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سال هدفمند سازی يارانه ها در حالی آغاز شد که قيمت بسياری از کاالها گران شده و بسياری ديگر هم با روش

هايی چون ذخيره سازی و کنترل قيمت ها هنوز کاهش نداشته است. برخی دولت را متهم می کنند که با آلودگی و

عدم شفافيت، نمی تواند در جراحی بزرگ اقتصادی کامروا شود.

 کارشناسان اقتصادی می گويند: به نظر نمی رسد با اجرای اين قانون که قرار بود نقش يارانه ها ی دولتی را

دراقتصاد کم کند بخش خصوص قدرتمند شده باشد بلکه اين دولت است که با پرداخت کمتر يارانه و دريافت بيشتر

از مردم تواناتر شده است. در اين ميان، دولت خود را موفق ميداند.

 با89 هدفمندسازی يارانه ها بود که هم سوژه دعوای اول سال دولت با مجلس بود و هم دعوای آخر سالش؛سال 89مهم ترين رخداد اقتصادی سال 

اين درخواست دولت از مجلسی ها آغاز شد که "دست دولت را در اجرای قانون هدفمند سازی باز بگذاريد".

 هزار ميليارد تومانی از40نژاد نتوانست نمايندگان مجلس را به ارائه درآمد اين در حالی بود که به گزارش خبرآنالين، پس از آنکه محمود احمدی

ها قانع کند، از آنها خواست دست او را برای زمان اجرای اين قانون باز بگذارند.محل هدفمند کردن يارانه

 انداخت تا دولت هر وقتاين درخواست با کش وقوس های بسيار باالخره تصويب شد ومجلس، اجرای قانونی راکه خود تصويب کرده بود به تعويق

زايش دهد در طول سه ماه افزايشکه بخواهد آن را اجرا کند واين "هر وقت" نه ماه طول کشيد و دولت هم که قرار بود  قيمت ها را در يک سال اف

داد تا تمام درآمد پيش بينی شده را کسب کند.

 رخ داد وبعد ها نتايج خود را نشان داد خبر عزل وزير كشور بحرين بود که رسانه های منطقه،89تحول مهم ديگری که در روزهای ابتدايی سال 

ز علي جنتي سفير ايران درعلت اين اقدام را همكاري منصور بن رجب با سپاه پاسداران در عمليات پول شويي گزارش کردند. در اين پرونده ا

در بحرين گفت که سپاه پاسداران دركويت و فرزند آيت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان، نيز نامی به ميان آمد اما حسين اميرعبداللهيان، سفير ايران 

پرونده پولشويی وزير کشور بحرين نقشي نداشته است.

ي عليه فعاليت اقتصاديپس از هفته ها هنگامی که آگهی "بانك انصار در خدمت شهروندان" از سيمای جمهوری اسالمی پخش شد گمانه هاي منف

يل بانک هايی اين چنين از سویسپاه مطرح شد؛ گمانه هايی که تسلط بيشتر نظاميان بر حوزه بانکی کشور را به ميان کشيد با اين نتيجه که تشک

سپاه، شکل دادن نهادهايی برای پول شويی راحت تر و انتقال ارز به خارج کشور است.

ديد انصار حدود بيستبانک انصار يك موسسه مالي بود كه با مجوز بانك مركزي به يك بانك خصوصي بدل شد. به گزارش بي بي سي، بانک ج
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از کرد و در دولت محمودسال پيش و بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين فعاليت خود را آغ

احمدی نژاد به موسسه مالی و در نهايت به بانک تبديل شد.

مهر وابسته به بسيج، مقدماتعالوه بر اين، يک نهاد مالی ديگر وابسته به سپاه پاسداران نيز در حال بانک شدن است؛ موسسه مالی و اعتباری 

تبديل به بانک را فراهم کرده و به زودی اين موسسه نيز تبديل به بانک می شود.

 

ميلياردهای مبهم، خزانه خالی

ها دالر را به خزانه سال گزارشات ديوان محاسبات بود.مهم ترين اين گزارش ها آنهايی بود که خبر می داد دولت احمدی نژاد ميليارد89سال 

 سومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه اي دولت احمدي نژاد منتشر و روشن شد که دولت وی، بيشترين89واريز نکرده است. در بهار 

 ميليارد تومان را به خزانه کشور واريز نکرده است. اين گزارش، عملكرد بودجه اي دولت در سال760ميزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و

85درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 54، 86درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 72 است كه 87

نيز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسيده بود.

