگو به من اي ماه! بگو به من تو پادشه شب
  در آسمان، تو همان ماه روزهاي خوشي،

  كه گاه نيمه شبان روي بام خانه ما
  كنار بستر من عاشقانه مي آسود؟

  چه شد صفاي تو،
  شوق و جوانيت كه ربود؟

  

  !تو اي عاشق هميشه غريب:  ماهبگفت
  منم همان مه بگذشته، نوعروس سپهر
  .اسير نقره نورم، زمين و اختر و مهر
  نو نيستي دگر آنكس كه بوده اي اما،

  !منم بجا و ترا نيست فرصت فردا
  ، دچنين بگفت و چهره ماهش دوباره خندان ش

  . به زير لكه ابري سياه پنهان شد
***  

  

  

در  چاپ را جهت  توانند مطالب خودخوانندگان گرامي مي
  .بفرستند نشريه جبهه ملي خارج كشور، به نشاني زير

  :راه تماس با سازمان جوانان جبهه ملي خارج از كشور
www.javanane-melli.de 
info@javanane-melli.de  

  

  ريهنش 
  جبهه ملي ايران
  خارج كشور

  با مسئوليت هوشنگ كردستاني زير نظر 
  هيأت تحريريه

هوشنگ كردستاني، مهندس مسعود هارون  مهدوي، 
دكتر اميرهوشمند ممتاز و دكتر حسن كيانزاد هر ماه يك 

  بار در خارج از كشور انتشار مي يابد
ه ملي ايران نوشتارهاي با نام نويسنده در نشريه جبه

 .خارج كشور، الزاماً  نظر جبهه ملي ايران نيست
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  يدي جوانان استبيكاري بزرگترين عامل فساد و ناام

            ورزشي ورزشي ورزشي ورزشي خبرهاي خبرهاي خبرهاي خبرهاي 
  

  بهداد سليمي برنده سه نشان طال

   در مسابقه هاي وزنه برداري آسيا كه در كشور چين برگزار 
 105 در وزن   - قوي تـرين مـرد جهـان       -شد، بهداد سليمي    

  .كيلو به باال موفق به كسب سه نشان طال گرديد
 كيلوگرم  56   در اين مسابقه ها همچنين مجيد عسگري در         

سال ها نام آوراني چون محمود نـامجو و محمـد            وزني كه    –
 سـه نـشان نقـره، مرتـضي         -نصيري ركورد دار آن بودنـد     

 كيلوگرم يـك نـشان نقـره، كيـانوش          64رضائيان در وزن    
 نشان نقره و بهادر مواليي در 3 كيلوگرم 85رستمي در وزن 

 كيلوگرم به باال يك نشان نقره و يك نـشان برنـز             105وزن  
  .بدست آوردند

   مهمان دوست بهترين مربي تكواندوي جهان شدرضا

     در پايان بيستمين دوره مسابقه هاي تكواندوي قهرماني        
جهان كه در كره جنوبي برگزار شد، رضا مهماندوسـت سـر            

  .به عنوان بهترين مربي جهان انتخاب شدايران مربي تيم 
   مهماندوسـت پــيش از ايــن نيـز تــيم ملــي ايــران را در   

 آسيا و جام جهاني سال      2010 و   2008سال هاي   هاي   مسابقه
  . به مقام قهرماني رسانده بود2010

  

  فوتبال ايران در ايجاد پشتوانه غفلت كرده است

بـاال  :     سرمربي خارجي تيم ملي فوتبال ايران مـي گويـد         
بودن سن بازيكنان ايراني، برنامه هايم را براي آماده سـازي           

ي انتخابي برزيل تحـت     تيم ملي جهت حضور در مسابقه ها      
  .تأثير قرار داده است

   وي افزود، به اعقتاد من فوتبال ايران در سال هاي گذشته           
از فراهم آوردن پشتوانه براي تيم بزرگ ساالن خود غفلـت           

  .كرده است
  

   متر را شكست100مريم توسي ركورد 

 متر زنان ايران را كه متعلق به        100    مريم توسي، ركرود دوِ     
 4 ثانيـه و     11او اين مسافت را در زمان       . بود شكست خودش  

  .صدم ثانيه دويد
  

  قهرماني پيش هنگام سپاهان

   تيم فوتبال سپاهان يـك هفتـه پـيش از پايـان فوتبـال              
بـراي  . اي ايران براي دومين سال متوالي قهرمان شـد         دوره

نخستين بار است كه يك تيم فوتبال از قهرماني اش دفـاع            
  .مي كند

  

  پرش ارتفاع ايران شكسته شدركورد 

   در مسابقه هاي دو و ميداني در شيراز امـين حـسين زاده      
 سـانتيمتر ركـورد پيـشين       25رهبر با گذر از مانع دو مترو        

 سانتيمتر و در اختيار حسين شايان      23ايران را كه دو متر و       
  .بود بهبود بخشيد

كه  سال بود 18 سانتيمتر حسين شايان 23 متر و 2    ركورد 
  .بدون تغيير مانده بود

  تسليت
سيامك پورزند در اثر شرايط ناگواري كه عوامـل نظـام          
اسالمي سال هاست برايش ايجاد كرده بودند دست بـه          

  .خودكشي زد
را بـه خـانواده         فقدان زنـده يـاد سـيامك پورزنـد          

 و نيـز بـه      - همسر، فرزندان، بـرادر و خـواهر       -نامبرده
  .جامعه مطبوعاتي صميمانه تسليت مي گوئيم

  

                           5بقيه از ص  ...                                  بحرين پاره تن ايران
آمريكا بر خليج فارس و از ميان بردن حقوق تاريخي ايـران            

 فارس و ادامه استقرار حكومت شـيوخ مرتجـع در         در خليج 
شيخ نشين ها بود كه بدون حمايت انگليس وآمريكـا حتـا            

توانند بر سـر جـاي خـود بـاقي      براي مدت كوتاهي نيز نمي  
. ها برآن منوال است بمانند؛ و اكنون نيز سياست امپرياليست

كنند؟ به جـاي تـالش همـه         اما كاربدستان امروزين چه مي    

بحرين و  ة  جهت ارتباط گسترده با مردم بپا خواست      جانبه در   
آنان سرگرم ديد   ة  هاي حق طلبان   آرمان هاي عملي از   حمايت

آن و بر لب نـشاندن لبخنـدهاي خنـك و            اين و  و بازديد از  

تحويل گرفتن لبخنده هاي خنـك تـر هـستند كـه هـيچ              
ديپلماسي ترس خورده . اي براي ملت ما نخواهد داشت  فايده

