
بی بی سی

آمريکا پنج موسسه ديگر ايرانی را تحريم کرد

اين موسسات متهم شده اند در تالش. دولت آمريکا تحريم هايی اقتصادی را بر پنج شرکت ديگر ايرانی اعمال کرده است  
 .برای دستيابی ايران به آنچه آمريکا ظرفيت ساخت سالح اتمی می داند نقش دارند

 وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه اعالم کرد که هرگونه دارايی که اين پنج شرکت ممکن است در آمريکا داشته باشند
 .را مسدود کرده و شهروندان و شرکت های آمريکا را از معامله با آنها منع کرده است

 اين پنج شرکت شامل مرکز تحقيقات اتمی برای امور پزشکی و کشاورزی، مرکز تحقيق و توليد سوخت اتمی اصفهان، شرکت
 .جابربن حيان، شرکت صنعتی جوزا و شرکت خريداری تجهيزات ايمنی می شود

شورای امنيت سازمان ملل که ماه مارس عليه ايران به تصويب رسيد 1803سه عدد از اين شرکت ها براساس قطعنامه شماره   
 .تحت تحريم قرار گرفته بودند

 براساس قطعنامه سازمان ملل جابربن حيان در زمينه فعاليت های چرخه سوخت اتمی فعاليت می کند و شرکت های جوزا و
" در برنامه موشک های بالستيک دست دارند" خريداری تجهيزات ايمنی . 

ايران از اين پنج: "استوارت ليوی معاون وزارت خزانه داری در امور تروريسم در بيانيه ای ضمن اعالم اين تحريم ها گفت  
 ".نهاد اتمی و موشکی استفاده کرده است تا اعمال غيرقانونی خود را پنهان کرده و نيات اتمی خطرناک خود را جلو ببرد

 اين تحريم ها تازه ترين تالش دولت آمريکا و متحدان آن برای افزايش فشار بر ايران جهت تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم
 .است

 همين وزارتخانه ماه گذشته ميالدی چهار نهاد ايرانی شامل مجموعه صنايع شهيد ستاری، هفت تير، گروه صنايع مهمات و
 .متالورژی و صنايع شيمی پارچين را هدف تحريم های مشابه قرار داده بود

 ايران می گويد برنامه اتمی اش صرفا جنبه صلح آميز دارد اما آمريکا و متحدان غربی آن به اين موضوع ترديد دارند و هدف
 .اصلی اين برنامه را تسليحاتی و نظامی می دانند

سازمان انرژی اتمی، سازمان صنايع هوافضا، گروه صنعتی شهيد باقری و گروه صنعتی شهيد همت 2005واشنگتن در ژوئن   
 .را به عنوان موسساتی که نسبت به کمک آنها به اشاعه تسليحات اتمی نگرانی وجود دارد تحريم کرده بود

  
 'طرح امنيت اجتماعی اثرات منفی داشته است'

 معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران گفته است که نحوه برخورد ماموران با بدحجابی در قالب اجرای طرح امنيت
 .اجتماعی، اثرات منفی در نسل جوان ايجاد کرده است

 خاتم ابتکار که در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی معاون وی بوده، اين موضوع را در جلسه شورای شهر تهران اعالم
 .کرده است

 طرح موسوم به امنيت اجتماعی که با هدف کنترل پوشش شهروندان از سال گذشته در ايران آغاز شده همواره با انتقادات جدی
 .همراه بوده است

تاسيس شده که با گشت" پليس امنيت اخالقی"از زمان اجرای اين طرح در جمهوری اسالمی، پليس جديدی در ايران با نام   
 .زنی در سطح شهر پوشش شهروندان و نوع آرايش سر و صورت زنان و آقايان را کنترل می کند

 نظرات خود را با استفاده از پنجره روبرو برای ما بفرستيد
اما از يک سال گذشته نيروی. مشابه اين طرح همه ساله در شروع فصل تابستان آغاز و با اتمام فصل گرما، پايان می گرفت  

 انتظامی کنترل رفتار شهروندان را شدت بخشيده و در مقاطعی دامنه اين کنترل را به گوشی های تلفن همراه، مدل آرايش موی
 .و مارک لباس پسران، رنگ مانتو و روسری زنان افزايش داده است

خواند که در جريان اين طرح بازداشت شدند، منجر به چندين" اراذل و اوباش"سال گذشته دستگيری افرادی که پليس آنها را   
 .اعدام دسته جمعی شد که انتقاد فعاالن حقوق بشر در ايران و مجامع جهانی را در پی داشت

خوانده شدند چنان پرونده سنگينی داشتند که" اراذل و اوباش" بنابر بر اعالم نيروی انتظامی بسياری از افراد بازداشت شده که  
 .اعدام آنها نيازی به برگزاری دادگاه و حکم قاضی نداشت

  

    ١٣٨٧ بيست و دوم مرداد ٢٠٠٨خبرهای برگزيده سه شنبه دوازدهم آگوست



 .به دنبال انتقاد های گسترده، اعدام افراد به اين شکل پايان يافت اما فشار پليس بر شهروندان همچنان ادامه دارد
 به تازگی سرتيپ احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران اعالم کرده بود که از ابتدای مرداد ماه طرح امنيت اجتماعی

 .تشديد خواهد شد
 به گفته آقای رادان، در اين طرح با مردانی که موی خود را سبک مدل های غربی آرايش و زنانی که از مانتوهای باالی زانو

 .استفاده می کنند، به شدت برخورد می شود
پسرهايی که موی سر با آرايش غربی دارند، ابتدا از سوی پليس دستگير و به مرکز"به گفته فرمانده نيروی انتظامی تهران   

 انتظامی مشخص در پليس امنيت منتقل شده و در آن  جا نشانی واحد صنفی که مبادرت به آرايش موی وی به سبک های
 منحرف کرده اخذ و سپس از خانواده وی دعوت می شود تا با مراجعه به مقر انتظامی و اخذ تعهد، وی را تحويل گرفته و

 ".بالفاصله با آرايش مو به شکل معقول برای رويت پليس دوباره مراجعه کنند
 آقای رادان گفته که چنانچه فرد دستگير شده لباس های مناسبی به تن نداشته باشد، خانواده وی بايد لباس مناسب برای وی

