واكنش ايران به ادعاي رابرت گيتس

به مناسبت شهادت دكتر مصطفي چمران

تهديد هيچ كشوري نيستيم

تابلوی چمران

مصطف��ی چمران يك ش��خص نيس��ت ،يك اتفاق نيس��ت ،يك
اس��تثنا نيست ،يك پديده غيرقابل باور هم نيست .چمران را اگر
از پشت قابهای تنگ نگاه نكنيم بعد از سالها از شهادتش هنوز
تماشايی است .هنوز برای امروز ما ،برای دردهاي ما ،برای كوچه
پسكوچههای اين ش��هر ،ب��رای دلتنگی آدمهای دهه  80حرف
دارد .چمران از معدود انس��انهايی است كه شانس اين را داشته
ك��ه خوبیهای يك زندگی زمينی را تجربه كند .از تولد تا مرگ
در همين صفحه
چمران تابلويی ترسيم شده كه تجربيات ...

احمد وحيدي وزير دفاع ايران روز گذشته ادعاهاي اخير همتاي
امريكايياش در خصوص احتمال هدف قرار گرفتن اروپا توس��ط
موشكهاي ايراني را رد كرد .وحيدي تاكيد كرد گيتس به دنبال
به راه انداختن جنگ رواني اس��ت و موشكهاي ايران به منظور
دفاع از كشور در مقابل تهديدهاي نظامي طراحي شده و تهديدي
براي هيچ كش��وري نيس��ت .به گزارش خبرگزاري فرانسه رابرت
گيتس وزير دفاع امريكا بار ديگر ادعا كرده اس��ت موش��كهاي
ايران از توانايي هدف قرار دادن خاك كشورهاي...
صفحه3
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تيترها
احتمال ازسرگيري خشونتها در جنوب قرقيزستان

انگشت اتهام واشنگتن
به سوي باقياف نشانه رفت
صفحه 6

عزم برخي از نمايندگان براي لغو تصميم دولت

نميگذاريم حقوق كاركنان
كمتر از تورم باشد
صفحه 3

جام جهاني فوتبال

برنامه امروز
اسلواكي  -پاراگوئه (ساعت  ،16گروه)F
ايتاليا  -نيوزيلند (ساعت  ،18:30گروه)F
برزيل  -ساحلعاج (ساعت  ، 23گروه)G
نتايج ديروز
هلند  - 1ژاپن 0
غنا  - 1استراليا 1
كامرون  -دانمارك

در صفحات بخوانيد
بازيگري كه همه را
مسحور ميكند
جمشيد مشايخي

ايدههاي
پرتابشده

صفحه آخر

قدم بخير
مادر من بود
علي عبداللهي

صفحه آخر

حرف اول

تابلوی چمران

ش�رق :مصطفی چمران يك شخص نيس��ت ،يك اتفاق
نيست ،يك استثنا نيست ،يك پديده غيرقابل باور هم نيست.
چمران را اگر از پشت قابهای تنگ نگاه نكنيم بعد از سالها
از ش��هادتش هنوز تماشايی اس��ت .هنوز برای امروز ما ،برای
دردهاي ما ،برای كوچه پسكوچههای اين شهر ،برای دلتنگی
آدمهای دهه  80حرف دارد .چمران از معدود انسانهايی است
كه ش��انس اين را داش��ته كه خوبیهای يك زندگی زمينی را
تجربه كند .از تولد تا مرگ چمران تابلويی ترس��يم ش��ده كه
تجربيات نهفته در آن هر انس��انی را به وادی رش��ك و غبطه
میب��رد كه اين همه اتف��اق متضاد چگون��ه میتواند در يك
زندگی و در يك ش��خص جمع شود .از كوچه پسكوچههای
سر پولك بازار آهنگرها در تهران تا دانشگاه بركلی در كاليفرنيا.
از بيابانه��ای برهوت مصر تا ويرانه های بيروت و جبل عامل.
از كاخ نخس��توزيری تا شبهای تاريك پاوه .از شورای عالی
دفاع و كاخ مجلس تا دهالويه و ش��هادت؛ زندگی چمران يك
زندگی شاعرانه اس��ت .نقل است كه مهندس مهدی بازرگان
به عنوان استاد دانشگاه فنی به كمتر كسی نمره  20میداده
است اما در امتحانات پايان ترم و در كارنامه مصطفی چمران
نمره  22ثبت میش��ود .مصطف��ی چمران در امتحان خودش
 20م��ی گيرد و دو نمره هم تش��ويقی برای جزوه منحصر به
فردش .چمران در هر حوزهای كه وارد میشود همين نمره را
میگيرد .او تا عالیترين سطح تحصيلی در معتبرترين دانشگاه
دنيا با نمره ممتاز پيش میرود .رش��تهای كه چمران در آن و
در سال  1339فارغالتحصيل میشود هر دانشجويی را وادار به
تعظيم در برابر جهد و كوشش او میكند؛ دكترای الكترونيك
در فيزيك پالسما در دانشگاه بركلی .ادامه در صفحه 2

