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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  ران ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگي

  
  

  يكسال پس از آغاز جنگ در عراق چگونه مى گذرد
  2004  مارس19  -1382  اسفند 29 جمعه -راديو آلمان 

اگر . آزادى در اين آشور يك روياست يكسال پس از آغاز جنگ در عراق، هنوز مى توان گفت آه ثبات و
رسيده و قرار است سال آينده ميالدى انتخابات آزاد  تصويبچه در اين مدت يك قانون اساسى موقت به 

سوءقصدها و بمبگذارى ها عليه نيروهاى نظامى اشغالگر هستيم،  برگزار گردد، ولى هر روز شاهد
چنانكه بسيارى عراقى ها مى گويند، حتى . امنيت در اين آشور سخن راند بطوريكه نمى توان از

  . بردنيز راه به پيش نمى زندگى روزمره
صدام  در مرآز شهر بغداد، در اطراف خيابان سعدوم، مردم اين منطقه پس از سرنگونى رژيم

آميته اى است آه  ٨٨اين يكى از آن . را به عضويت در آميته محل انتخاب آردند» عبدالرحيم الهيلو«
  .اشغالگران آمريكايى پس از سرنگونى رژيم در بغداد ايجاد آردند

است آه مى  ، اتاقى است بسيار ساده و بى تكلف و او در حال نوشتن نام زنى»الهيلو«دفتر آار 
گويد آه پسرش در روز  اين زن مى. خواهد براى پسرش شناسنامه جديد تقاضا آند و برايش آارى بيابد

فرودس به پايين آشيدند و تصوير   آوريل سال گذشته جزو آسانى بوده آه مجسمه صدام را در ميدان٩
  .گرفت رابر دوربين بسيارى از رسانه هاى جهانى قراراو در ب

و اين زن به  ولى از آن تاريخ بدين سو چيزى تغيير نكرده و نظام جديدى جايگزين نظام ديگر نشده
  .اند شكايت مى گويد، در اين آميته تنها به يادداشت آردن نام او اآتفا آرده

آميته معناى   فرامين از باال صادر مى شد، اينبرخالف نظام گذشته آه تمامى: مى گويد» الهيلو»
اين آميته . مطرح آند هر آس مى تواند خواست ها و مشكالت خود را اينجا. دمكراسى از پايين دارد

همين آميته ها انتخاب مى  سپس اين عريضه ها را به شوراى منطقه مى فرستد آه اعضاى آن را
  .ر استآنند و شوراى منطقه در اداره شهردارى مستق

تنها در دست  آليد اين مسئله. ولى وى مى گويد آه در مورد مسئله امنيت آارى از او ساخته نيست
پرداخته اند و به تروريست ها امكان  ولى آنها خيلى دير به آنترل مرزها. آمريكايى ها و متحدين آنهاست
 .داده اند، وارد خاك عراق شوند

خود آمريكايى  ينده دمكراسى از پايين عراق، يعنى نهادى آهاين انتقاد روشنى است از سوى يك نما
آميته ها با تشكيالت ادارى  ولى بسيارى مى گويند آه همكارى اين. ها در آشور بنيانش نهاده اند

  .اراده اى از خود ندارند در واقع آميته هاى محلى. آمريكايى يك صحنه سازى بيش نيست
وزارتخانه هاى بغداد هم   و آمد مى آنند، به انتقاد مى گويند آهبرخى ديگر آه به وزارتخانه ها رفت

همان شكل سابق اشغال شده اند، و وضع  مقام هاى اين وزارتخانه ها به. چندان دمكرات تر نشده اند
در همه اين دستگاه هاى ادارى مى گويند . است در مورد شوراى موقت حكومتى نيز به همين منوال

  .تضمين شده باشد ان، سنى ها و آردهاآه بايد جايگاه شيعي
دست به اخراج  پس از انتصاب وزيران جديد، اين وزيران مناصب را ميان اطرافيان خود تقسيم آردند و

ولى يك . را تكذيب مى آنند البته بسيارى از وزيران اين امر. آارمندان اليق و پرتجربه سابق زدند
مهمى شيعه در عراق است،   از سازمان هاىسخنگوى مجلس اعالى شوراى اسالمى عراق آه