يچ دردي از دردهـاي مـردم بحـرين را درمـان            و انفعالي ه  
تنها راه حل باور داشتن به قـدرت ملـي و اتخـاذ             . كند نمي

  .سياستي صريح و بدور از پرده پوشي و مالحظه كاري است
   

  "برادران و خواهران عزيز باشنده در بحرين"

از عمق جان و از صميم دل بر شما درود مي فرسـتيم و                    
به ازاي هر شـهيدي  . ما را ارج مي نهيم   حق طلبانه ش  ة  مبارز

كه از شما به زمين مي افتـد پرچمـي خـونين در گلـستان               
قلـب هامـان را بـه شـما هديـه      . شهيدانمان بر مي افرازيم   

كنيم تا بدانيد خون گرم هفتاد ميليون نفر از بـرادران و             مي
خواهران شـما در ايـن سـوي آب هـا پـشتيبان مبـارزات               

 شما در اين سوي آب هاي    !يهنانهم م . بخش شماست  رهايي

ــست ــارس توان ــيج ف ــر اتحــاد  يخل ــشت ســال در براب د ه
آنان ة  د و درآخر هم   يها و مرتجعان منطقه بجنگ     امپرياليست

مقاومت كنيد و بدانيد كه پيـروزي ازآن        . ديرا متواري ساخت  
  .همه ما است

   
  چه كس مي خواست من و تو ما نشويم ؟  

  !خانه اش ويران باد                                                               
   
   

   خورشيدي 1390 ماه   ارديبهشت26حزب ملت ايران، تهران، 
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  با قدرت بي پايان خويش » دوباره مي سازمت وطن«

        ورزشي ورزشي ورزشي ورزشي  و  و  و  و خبرهاي داخليخبرهاي داخليخبرهاي داخليخبرهاي داخلي
  

  احتمال تعطيل شدن كارخانه لوله سازي خوزستان
پس از واگذاري كارخانه لوله سـازي خوزسـتان بـه بخـش             

مديران . خصوصي، از شمار كاركنان آن به شدت كاسته شد        
كارخانه حتي  قادر به پرداخت حقوق همين شمار كـارگران           

  .نيز نيستند
قديمي ترين م آن مي رود كه  بي      در صورت ادامه اين روند    

تعطيـل   كارخانه صنعتي خوزستان بطور كامل ورشكـسته و       
  .شود

  

   است برابر زنان خانه دار2سكته زنان شاغل 
    پژوهش هاي انجام گرفته در دانشگاه علوم پزشكي ملـي          
اران نشان مي دهد كه سكته مغزي و قلبي زنان شـاغل دو              

  .برابر زنان خانه دار است
يماري ها نيز در زنان شاغل بيـشتر از          بين برخي از        همچن

زنان خانه دار مي باشد و آنان را در معرض خطر سكت، پيري 
  .زودرس و بيماري هاي گوارشي قرار مي دهد

  

  تجمع كارگران
     شماري از  كـارگران شـركت كـشت و صـنعت كـارون،              
شوشتر و هفت  تپه در اعتراض  بـه عـدم اجـراي مـصوبه                

  .مقابل در مجلس اسالمي اجتماع كردندمجلس در 
  

  مرگ يك زنداني
    يك زنداني به نام جواد عسگري كه به علت عدم پرداخت         
مهريه در زندان رجايي شهر بسر مي برد، بر اثر شكنجه هاي  
طاقت فرسا و متمادي، پزشكان مجبـور بـه قطـع پـاي وي              

  .شدند كه اين امر باعث فوت وي گرديد
  

   تومان200 تخم مرغ دانه اي
    بهاي تخم مرغ كه تا پيش از به قدرت رسيدن آخونـدها            

 بـود در اثـر بركـت    – شش تومان و نيم    – ريال   65شانه اي   
 تومان و   200استقرار جمهوري اسالمي اين روزها به دانه اي         

  .  تومان رسيده است5000شانه اي 
  

  پرستار جوانيك خودكشي 
، با خـوردن      از كار  اخراج     يك پرستار بيمارستان به دليل      
  .قرص برنج، اقدام به خودكشي كرد

    متأسفانه تالش پزشكان براي نجات جـان وي بـه نتيجـه      
  .شدت مسموميت جان سپرددر اثر نرسيد و 

  

  تحقير يك بهايي سالخورده
 ساله، زنداني صفرآباد از     71     وجيه اهللا ميرزا گلپور، بهايي      

ي شـهر  يابـان هـا و كوچـه هـا    توابع ساري را با پابند در خ 
  . گرداندندتنكابن

   ماه حقوق دريافت نكرده اند24كارگران زياران 
    با وجود واگذاري شركت گوشت زياران به دولت، كارگران         

  . ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند24حدود آن 
  

  بازداشت مهندسان شركت پتروشيمي
» عـسلويه جم  «    پنج تن از  مهندسين شركت پتروشيمي        
از علـت و محـل      . توسط عوامل امنيتـي بازداشـت شـدند       
  .بازداشت آن ها اطالعي در دست نيست

  

  باختن هوادار آيت اهللا بروجردي جان
    جعفر جوادي، از طرفداران آقاي بروجردي، سرانجام پس        
از تحمل سال ها درد و رنج ناشي از شـكنجه هـايي كـه در            

  .شكنجه گاه اوين متحمل شده بود به شهادت رسيد
  

  اعتراض زندانيان سياسي زندان رجايي
   چهار تن از زندانيان بازداشتگاه رجايي كرج به نـام هـاي            

ر رادپور، رضا جوشن و فرزاد مددزاده،       افشين بايماني، منصو  
ضرب و شـتم صـورت      به  با نوشتن نامه به قوة قضايي رژيم        

  .گرفته در مورد آن ها اعتراض كردند
  

  خطر اعدام وبالگ نويس
سـيامك  (   بيدادگاه كرج قصد اعدام محمدرضا پورشجري       

  .وبالگ نويس زنداني را دارد) مهر
  

  تغيير نام خيابان عربستان
 از دانشجويان دانشگاه هاي تهـران در اعتـراض بـه                عده

هجوم سـربازان عربـستان سـعودي بـه ايرانيـان بحـرين،         
» شـهداي بحـرين  «خواستار تغيير نام خيابان عربستان بـه       

  .شدند
  

  تيم ملي تكواندوي ايران قهرمان جهان
تـاريخ      تيم ملي تكواندوي ايران بـراي نخـستين بـار در            