 .بياورند تا با تعويض لباس در مقر انتظامی و اخذ تعهد آزاد شود
خانم هايی"در حال حاضر به گفته فرمانده نيروی انتظامی تهران، پليس امنيت اخالقی مجهز به لپ تاپ شده تا اطالعات کليه   

قرار گرفته اند وارد سيستم شبکه ای شود" که مورد ارشاد پليس . 
 .به گفته پليس در صورتی که فردی  قبًال تذکر گرفته باشد، دستگير و به مرکز انتظامی منتقل می شود

  

خبر داد' قتل دو گروگان و ربودن سه سپاهی'جنداهللا از 

 به گزارش شبکه تلويزيونی العربيه گروه سنی جنداهللا که در جنوب شرقی ايران دست به نبرد مسلحانه عليه دولت ايران زده
گروگان ايرانی را کشته و همچنين از گروگان گرفتن سه عضو سپاه پاسداران خبر داده 16است می گويد دو نفر ديگر از   

 .است
 يک سخنگوی جنداهللا روز دوشنبه به شبکه العربيه گفت که اين گروه روز يکشنبه سه افسر سپاه پاسداران انقالب اسالمی را

 .گروگان گرفته است اما اشاره ای به محل گروگانگيری نکرد
اسير باقی مانده اعدام شده اند 8دو پليس مرزی از ميان : "اين سخنگو که خود را معرفی نکرد گفت ." 

سرباز را در سراوان در سيستان و بلوچستان گروگان گرفت در سه 16ژوئن که  12اين درحالی است که جنداهللا از روز   
 .مورد از اعدام گروگان ها، هر بار دو گروگان، خبر داده بود

تن از اعضای اين گروه را آزاد نکند هر هفته دو گروگان را خواهد کشت 200با اين حال جنداهللا تهديد کرده بود که اگر ايران 
. 

شکست تماس ها ميان دولت"به گزارش العربيه سخنگوی جنداهللا در مورد تازه ترين اعدام ها گفته است که اين اقدام پس از   
صورت گرفت" ايران و جنداهللا . 

و تصاوير تلويزيونی از اعدام که العربيه بخش هايی از آن را نشان داده( دولت ايران که تا دو هفته پيش اعالميه های جنداهللا   
را به عنوان جنگ روانی رد می کرد اکنون می گويد که خبر اعدام ها را نه تاييد می کند نه تکذيب) است  . 

مرداد در پاسخ به اين سوال 13به گزارش روزنامه اعتماد ملی عباس محتاج، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور، روز   
من اين اخبار را نه تاييد می کنم نه تکذيب: "که آيا ادعای جنداهللا را تاييد می کند گفت ." 

شما خودتان خبرنگاريد و: "وی همچنين با اشاره به فيلم هايی که جنداهللا می گويد از صحنه اعدام برای العربيه فرستاده گفت  
 ".می دانيد که اين عکس را می توان جعل و مونتاژ کرد

 بی خبری خانواده گروگان ها
مرداد گزارش داد که وزارت کشور گفته است در ابتدای اين ماه تيمی را برای بررسی 19روزنامه اعتماد ملی همچنين روز   

جزئيات بيشتری از سفر اين هيات منتشر نشده است. گروگان به پاکستان اعزام کرده است 16وضعيت اين  . 
 .اما مقام های ايرانی گفته اند که سفر چند هفته پيش تيمی از وزارت کشور به اسالم آباد ربطی به اين گروگان ها نداشته است
 .همزمان برادر يکی از گروگان های سراوان می گويد دولت هيچ اطالعاتی درباره سرنوشت آنها در اختيارشان نگذاشته است

.ما از طريق انتشار خبر در روزنامه ها متوجه موضوع شديم: "که يکی از گروگان ها است گفت" احمد کيوان لو"برادر   
سال دارد و دو ماه به پايان خدمت سربازی اش در يکی از پادگان های سراوان مانده بود 20برادرم  ." 

درحال"رفته اما هيچ جوابی جز اينکه دولت " مقابل وزارت کشور"وی به اعتماد ملی گفت که اين درحالی است که خانواده او   
نگرفته است" پيگيری موضوع است . 

 .از سوی ديگر جنداهللا اخيرا به جمهوری اسالمی پيشنهاد صلح داده است
 عبدالمالک ريگی، رهبر جنداهللا، هفته قبل گفت که گروه وی آماده است تا با حضور ناظران بين المللی با دولت ايران وارد

 .گفتگو شود
حقوق آنها به طور کامل رعايت شود، اين گروه"آقای ريگی در گفتگويی با شبکه تلويزيونی العربيه گفت درصورتی که



فعاليت کند) غير نظامی(حاضر است سالحهای خود را زمين بگذارد و به صورت يک گروه سياسی  ." 
 هيچ گزارشی از پاسخ ايران به اين درخواست مخابره نشده است اما ايران که جنداهللا را تروريستی می داند در ارتباط با

با تروريست ها مذاکره نمی کند"سرباز گفته است که  16گروگانگيری اين  ." 
تاکنون ده ها نظامی، مقام دولتی و. جنداهللا هدف خود را احقاق حقوق قومی و مذهبی اقليت بلوچ در ايران عنوان می کند  

 غيرنظامی در عمليات خشونت بار اين گروه کشته شده اند
  
. 

راديو فردا

واکنش دولت نهم به جنجال درباره مدرک تحصيلی کردان

با  ، که طی روز های اخير گزارش هايی درباره صحت مدرک تحصيلی وزير جديد کشور ايران منتشر کرده است،الفسايت   
 .دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه و با شکايت معاونت حقوقی رياست  جمهوری فيلتر شد

مدرک دکتری افتخاری علی کردان، وزير  »صحت«وزارت کشور ايران روز شنبه تهديد کرده بود، کسانی که در زمينه   
طرح کنند، تحت تعقيب قضايی قرار خواهند گرفت» ادعاهای واهی «کشور جديد،  . 

  در دادسرایالفبا شکايت معاونت حقوقی رياست  جمهوری پرونده  ای برای مدير سايت  به گزارش خبرگزاری های ايران،
متوقف شد» الف«و با دستور بازپرس رسيدگی  کننده به پرونده، فعاليت سايت  کارکنان و رسانه مطرح . 