فراآسيون هاى مختلف اشغال شده  وزيران عراقى را متهم مى آند آه دستگاه هاى ادارى از سوى
  .اند

براى مثال هشيار . را آنها تنها وزيران را انتصاب آردند، ولى نه معاونان وزير: البته به يك دليل ساده
معاون سنى در آنار او قرار گيرند، در   بايستى يك معاون شيعه و يكزبارى، وزير خارجه آرد عراقى، مى
البياتى آه قرار بوده خود معاون وزير خارجه عراق شود، مى  حامد. حاليكه چنين اتفاقى نيافتاده است

پس از آن . را پيشنهاد داده اند آه از سوى شوراى حكومتى پذيرفته نشده اند وزيران معاونانى“: گو يد
. شوراى حكومت موقت نامزدهاى خود را معرفى آردند، آه در پى آن پاول برمر شاآى شده اعضاى
آنهم  از آن خود برمر مى خواست تصميم بگيرد آه آنقدر مشغول است آه به اين آارها نمى رسد، پس

 ”.است و اين به تعويق افتادن ها خسارات زيادى ببار آورده. با اين قانون اساسى جديد
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم  رويدادهاي
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   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا
  2004  مارس19  -1382  اسفند 29جمعه 

منطقه وزيرستان   ستيزه جوی بسيار مسلح را در٤٠٠ارتش پاکستان می گويد سربازان دولتی بالغ بر 
ارشد شبکه تروريستی  جا مردان مسلح از يک عضوگفته می شود در آن. جنوبی محاصره کرده اند
نبرد بين هزاران سرباز پاکستانی با   مقامات و شاهدان می گويند روز جمعه .القاعده حفاظت می کنند

چندين ناحيه در نزديک مرز افغانستان سنگر گرفته  پشتيبانی هليکوپترهای رزمی و جنگجويانی که در
رويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان به يک شبکه تلويزيونی در پ  روز پنجشنبه .اند، ادامه داشت

. حاکی است که مردان مسلح از يک هدف بسيار پر ارزش حفاظت می کنند آمريکا گفت شدت مقاومت
 نداد، اما مقامات پاکستانی، به اين شرط که ناشناس بمانند، می گويند عقيده بر اين او توضيح بيشتری

مجروح شده  ه ايمان الظواهری، معاون اوسامه بن الدن است و ممکن استاست که مرد به دام افتاد
  .باشد

   
روز  آقای بوش، .پرزيدنت بوش می گويد هر دولتی وظيفه دارد که با تروريسم بجنگد و آنرا نابود کند

زمينه طبيعی در آنچه او  جمعه در سخنانی بمناسبت نخستين سالگرد آغاز جنگ در عراق، گفت هيچ
او گفت هر نشانه ای از ضعف يا عقب . باشد  نبرد بين تمدن و ترور ناميد نمی تواند وجود داشتهآنرا

آقای بوش که در . خشونت بيشتری را موجب می شود نشينی، فقط به خشونت اعتبار می بخشد و
کاخ سفيد سخن می گفت، تائيد کرد که جنگ در عراق   کشور در٨٠جمع ديپلمات های بيش از 

به وجود آورد، اما گفت اين اختالفات متعلق به گذشته است، زيرا  ت عمده ای را در ميان متحداناختالفا
آقای بوش همچنين گفت آمريکا مردم عراق را . تروريسم با يکديگر همکاری می کنند ملت ها در نبرد با

 ت آزادیکوشش برای استقرار دمکراسی در کشورشان تنها نخواهد گذاشت و برای تضمين موفقي در
  .در عراق خواهد جنگيد و تالش خواهد کرد

   
بی يان و  چن شوی. رئيس جمهوری تايوان از آنچه سوء قصدی عليه او می نمايد جان بدر برده است

سرگرم مبارزات انتخاباتی  معاون او ، ِانت لو، روز جمعه هنگامی که در شهر تاينان در جنوب کشور،
اتومبيل رو باز از خيابان های شهر می گذشتند،  زمانی که آنها در يک. بودند، هدف گلوله قرار گرفتند
رئيس جمهوری از ناحيه شکم آسيب ديد و گلوله به زانوی . پرداختند مهاجمان ناشناس به تيراندازی