  .ان به مقام اول رسيدهاي قهرماني جه مسابقه
   اين تيم با كسب سه نشان طال، يك نقره و دو برنز قهرمان             

  .جهان شد
   در آخرين روز مسابقه ها يوسف كرمي كاپيتان تيم ملـي            

 كيلو گرم با قهرمان كره جنوبي       87تكواندوي ايران در وزن     
با اين نشان طـال،     . روبرو شد و موفق به كسب نشان طال شد        

  . امتياز به مقام قهرماني جهان رسيد75ان با تيم ملي اير
   در اين مسابقه ها عليرضا نصر آزاداني و فرزاد عبـداللهي           
نشان طال، محمد باقري معتمد نشان نقره و ميـثم بـاقري و             

  .كوروش رجلي نشان برنز گرفتند
    اين دوره مسابقه ها بيستمين دوره از  مسابقه هاي جهاني 

  .ره جنوبي برگزار مي شدتكواندو بود كه در ك
   يادآور مي شود كه در تمامي مسابقه هاي جهاني تكوانـدو     

  .كره جنوبي به مقام قهرماني رسيده است
    جالب اينجاست كه پهلوانان تيم ملي تكواندوي ايـران در   

 دوره گذشته بـه مقـام نخـست جهـاني           19كشور پيروز در    
  .رسيده اند

را به همه پهلوانان تكواندو و          اين پيروزي بزرگ و تاريخي      
  .مربي موفق آن شادباش مي گوييم
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  جـبهه مـلي از بـرابـري حـقوق زن و مـرد دفـاع مي كـند

  4   بقيه از ص                     ،ديداري از اسرائيل و فلسطين

  .مصوبات حقوق بشر سازمان ملل متحد مي باشدچارچوب 
خاك فلسطين كه كشور اسرائيل بر روي آن قـرار گرفتـه از                  

تاريخچه اي پر نشيب و فراز برخوردار است كـه قـدمت آن بـه            
  .چند هزار سال مي رسد

توانسته است بخاطر جنبه هـاي مـذهبي اش         كمتر كشوري        
. چندين ميليارد از جمعيـت روي زمـين را متوجـه خـود كنـد              
همانطور كه در تاريخ آمده تمامي اين سرزمين بنـام فلـسطين            

نـوامبر  29تا اينكه سازمان ملل متحد در تاريخ        . خوانده مي شد  
 فلسطين را به دو كشور اسرائيل و فلسطين تقسيم كـرد            1947
در آن  . د تصويب اكثريت اعضاي سازمان ملل قرار گرفت       كه مور 

تاريخ رهبران صهيونيست از آن استقبال و پـشتيباني كردنـد،           
هاي مسلمان عرب منطقه بـا       ولي در مقابل فلسطينيان و دولت     

در پـي آن  . اين تصميم به مخالفت برخاسـته و آن را رد كردنـد    
و طـرف آغـاز   ها و نبردهاي خونين مابين ايـن د  بود كه درگيري 

شد و متأسفانه هنوز كه هنـوز اسـت ادامـه دارد و گروهـي از                
فلسطيني ها همچون حماس و جهاد دسـت از ايـن مبـارزه بـر               

  .نداشته اند
قدمت شهر تل آويو بيشتر از صد سال نمـي شـود، ولـي بـا                    

توان پـي بـه پـشتكار و حمايـت خيلـي از              ديدن اين شهر مي   
تل آويو چـه از     . ي و آمريكا برد   يهوديان ساكن كشورهاي اروپائ   

نظر شهرسازي و تجهيزات شهري و چه از نظر نظافت مي توانـد            
چه خوب بود كه مسلمانان     . قابل رقابت با شهرهاي اروپائي باشد     

  .هم از اين همه تالش و همبستگي درس مي گرفتند
دولت اسرائيل از سالها پيش سعي داشته كه پايتخـت را بـه                 

. كند و تا حدي هم موفق به اين كار شده اسـت           اورشليم منتقل   
بايد قبول كرد كه بـا تمـام زيبـائي و مـدرن بـودن شـهرهاي                 

نـشين اسـرائيل اگـر جامعـه از امنيـت و آرامـش الزم                يهودي
برخوردار نباشد مثل اين خواهد بود كه در يـك قفـس طالئـي              

  .زندگي كنند
آرامــش و امنيــت داشــتن عميقتــرين واژة هــستي بخــش      
دانيم كـه برقـراري صـلح كـه امنيـت و       همه ما مي  . ندگيستز

آرامش بهمراه خواهد داشت مستلزم عزم راسـخ و شـهامت از            
  .خودگذشتگي مي باشد

كنـد   مهمترين موردي كه صيانت از عقد صلح را تضمين مـي        
صداقت در قول و قراري اسـت كـه گذاشـته شـده، اگـر چـه                 

داد احتمـاالً بـصورت     آورد اين تعهد مابين طـرفين قـرار        دست
ولي يقينـاً بـا ثبـات و قابـل قبـول و        . پذير باشد  تدريجي انجام 

بخصوص در ارتبـاط بـا      . اجراست و ترجيح دارد به وضع موجود      
راهبـرد رسـيدن   . رفع اختالفات ارضي و ديگر اختالفات موجود     

ظر در زمينة راه و     كند با تجديد ن    به اين موقعيت ارتباط پيدا مي     
امروز بايد نـسبت    . روشي كه تا به امروز پيش گرفته شده است        

به فراهم كردن اسباب كار الزم براي تشكيل يك جامعه مستقل           
و رفع اختالفات ديرينه كه پاسخگوي خواست ملـت اسـرائيل و     

بايـد   در مقابل مـي . ملت فلسطين باشد قدم هائي برداشته شود 
ب و فلـسطيني گرفتـه تـا حكومـت          هاي مـسلمان از عـر      ملت

جمهوري اسالمي واقعيت حضور و وجود كشور و ملت اسـرائيل           
ملـت و دولـت اسـرائيل     .را پذيرفته و آن را به رسميت بشناسند      

هم بايد برخالف سياستي كه تا كنون پيش گرفتـه و اعمـال كـرده               
صميمانه پا پيش گذاشته و عمالً به خواست هـاي فلـسطينيان كـه              

د منصفانه و قابل اجرا باشند تن داده و در متن كـارش قـرار       البته باي 
ا خيـراً مـابين   .  دهد تا بتواند اعتماد مردم فلسطين را بدسـت آورد        

  گروه حماس و تشكيالت خودگردان فلسطين كه جنبش فتح باشد
  8      بقيه در ص                                                                

  »اي  ايران« سرود 

 جغرافيـاي   ةحـدود منـه  تنهـا      » اي ايران  «سرود ملي   

 تاريخي و فرهنگـي     ةحدودمايران را در بر گرفته، بلكه       

  .ايران را نيز در نورديده است
*******************  

  