سرمقاله

با حكم قوه قضائيه اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد متوقف شد

مصيبت ثروت كالن افغانستان

مخالفان جاسبي
پشت در بسته دانشگاه آزاد

فرزانه روستايي

گزارش احسان شريعتي
از سالمرگ پدر

www.froostaee@yahoo.com

شريعتي
بعد از  33سال

دانش��گاه را فراهم كرده است .اعضاي
شرق :سكوت دانشگاه آزاد در ماههاي
انتخاب ش��ده از طرف ش��وراي عالي
گذشته نتيجه داد .انزواي خودخواسته
دانشگاه آزاد در روزهاي اخير قصد دارد
انق��الب فرهنگي رويك��رد نزديك به
مسووالن دانشگاه آزاد و مصاحبههاي
پ��ي در پي اعضاي جدي��د هيات امنا استفساريهاي به مجلس بفرستد تا درباره دول��ت دارند و كمترين خواس��ته آنها
هيچ كدام باعث نشد تا هيات موسس «اختيارات شوراي عالي انقالب فرهنگي» پايان دادن به رياست عبداهلل جاسبي
راهكاره��اي جلوگي��ري از اج��راي نظر بدهد .دانشگاه آزاد از مجلس ميخواهد در دانش��گاه آزاد اس��ت .پيش از آنكه
درباره اختيارات شوراي عالي انقالب
دادگاه حكم به توقف اجراي اساسنامه
اساس��نامه جدي��د را پيگي��ري نكند.
يكي از اي��ن راهكارها ارائه مدارك به فرهنگي و اينكه آيا ميتواند اساسنامه اين جديد دانشگاه آزاد را صادر كند رئيس
دانشگاه را اصالح كند و آن را به صورت
هيات موس��س دانشگاه آزاد از امضاي
دادگاه و دي��وان عدالت اداري بود كه
قانون ابالغ كند ،تصميمگيري كند.
اح��كام اعضاي جديد هيات امنا س��ر
روز گذش��ته نتيجه آن مشخص شد.
باز زده بود .امضا نش��دن احكام ايشان
بر اس��اس دس��تور ش��عبه  29دادگاه
به معني رس��ميت پيدا نكردن حضور
عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد
آنها در دانش��گاه بود و بدون اين حكم
بهشتي تهران اجراي اساسنامه جديد
نميتوانس��تند جلسات خود را برگزار
دانش��گاه آزاد اسالمي مصوب شوراي
كنن��د .اما با گذش��ت نزديك به يك
عالي انقالب فرهنگي به صورت موقت
ماه از انتخابشان هاشميرفسنجاني
متوقف خواهد ش��د .بنابراين «اجراي
در مقام رئيس هيات موسس دانشگاه
اساس��نامه اخيرالتصويب دانشگاه آزاد
اس��المي تا رس��يدگي و ص��دور راي ماهوي و قطع��ي دادگاه آزاد از امضاي اين احكام امتناع كرد و به انتظار نتيجه اقدامات
متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلي به كار حقوقي و رايزنيهاي سياس��ي هيات موس��س نشس��ت .هفته
خ��ود ادامه خواهد داد ».بنا بر اعالم دبيرخانه هيات موس��س آينده همچنين موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد در كميسيون
دانش��گاه آزاد اس��المي اين دادخواست از طرف هيات موسس آموزش و تحقيقات مجلس به بحث گذاشته خواهد شد .پيش
به اين شعبه دادگاه ارائه شده است .بر اساس اساسنامه جديد از اي��ن مجل��س طرح «اجازه وقف اموال در اختيار موسس��ات
دانشگاه آزاد ،انتخاب برخي اعضاي هيات امناي اين دانشگاه به غيردولتي غيرانتفاعي» را كه ناظر به وقف اموال دانش��گاه آزاد
شوراي عالي انقالب فرهنگي سپرده شده است .اين موضوع با بود با قيد دوفوريت در دستور كار خود قرار داد كه يك فوريت
توجه به تركيب جديد اعضاي اين هيات زمينه تغيير مديريت آن به تصويب رسيد.
ادامه در صفحه 19
عكس :مهدي حسني ،شرق