هزار ميلياردي شركت2هي بر پايه گزارش ديوان محاسبات، دولت مانند هر سال در بخش نفت وبنزين عملكرد غير قانوني دارد، چرا كه نه بد

ميليارد دالر صورت گرفته است. مهم ترين  مورد3نفت به خزانه ـ كه از گذشته مانده ـ پرداخت شده نه آنكه واردات بنزين طبق قانون وتا سقف 

 ميليارد تومان مابه تفاوت قيمت گازبود كه طبق گزارش ديوان محاسبات به خزانه واريز نشده است.556عدم واريز، 

ارش که از سوی مخبردر گزارش های ديگری که مجلسی ها در خصوص فعاليت های دولت تهيه کردند مشکل، سود سهام عدالت بود؛ در اين گز

 هزار19.6 مبلغ 1389 قرائت شد، آمده است: "سود سهام عدالت که تا پايان سال مالی منتهی به تيرماه 44کميسيون نظارت بر اصل 

 مبلغ1389الی منتهی به تير ماه ميليارد ريال است از شرکت سرمايه پذير دريافت گردد و از سوی ديگر اقساط باقيمانده سهام که تا پايان سال م

 هزار ميليارد ريال است به خزانه واريز شود."5.5

، خواستار44ر اصل ينا بر گزارش آفتاب، پس از قرائت گزارش مذکور، حميدرضا فوالدگر و نادر قاضیپور رئيس و عضو کميسيون نظارت ب

 رای ممتنع، به تصويب رسيد.22 رای مخالف و 7 رای موافق، 129رایگيری شدند که با ارائه 

 برای تخلفات در توزيع اين سوداين در حالی بود که نمايندگان مجلس هنگام قرائت گزارش سود سهام عدالت، خواستار برخورد قوه قضاييه با دولت

ای را به ذهن بسياری آورد. اينشدند. در طول چند سال گذشته سود سهام عدالت يکبار توزيع شده، آنهم درست در زمان انتخابات که شائبه خريد ر

اموش واعالم شد سودسهام عدالتدر حالی بود که دولت ميگفت اين سود را بعدا نيز توزيع ميکند اما چند ماه بعد از انتخابات، اين صحبت ها فر

ديگر مانند قوه قضاييهتوزيع نميشود. مجلس تاکنون دوبار با تهيه گزارش نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده است اما مراجع ذی صالح 

تاکنون ورودی به اين موضوع نداشته اند. مجلس رسما رفتار دولت را تخلف می داند.

ولت ايلنا گزارش داد کهگزارش ديوان محاسبات  ومجلس تمام چهره اقتصادايران را در بر نميگرفت.در خارج از راهروهای ديوانی مجلس و د

 سال گذشته بيسابقه است".30 درصد رسيد. اين نسبت در 10.7) به 88"نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال گذشته(سال 

 هزار چك مبادله شده كه از اين468 ميليون و 47بنا بر اين گزارش وبراساس آخرين آمار منتشر شده در سايت  بانك مركزي "در سال گذشته 

 درصد10.7 هزار برگ چک برگشت داده شده است. بنابراين نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده در سال گذشته به 87 ميليون و 5ميزان 

 چك مبادله شده يكي از آنها برگشت داده ميشود".9ميرسد. به ديگر بيان تقريبا از هر 

ال گذشته بي سابقه بودهبه موجب اين گزارش "بررسي آمارهاي موجود از نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده نشان ميدهد اين نسبت در سي س

 رخ داده است. پس از آن بيشترين نسبت تعداد چكهاي57 تاكنون بيشترين نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده در همان سال1357است. از سال 

 درصد رخ داده است. از اين سال تاكنون نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده همگي زير10.9 به ميزان 1358برگشتي به مبادله شده در سال 
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 پديدار شد، نسبت86 درصد بوده است". با وقوع ركود در اقتصاد ايران كه نشانههاي آن از اواخر سال 5 سال گذشته حدود 10 درصد و در 10

 رسيد. هماكنون اين87درصد در سال 8، 7 به 86 درصد در سال 5چكهاي برگشتي به چک های مبادله شده سير صعودي به خود گرفت و از 

 رسيده است.10.7نسبت به 

 