  

  

  :جمالت قصار
  

  :امام جمعه قم

يـا  : رهبر معظم وقتي از رحم مادر بيرون آمد فرياد زد         «

  ! »علي

  

  :انيآخوند سبح

براي  دخترها و پسرها بايد دانـشگاه هـاي جداگانـه            «

تا  مشكل  جنسي و علوم انساني حل نشود          . ايجاد كرد 

  !»دانشگاه ها فرقي با زمان شاه ندارد

  

  :وزير اطالعات اسالمي

  ».بن الدن اصالً زنده نبود كه آمريكايي ها او را بكشند«

  

  :دكتر مهندس در رشته راه بندان

  ».دامه راه امام زمان استواليت فقيه ا«

  

  :مهدي فرزند آخوند خزعلي

  ».روحانيت مرده است، اين جنازه را زودتر دفن كنيد«

  

  :آخوند امجد

   ».قبالً با تيغ ريش مي زدند، اآلن با ريش تيغ مي زنند«

  

  :علي مطهري  نماينده مجلس اسالمي

تيم احمدي نژاد با اسـتفاده از مهـدويت، سـر حـزب      «

  ».ه گذاشتاللهي را كال
  

  

******  
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  بـرچيـده بـاد نظام واليت فقيـه و جمـهوري اسـالمي 

  3   بقيه از ص                     ،ديداري از اسرائيل و فلسطين

وقتي از مركز شهر بطرف دروازه      . فلسطيني رونق مي بخشيدند   
خروجي كه تحت نظارت سربازان فلسطيني و سپس اسـرائيلي          
قرار داشت گذر مي كرديم متأسفانه برخورد كرديم با جاده هاي           

.  تـشكيالت شـهري بـود   خراب و پر از زباله كه حاكي از ضـعف       
آنطور كه مشاهده مي شد ساكنين شهر هم در اين زمينه هـيچ             

  .عالقه اي به همياري در اين كار نداشتند
     بطور وسيع تمام دور و بر خيابان ها را آشغال و زباله گرفتـه              

بچه هاي خيلي خُرد سال دست فروش كـه فقـر و مكنـت              . بود
ل ماشين ها روان بودند و بـا  تمام وجودشان را گرفته بود به دنبا     

كردند تا به هر نحوي شده متـاع خـود را بـه              التماس سعي مي  
  .ها بفروشند سرنشينان اتومبيل

     كل اين تصاوير و اين حركات و بخصوص چهرة بي رمق ايـن             
تـوجهي مقامـات     اي بـود از فقـر بـي حـد و بـي             بچه ها نشانه  

 فقر فرهنگي   اين حكايت داشت از   . فلسطيني به همكيشان خود   
و مالي نابرابر با ديگر شهرهائي كه تحت نظارت دولت اسـرائيل            

  .بود
     علت عقب افتادگي بافت شهري ايـن اجتمـاع را مـي تـوان         

بخصوص وقتي به نبردهاي خـونين ايـن چنـد          . كامالً درك كرد  
دهه اخير رجوع كنيم و بعلـل رخـداد ايـن حـوادث بپـردازيم               

سـت از    ا پديـده اي   ناخوشـايند خواهيم ديد كه اين سرنوشت      
هـا كـه ضـرر و زيـان آن      خودخواهي تعداد معدودي از انـسان  

متوجه توده مردم شده است، حال مي خواهند فلسطيني باشند          
  .يا اسرائيلي

آيا دنياي خارج از فلسطين و اسرائيل نبايـد در ايـن رابطـه                   
احساس مسئوليت كند؟ آيا رهبران و بزرگان جنبش فلـسطين          

وص دولـت فعلـي تـاكنون بـه وظايفـشان بخـوبي عمـل               بخص
ها بخاطر امنيت خودشـان هـم كـه          اند؟ آيا براي اسرائيلي    كرده

  شده بهتر نيست همسايگاني مرفه و سالم داشته باشند؟
     همين چند سال قبل بود كه جلـسه اي در پـاريس بمنظـور              

آوري پول جهت كمك به مردم فلسطين تشكيل شـد كـه             جمع
هاي خيريه بـيش از      ت خيلي از سازمان   ردهمائي به هم  در اين گ  

هـاي بـسيار    به اضافة رقـم   . هشت ميليارد دالر جمع آوري شد     
باالئي كه تا كنون از طرف كـشورهاي آلمـان و ديگـر كـشورها            

  .بحساب دولت فلسطين واريز شده است
آيـد كـه آيـا دولـت      در اينجا براي من اين سؤال پـيش مـي         

هاي ديگر به فساد مالي كشيده       يلي از دولت  فلسطين هم مثل خ   
  .كند شده و نسبت به مردمش احساس مسئوليت نمي

جامعه فلـسطين و    ة       البته بايد اين را هم گفت كه شرايط ادار        
  .كند گذران زندگي آنان با خيلي از جوامع ديگر فرق مي

با كشيدن ديوار بلند و سيم خاردار بـه دور اكثـر شـهرهاي                   
ني و محدود كردن رفت و آمد اهالي شهرها و همچنـين            فلسطي

هاي مشرف بـه ايـن       هاي يهودي نشين روي تپه     احداث شهرك 
شهرها باعث شده كه ملت فلسطين احساس كند كه دائماً تحت           

  .نظر و كنترل قرار دارد
ــهر           ــر ش ــه ه ــروج ب ــع ورود و خ ــصي در موق ــر شخ ه

 فلـسطيني و    نشين از طرف دو گروه نظـامي مرزبـان         يفلسطين
اسرائيلي مورد بازرسي قرار مي گيرد و اگر كـوچكترين شـكي            
. وجود داشته باشد مانع از ورود و يا خروج آن شخص مي شوند            

دليل آن هم اين بود كه بـه        . اين اتفاق در مورد ما يكبار رخ داد       

آلماني بودن ما شك كرده بودند، درصورتيكه پاسپورت همه مـا           
ر هم سربازان مرزبان اسرائيلي از ادامـه        بهمين خاط . آلماني بود 

بايد حـدود    حركت ما بطرف شهر نابلوس جلوگيري كردند و مي        
كرديم و از راه ديگـري بـه آن          پنجاه كيلومتر راهمان را دور مي     