اميرهوشنگ افتخاريراد

صفحه 8

سال پنجم شماره پياپي  992شماره  68دوره جديد  20صفحه  600تومان

گزارشي از برابري ثروت زيرزميني افغانستان با عربستان

سه هزار ميليارد دالر ثروت در جنوب افغانستان
بهروز بهزادي :وزير معادن افغانستان روز پنجشنبه
گزارشهاي��ي را كه درباره ارزش معادن آن كش��ور
منتش��ر ش��ده بود ،تايي��د كرد .به گفت��ه او ارزش
اي��ن معادن كه به گفته كارشناس��ان اصليترين و
باارزشترين آن معدن بزرگ ليتيوم اس��ت ،به سه
هزار ميليارد دالر ميرس��د .گزارشهايي كه درباره
معادن افغانس��تان ،به ويژه معدن ليتيوم اين كشور
از يكي دو هفته پيش منتشر شد ،با تعجب و شادماني جهانيان
بهخصوص شركتهاي استحصال معادن دنيا روبهرو شد .نخستين
گزارش را در اين زمينه روزنامه امريكايي نيويوركتايمز منتشر
كرد .خبرنگار اين روزنامه كه به برخي از گزارشهاي وزارت دفاع
امريكا درباره وجود يك رشته معادن باارزش ليتيوم در افغانستان
دست يافته بود ،گمانهزني ابتدايي ارزش اين معدن را يك تريليون
دالر اعالم كرد و نوش��ت كه متخصصان پنتاگون پس از مدتي
بررس��ي اين معدن را كه در يكي از پرآش��وبترين بخشهاي
افغانس��تان و در نزديكي مرز پاكستان قرار دارد ،يافتهاند .محل
اس��تقرار اين معدن جايي اس��ت كه در كنترل نيروهاي طالبان
اس��ت و جنگهاي ش��ديدي در اين منطقه در جريان است .در
واقع ارتش پاكستان از جنوب و نظاميان امريكايي از شمال اين
منطق��ه را زير آتش نيروهاي هوايي و توپخانه دارند .در گزارش
نيويوركتايمز آمده بود كه پس از به قدرت رسيدن طالبان در
دهه  1990يك تيم زمينش��ناس افغ��ان متوجه وجود معادن
غني اين كش��ور شده بودند كه در سال  2001اين اطالعات را
در اختيار كتابخانه ملي افغانس��تان قرار دادند .در س��ال 2004
زمينشناس��ان ارتش امريكا براس��اس گزارش موجود به محل
رفتند و با دستگاههاي دقيق متوجه وجود معادن بزرگ ليتيوم
و البته طال و مس در منطقه ش��دند .به گزارش نيويوركتايمز
اما معادن غني و باارزش ليتيوم افغانستان در استان غزني قرار
دارد .نيويوركتايمز همچنين به نقل از يك متخصص امريكايي