  که به احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس نزديک است، طی روز های اخير با استعالمالفسايت 
را رسما تکذيب کرده است  از دانشگاه آکسفورد نوشته بود که اين دانشگاه اعطای مدرک دکتری به علی کردان . 

کسانی«: اين در حالی است که محمدرضا رحيمی، معاونت حقوقی رياست جمهوری ايران، در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت  
 که اين تهمت را زده  اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعالم کرده  اند، در صورتی که صحبتی که آن ها مطرح

 «.کرده اند، نادرست است و در محکمه قضايی آن ها بايد اسناد خود را ارايه کنند

� « هم نشانه تنگ نظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگويی و هم نشانه حرکت) فيلتر شدن سايت الف(اين اقدام   
 «غير قانونی دادستان تهران است

 احمد توکلی، نماينده مجلس
نام بردالف از کجا شکايت شده است، از سايت  وی در پاسخ به اين پرسش که . 

 «عاجز بودن دولت از پاسخگويی»
اين اقدام هم نشانه تنگ  نظری دولت و هم نشانه عاجز« : گفت الفدر همين حال، احمد توکلی در واکنش به خبر توقيف سايت  

 «.بودن از پاسخگويی و هم نشانه حرکت غير قانونی دادستان تهران است
در» الف«سايت : مدرک تحصيلی وزير کشور گفت  بودن» جعلی« در پيگيری خبر الفاحمد توکلی با دفاع از اقدام سايت   

 روزهای اخير در اقدامی حرفه  ای و در راستای روشنگری تحقيقاتی را درباره مدرک دکترای حقوق آقای کردان مطرح کرد
 .و مستندات آن را نيز منتشر نمود

من به دادستان تهران هشدار می  دهم پا را از گليم قانونی«:  افزودفارسآقای توکلی در گفت و گو با خبرگزاری نيمه رسمی   
عرض خود می  برند و زحمت ما می. غير قانونی دست بردارد و اين کار زشت را جبران کند فراتر نگذارد و از اين کار  

 «.دارند 
 همزمان با اين تحوالت، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی ايران روز سه شنبه با صدور حکمی به طور رسمی

 .علی کردان را به سمت وزير کشور منصوب کرد
  از اين دانشگاه در اين مورد راديو فردادر همين زمينه، دفتر روابط عمومی دانشگاه اکسفورد بريتانيا در پاسخ کتبی به سوال

آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است« گفت که .» 
سه استاد اين دانشگاه با نام های پرفسورادموند«دفتر روابط عمومی دانشگاه آکسفورد در پاسخ کتبی خود افزوده است که   

 رولز، پرفسورآلن کاوی و پرفسورپيتر برايانت، در مقاطعی در استخدام اين دانشگاه بوده و تدريس می کرده اند اما هيچک از
 آنها در دانشکده حقوق اين دانشگاه تدريس نمی کرده اند و يا مسئوليتی نداشته اند و هيچک نيز مدارک دانشگاهی را امضاء و

 «.تاييد نمی کنند
هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلی يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلی «قانون مجازات   ۵٢٧طبق ماده   

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه های تحصيالت خارجی را جعل کند يا با
 . «علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت ، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد

در صورتی که مرتکب، يکی از کارکنان وزاتخانه ها يا سازمانها و«:اين ماده قانون مجازات اسالمی اضافه کرده است  
موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهای انقالب اسالمی باشد يا به نحوی از انحاء در جعل يا استفاده از مدارک



 واوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد
  
  

 «مجلس در باره مدرک کردان تحقيق می کند»
  

� « سه آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است و   
 استاد اين دانشگاه با نام های پرفسور ادموند رولز، پرفسور آلن کاوی و پرفسور پيتر برايانت، در مقاطعی در استخدام
 اين دانشگاه بوده و تدريس می کرده اند اما هيچ يک از آنها در دانشکده حقوق اين دانشگاه تدريس نمی کرده اند و يا

 «.مسئوليتی نداشته اند و هيچ يک نيز مدارک دانشگاهی را امضاء و تاييد نمی کنند

 دانشگاه آکسفورد در پاسخ به استعالم راديو فردا
بودن مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور جديد ايران، رييس» جعلی«از سوی ديگر ، به دنبال چند روز اعتراض به    

 .مجلس شورای اسالمی دستور تحقيق در اين زمينه را صادر کرد
 علی الريجانی طی حکمی خطاب به علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی، اين کميسيون

 .را مامور بررسی اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان کرده است
با توجه به دريافت برخی«: خبرگزاری های ايران در اين خصوص گزارش دادند که در حکم علی الريجانی آمده است  

 گزارش ها و ايجاد شبهات در مورد اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان وزير کشور، الزم است، کميسيون آموزش و تحقيقات
 با کمک وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری نسبت به اين موضوع تحقيق نموده، نتيجه را در اسرع وقت به مجلس شورای

 «.اسالمی گزارش نمايد
 انتقاد از وزير کشور جديد دولت نهم از نخستين ساعات پس از معرفی وی از سوی محمود احمدی نژاد برای کسب رای اعتماد

 .به مجلس با اظهارات روح اهللا حسينيان از نمايندگان حامی دولت آغاز شد
از معرفی وزرای پيشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارايی«: وی سه شنبه دو هفته پيش به خبرنگاران گفت  

 «.شگفت  زده شده  ام
اميدی به اينکه اين افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد«:  نيز همان روز به نقل از حسينيان گزارش دادمهرخبرگزاری 

.» 
 موج اصلی اعتراض به علی کردان سه شنبه هفته گذشته و در جلسه کسب رای اعتماد برای سه وزير دولت محمود احمدی
 .نژاد شدت گرفت که در آن برخی از نمايندگان، وی را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخالقی متهم کردند
 مهمترين نکته در اين ميان احتمال جعلی بودن مدرک دکترای حقوق آقای کردان از دانشگاه آکسفورد بود که مخالفان آن را

« در اين زمينه کردند» دروغگويی«دانسته و نامزد پيشنهادی پست وزارت کشور را به طور تلويحی متهم به » جعلی . 
 اين در حالی است که نمايندگان موافق با وزارت آقای کردان در همان جلسه ادعا کردند که ساعتی قبل از برگزاری جلسه رای