نفت شهر يا مکزيک؟

ند، سپاه پاسداران فوران نفت در خليجآغاز تابستان  بود که فرمانده قرارگاه خاتم اعالم كرد اگر آمريكايي ها وانگليسي ها از ايران تقاضاي كمك كن

وخت ودر همان حال  هم يکمكزيك را مهار می کند.  داستان اين بود که تا ان روز يک چاه نفت متعلق به شرکت بی پی در خليج مکزيک  می س

ک شد.اين در حالي بود كهچاه نفت در نفتشهر ايران؛ ولی فرمانده قرارگاه خاتم، مکزيک را بر نفتشهر، ترجيح داد و خواهان کمک به مکزي

 متر ـ  جزو ميادين نفتي عميق محسوب ميشود و خاموش کردن چاه نفتی در آن، فناوري خاص وپيچيده2000خليج مكزيك به جهت عمق زيادش ـ 

 متر عمق دارد. اما سرداری که در عمق کم هم کارآيی نداشته90عمق فوت يعني 300اي را مي طلبد؛ در حاليكه خليج فارس در بيشترين ميزان 

اى نفتى داراى توان انحصارى وادعا کرد که می تواند  آتش سوزی در چاهی عميق تر را نيز مهار کند؛ وی گفت: "سپاه پاسداران در مهار فورانه

 قابليتها و مهارتهایبومى است. تجربه حضور ايرانیها در مهار فورانهای نفتی در برخی کشورهای همسايه در خليج فارس مانند کويت از

آنان خبر میدهد".

ن نفتی رخ داد ولی صنعت نفتکم توجهی به مسايل داخلی و بلوف زنی در حالی بود که در سالی که گذشت چند فقره ديگر اتش سوزی نيز در ميادي

کشور از تخصص پيچيده سپاه در اين امر بی بهره ماند.

 

بحران ماليات

 که  تا هفته ها محافل سياسی اقتصادی را به خود مشغول داشت اعتصاب بازاری ها در اعتراض به نحوه89يکی از مهم ترين رخدادهای سال 

ن و ديگر شهرستان های مهم راپرداخت ماليات بر ارزش افزوده بود  که تيرماه و در مقطعی از مهر ماه، چند هفته و سپس چند روزی بازار تهرا

به تعطيلی کشاند.

ست جمهوری سال گذشته، محمودنيويورک تايمز در تحليل اين رويداد نوشت: "پس از سرکوب موفقيت آميز مخالفان به دنبال انتخابات جنجالی ريا

 بيکار ننشسته و وی را بهاحمدینژاد درنظر دارد مخالفانش در جناح محافظه کار سنتی را نيز از ميان بردارد. مخالفان محافظهکار وی نيز

ئولوژيک محکومشمنزوی ساختن روحانيون و مجلس متهم میکنند و به خاطر تالش برای دردست گرفتن تمام اهرم های قدرت از طريق ايد

الح طلبان از صحنه قدرتمینمايند؛ به گفته مرتضی نبوی در مصاحبه روز جمعه با هفته نامه پنجره (متعلق به محافظه کاران) "حاال که اص

اعتصابات هفته گذشته در بازارخارج شدهاند احمدینژاد رقبای اصولگرای خود رانيز نشانه رفته وقصد دارد آنها را از صحنه قدرت خارج نمايد. 

 در آن بازاريان متمايل بهکه در اعتراض به افزايش مالياتها انجام گرفت نمايانگر عمق اختالف ميان انشعابهای مختلف محافظهکاران بود که

سنتگرايان هستند".

 

توطئه داخل، تحريم خارج

ما نمی گويم تا به وقتش... ""می خواهند دولت را زمين بزنند. ستادی هم برای اين کار تشکيل داده اند که من نام رئيس اش را هم می دانم ا

رشهريور احمدی نژاد  در گفت وگوی با روزنامه ايران، وزير اطالعات هم در اين خصوص دوبار سخن گفت. غير از حيد27اين سخنان 

 شهريور، مرتضی تمدن استاندار تهران از تشکيل اتاقی27مصلحی، استاندار تهران نيز اين خط وجريان را پيش برد. به گزارش فارس ابتدا  شنبه 

ان خارجی در آن حضور دارند."برای فعاليت عليه هدفمند سازی يارانه ها خبرداد و افزود: "اين اتاق توطئه فعال شده و مخالفان دولت و دشمن
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کی اجرا می کند؟ حتی  يکبار محمداز ميانه تابستان سئوال مهم افکار عمومی و مجلسی ها از دولت اين بود که باالخره هدفمند سازی يارانه ها را 

زی در اين حوزه کشف توطئه ودسيسهرضا باهنر گفته بود: "بعيد ميدانم دولت اين قانون را اجرا کند" اما به گفته منتقدان، دولت به جای شفاف سا

می کرد.