  .شهر وارد مي شديم
 كه مقبره حضرت ابراهيم و همسرش  Hebron     شهر هبرون 

در آنجا قرار دارد يكي از شهرهاي مقدسي اسـت كـه ديـدنش              
ولي خيلي جاي تأسف بود كه مـي ديـديم چگونـه        . واجب است 

مسلمانان و يهوديان حتي بـراي ديـدار و زيـارت مقبـره جـد               
ــه اي وارد شــوند  ــدام از در جداگان ــد هــر ك . مشتركــشان باي

ت نظارت سـربازان فلـسطين كـه در         مسلمانان بايد از دري تح    
جايگاه ضد گلوله مستقر بودند عبور مي كردند و يهوديان از در            

قاعدتاً مي بايـد  . ديگري كه مورد حفاظت سربازان اسرائيلي بود      
سرزميني كـه   . حرمت اين چنين سرزمين مقدسي را نگهداشت      

آثار بسياري از پيغمبران ساكنين كره زمين را بـا خـود بهمـراه              
 و با توجه به اينكه حـضرت ابـراهيم پيـامبر و جـد همـه                 دارد

. مسلمانان و يهوديان و مسيحيان بوده و هـست و خواهـد بـود             
اين سـؤال  . همه ما به وي معتقديم و برايش احترام قائل هستيم         

پيش مي آيد چرا بايد امروز ما فرزندان ناخلف او بجـاي اينكـه              
او و نواده هـايش   دست به دست هم بدهيم و با پيروي از اهداف           

كه حضرت موسي و حضرت مسيح و حضرت محمد مـي باشـند          
بكوشــيم تــا بــدون تــرس و وحــشت ســهمي در بهزيــستي و 

آميز با يكديگر داشـته باشـيم، آمـده ايـم            همزيستي مسالمت 
برخالف آن راه ستيز در پـيش گرفتـه و زنـدگي را بـر خـود و                

يلومتر به   ك 10مقبره حضرت موسي حدود     . ايم ديگران تلخ كرده  
  .سمت اورشليم از شهر يريشو فاصله دارد

، كـه   Jerusalem در اورشليم  El Agsa     از مسجد االقصي 
بروايتي حضرت محمد از آن محل با نشستن به تـركش اسـبش           

. كننـد  ها مسلمان بازديـد مـي      براق به آسمان برخاسته، مليون    
ـ             هر همينطور از كليسائي كه در محل تولد حضرت مـسيح در ش

 سـال پـس از تولـد او در آن محـل           330 كه   Betlehemبتلهم  
ســاخته شــده و همــه ســاله روز عيــد تولــد حــضرت مــسيح 

Christmas و روز مبارك عيد پـاك Eastern    هـزاران عابـد 
  .مسيحي و غير مسيحي به زيارت آن  مي روند

 ضمناً مقبره بهااهللا قرار دارد كه مـورد   Haifaدر شهر حيفا      
  .معتقدانش مي باشداحترام 

     بايد قبول كنيم كه اين حق قانوني هر انساني اسـت كـه در              
انتخاب هر ديني كه بدان او اعتقاد پيدا كـرده آزاد باشـد تـا از          

هـايش را بـا    طريق توسل به او بتواند در مواقع لـزوم خواسـت         
  .خدايش در ميان بگذارد

عتقـادات       البته نبايد هيچ فردي بخودش اجـازه دهـد كـه ا           
اگر بر اين بـاور     . مذهبي و سياسي اش را بر ديگران تحميل كند        

هستيم كه يك انسان دمكرات و معتقد به آزاد انديشي هستيم           
بايد براي پيروان همه مذاهب احترام قائل شـويم و بـر عكـس              
حاكمان امروز ايران طرز عمل و برخورد مـا بـا ديگـر مـذاهب               

  .     اي ديگران باشيمبايست طوري باشد كه سرمشق بر مي
زندگي كن و بگـذار زنـدگي       «فلسفه زندگي نگارنده بر پايه           
سال پيش انجمن غيـر     18بهمين خاطر هم    . گذاشته شده » كنند

  داف آن در ـه اهـام به ثبت رسانده ايم كـا همين نــبانتفاعي 
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  جبهه ملي خواهان نظامي است كه تضمين كننده حقوق شهروندان باشد

  2    بقيه از ص     ...                       هاي ضد و نقيض فتهگ
اين اواخر با توجه به اين كه در مصر بحران ايجاد شده، قيمـت               

اين چه تـأثيري در اقتـصاد ايـران         . نفت اندكي باال رفته است    
 خواهد داشت؟

هـا و     اين افزايش قيمـت قـدري مربـوط بـه كنـسرن                 
شان ايـن بـود كـه     بهانه چون اينها. هاي نفتي هست كارتل

اصالً ه  در حالي ك  . احتماالً ممكن است كانال سوئز بسته شود      
چنين صحبتي در هيچ يك از محافـل اپوزيـسيون مـصري            

. پـذير نيـست   هم براي مصر امكان نشد و اصالً چنين چيزي
هـاي    از رگ ي  چون درآمدي كه مصر از كانال سوئز دارد، يك        

درست مثل توريسم در مـصر كـه     . حيات اقتصادي آن است   
رود  جا مـي   ميليون نفر توريست به آن13تا  12ساالنه مابين 

 اين مسئله بـه نظـر مـن       ه  درنتيج. كه درآمد هنگفتي است   
اي  بهانه طور موقتي  كانال سوئز بهةموقتي خواهد بود و مسئل

هاي بزرگ نفتي براي افزايش قيمت نفت بود، اما  براي شركت
پنج دالر افزايش قيمت نفت در هر بشكه، چهار،  خب همين

چـه هـست، بـه دسـت          آنه بـر    طور موقت پولي را اضاف      به
  .دجمهوري اسالمي خواهد رسان

ايران نسبت به گذشته در حدود بيش        اآلن   از طرف ديگر       
هزار بشكه نفت در  300سه ميليون و   تا200از سه ميليون و 

ـ  تواند توليد كند و از اين رقم        روز نمي  در حـدود يـك     ط   فق
 هزار بشكه در روز مي تواند صـادرات داشـته   800ميليون و  

 كـه  1355 يـا  1356اين نسبت به صادرات ما در سال   . دباش
 هزار بشكه صـادرات  400تا  300 روزانه تقريباً پنج ميليون و

نفـت  ة  ينر زم د.  است % 65نفت داشتيم، كاهشي نزديك به      
چـون  . اسـت هم حكومت دچـار مـشكالت زيـادي شـده           

شود و در     بخش صنايع نفت هم نمي    ن  گذاري در همي    سرمايه
  .دش عمل صنايع نفت هم دچار مشكالت زيادي خواهند