 .اعتماد مجلس، شبنامه ای در کازيو نمايندگان عليه وی پخش شده است
 .با اين حال علی کردان آن روز موفق به کسب رای اعتماد شد و به عنوان دومين وزير کشور دولت نهم کارش را آغاز کرد

وی تا پيش از تصدی.  سال معاونت اداری مالی آقای الريجانی در صدا و سيما را بر عهده داشت١٠علی کردان بيش از   
 .سمت وزير کشور، به عنوان معاون وزارت کار و قائم مقام وزارت نفت در دولت نهم مشغول به کار بود

  

علی کردان دکتری افتخاری دريافت نکرده است: کسفوردآ
2008اوت  12  

اصلی يا جعلی بودن مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور جمهوری اسالمی در ايران برپا  در پی جنجالی که موضوع  
 کرده است، دفتر روابط عمومی دانشگاه اکسفورد بريتانيا در پاسخ کتبی به سوال راديو فردا از اين دانشگاه در اين مورد گفت

آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است" که  ."  
سه استاد اين دانشگاه با نام های پرفسورادموند" دفتر روابط عمومی دانشگاه آکسفورد در پاسخ کتبی خود افزوده است که  

 رولز، پرفسورآلن کاوی و پرفسورپيتر برايانت، در مقاطعی در استخدام اين دانشگاه بوده و تدريس می کرده اند اما هيچک از
 آنها در دانشکده حقوق اين دانشگاه تدريس نمی کرده اند و يا مسئوليتی نداشته اند و هيچک نيز مدارک دانشگاهی را امضاء و

 ".تاييد نمی کنند
  علی کردان، وزير کشور دولت محمود احمد ی نژاد گفته است که از دانشگاه آکسفورد بريتانيا دکترای افتخاری دريافت کرده
 و روز يکشنبه نيز در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسالمی برای کسب رای اعتماد مجلس، نسخه ای از آن مدرک را

.نيز در ميان نمايندگان برای ثبوت گفته خود توزيع کرد



صادر کند اما با ترديد شماری از نمايندگان در اين مورد، سرانجام علی الريجانی ، رئيس مجلس مجبور شد دستور تحقيق را . 
  

اميرکبير

پيوستن گروه های گوناگون سياسی و مذهبی در برابر اليحه حمايت از خانواده

پيوستن گروه های مختلف سياسی و مذهبی به مخالفان اليحه حمايت از خانواده، بحث تحصن در برابر مجلس شورای اسالمی  
 .روز به روز جدی تر می شود

  
در پی اعالم شيرين عبادی مبنی بر تحصن در برابر مجلس شورای اسالمی، فاطمه راکعی، دبير جمعيت زنان مسلمان 

 »حتی اگر الزم باشد جلوی مجلس شورای اسالمی تحصن خواهيم کرد«:نيز اعالم کرده است نوانديش
  

زنان کشور . دولت اين بار با جريانی از زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دهند مواجه شد« :خانم راکعی گفته است
 ».ما هرگز اجازه تصويب اين اليحه را نمی دهند

  
مانع  نخستين بار است که همه گروه های زنان در ايران در مقابل يک حرکت سياسی اجتماعی قرار گرفته اند تا اين برای
 .شوند» حمايت از حقوق خانواده«اليحه  تصويب

  
مملکت تبديل به يک موش آزمايشگاهی شده و عده «: اعظم طالقانی نيز در اعتراض به طرح اين اليحه در مجلس گفته است

 ».وای بر آن ملتی که عده  ای نادان آن را اداره کنند.  ای نادان و جاهل بر آن حکومت می  کنند
  

اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه «  اليحه حمايت از حقوق خانواده که جنجال زيادی به پا کرده است،٢٣  بر اساس ماده
 ».دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد

  
در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت  «:در تبصره اين ماده آمده است

 ».ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است
  

مهريه های باالتر از «است که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از  ٢۵ماده بحث برانگيز ديگر، ماده 
  با افزايش ميزان مهريه به صورت  با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب» حد متعارف و غير منطقی

 .تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد
  

به موجب آيين نامه ای » وضعيت عمومی اقتصادی کشور«براساس اين ماده ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به 
   .خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادی و دارايی پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران می رسد

  
 شيرين عبادی

  
 مسئول؛ دولت يا قوه قضاييه؟ 
  

که اليحه حمايت از حقوق خانواده را می توان برآورد نگاه حکومت به مسائل  برخی از کارشناسان مسايل اجتماعی می گويند
 .زنان دانست

  
در حال تبيين مجدد مواضع  آن با اين همه، به دليل مخالفت های بسياری که با اين اليحه شده است، طراحان و اصالح کنندگان

 .خود هستند
  
از تالش برای حذف دو ماده الحاقی دولت به اليحه حمايت از خانواده  عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، هفته گذشته 

 .خبر داد
  

اليحه خوبی در قوه قضائيه تنظيم شد و بايد گفت حمايت از کيان خانواده و حمايت از کودکان از نکات برجسته اين «: وی گفت
اليحه محسوب می شود و در کل، اصل اليحه بسيار جامع است، اما دولت دو ماده به اين اليحه اضافه کرده است که اميدواريم 



 ».با تشخيص مجلس شورای اسالمی، اگر ضرورت دارد، اين دو ماده حذف شود
  

نيز که آقای جمشيدی مسئوليت تغيير اليحه را بر دوش دولت او گذاشت،  جمهوری اسالمی ايران، محمود احمدی نژاد، رييس
ما «: اعتماد که گفته بود اين ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل می کند، اظهار داشت روز يکشنبه در پاسخ به انتقاد روزنامه

سه شرط برای ازدواج مجدد گذاشتيم؛ اجرای عدالت، تمکن مالی و اجازه دادگاه تا ازدواج مجدد محدود  )در دو ماده الحاقی(
 ».شود

  
ديگر هيچ منعی برای ازدواج مجدد وجود «به عقيده وی، با تصويب اين قانون به شکلی که در قوه قضاييه تدوين شده بود 

 ».نداشت
  

ما حق نداريم در اليحه قوه قضائيه تغيير بدهيم، ولی اين کار را برای محدود کردن «: آقای احمدی نژاد در عين حال گفت
 ».ازدواج مجدد مردان انجام داديم