دولت و ستادهايی که برایاما سايت بولتن نيوزوابسته به دولت هم پيرو اين سخنان گزارشی با اين عبارات منتشر ساخت: "رسانههای مخالف 

به وجود بياورند که دولت عزمیسنگاندازی در مسير اجرای هدفمند کردن يارانهها بسيج شدهاند، بر چه اساسی قصد دارند اين تفکر را در جامعه 

که از همان ابتدا هم موافقتی بابرای اجرای هدفمند کردن يارانهها ندارد؟ نخستين گروه از کسانی که اين ادعا را مطرح میکنند، افرادی هستند 

 نبايد دست به جراحی اقتصاداجرای اين قانون نداشته و حتی در زمان بررسی اين اليحه در صحن مجلس نيز در خفا و آشکارا اعالم میکردند دولت

کشور بزند."

ی تحريم های چهارم  شورایاما به جای آنکه اين رقبای سياسی احمدی نژاد باشند که او را زمين بزنند اين شرکت های خارجی بودند که از پ

اين ديگر شرکت مطرحامنيت ايران را ترک کردند. اواخر تابستان خبر آمد که شرکت کره ای کيا موتورز ايران را تحريم کرد. پيش از 

 درصد اتوموبيل های تردد کننده در ايران ـ40خودروسازی جهان، تويوتا نيز ايران را تحريم کرده بود. اهميت تحريم کيا موتورز آنجابودکه  که 

پرايد ـ از محصوالت اين شرکت است که خط توليدش به ايران واگذار شده.

ر انحصاری خودروی ايران بهتحريم  ايران توسط اين شرکت در حالی رخ داد که در سالهای گذشته روابط خوبی با اين خودرو ساز برقرار وبازا

ن به اين تحريم ها پيوست.حدودروی اين خودرو ساز کره ای باز شده بود؛ ولی اين شرکت نيز در راستای اقدامات دولت کره جنوبی در تحريم ايرا

شور اعالم کرد يک ماهيک هفته پس از وضع تحريمهای تازه از سوی کره جنوبی عليه ايران، شرکت خودرو سازی کياموتورز متعلق به اين ک

است که صادرات خود به ايران را به حالت تعليق در آورده است.

 دستگاه خودروی١٧٠۴٠ دستگاه خودروی کيا مونتاژ شده و همچنين قطعات مجزای ۴٢١٠  88به نوشته خبرگزاری فرانسه، "کياموتورز سال 

کيا را برای مونتاژ در ايران، به تهران" فرستاده بود.

 

اليحه استبدادی

لس گفته بود که استبداد در اينبرنامه پنجم توسعه هم با فراز و فرودهای بسيار به تصويب رسيد. برنامه ای که احمد توکلی طی بررسی آن در مج

اليحه نهادينه شده است.

 بايد..." به جمالت "دولتبه گفته توکلی، يکی از مصداق های استبداد اين بود که دولت هيچ جا خود را موظف به کاری نکرده و جمالت "دولت

رش اجرای برنامه چهارم را بهميتواند..." بدل شده است. مکلف نبودن دولت در برنامه پنجم در حالی است که اين دولت در چهار سال گذشته گزا

مجلس نداده ودر برنامه پنجم نيز اين تکليف را از سر خود باز کرده است.

 درصد از خود انحراف نشان داده بود  تا جايی75تصويب اليحه برنامه پنجم در شرايطی صورت گرفت که دولت در اجرای  برنامه پنجم، باالی 

که رييس مجلس نيز زبان به انتقاد گشود.