  1   بقيه از ص                     ،ديداري از اسرائيل و فلسطين

از همه جالبتر اين بود كه تا موقعي كه هواپيما بر روي بانـد              
ين لحظه قبل از پـرواز      فرودگاه حركت مي كرد يعني تا آخر      

 را اسكورت مـي كـرد تـا مـانع از            يك زره پوش مسلح آن    
  .هرگونه حمله تروريستي و يا گروگانگيري شود

اين شدت عمل و احساس مسئوليت نسبت به حفظ جان               
مسافرين به مقصد اسرائيل يقيناً با ترور ورزشكاران قهرمان         
 اسرائيلي كه بدسـت تروريـست هـاي فلـسطيني درطـي           

 در شهر مـونيخ صـورت       1972برگزاري جشن المپيك سال     
  . ارتباط داشتگرفت
ــون       ــن گوري ــاه ب ــا در فرودگ ــس از نشــستن هواپيم                    پ

Ben Gurion    شهر تل آويو مستقيماً بطرف شهر يريـشو
  .كه اولين محل اقامت ما بود رهسپار شديم

نتركنتيننتـال  متر قبل از رسيدن بـه هتـل اي         100حدود       
Hotel Intercontinentalبايـست از دروازه امنيتـي     مي
بعد از اينكه مطمئن شدند كه  . سربازان فلسطيني گذر كنيم

از آلمان آمده ايم و از مهمانان هتـل هـستيم اجـازه عبـور         
 روز اول بـود يكـي از   3هتلي كه محل اقامت مـا در        .دادند

ـ             ر اسـتاندارد   بهترين هتل هـاي فلـسطيني بـود كـه از نظ
  .المللي با هتل هاي درجه يك اروپائي قابل رقابت بود بين

  

����                                                                     

. در همين شهر چند هتل ديگر نيز در اين رده وجود داشـت          
 Jerichoيكي از اين هتل هـا بنـام يريـشو رسـور ويِلـج      

Resort Village   با مشاركت آلماني ها ساخته شده بود كه
  Roman Herzogبعد از اتمام توسط آقاي رومان هرزوگ 

الزم بـه توضـيح     . رئيس جمهور وقت آلمـان افتتـاح شـد        
باشد كه پس از افتتاح دفتر ارتبـاطي دولـت آلمـان در              مي

 بود كه بيش از پيش پاي توريست 1994شهر يريشو در سال 
  .به اين منطقه باز شد

در شمال غربي شهر يريشو كـه منطقـه اي كوهـستاني                 
است محل تاريخي و مقدسي قرار دارد كه مربوط به زمـاني            

 روز روزه 40مدت ه كه حضرت مسيح در آن مكان بشود   مي
 با بودن تله كابين، بازديد توريست ها از آن محل           .گرفته بود 

 پذير  كه در باالي كوه قرار گرفته راحت تر و سريع تر انجام           
  .است
شهر بعدي كه مورد بازديد قرار گرفت، رام اهللا بود كه در                 

توان آن را پايتخت موقت فلسطين و يا جنـبش           حقيقت مي 
فتح ناميد و مقر آقـاي محمـود عبـاس رئـيس تـشكيالت              

  .خودگردان فلسطين و كابينه اش مي باشد
در اين شهر اخيراً هتلـي بنـا شـده بنـام مـوون پيـك                    

Mövenpick Hotel درن و در سطح بسيار باالكه بسيار م 
اداره مي شود و سالن ورودي آن با عكـس بـزرگ محمـود              

  .عباس مزين شده است
متأسفانه عظمت اين هتل ها و همينطور مقبره رهبر فقيد      

جنبش فلسطين ياسر عرفات با مقايسه بقيه نقاطي كه توده          
ند از زمين تا آسمان مردم فلسطين با آن روزانه سر و كار دار

مي خواست شهر يريشو باشد و يا اينكه         حا ل . فرق مي كرد  
  .شهر رام اهللا

آپارتمــان هــائي كــه در شــهر رام اهللا جهــت ســكونت      
 و  ندفلسطينيان ساخته شده بـود ظـاهري آبرومنـد داشـت          

رنـگ  ه  همچون اكثر ساختمان هاي اسرائيل با سنگ هائي ب        
 بافت شهري و محل كـسب و        ولي. سفيد نماسازي شده بود   

كار و ميادين و خيابان ها و نحوة عرضه كردن اجناس و نوع             
  .آن خيلي عقب افتاده به نظر مي رسيد

به طور مثـال ميـداني كـه مركـز ثقـل رام اهللا و از پـر                       
ترين نقاط شهر بود شش خيابان كـم عـرض بـه آن       جمعيت

ان از بـاالي سـاختمان هـاي دور آن ميـد          . شـد  منتهي مي 
پالكات هاي بزرگ مربوط به رهبران جنبش فـتح از جملـه            
ياسر عرفات آويزان بودند كـه خيلـي از آنهـا بـه صـورت               

اي از هم گسيخته بود كه خود حاكي از بي عالقگـي و              زننده
در موقعي كـه دنبـال محـل        . ودببي توجهي سكنه آنجا مي      

مقبرة ياسر عرفات در خيابان هاي رام اهللا مي گشتيم، حتي           
متري آن مردم محلـي آنجـا نمـي توانـستند            20در فاصله   

ايـن  . يا اگر هم مي دادند اشتباه بود       نشاني درست بدهند و   
خود دال بر بي تفاوتي آنان نسبت به رهبران خود يا شخص            

  .ياسر عرفات مي توانست باشد
از صبح تا شب از طريق بلندگو كه در همين ميدان نصب                 

خيلي بلند آهنـگ هـاي عربـي        شده است مدام به صورت      
 عده اي هم  . همراه با شعار هاي سياسي و ملي پخش مي شد         

  هاي اين برنامه تبليغاتي سياسي را با به اهتزاز در آوردن پرچم
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  همكاري با  حاكمان جمهوري اسالمي، ضديت با ملت ايران است 

  1    بقيه از ص     ...                       هاي ضد و نقيض فتهگ
چون با توجه . بيش از اين است طور قطع رقم آماري البته به 

بينـيم، ايـن    ميه به وضعيتي كه در كشورهاي در حال توسع   
ه براساس همين آمار ك   . تواند كامالً درست باشد     آمارها، نمي 

كـاري در  ي نـرخ رشـد ب  كار در جهان هست،يميليون ب 250
ايـن رقـم در خاورميانـه       . هـست % 6جهان حدود بـيش از      