  
 »در توليد مخالف مهارت ستودنی«
  

مخالفت خود را با اين اليحه اعالم  گوناگون پيش از اين، شمار بسيار زيادی از فعاالن اجتماعی و سياسی زن با ديدگاه های
 .کرده بودند

  
 .اليحه را می ستايد اين» خالقيت طراحان« شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، حقوقدان و مدافع حقوق بشر،

  
يکدست با  تنظيم کنندگان اين اليحه مهارت خاصی در تنظيم اليحه ای داشته اند که همه اقشار جامعه،«:  گفتراديو فردااو به 

 ».آن مخالفت کنند
  

هرچند سال ها است که زنان سکوالر، ملی مذهبی ها و جريانات سياسی غير هم سو با حاکميت در مورد تضييع حقوق زنان 
هشدار می دهند، اما اين برای اولين بار است که زنان مذهبی نيز در کنار ساير گروه ها با يک اليحه حکومتی مخالفت می 

 .کنند
  

 اين اليحه خبر می دهند، ٢۵ و ٢٣تنها از اصالح دو ماده بحث برانگيز  در حالی که نمايندگان زن در مجلس شورای اسالمی
اين اليحه نياز به «:  گفتسرمايهمريم بهروزی، مشاور حقوقی و امور مجلس رييس جمهور و دبير جامعه زينب، به روزنامه 

 ».بازنگری و اصالح دارد
  

نامه ای به نمايندگان مجلس ارسال کرده ايم و معتقديم برخی از مواد اين اليحه بايد تغيير کند و حتی «: وی می افزايد
پيشنهادهايی برای تغيير مواد ارائه کرده ايم و اميدواريم نمايندگان مجلس با توجه به پيشنهادهای کارشناسی ما و قبل از مطرح 

 ».شدن اليحه در مجلس به نقص های موجود در اليحه آگاه شوند و آن را فعًال از دستور کار خارج کنند
  

دولت و مجلس موظف هستند به «:  گفته استايسکانيوزنيز به  فاطمه راکعی، دبيرکل انجمن جمعيت زنان مسلمان نوانديش،
چگونه مجلس ميتواند بدون   از تصويب اين اليحه ناراضی هستند، بررسی مشکل مردم بپردازند و در حالی که اکثر مردم

 »رضايت مردم کار خود را انجام دهد؟
  

 .به عقيده وی، تصويب اين اليحه باعث آشفتگی جامعه خواهد شد
  

قرار است جنس برتر از تمامی امتيازات «:  نوشتاعتمادفخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت، نيز در روزنامه 
البته اينجا رعايت عدل هم نشده و تنها متمولين و متمکنين رخصت بهره مندی از اين مزيت را دارند و شايد . برخوردار شود

کسانی که پيش از اين در خفا مرتکب عمل نامتعارف چند همسری شده و ديگر تاب پنهان داشتن آن را ندارند، قرار است پس 
 ».از تصويب قانون سينه سپر کنند و با اجرای احکام آن امتيازات معنوی هم عالوه بر امتيازات مادی کسب کنند

  
 نسرين افضلی، کارشناس مسايل زنان

  
 .که اين گونه زنان همه گروه های مذهبی و غير مذهبی در برابر اين اليحه صف آرايی کنند اما چه دليلی باعث شده است



  
همدلی در اين زمينه بين زنان ايجاد شده، زيرا آنچه در اين اليحه قيد شده «: می گويد شيرين عبادی در پاسخ به اين پرسش

کامال مغاير با اصول اسالمی است و آيت اهللا صانعی به صراحت فتوا داده اند که ازدواج دوم مردی که همسر دارد بدون 
 ».بنابر اين زنان مذهبی می توانند با خيال راحت با اين اليحه مخالفت کنند. موافقت همسر اول شرعا باطل و حرام است

  
تاکنون بحثی که ميان زنان «: گفت راديو فردابه   نسرين افضلی، کارشناس مسايل زنان، نيز در مورد داليل اين صف آرايی

سکوالر و مذهبی وجود داشت، اين بود که زنان مذهبی معتقد بودند ظرفيت های اسالم می تواند تمامی حقوق معنوی و مادی 
اما علی رغم مخالفت کامل بخشی از گروه های سکوالر با اين موضع، گروه های ميانه روتر معتقد بودند . زنان را تامين کند

تنها برداشت های خاصی از اسالم می تواند حقوق زنان را تامين نمايد که در حال حاضر اين گروه ها در راس قدرت نيستند و 
 ». اين گروه تنها با برانگيختن توده مردم می توانند مطالبات خود را به کرسی بنشانند

  
، سبب يک دست شدن نگاه »که در مورد زنان صورت گرفته  ناحقی عظيم و واضحی«به عقيده خانم افضلی، اليحه جديد و

در نتيجه آنها هم به . گروه های مختلف زنان در اين مورد شده که اصوال اراده ای برای احقاق حقوق برابر زنان وجود ندارد
اين نتيجه رسيده اند که بايد هم سنگر با ساير زنان در پی کسب حقوق خود باشند و اصوال نمی توان به اصالح حقوق زنان در 

 .داخل نظام اميدوار بود
  

مواجهه . حکومت در واقع شمشير را از رو بسته و رو در روی زنان ايرانی ايستاده است«: اين کارشناس مسائل زنان افزود
اين اليحه نه تنها حرکتی رو . بسيار شفاف در برابر مبارزات بيش از صد ساله زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق برابر است

 ».به جلو محسوب نمی شود، بلکه ده ها قدم عقبگرد در تاريخ است
  

 دخالت کند؟ که حکومت بخواهد در آن اما آيا وضعيت خانواده به آن حدی رسيده است
  

در نظر سنجی . در مطالبات و حرکت های زنان، ميل عظيمی به تغيير نشان داده می شود«: می گويد نسرين افضلی در پاسخ
زنان ايرانی خواهان .  درصد اين عده شغل را اولويت اول خود قرار داده اند٨٠ درصد از زنان شاغلند، اما ١٣ها که تنها 

نفقه گرفتن يک زن نيز . استقالل مالی هستند و اين يک نه بزرگ به چارچوب سنتی خانواده، نه بزرگ به نفقه گير بودن است
 ».يعنی تمکين، يعنی عدم نشوز در برابر مرد

  
در مجلس  بر اساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری های ايران، قرار است که اليحه حمايت از خانواده روز چهارشنبه