هردو به يک بيمارستان محلی منتقل شدند، اما جراحت هيچکدام از آنها . کرد راست معاون او اصابت
 چن در يک پيام کوتاه ويديوئی که از تلويزيون پخش شد گفت حال او و معاون رياست  .شديد نبود

قرار است   .رقيب او نيز حمله را محکوم کرد. جمهوری خوب است و مردم را به آرامش فرا خواند
  .انتخابات رياست جمهوری تايوان روز شنبه برگزار شود

   
اين . فراخواندند گی را برای حمله به جنگجويان طالباندر افغانستان نيروهای آمريکا هواپيماهای جن

 يک   .سرباز آمريکائی کشته شدند اقدام پس از آن صورت گرفت که در زدوخوردی در مرکز افغانستان، دو
پنجشنبه در واليت اوروزگان زير آتش قرار  سخنگوی ارتش می گويد سربازان آمريکا و افغانستان روز

 سخنگو اظهار داشت  . مهاجم را کشتند۵دادند و دست کم  ازان به آتش پاسخبه گفته او، سرب. گرفتند
نيروهای آمريکا در جنوب و شرق افغانستان، ستيزه جويان . بيشتری روی داد روز جمعه نيز زدوخوردهای

  در همين حال نيروهای پاکستان در عمليات مشابهی در سوی  .طالبان را دنبال می کنند القاعده و
  .ت دارندديگر شرک

   
خوبی پيش می   ژوئن، به٣٠وزير امور خارجه آمريکا می گويد طرح های انتقال قدرت به عراقی ها تا 

در پی گفت و گو با مقامات  کالين پاول اين نظر را روز پنجشنبه در يک کنفرانس خبری در بغداد ،. رود
 او از کويت برای  .راز داشت عراق اب تشکيالت ائتالف به رهبری آمريکا و اعضای شورای حکومتی

خبرنگاران عرب در اعتراض به نبود . بغداد رفته بود شرکت در مراسم نخستين سالگرد حمله به عراق به
آنها . عراقی تلويزيون العربيه، از محل برگزاری کنفرانس خارج شدند امنيت و کشته شدن دو خبرنگار

  .انندرا مسئول مرگ دو خبرنگار می د سربازان آمريکائی
   

کازابالنکا ، در  پليس بلژيک مردی را که به دست داشتن در بمب گذاری های انتحاری سال پيش در
اعالم نشده است، در جريان  به گفته مقامات، او که هويتش. مراکش، مظنون است دستگير کرده است

يق در باره حمالت بخشی از تحق  .سلسله حمالتی در بروکسل و ديگر شهرهای بلژيک دستگير شد
های شبه نظامی ديده اند، بود و بر تشکيالتی  اتباع شمال آفريقا در بلژيک، که در افغانستان آموزش

در انفجارهای کازابالنکا در ماه . می نامد، متمرکز بوده است که خود را گروه رزمندگان اسالمی مراکش
ريان تحقيقاتی که در مورد اين در ج. بمب انداز انتحاری کشته شدند ١٢  تن از جمله۴۵، ٢٠٠٣مه 

  . نفر دستگير شده اند٩٠٠گرفته، حدود  حمالت صورت
   

يافتن راه حل  کره شمالی می گويد مامور نظامی مشترک بين آمريکا و کره جنوبی در هفته آينده،
ی بيانيه ای که خبرگزاری رسم  .مسالمت آميزی برای برنامه اتمی پيونگ يانگ را دشوارتر خواهد کرد

آشکار و بی پرده با مذاکرات شش کشور  کره شمالی روز جمعه منتشر کرده است، مانورها را چالشی
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می افزايد تهديد فزاينده ناشی از مانورها موجب  برای حل مساله اتمی می نامد و محکوم می کند و
 به طرح ريزی  پيونگ يانگ، آمريکا را  .دارنده خود را تقويت کند خواهد شد کره شمالی نيروهای باز

نيروهای آمريکا و کره جنوبی روز يکشنبه مانورهای . شبه جزيره کره متهم می کند جنگی تمام عيار در
  .خود را آغاز خواهند کرد ساالنه