 10/3خاورميانـه  ي يعن. كاري جهان را دارد  يباالترين درصد ب  
ر كاري را در سطح جهان دارد كه باالترين نـرخ رشـد د   ي ب %

  .تجهان است و نسبت به ساير مناطق بسيار بيشتر اس
كـاري را   ين درصـد ب   حاال در خاورميانه، ايران بيـشتري           
.  %18گويـد     ، رضايي مـي   % 30گويد    ميي  حسن روحان . دارد

كمترين نرخ رشد اقتصادي را     و  كاري  يايران بيشترين نرخ ب   
و  كنـد     چـه كـار ايجـاد مـي         آن. در سطح خاورميانـه دارد    

 كار ايجاد كند، نرخ رشد اقتصادي اسـت و نـرخ             بايست  يم
 جـاد كـار از طريـق   گذاري و بـا اي  سرمايه رشد اقتصادي با

ة ايـران بـه وسـيل     ر  ايـن د  . گذاري به وجود مي آيد      سرمايه
خصوص با توجـه      مديريتي كه از سوي جمهوري اسالمي و به       

ن اي كه در ايران در جريا    شرايط فعلي، و جنبش اجتماعي    ه  ب
هاي غلط    هايي كه به دليل سياست      تحريم ديد   است و چه از   

اين از . گيرد صورت ميايران اعمال شده ه جمهوري اسالمي ب
گـذاران   سـوي سـرمايه   هيچگونه اعتماد و اطميناني ازرو، 

وجـود  براي سرمايه گذاري    گذاران خارجي     داخلي و سرمايه  
گـذاري يـا كمتـرين        ترين سـرمايه    كوچكه  ندارد، در نتيج  

ــذاري در آن ســرمايه ــا انجــام نمــي گ ــ. شــود ج ــا ه ن تنه
از صنايع كشور   اي    شود، بلكه بخش عمده     گذاري نمي   سرمايه
 % 50هايي بـا توليـد     و يا بخش% 30و يا با توليد     شده   بسته
  .دكنن ر  ميكا
اگر ما اين مسئله را درنظر بگيريم كه سـاالنه در حـدود                  

و شـده  نفر به بازار كار ايران افزوده       ر   هزا 300يك ميليون و    
رشد اقتصادي بسيار   خ  بايست نر   شوند، مي   وارد بازار كار مي   

همين حد  كاري را دربييي را داشته باشيم تا بتوانيم فقط باال
نژاد بارها اعالم كرده اسـت        دولت محمود احمدي  . نگه داريم 
چطور . كنيم  هزار شغل ايجاد مي  600ك ميليون و    ل ي ما امسا 

درصدي و يا صفر درصدي بتوان ك ممكن است با نرخ رشد ي
اهـد بـراي   بخو براي اين كه اگـر ! اين مقدار شغل ايجاد كرد

 هزار شـغل ايجـاد كنـد، بـا      600ايران يك ميليون و     ة  جامع
 20بايـست نـرخ رشـد         ميليوني، ما حداقل مي    73ت  جمعي

يعني هيچ . پذير نيست امكان درصدي داشته باشيم كه اصالً
را بـه   اي تا به حال نتوانسته است چنين نرخ رشـدي  جامعه

  .دست آورد
  

 باال نگه داشتن قيمت تومان

و قـدرت توليـد       كي از داليلي كه صنايع ايران خوابيده      ي     
طور تصنعي قيمت تومـان را   كه دولت به ندارند، همين است
بـه دالر سوبـسيد    به عبارت ديگر مـا . باال نگه داشته است

اين به اين معنا هست كه وقتي اجناس خارجي به          . دهيم  مي
بـودن مـصنوعي قيمـت     شوند، به دليل بـاال  وارد مي ايران

از آن طـرف اجنـاس داخلـي     شوند و تومان، ارزان تمام مي
داشـته   تواننـد صـادرات   شوند، نه تنها نمي وقتي توليد مي

شـود، بلكـه حتـي        شان باال تمام مي     هاي  چون قيمت . باشند

بازار داخلـي ايـران را بـا اجنـاس خـارج            ر  قدرت رقابت د  
هاي توليـدي و      كارگاهز  در نتيجه بسياري ا   . نخواهند داشت 

 واحدهاي صنعتي و خدماتي در آن جامعه مجبور هستند كه

جديـداً  . افتد  اينها را ببندند و به طور مرتب همين اتفاق مي         
ـ     به. ها برداشته شد    ارانهد ي داني  هم كه مي   ة خـصوص در زمين

. حياتي براي توليد اسـت  انرژي كه يكي از مسائل اساسي و
كنيد، د  اي تولي   توانيد در جامعه    ييعني شما هيچ چيزي را نم     

 .دبدون اين كه در آن انرژي به كار رفته باش

گذاري در ايـران در سـال گذشـته نـصف        ميزان سرمايه      
شما . امارات عربي بوده است كشور قطر و يك چهارم كشور

ـ    700نگاه كنيد، كشور قطر نزديك بـه         . اردت د  هـزار جمعي
ا در قطر دو برابـر ايـران         ميليون جمعيت دارد، ام    73ايران  
اين يك فاجعه است براي اقتصاد      . ده است ي ش گذار  سرمايه

هـاي   اسالمي با سياسـت  ايران و علت آن هم فقط جمهوري
بـسته   اي است كه تا به امروز در اين زمينه به كـار  مديريتي

  .است
  
  

ي بودجه    حاال با توجه به اين كه اليحه       كاري  افزايش بودجه و بي   
كنيد اين بودجه چه تـأثيري   مي مجلس شده است، فكرهم تقديم 
  كاري و تورم خواهد گذاشت؟ ي بي بر مسئله

 نسبت بـه سـال گذشـته افـزايش          % 46اين بودجه اوالً         
وقتي . هزار ميليارد تومان بوده است 539يعني . داشته است

بايـستي   است، ما مـي ه  اي را افزايش داد      بودجه %  46دولت  
را ه داشتيم تا دولت اين هزين سيار بااليي مي رشد اقتصادي ب  

خصوص در اين وضـعيتي كـه         به. به مردم ايران تحميل كند    
تمـام  . اقتصادي خـارج نـشده اسـت    هنوز جهان از بحران
ـ  ي جهان به كشورهاي پيشرفته اروپـا و در   ةخصوص اتحادي

رأس آن آلمان ابتـدا ايـن مـسئله را مطـرح كـرد كـه مـا                 
 2011را كاهش دهيم و آلمان در سـال         مان    بودجهت  بايس  مي