 .شورای اسالمی مطرح شود
  

 اما آيا اين حرکت اجتماعی زنان می تواند در برابر خواست قانونگذاران بايستد؟
  

مسلما وقتی چيزی مورد خواست همه «:خانم عبادی با تاکيد مجدد بر تحصن مقابل مجلس، اطمينان پاسخ مثبت داد و گفت
وقتی زنان سنتی، زنان مدرن، زنان سکوالر، مدافعان حقوق بشر با اين مساله مخالفت . جامعه باشد، به آن دست خواهند يافت
 ».کنند، حتما به پيروزی خواهند رسيد

  
 رها بختياری

 سورنا هاشمی، عضو انجمن اسالمی دانشگاه زنجان، بازداشت شد
در پی هجوم روزگذشته نيروهای امنيتی به منزل سورنا هاشمی، وی خود را به دادگاه انقالب زنجان: خبرنامه اميرکبير  

و دادگاه زنجان قرار نيابت به دادسرای تهران را نپذيرفت. معرفی کرد . 
  

امروز صبح، سورنا هاشمی، خود را به دادگاه انقالب زنجان معرفی کرد و براساس اخبار رسيده، اتهام وارده به وی، 
معاون خاطی دانشگاه (به غير از مدعی العموم، دکتر مددی. برانگيختن و تشويش اذهان عمومی عليه امنيت ملی بوده است

و دختر قربانی حادثه از دانشجويان دانشگاه زنجان شکايت کرده اند، اما هنوز ) همسر دکتر مددی(و خانم تبريزی ) زنجان
 .هيچ اطالعی از دليل شکايت آنها در دست نيست

  
از وضعيت بهرام واحدی، دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان و پيام شکيبا، عضو سابق انجمن اسالمی دانشگاه 

زنجان، حسن جنيدی و آرش رائيجی اطالعی در دست نيست و دادستان زنجان همچنان حاضر به هيچ نوع اظهار نظری در 
 .اين رابطه نيست



  
: محمد علی دادخواه، وکيل دانشجويان دانشگاه زنجان در رابطه با نوع بازداشت بهرام واحدی و سورنا هاشمی عنوان کرد

بازداشت بايد با داليل موجه و قانونی باشد و با توجه به قانون آيين دادرسی کيفری که آمره است و هيچ کس نمی تواند از آن 
عدول کند قبال به متهم ابالغ شود و پس از ابالغ مبادرت به جلب وی شود، متهم بايد بتواند در بدو ورود از مالقات وکيل، پدر 
و مادر خود و ديگر نزديکان خانوادگی بهره مند گردد و هر نوع اخذ اعالم و اقرار به جبر با توجه به صراحت قانون اساسی 

از سوی ديگر برابر مصوبات شورای انقالب فرهنگی مقرر بود که تخلفات . از درجه اعتبار و موضع استناد خارج است
 .دانشجويی از طريق کميته انضباطی مورد پيگيری و رهيابی قرار گيرد و بدوا پرونده به مراجع کيفری ارسال نگردد

  
دادخواه در رابطه با وضعيت پيگيری دادگاه که در زنجان ادامه خواهد داشت و متهمان به دادگاه انقالب زنجان احضار شده اند 

به نظر می رسد، با اندک دقتی نسبت به قواعد الزامی قانون آيين دادرسی کيفری، ماموران موظف در رفتار خود تجديد : افزود
نظر به اينکه برخی از متهمان در تهرانند و عسرت و مشقت متعددی از حيث کار و پيشه ای که هم . نظر روا خواهند داشت

اکنون عهده دار آن هستند رخ خواهد داد و قانون پيش بينی کرده که در چنين مواردی نيابت قضايی از مرجع تعقيب کننده به 
دادسرای حوزه اقامت متهم بدهند، امکان ارجاع پرونده در تحقيقات مقدماتی در دادسرای تهران به طور نيابت امکان پذير 

 .است
  
. 

اردکانی، پاريزی و شيخ االسالمی از اساتيد دانشگاه تهران بازنشسته شدند

 حکم بازنشستگی دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر ابراهيم باستانی پاريزی و دکتر علی شيخ االسالمی سه استاد برجسته
 .دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران صادر شد

  
دکتر محمد صادق ضيايی مشاور رئيس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر صدور احکام بازنشستگی برای دکتر 

 .رضا داوری اردکانی، دکتر ابراهيم باستانی پاريزی و دکتر علی شيخ االسالمی را تاييد کرد
  

همچنين گفته می شود برخی ديگر از اعضای هيئت علمی دانشکده ادبيات ادبيات دانشگاه تهران نيز در آستانه بازنشستگی 
قرار گرفته اند که در ميان آنها نام دکتر کريم مجتهدی، دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی، دکتر محسن جهانگيری و دکتر 

البته بازنشستگی اين اساتيد از سوی هيچ مرجع رسمی در دانشگاه تهران يا خود آنها . غالمحسين ابراهيمی دينانی ذکر می شود
 .تاييد نشده است

  
 برای تحصيل به دانشگاه تهران وارد شد و در رشته فلسفه به تحصيل پرداخت و در ١٣٣۴دکتر رضا داوری اردکانی در سال 

، دانشياری دانشگاه )گروه آموزش فلسفه( ١٣۴۶استادياری دانشگاه تهران از سال .  موفق به اخذ درجه دکتری شد١٣۴۶سال 
 . مراتب دانشگاهی دکتر داوری اردکانی است١٣۶٢ و استادی دانشگاه تهران از سال ١٣۵٠تهران از سال 

  
رياست دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سرپرستی کميسيون ملی يونسکو در ايران، مديريت گروه آموزشی 
فلسفه دانشگاه تهران، عضويت در شورای عالی انقالب فرهنگی، سردبيری مجله نامه فرهنگ، سردبيری مجله فرهنگ، 

مديريت عامل انتشارات علمی و فرهنگی، عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايران از بدو تأسيس و رياست 
 .فرهنگستان علوم از جمله اهم مشاغل و مسئوليت اداری، علمی، فرهنگی و آموزشی دکتر داوری اردکانی است