   
عبداهللا پادشاه اردن  منابع خبری اسرائيل گزارش می دهند که آريل شارون نخست وزير اسرائيل و ملک

شدن يک جانبه از فلسيطنيان،  باره طرح های رهبر اسرائيل برای جدادر گفت و گوهائی خصوصی در 
حاکی است که پادشاه اردن روز پنجشنبه با   گزارش ها .در صورت متوقف ماندن روند صلح، بحث کردند
هيچکدام از دو دولت چنين ديداری را . شارون مذاکره کرد هليکوپتر به اسرائيل رفت، و چندين ساعت با

 انجام آنرا نيز تائيد نکرده اند م نکرده بودند وپيشاپيش اعال

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  چشم انداز مناسبات ايران و آمريكا، از ديد مشاور امنيت ملي آاخ سفيد
  2004 مارس 19  -1382 اسفند  29 جمعه -راديو فردا 

ي پاول در منطقه، مناسبات ميان ايران و آمريكا نيز به يكي از موضوعات سياسي در همزمان با حضور آقا
اآنون آه چند ماه مانده به انتخابات آمريكا حدس و . محافل منطقه اي و بين المللي تبديل شده است

رستي گمانها در اين زمينه افزايش يافته، خانم آانداليزا رايس، مشاور امنيت ملي پرزيدنت بوش نيز فه
  . از موارد نگراني آمريكا را در مورد سياستهاي جمهوري اسالمي ايران مطرح آرده است

خبرگزاري رويتر گزارش داده است آه خانم آاندليزا رايس، مشاور امنيت ملي ): راديو فردا(فريبا مودت 
آه مقامات آاخ سفيد ضمن ارائه فهرستي از موارد نگراني اياالت متحده در مورد ايران، مي گويد 
وي همچنين . دستگاه رهبري معتقدند آه تهران به اعضاي برجسته سازمان القاعده پناه داده است

افزود آه موارد نگراني آمريكا از سياستهاي ايران، شامل فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي و نيز 
رقراري يك دولت دموآراتيك اين گمان مي شود آه ايران احتماال درصدد دخالت در تالشهاي آمريكا براي ب

  . ايران آليه اتهامات يادشده را تكذيب آرده است. در عراق است
رويتر در اشاره به مصاحبه خانم رايس با شبكه خبري سي ان ان به نقل از وي گزارش داده است آه 

فيمابين مقامات ايران از راههاي گوناگون و بيانيه هاي رسمي به خوبي آگاهند آه مسائل در مناسبات 
رويتر مي افزايد آه اظهارات . چيست و بنابراين نيازي به گشودن باب مذاآره با مقام بخصوصي نيست

خانم رايس در مورد برقراري مذاآره با ايران به مالقاتهاي هفته جاري محمد البرادعي، رئيس آژانس بين 
 گفتگو ميان دولت آمريكا و ايران را المللي انرژي اتمي اشاره دارد آه در جريان آن آقاي البرادعي موضوع

  . مطرح آرد
رويتر به نقل از منابع آمريكايي مي نويسد آه آقاي البرادعي به مقامات آمريكايي گفته است آه اگر 

اقداماتي در جهت عادي سازي روابط ميان جمهوري اسالمي و آمريكا انجام شود، مقامات ايران احيانا 
در اين ميان بنا بر . عاليتهاي هسته اي اين آشور به گونه اي مصالحه آنندآماده خواهند بود تا بر سر ف

اين گزارش دستگاه رهبري بوش ميان اتخاذ موضعي سختگيرانه عليه ايران و آمادگي براي گفتگو با 
به دنبال زلزله بم در ماه دسامبر، آمريكا پيشنهاد آرد آه . مقامات اين آشور در ترديد و تردد است

ا براي آمكهاي بشردوستانه به ايران اعزام دارد، اما رد دست آمك آمريكا توسط ايران، منابعي هيئتي ر
  . را آه در داخل دستگاه رهبري آمريكا اميدوار بودند بتوانند با ايران مذاآره آنند، دلسرد آرد

بات اخير و تغيير به گفته رويتر از نظر آمادگي براي گشايش باب مذاآره ميان ايران و آمريكا، با انتخا
از سوي ديگر پرزيدنت بوش . موضع افراط گرايان در دستگاه رهبري، بيش از پيش بعيد به نظر مي رسد