ر خصوصی سازی نيست،الريجاني ضمن انتقاد از عدم اجراي برنامه چهارم، خواهان باز شدن فضاي نقد شده و گفته بود: "خصوصی سازی کشو

ر چهار برابر صادراتصادرات صنعتی کشور طبيعی نيست، نرخ رشد پايين است، عدالت با شيوه سوسياليستی به دست نمی آيد و واردات کشو

 ميليارد هم پول350 پروژه در آن است و 350است." الريجاني با خطاب قراردادن دولت گفته بود: "وقتي شما جدولي به ما ارائه ميدهيد كه 

 ميليارد هزينه دارد، اين برنامه درستي نيست. بعضا تصور ميشود كه همه كارهاي50براي آن در نظر گرفتهايد، اين درحاليست كه يك پروژه 

عمراني را دولت بايد انجام بدهد، درحالي كه اين طور نيست".
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خودکفايی آلوده

اند هر مساله ای به نام بنزين خود کفايی بود که دولتی ها معتقد بودند از واردات بنزين ديگر کشورها بی نياز شده 89از ديگر رخدادهای مهم سال 

ت پتروشيمی کشور متوقفچند بعدها گزارش های خالف اين موضوع منتشر شد. بنزينی که در مجتمع های پتروشيمی توليد ميشد  به خاطر صادرا

هرا ن به خاطر اين موضوعشده بود اما اين موضوع وقتی بحرانی شد که در آذرماه، تهران آلودگی بسيار شديدی را تجربه کرد و چند روزی ت

جلس هم صدای اعتراض بلندشد.تعطيل شد. آن روزها صدای اينکه الودگی  اخير تهران به خاطر اين بنزين های تازه است بسيار باال گرفت و در م

 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران خبر داد. وحيد نوروزی،۵٠٠در همين اوان بود که يک مدير شهری، در وبالگ خود از مرگ بيش از دو هزار و 

١۵ نفر، منوکسيد کربن ٢۶۵٨مدير عامل ستاد مرکزی معاينه فنی خودروهای تهران  نوشت: "حداقل فوتی در اثر ذرات معلق در سال در تهران 

 نفر است."٨٩۶ نفر و دی اکسيد گوگرد ٧٢نفر، ازون 

خی کارشناسان شهری احتمالخبرگزاری فارس نيز تصريح کرد: "نگرانی از افزايش آلودگی هوای تهران در حالی عميقتر میشود که از ديدگاه بر

ض سه روز لندن در تهران وجود دارد. در اين حادثه به علت ساکن شدن هوا در شهر لندن، بيش از چهار هزار شهروند در عر1952بروز فاجعه 

سان پيشبينی میکنند پايتخت نيزجان خود را از دست دادند، با توجه به تعدد آالينده و موقعيت جغرافيايی تهران از نظر قدرت پااليندگی، کارشنا

دچار فاجعهای مشابه شود.

ز چند روز پيش در اذرماه با نطق تلويزيونی احمدی نژاد، قانون هدفمندسازی يارانه ها شروع به کار کرد. اين درحالی بود که  ا28سرانجام در

تند؛ محمود احمدینژاد باشهر  شايع بود که اجرای قانون هدفمند سازی نزديک است ودر برخی نقاط تهران هم نيروهای پليس حضوربيشتری داش

قتصادی تاريخ ايرانحضور دريک برنامه زنده تلويزيونی، گفت: بخش مهمی از طرح هدفمند كردن يارانهها كه به منزله بزرگترين طرح ا

محسوب می شود، از فردا(امروز) آغاز میشود.

اهللا خامنه ای تشکر کرد که بهوی در اين برنامه تلويزيونی گفت پولی که در حساب مردم است متعلق به امام زمان است ودر قسمتی ديگر از آيت 

رييس مجلس گفته حتما با دولت همکاری کنيد.

 برابری قيمت گازوييل، خبرها از کاهش شديد مصرف گازوييل حکايت داشتند؛ اين به معنای اعتصاب خاموش20اما فردای آن روز با افزايش 

ا از اعتراض وانتقاد اين قشر فعالکاميون داران ايران بود ولی دولت در اقدامی سريع به کاميون داران وحمل ونقل کنندگان جاده ای امتياز داد ت

جلوگيری کند.

 ميليارد تومان کمک بالعوض تخصيص داد ودر گام دوم سهميه80 گام اول امتياز دادن و عقب نشينی دولت آنجا بود که  برای کاميون داران 

گازوييل انها افزايش يافت.

 

بيکاران در راهند 

گهان در مجلس پرده برافتاد واگرچه دولت مدعی است آمار بيکاری کشور  پايين است ولی مشخص نيست چرا آمار آن را اعالم نمی کند،تا اينکه نا

يک  نماينده مجلس فاش ساخت برنامه های دولت برای رفع بيکاری موفق نبوده است.