  
دکتر محمد ابراهيم باستانی پاريزی استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران نيز صاحب مجموعه آثار نظير پيغمبر دزدان، نشريه 
فرهنگ کرمان، راهنمای آثار تاريخی، دوره مجله هفتواد، تاريخ کرمان، منابع و ماخذ تاريخ کرمان، سلجوقيان و غز در 

تصحيح و تحشيه جغرافی (، جغرافيای کرمان )تصحيح و تحشيه تاريخ شيخ يحيی، چاپ سوم(کرمان، فرماندهان کرمان 
، تاريخ شاهی قراختائيان، تذکره صفويه )انجمن آثار ملی جلد اول(، گنجعلی خان، وادی هفت واد )١٣٨۴وزيری، چاپ پنجم 

 .کرمان و صحيفه االرشاد است
  

مجموعه هفتی ابراهيم باستانی پاريزی شامل خاتون هفت قلعه، آسيای هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت سر، کوچه هفت 
 .پيچ، زير اين هفت آسمان و هشت الهفت مجموعه ای آشنا برای اهالی فرهنگ و ادب است

  
همچنين حجت االسالم دکتر علی شيخ االسالمی نيز که رياست دانشکده ادبيات و علوم انسانی را عهده دار بود به جمع استادان 

 .بازنشسته دانشگاه تهران پيوست



  

  
نفجار تورم؛ نابودي اقتصادهاي نوظهورا

« »رونالد ريگان«اين سخن » به خشني يك آيف قاپ، به ترسناآي يك دزد مسلح و به آشندگي يك قاتل  
شايد تاآنون شخصي اين چنين درباره تورم سخن نگفته باشد. رئيس جمهوري اسبق آمريكا درباره تورم است  

رو به روست آه بسيار» تورم«ولي اآنون پس از سال ها عبور از رآود جهاني بار ديگر دنيا با معضلي به نام   
 .خشن تر از توصيف ريگان در حال نابودي اقتصاد جهاني است

تا همين اواخر روساي بانك هاي مرآزي تصور مي آردند آه اين جاني تبهكار را تا پايان عمرش به پشت ميله هاي زندان 
فرستاده  و به مدد اتخاذ سياست هاي پولي مناسب، تورم جهاني را در حد پاييني نگه داشته اند؛ اما اين آيف قاپ دوباره بازگشته 

 .است
اآنون آه آمريكا با رآود اقتصادي مواجه شده، رشد در ساير اقتصادهاي آشورهاي توسعه يافته نيز آند و تورم رو به افزايش 

در راه  1970، رآود تورمي دهه   اين مساله امروزه در بين آارشناسان اقتصادي آنقدر جدي است آه هشدار مي دهند. است
صندوق بين المللي پول پس از بررسي عوامل آاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم جهاني در گزارشي اعالم آرد آه در . است

بخش زيادي . درصد رسيده است 5/5شرايطي آه رشد اقتصادي جهان رو به آاهش گذاشته است، نرخ جهاني تورم به بيش از 
 .درصد رسيده است 7از فشارهاي تورمي متوجه آشورهاي در حال توسعه شده و نرخ تورم در اين آشورها به بيش از 

در همين حال به رغم مقاومت آشورهاي در حال توسعه در برابر بحران هاي مالي آشورهاي توسعه يافته، افزايش قيمت سوخت 
اقتصادهاي در حال توسعه به عنوان منبع جذب پس اندازهاي . و مواد غذايي موجب رشد تورم در اين آشورها نيز شده است

جهاني، توانايي زيادي در پشت سرگذاشتن شوك هاي مالي بين المللي دارند اما مكانيسم مقاومت در برابر شوك قيمت آاالها 
 .ديگر، مثل گذشته جواب نمي دهد و آاربرد ندارد

اين گزارش مي افزايد، به عالوه رشد تقاضاي انرژي و آاالها در اقتصادهاي در حال توسعه مثل چين و هند مانع مهمي در 
پرداخت يارانه . رشد اقتصادي آشورهاي در حال توسعه متمرآز بر مصرف انرژي است. برابر آاهش قيمت هاي جهاني است

انرژي تاثير زيادي در افزايش مصرف انرژي در آشورهاي در حال توسعه دارد و اآنون آشورهاي توليدآننده نفت بايد نظام 
سرمايه گذاري در بخش نفت را اصالح آنند و همچنين بايد همكاري بيشتري بين شرآتهاي ملي و بين المللي نفتي ايجاد شود تا 

 .بازار نفت نيز به آرامش برسد
ميالدي، يعني زماني آه هزينه سنگيني به خاطر افزايش 70رئيس بانك مرآزي اروپا درباره اشتباهات دهه» ژان آلود تريشه«

مخاطب سخنانم روساي بانك هاي مرآزي آشورهاي ثروتمند هستند، اما « :تورم بر اقتصادها تحميل شد، هشدار داده و مي گويد
اگر ارقام را صحيح محاسبه آنيد، . واقعيت اين است آه سياست گذاران آشورهاي نوظهور بايد به اين مساله بيشتر توجه آنند

او نيز معتقد است آه علت اصلي افزايش » .دوسوم جمعيت جهان در آينده اي نه چندان دور از نرخ تورم بسيار باال رنج مي برند
 .شديد قيمت هاي غذا، بهاي نفت است آه از مرز يكصد دالر براي هر بشكه گذشته است

اما نگراني تريشه از اين است آه افزايش تورم انتظارات را از تورم باال مي برد و منجر به تقاضاي بيشتر براي پرداخت و 
در آن زمان اشتباه روساي بانك هاي . ميالدي روي داد70افزايش دستمزدها مي شود؛ و اين همان اتفاقي است آه در دهه 

مرآزي اين بود آه آنقدر سياست هاي پولي خود را آسان اتخاذ آردند آه افزايش قيمت  نفت به سرعت به قيمت ساير اقالم 
 .تسري يافت

ازسوي ديگر بسياري از سياست گذاران در بازارهاي نوظهور، افزايش نرخ تورم را به عنوان يك شوك آوتاه مدت عرضه 
در عوض آنها از آنترل قيمت ها و تخصيص يارانه . مي بينند و بنابراين نياز چنداني را براي افزايش نرخ بهره احساس نمي آنند

در اين ميان اقتصادهاي نوظهوري آه پولشان بيشتر به دالر وابسته است مانند آشورهاي . براي آاهش قيمت ها استفاده مي آنند
 .آسيايي و حوزه خليج فارس، شاهد بيشترين افزايش قيمت ها هستند