نيز در گرماگرم مبارزات انتخاباتي است آه به گفته تحليلگران احتمال برداشتن گامي جسورانه در قبال 
  .ايران را غير محتمل مي آند

 

  مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در 
  

  تز منحوس جدايي دين از سياست شكست خورده است  : هاشمي رفسنجاني
  2004 مارس 19  -1382 اسفند  29جمعه 

خطيب موقت نمازجمعه امروز در خطبه اول خود به تشريح دستاوردهاي جهاني پيروزي انقالبي 
 اسالمي يك اثر مهم داشت آه منجر به نقطه انقالب: اسالمي پرداخت و با تاآيد بر انسان سازي گفت

  .  توان با دين اداره آرد  عطفي درتاريخ شد و ثابت آرد آه جامعه امروز را مي
: علي اآبر هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه دين اسالم دين خاتم بوده وتا قيامت نيز خواهد بود، گفت

يد به مسايل سياسي وارد شد درحاليكه هم آردند عليرغم قدرت زياد نبا  برخي ازجمله پاپ فكر مي
اند و اين امر   اآنون بسياري از اديان حالت جديدي پيدا آرده و اخيرا نيز روحانيون سري النكا آانديدا شده

  .توانند تاريخ را عوض آنند  دهد آه انسانهاي مومن به دين مي  نشان مي
 اسالمي بخشهاي مختلفي وارد صحنه شدند اما وي با بيان اينكه در ايران نيز پيش از پيروزي انقالب

پس ازورود نيروهاي مذهبي، ثابت شد آه داراي قدرت فراواني : نتوانستند تغييري ايجاد آنند، گفت
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بوده و توانستند رژيم تا دندان مسلح شاهنشاهي و اربابان مقتدرشان را آه در ايران حضور داشتند به 
به سرنوشت خود مسلط آنند و اين آار بزرگي بود آه بايد به نام زانو درآورده و ملت را به نام دين 

  .انسانهاي مومن ثبت شود
رييس مجمع تشخيص مصحلت، ادعاي سپري شدن عصر دين را از سوي برخي افراد دروغ دانست و 

  .انسانهاي مومن با پايداري واتكاي به خداوند مي توانند مشكالت را حل آنند: گفت
المللي پيروزي انقالب اسالمي را شكست طلسم و شكست ناپذيري استكبار وي دومين آثار بين 

گفتند اگر انقالبي پيروز شد در پشت سر آن قدرتي خارجي وجود   برخي تحليلگران مي: دانست و گفت
داشته و بدون اتكاء به قدرت شرق و غرب و هيمنه استكبار، امكان پيروزي وجود ندارد در حاليكه انقالب 

پذير هستند و ملتها مي   ابت آرد آه آمريكا و اردوگاه شرق و غرب با همه قدرتهايش شكستاسالمي ث
  .هاي بزرگ را شكست دهند  توانند با تصميم جدي و اتكاء به ايمان دولت

برخي معتقد : گفت" جدايي دين از سياست"هاشمي رفسنجاني با اشاره به شكست تز منحوس 
تواند    زمان نزول خود آنهاست و اگر دين وارد سياست شود، نميبودند آه افكار اديان متناسب با

سياست را اداره آند در حاليكه اين تز استعماري بسيار خطرناك بوده و پيروزي انقالب اسالمي 
  . شكست اين تز خطرناك را به دنبال داشت

ي مطرح بود اينكه ها و محافل دانشگاه  بحث جدي آه در رسانه: وي با اشاره به دين و مدرنيزم گفت
تواند حضور داشته باشد زيرا مدرنيزم بستگي به   دين مربوط به اثر گذشته بوده و در مدرنيزم دين نمي
  .علومي دارد آه سابقه تاريخي گذشته نداشته باشد

خطيب موقت امروز نماز جمعه تهران با بيان اينكه برخي مي خواستند دين را با دانش ناسازگار معرفي 
اين مسايل ناشي از افكاري استعماري و باطل بوده آه القاء شده و در اآثر آشورهاي : اآيد آردآنند، ت

  .اسالمي نيز اين خيانت به افكار عمومي شده و بايد به آنها ثابت شود آه اين تهمت و دروغ است
  پايان پيام