چون اين بودجـه بـاري   . كاهش داد % 5 خود را حدود     ةبودج
ناخالص داخلي  طور بر توليد است روي دوش جامعه و همين

 . يهر كشور

كشور افزايش پيـدا كنـد، ايـن بـار          ة  در نتيجه هرچه بودج   
هم با توجه به ايـن        كند؛ آن   افزايش پيدا مي  ه  بيشتر بر جامع  

هـاي    اي در زمينه    گذاري  سرمايهه   عمل دولت هيچگون   كه در 
ـ          خـصوصي  ش  توليد نخواهد كرد و اين حركت عمدتاً در بخ

در ايران، بخش بيـشتر ميـزان بودجـه، صـرف           . خواهد بود 
بخشي از آن هم كه مربـوط  . شود دولت مي ي  هاي جار   هزينه

اند  خودشان داده براساس آماري كه. به قسمت عمراني است
 اي  از بودجه%  60اند،   دولت آن را مطرح كردهو سخنگويان

كه براي كارهاي عمراني گذاشته شده بـود، اصـوالً در ايـن             
.  آن به اين بخش رفته است% 40فقط  زمينه مصرف نشده و

پـس  . دولت شده استي  هاي جار    بقيه صرف هزينه   % 60آن  
شود افزايش بودجه فقط پول بيـشتري را دوبـاره            معلوم مي 

عه خواهد كرد و نرخ تـورم را بـيش از پـيش بـاال     جام وارد
ـ      بـاال م  هرچه نرخ تـور   . خواهد برد   ة رود، در عمـل روي بقي
ة آنها مسئل گذارد كه يكي از هاي اقتصادي تأثير مي سيستم

بـرد و     ها را به طور مرتب باال مـي         چون قيمت . كاري است يب
  .دكن تر مي را خراب وضعيت
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  دگاه اديان توحيديديداري از اسرائيل و فلسطين، زا
  
چند هفته قبل از اينكه موافقت نامه مابين جنـبش هـاي                 

فلسطيني حماس و فتح در قاهره امضأ شـود دوسـتم آقـاي             
 پيشنهادي غير منتظره  و در  Wilhelm Dietlويلهلم ديتل 

عين حال خيلي جالب به من و همسرم كرد كه مربوط مي شد             
فر به كـشور اسـرائيل و       به بازديد از خاك فلسطين، شامل س      

مناطقي كه ملت فلسطين در آن سكني دارند و متعلق به آنان  
 و  Nablus ، نـابلوس   Ramallahاسـت، از جملـه رام اهللا   

  . و بقيه نقاط تاريخي اين آب و خاك Jerichoيريشو 
پر محتوي بودن اين مسافرت باعث شد كه بـدون درنـگ                 

  .دريگبر اين پيشنهاد مورد استقبال ما قرا
همانطور كه برنامه ريزي شده بود عازم اسـرائيل شـديم و         

 بالفاصـله بـه    Tel Avivپس از رسيدن به فرودگاه تل آويو
ها  مقصد شهر يريشو كه يكي از شهرهاي پر اهميت فلسطيني      

 13000به روايتي شهر يريشو بـا قـدمت         . است حركت كرديم  
 270ر گـرفتن حـدود      ترين و با قرا    سال، امروز بعنوان قديمي   

ترين شهرهاي دنيـا     متر پائين تر از سطح دريا يكي از عميق        
  .بحساب مي آيد

آقاي ديتل، يك ژورناليست بنام آلمـاني، برنامـه ريـزي و           
  .مديريت اين مسافرت را بهمراهي همسرشان عهده دار بودند

در فرودگاه شهر مونيخ بنا به روال هميشگي مي بايـستي                
در اين موقع    .مدان و مقدمات پرواز انجام مي گرفت      تحويل چ 

  بود ك با كنترل شديد از طرف مـأمورين شـركت هواپيمـائي       
EL AL  مواجه شديم.  

اين كنترل ها از طرف مأمورين امنيتي اسـرائيلي صـورت               
كـه  البته قبالً كم و بيش از اين كه كنتـرل زيـادي             . گرفت مي

 نه به اين شدت كه خارج       انجام خواهد گرفت مطلع بوديم ولي     
حدود بيش از دو سـاعت ايـن نحـوه          . از تصور و انتظار ما بود     

كنترل كه در چندين مرحله و بطرق مختلف صـورت گرفـت             
 محلي را كه براي اين كار اختـصاص داده بودنـد          . طول كشيد 

  .هاي فرودگاه بود جدا از بقيه سالن قسمتي
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  جهانگير لقاييمصاحبه راديو زمانه با 
  تحليل گر اقتصادي

  

 هــاي ضــد و نقــيض در مــورد نــرخ بيكــاري فتــهگ
 
گر اقتصادي مقيم آلمان در مورد دو         جهانگير لقايي، تحليل       

طـور   كاري نه فقط در مورد جوانان، بلكه به  خ بي رقمي شدن نر  
زماني هم كه جمهوري اسالمي در  آن: ان مي گويدعام در اير

در ايران به زير  كاري آمارهايي كه داده بود اعالم كرد نرخ بي
ايران ر ي كارشناسان اقتصادي د  رسيده است، تقريباً همه% 10

كاري يمركز آمار ايران، نرخ ب    . به اين آمارها اعتقادي نداشتند    
 سال گذشته آقـاي  در.  اعالم كرده است%  15چيزي حدود ا  ر

چنـدي پـيش    . است%  18كاري در ايران    يبخ  رضايي گفت نر  
ـ      مطالعـات اسـتراتژيك در     ز  آقاي حسن روحاني، رئيس مرك
است  % 30كاري در ايران يتشخيص مصلحت نظام گفت، نرخ ب

 دانـشگاهي ايـن     ة  خصوص در جوانان و افراد تحصيلكرد       و به 
 تـا  15ان مابين سن در ايران براي جوان. باالتر است ر  نرخ بسيا 

عـالوه بـرآن   . اند  اعالم كرده% 39/6 كاري راي سال، نرخ ب24
سـالمي نـرخ رشـد      ي  حدود دوسال است كه دولت جمهـور      

را كند و نرخ رشد اقتصادي سال گذشته  اقتصادي را اعالم نمي
بيني بر اين است كه رشد اقتصادي در ايران        پيش. نگفته است 

ي هم معتقدند صفردرصـد  نيست و بسيار بيش از يك درصد
 . تاس

كاري در يالمللي كار، نرخ ب  سازمان بين2011سال ة  در ژانوي      
  .كار هستندي ميليون نفر ب250در جهان . كرد جهان را اعالم
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