نوش��ت كه با كش��ف ذخيره معادن افغانستان ،اين
كش��ور از نظر ثروت تبديل به عربس��تان سعودي
دوم در منطقه خواهد ش��د .در همين گزارش آمده
بود كه معدن ليتيوم افغانس��تان ،بزرگترين معدن
ليتيوم دنيا است.به عقيده كارشناسان وزير معادن
افغانستان روز پنجشنبه آمده بود تا به جنجالهاي
موجود درباره ليتيوم اين كشور پايان دهد ،چرا كه
پارهاي گزارشها حاكي از آن بود كه امريكا از پيش متوجه وجود
معادن عظيم طال ،مس ،آهن و به ويژه ليتيوم در افغانستان شده
بود و حمله نظامي به افغانس��تان نگاهي به اين معادن داش��ته
است ،چرا كه امريكا نميتواند از سه تريليون دالر ارزش معادن
افغانس��تان چشم بپوشد .به همين دليل وزير معادن افغانستان
روز پنجشنبه گفت بررسي زمينشناسان پنتاگون به درخواست
دولت افغانستان صورت گرفته است و خواست اين پيام را برساند
كه معادن موجود افغانستان تازه شناسايي شدهاند .اين درحالي
اس��ت كه گزارشهاي ديگري حاكي از آن بود كه حمله ارتش
سرخ به افغانستان نيز ناشي از شناسايي معادن اين كشور بوده
است و امريكا زماني كه متوجه قصد شوروي در اين زمينه شد با
كمك به طالبان كه جماعتي اندك در افغانستان بودند ،درصدد
بيرون كردن ارتش سرخ برآمد و بعدا ً حوادث فروپاشي شوروي
به خروج اين ارتش كمك كرد و از همان زمان امريكا در تدارك
ورود به افغانستان بود كه اين امر با تصميم جرج بوش پسر در
س��ال  2001ميس��ر و ارتش امريكا وارد افغانستان شد .تحليل
محافل خبري درباره معادن افغانستان به ويژه معادن ليتيوم اين
كشور زماني ش��دت گرفت كه شبكه راديويي  WDR2آلمان
هفته گذشته ضمن اعالم كشف اين معادن گفت از ليتيوم براي
ساخت سيستمهاي دقيق كامپيوتري ،سالحهاي دقيق و مدرن
جنگي ،تلفن همراه ،لپت��اپ و خودروهاي برقي كه توليد آنها
تازه شروع شده است ،استفاده ميشود .ادامه در صفحه 3

گروه سياس�ي 29 :خرداد  89سيوس��ومين سالياد دكتر
در سكوت و تامل برگزار شد؛ سكوتي وزين كه هيچ پارازيت
هوش��مندي نميتوانس��ت آن را بشكند .س��كوتي سرشار از
ناگفتهها و بزرگداش��تي گوياتر از هر سالگرد پرسر و صداي
ديگر 33 .س��ال پي��ش در چنين روزي پيك��ر بيجان علي
ش��ريعتي را كه اندي پيش��تر از ظلمت زندان سكندر پريده
بود ،نقش بر زمين يافتند .جان او گويي براي هميشه رخت
بربسته و تا ملك سليمان رفته بود ،اما هر بار به ميان جامعه ما
و نسلهاي جوان و حقيقتجوي ما بازميگشت ،فرود ميآمد
و ققن��وسوار در ه��ر پرونده فكري و اجتماعي اين مرز و بوم
دوباره زاده ميش��د و حلولي مكرر و حضوري مدام مييافت.
بدينسان شاهدي كه براي «آزادي و عدالت و معنويت» شهادت
داده بود ،ديگر به نماد «نهضت» در برابر «نظام» بدل شده بود.
نادر روشنفكري بود كه نام و يادش اينچنين در دلهاي مردم
جايگرفته و خانه كرده باش��د و كلمات و تصاويرش بر سر و
دوش امواج ميليوني مردم حمل شده باشد و در فقدانش يكصدا
سلمان
سروده باش��ند..« :آغاز بيداري! .»...پس دشمنان آن
ِ
ابوذروش ،مدافعان اس��تبداد و استثمار و «استحمار» (خصم
اصلي) ،اگر او را در چهره تكتك تشنگان آزادي ،گرسنگان