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ي آمريكا، به يك ديدار  ي آمريكا به عراق، آالين پاول، وزير امور خارجه  اولين سالگرد حملهي در آستانه
  .ناگهاني از بغداد اقدام آرد

  2004  مارس19  -1382  اسفند 29جمعه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، مقامات آمريكايي از افشاي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .دار آه بعد از انفجار يك اتومبيل در مقابل هتلي در بغداد صورت گرفت، امتناع ورزيدندجزئيات اين دي
 انتهاي پيام

هاي آمريكايي به سمت  اندازي نيرو ، يك روز بعد از تير)جمعه(ي العربي نيز امروز  دومين خبرنگار شبكه
  .وي، در مرآز بغداد درگذشت

ي تلويزيوني العربي  به نقل از خبرگزاري رويتر، شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
، خبرنگار “ علي الخطاب”باره اعالم آرد آه  اين مستقر در دبي به نقل از يكي از خبرنگارانش در بغداد، در

  .اين شبكه در بيمارستان جان سپرد
“ علي الخطاب” همراه ي تلويزيوني آه به بردار اين شبكه ، فيلم“علي عبدالعزيز“اين در حالي است آه 

  .هاي آمريكايي درگذشته است اندازي نيرو به دليل تير) پنجشنبه(بوده، روز گذشته 
 انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  .شهر فلوراك فرانسه براي حمايت از يك مجاهد خلق بسيج ميشود

  2004 مارس 19  -1382 اسفند  29 جمعه -ليبراسيون چاپ فرانسه
هيچ چيزي مانند يك زن ايراني مظلوم آه توسط مالهايي وحشناك خميني شكنجه شده است نمي 

 نفري آه از دنياي خارج 2000در فلوراك اين شهرك . توانست وجدان و غيرت مقاومت قديمي را بيدار آند
رخيلي همه اهالي براي حمايت از نرگس س, توسط آوههاي سر به فلك آشيده شده جدا شده

 آه در اين زير پرفكتور بسيارآوچك در استان لوزر تحت اقامت اجباري قرار -پناهنده ايراني در فرانسه
  . سالح بدست گرفتند–گرفته است و در انتظار يك اخراج محتمل مي باشد 

 امروز اهالي. يهوديان تحت تعقيب توسط نازيها را مخفي مي آردند, پروتستانهاي فلوراك,  سال پيش50
 25ژوئل عضو آميته حمايتي آه . فلوراك سعي مي آنند از اخراج يك زن مقاومت ايراني جلوگيري آنند

انجمهاي , رستوان قلبها, حزب سوسياليست, ليگ حقوق بشر, مراپ, آتاك(سازمان در آن عضويت دارد 
ا در معرض يك اخراج وي در آشورش يعني وي ر«بر آشفته و آتشين مي گويد آه , .....)آمك به فقرا و

پيران همه يك طومار را , جوانان, شهردار, هتل دار, آتابفروش, نانوا. »مرگ حتمي قرار دادن مي باشد
بعضي , بعضي خواهان تشكيل جلسه حمايت بعضي خواهان ديدار با استاندار مي باشند. امضا آردند

  .ار آردندبه وزير آشور نامه مي نويسند و بعضي نيز يك ميز آتاب در بازار برقر
 سال قبل در وال دواز زندگي مي آند 20آه از ,  فوريه گذشته نرگس سرخيلي6. سياست امنيتي

ويترين سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران آه ( هوادار ديگر شوراي ملي مقاومت ايران 5مانند 
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ريافت مي يك حكم اقامت اجباري و يك اخراج د, )مسئول چندين عمل خشونت آميز در خاك ايران است
 در محافل مقاومت ايران در فرانسه صادر شده 2003 ژوئن 17اين احكام بدنبال تهاجم تماشايي . آند

منجمله پرزيدان شوراي ( نفر همكارانشان آمتر جنايتكار مي دانست 11وزير آشور آه آنها را از . است
ولي آنها را خطرناك ) نهمسر مسعود رجوي رهبر مجاهدين خلق ايرا, ملي مقاومت ايران مريم رجوي