 تاکنون ششصد هزار شغل ايجاد کرده است؛ آماری که برای بسياری، بخصوص89همان روز، وزارت کار در بيانيه ای مدعی شد از اول سال 

نمايندگان مجلس جای ابهام وترديد بسيار دارد.

ارس اين خبرگزاری را مورددر روشن شدن ابعاد مساله بيکاری واشتغال زايی دولت، وزارت كار و امور اجتماعی در جوابيه ای به خبرگزاری ف

س به نقل از معاون سرمايه انسانی وانتقاد قرارداد كه چرا آمار بيكاری در كشور را بزرگ نمايی می كند. در اين جوابيه آمده بود: "خبرگزاری فار

 هزار نفر اعالم كرده است. در حالی كه جناب آقای فروزان مهر900توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی تعداد بيكاران را سه ميليون و 

 باعث شده است اكنون بااوج60در همايش سرمايه گذاران عالقمند به سرمايه گذاری در استان خراسان شمالی گفتهاند: تحوالت جمعيتی در دهه 
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 ايران اعالم شده، در حالتقاضای اشتغال روبرو باشيم. اين در حالی است كه براساس نتايج طرح آمارگيری نيروی كار كه از سوی مركز آمار

 نفر در كشور بيكار هستند.973 هزار و 839حاضر دو ميليون و 

 هزار تومان مجال داد با اين استدالل که "يارانه ميدهيم واين قدرت خريد30اين موارد در حالی رقم خورد که دولت به افزايش حقوق کارگران تنها 

کارگران را بال ميبرد ونيازی به افزايش دست مزد نيست."

 

گسترش اعتصابها

 موج89چنين نشد. در سال اين در حالی بود که تمام نهادهای کارگری به اين سياست اعتراض داشتند و خواهان توجه بيشتر دولت بودند اما 

 با توجه به اجرای90 موج در سال اعتصابات کارگری از پااليشگاه آبادان تا پااليشگاه تبريز از کيان تاير تهران تا ايران خودرو کشيده شد و اين

کامل هدفمند سازی و افزايش چندين برابر قيمت ها پيش بينی ميشود که گسترده تر شود.

 روز تاخير به مجلس رسيد. رييس دولت هم به جای اينکه70 هم مانند ديگر بودجه های دولت احمدی نژاد با حاشيه رو به رو شد و با 89بودجه 

ا کنارخانواده خود باشند! اما انهاداليل اين تاخيررا برای نمايندگان توضيح دهد با خنده وشوخی از آنان خواست  بودجه را تصويب کنند تا نوروز ر

 موکول کردند؛ اين اولين بار است که کشور با تنخواه آغاز به کار90فقط برای دوماه تنخواه در اختيار دولت گذاشتند و تصويب بودجه را به سال 

می کند.

 

تگ ندارد

بازگشت به صفحه اول
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گزارش

١٣٨٩ اسفند ٢٩يکشنبه 

بهرام رفيعی
 ؛ مرده ای که زنده شد89کابوس سپاه در سال 

نظاميان اسلحه ها را غالف نکردند

١٣٨٩ اسفند ٢٨شنبه 

کاوه قريشی
اقليت ها دراينه سالی که گذشت

از کردستان تا آذربايجان کسی در امان نبود

١٣٨٩ اسفند ٢٨شنبه 
نازنين کامدار

"خيزش اسالمی" و استثنای آن
سانسور اعتراضات مردم سوريه در ايران

١٣٨٩ اسفند ٢٨شنبه 
مقاله بوستون گلوب درباره رويکرد منطقه ای حاکمان ايران

روحانيون ايران و تشويق بحرينی ها به نا آرامی

١٣٨٩ اسفند ٢٨شنبه 
مقاله تحليلی ساينس مانيتور محدوديت های تازه

ايران و ونزوئال زير ذره بين آمريکا

١٣٨٩ اسفند ٢۶پنجشنبه 

آرش بهمنی
رييس ديوان عالی کشور:

رسيدگی به پروندههای اعدام، آسان است

١٣٨٩ اسفند ٢۵چهارشنبه 

محمدرضا يزدانپناه
با ورود نيروهای نظامی عربستان

ايران با بحرين وارد جنگ میشود؟
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