. بنا بر گزارش بانك جهاني، طي ماه هاي اخير عوامل مالي نيز نقش مهمي در نوسان قيمت نفت و ساير آاالها داشته است
آاهش ارزش دالر موجب شد تا سرمايه هاي سرگردان زيادي به بازار نفت، طال و محصوالت آشاورزي وارد شود؛ سفته 

بورس  بازان جهاني براي آسب سود بيشتر و بازگشت سرمايه  . بازي و داللي ها نيز نقش مخربي را در اين ميان ايفا آردند
اوراق قرضه در اقتصادهاي نوظهوربه خاطر . دست به اقداماتي مي زنند آه بيشترين صدمه را به بدنه اقتصاد وارد مي آند

ساختار غلط تحت فشار هستند واين مساله زندگي را براي بانك هاي مرآزي آشورهاي ثروتمند دشوار و جهان را با رآود 
 .اقتصادي مواجهه آرده است

اآنون و درشرايطي آه يك قاتل سريالي اقتصادي آزادانه مي گردد، روساي آشورها بايد سياست هاي پولي را سخت تر آنند و 
نرخ تبادل ارزها را افزايش دهند؛ امري آه با در نظرگرفتن ثبات سياسي جهان و عدم همبستگي آشورها محال به نظر 

 .مي رسد
 مريم جعفري

    دسترنج



 شهاب نيوز
44جديت نظام در اجرای سياست های اصل   

رهبری خواستند مدتی با دولت مدارا کنيم، اين مدت تمام شده است: اشمیه  
  

  آيت اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز دوشنبه در جمعشهاب نيوز ـ
تاکيد کرد مدت مدارای مجمع تشخيص با دولت نهم در زمينه نظارت برای اجرای فعاالن اقتصادی خراسان رضوی  

قانون اساسی به پايان رسيده است 44سياست های اصل  .

 بر اساس گزارشی که توسط روزنامه خراسان منتشر شده،  هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در جمع فعاالن اقتصادی خراسان
  در دولت مدارا آرده ايم به نقل از٤٤ سال است در مورد نظارت بر اجرای سياست های اصل ٣رضوی با اشاره به اين آه 
معظم له در ابتدای فعاليت دولت نهم از ما خواستند مدتی با اين دولت مدارا آنيم: مقام معظم رهبری گفت . 

می توانيم بگوييم اين مدت تمام شده است: وی در ادامه درباره نحوه نظارت مجمع توضيحاتی ارائه آرد و افزود . 

مجلس هفتم و: آيت اهللا هاشمی رفسنجانی با اشاره به اين آه هم دولت خاتمی و هم دولت فعلی نظارت مجمع را برنتافته اند، گفت  
 .هشتم هم گفته اند نمی توانيد ما را مورد نظارت قرار دهيد

 . از قانون فاصله داريم٤٤هميشه گفته ايم در مورد اجرای اصل : وی افزود

  را به بخش خصوصی تحويل دهد٤٤ سال همه موارد صدر اصل ٥قرار بود دولت ظرف مدت : هاشمی رفسنجانی ادامه داد
. ساله دولت نيز تمام شده است٥ولی تاآنون موارد زيادی در اختيار دولت باقی مانده است در حالی آه فرصت 

قرار بود: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين آه برای موارد متعددی زمان بندی مشخص شده است، گفت  
  سال اين وابستگی بيشتر شده است هر چند٥ سال آمتر شود ولی با گذشت ١٠اتكای بودجه جاری دولت به نفت ظرف مدت 

 .ممكن است آماری بدهند و بگويند اين گونه نيست

  درصد از ارزهای نفتی در بودجه دولت منظور می شود آه اگر٨٣بانك مرآزی آمار داده است : هاشمی رفسنجانی افزود
.چيزهای ديگری آه به حساب نمی آورند را نيز حساب آنيم بيشتر می شود

دولت اگر می خواست به چشم انداز توجه آند بايد انبوهی از ذخاير ارزی می داشتيم آه به بخش خصوصی داده: وی ادامه داد  
.شود و دولت نيز می توانست از ماليات آن ها استفاده آند

هدفمند آردن يارانه ها هم آه تبديل به يك جراحی شده است و معلوم نيست چقدر خونريزی: هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت  
.دارد

هدفمند آردن يارانه ها بايد به صورت تدريجی انجام شود: وی تاآيد آرد . 

همان: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين آه اولين برنامه سند چشم انداز در دولت خاتمی نوشته شده بود، گفت  
 . درصد راه را رفته بوديم ولی اين گونه نشد٢٥برنامه خوب بود و اگر اجرا می شد االن 

دولت آه عوض شد مشخص بود در مسير چشم انداز حرآت نمی شود: وی افزود .

شاخص ها را در بخش های مختلف: هاشمی رفسنجانی نظارت بر عملكرد دولت و مجلس را نيازمند به شاخص دانست و گفت  
 .مشخص آرده ايم ولی بايد به تاييد مقام معظم رهبری برسد تا مجلس آن ها را در قانون مراعات آند

 وی وضعيت بهره وری در آشور را ضعيف توصيف آرد و با مقايسه برخی بخش های اقتصادی دولتی و خصوصی با يكديگر
. درصدی بهره وری در رشد اقتصاد محقق می شود٥/٢اگر بخش خصوصی قدرتمند داشته باشيم سهم : گفت

االن شبه دولتی ها به دنبال تصاحب بخش های دولتی: رئيس مجلس خبرگان به انتقاد از خصوصی سازی دولت پرداخت و گفت  
.در واگذاری ها هستند

  ساله توسعه آشور با عنوان طرح تمدن٢٥ برای طراحی برنامه ٧٥هاشمی رفسنجانی هم چنين از برنامه دولت خود در سال 
اين ايده پس از من پيگيری نشد و آتابی آه به اين منظور تهيه آرده بوديم هم اآنون خاك:بزرگ اسالمی خبر داد و گفت



.می خورد

  ساله توسعه داشتيم ولی هم اآنون فقط چشم اندازی داريم آه٢٥اگر اين طرح آن موقع تصويب می شد االن برنامه : وی افزود
 .افق را ترسيم آرده است