عدالت و جويندگان آگاهي و معنويت بازنميشناختند ،زودتر
مرده بودند .و به اين گونه بود كه ش��ريعتي محل همرايي و
اجماعي ظاهري شد ،ظاهري اما سرشار از متناقضنماها .به
راستي در ميانه و ميدان همه «من»هاي دروغين ،پيام نهايي
و بينش پنهان در پس آن «منش» راستين كدام بود؟ بزرگي
يك انديش��ه را نه با انديشههاي انديش��يده و بيان و مفهوم
ش��دهاش ،كه بيشتر با ظرفيتهاي مسكوت و «نينديشيده»
ماندههاي��ش بايد س��نجيد .و ش��ريعتي را ك��ه متفكري بود
دائمالسفر ،در سير و صيرورتي مستمر و در گفتوگوي مدام
با خود و با ديگران ،از «حرفهايي كه براي نگفتن» داش��ت،
ميتوانستي شناخت .وفاداري به يك مسير فكري از نخستين
نوش��تهها ،مانند «ابوذر» تا آخرينش��ان همچون «حر» ،اين
توهم را دامن ميزد كه گويي بر يك نقطه ايس��تاده و گامي
به پيش برنميدارد .از نش��انههاي بزرگي يك تفكر هم البته
يكي همين خصيصه است :بر سر موضع خود ايستادن و يك
ايده را مصرانه تا اعماق كاويدن يا يك س��تاره را تا به عرش
آسمان پيگرفتن .منحني خط سير فكري «شمع» ،شريعتي-
مزيناني -علي ،هنوز هم در پژوهشهاي ژرفكاوانه به روشني
الزم ترسيم نشده است.
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مذاكره تلفني متكي و وزير خارجه تركيه
احمد داووداوغلو بعدازظهر ديروز پيرامون چگونگي ادامه رايزني ها با وزير امور خارجه
ايران گفت وگو كرد و در اين تبادل نظر راهكارهاي مختلف پيرامون جايگاه بيانيه تهران به
عنوان گزينه اي شايسته و نافي رويكردهاي شكستخورده تقابلي مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش ايس��نا منوچهر متكي همچنين در اين مكالمه تلفني از مقامات كش��ورهاي
تركي��ه و برزي��ل به دلي��ل راي منفي ب��ه قطعنامه غيرقانوني ش��وراي امني��ت عليه ملت
ايران تش��كر كرد و به ظرفيت هاي فراوان كش��ورهاي مس��تقل براي توسعه همكاريهاي
همهجانبه اش��اره كرد.

اگر بشنويد كه در جهان تاكنون
فقط  10معدن برليوم كش��ف شده
اس��ت و دو ت��اي آن در ننگره��ار و
لقمان افغانس��تان قرار دارد احتماالً
نگاه متفاوتي نس��بت به افغانستان
خواهي��م داش��ت و نيز اگ��ر مطلع
شويم كه دو استان فوق به غير از برليوم يكي از معدود معادن
ليتيوم را نيز در خود جاي داده اس��ت باز هم نگاه متفاوتتري
نس��بت به افغانس��تان خواهيم داش��ت .ذخاي��ر دو فلز لوكس
گرانقيمت فوق در افغانس��تان به قدري غني اس��ت كه حامد
كرزي رئيسجمهور اين كش��ور گفته است عربستان پايتخت
نفتي جهان و افغانس��تان پايتخت ليتيوم جهان اس��ت .كاربرد
ليتيوم را در باتريهاي حساس و ماشينهاي بسيار ظريف مانند
ماشينحساب بسيار شنيدهايم اما الزم به يادآوري است كه برليوم
فلز بسيار گرانقيمتي است كه فقط در تاسيسات اتمي كاربرد
دارد و به درد هيچ كشوري نميخورد اال به درد صنايع نظامي
بس��يار مدرن و نيز تاسيسات هستهاي امريكا و كشورهاي رده
اول اروپا .فيزيكدانان ميگويند فلزهاي راديواكتيو مانند برليوم
بسيار سردتر ميسوزند و به همين دليل انرژي بسيار بيشتري
از آن تحصيل ميشود و از اين لحاظ عنصري حيرتآور است.
بر اين اس��اس حال ديگر ميتوان فهميد چ��را امريكاييها در
افغانس��تان اين خسارات عظيم را تحمل ميكنند ،تلفات قابل
توجه سربازان را به جان ميخرند و به رغم اينكه در بسياري از
موارد به نظر ميرسد اين كشور را نميتوان به راه راست هدايت
كرد همچنان با خونس��ردي شرايط ناامن و بيثبات و پيچيده
اين كشور را تحمل ميكنند و هر روز تجهيزات جديدي به اين
كشور طالبانزده ميفرستند .بارها اين سوال مطرح بوده است
كه آيا امريكاييها واقعاً در سال  2011عقبنشيني از افغانستان
را آغاز خواهند كرد ،در حاليكه عمق و سايز سفارت امريكا در
كابل و نيز كنس��ولگري اين كش��ور در هرات داللتي بر اين امر
ندارد كه احتماالً امريكاييها قرار است روزي اين كشور را ترك
كنند .ارزيابي موسس��ه جغرافيايي اياالت متحده ( )USGSبا
انتش��ار گزارش اخير خود در مورد حج��م حيرتانگيز ذخاير
معدني گرانقيمت افغانس��تان نگاه استراتژيك به افغانستان را
به صورت بنيادي متحول ساخت و افغانستان را بعد از كويت و
عربستان به يكي از حساسترين مناطق استراتژيك كره زمين
مبدل ساخت؛ حساسترين به اين لحاظ كه آينده از آن كشوري
است كه منابع افغانستان را در اختيار داشته باشد و بازنده كسي
اس��ت كه نتواند در پازل پيچيده امتيازي كسب كند چه رسد
به اينكه امتيازي را از دس��ت بدهد.حامد كرزي رئيسجمهور
افغانستان كه سال گذشته براي دومين دوره بر كرسي رياست
جمه��وري ق��رار گرفت و هيچ معادل��ه بينالمللي و منطقهاي
نتوانست يا نخواست امتيازي را به رقيب او عبداهلل عبداهلل واگذار
كند در تدارك تشكيل يك كنفرانس بينالمللي در لندن است تا
شركتهاي بزرگ استخراج و استحصال را به افغانستان دعوت
كند .كرزي گفته اس��ت در دعوت ب��راي بهرهبرداري از معادن
افغانس��تان اولويت به طرفهايي داده خواهد شد كه بيشترين
تالش را در افغانستان بر خود هموار ساختهاند .بيترديد منظور
كرزي واگذاري امتيازات بيشتر و بزرگتر به امريكاييهاست كه
منطقاً فعالترين حضور را در افغانستان داشتهاند .اين در حالي
است كه ايرانيها با پرونده بسيار پربار در ارائه سرويس و خدمات
به آوارگان افغان و نيز حضور تاريخي در صحنههاي سياس��ي
اين كشور نقش انكارناپذيري داشتهاند اما غايب چنين صحنه
پرسود و پرباري هستند.هر چند بر اساس جديدترين مطالعات
ارزش ذخاير معدني افغانستان بين يك تا سه هزار ميليارد دالر
است و اين كشور به تنهايي دومين رتبه تمركز ذخاير معدني
را پس از خاورميانه عربي به خود اختصاص داده است ،هنوز راه
درازي در پيش دارد تا ذخاير معدني اين كش��ور به ثروت ملي
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قابل دسترس تبديل شود.