خطرناآتر براي «,  نفري مي دانست آه همراه آنها دستگير شده و بعد بالفاصله آزاد شده اند150تر از 
اما چنين پناهندگاني آه در آشور خودشان مورد تهديد مرگ . تصميم به اخراج آنها گرفت, »امنيت دولت

,  شدن يك راه حل براي اين وضعيت بلوآه شدهدر انتظار پيدا. قرار دارند غيرقابل اخراج مي باشند
يكي در :  نقطه مختلف فرانسه و تا آنجايي آه ممكن بود دور فرستاده شدند5 استان به 5ايرانيها به 

خانم سرخيلي به لوزر فرستاده شد البته با . نيكي در شامپاين آرد, يكي در آردش, يك در آورز, وزول
  .آمي تاخير با توجه به اشتباهات مكرري آه در پرونده اش بود

, آه يك لباس خاآستري و يك روسري بزرگ داشت, هنوز به فلوراك نرسيده بود آه نرگس خجالتي
ا بصد درآورد و شروع به رفتن در خيابانهاي شهر آرد و زنگ همه سازمانهاي حقوق بشري و سياسي ر

» بدون تمايالت سياسي«دانشجو : به هرآس داستان ساده و دراماتيك و غمگين زندگيش را بيان آرد
 به همراه همسرش با پاي پياده فرار آرد و بطور 1984از ايران در سال , وي آه مخالف رژيم مالها بود

در ,  بچه به ايران باز مي گرددبعد از چندي همسرش براي آوردن. موقت بچه اش را در ايران گذاشتند
از آن موقع وي داراي يك زندگي درون خود در بطن . آنجا دستگير شده و پس از شكنجه اعدام مي گردد
وي زندگيش را از راه رسيدگي به دو زن معلول , جامعه مخالفين ايراني در وال دواز زندگي مي آند

خشونت و تحميالت پليس عليه , مقاومت استشوراي ملي » ساده«وي آه يك هوادار . تامين مي آند
  .»نمي فهمد«خودش را 

. اين صحبتي است آه همه اهالي فلوراك به آن سريعا مي پيوندند. يك استراتژيست بسيار ظريف
هيچوقت آنها جرات نمي آنند بخاطر ادب و يا بخاطر ناآگاهي سئواالتي از وي بكنند آه باعث عصبانيت 

ماتي آه در مورد شرآت مجاهدين در جناياتي در عراق وجود دارد و يا فناتيسم مانند اتها. وي مي گردد
بعضي از هواداران آه هنگامي آه رهبر سمبل شده آنها مريم رجوي به مدت دو هفته در زندان بود به 

اين درست است آه نرگس , ما خيلي ناآگاه نيستيم«آلود فاژ آتابفروش مي گويد . آن دست زدند
اما آامال در آادر تصوير , ت بسيار استراتژيك حمايت دهكده را به نحوي به خود جلب آندتوانست بصور

  .يك بيوه گرياني آه مي خواهد از خود ارائه دهد نيست
  

بايد در مورد اينكه نرگس سرخيلي در اقامت تحت نظر , در اوايل هفته آينده دادگاه اداري سرژي پونتواز
,  مورد ايراني آه در انتظار اخراج بودند5از .  وآيل وي بسيار مطمئن است.باقي بماند يا نه تصميم بگيرد

 .سه نفر حكم اخراجشان باطل شده است
   

   اسفند٢٩: هفته نامه های ايران
  2004  مارس19  -1382  اسفند 29 جمعه -بي بي سي 

ی، اجتماعی و هفته نامه های آخرين هفته سال، با چاپ گزارش ها و مقاالتی به بررسی وقايع سياس
  .اقتصادی يک سال گذشته ايران و جهان پرداخته و آغاز سال جديد را به خوانندگان خود تبريک گفته اند

 هفته نامه ای که در اصفهان منتشر می شود در صفحه اول خود عکسی چاپ کرده که زنانی صدا
  .شینوبهار است در آن کوش که خوش دل با: سبزه در دست دارند و تيتر زده است

نوروز از همه : " پيام نوروز را کوشش برای نو کردن و آباد کردن جهان عنوان کرده و نوشته استصدا
دوستداران خود می خواهد که با دوری از واپس گرايی و کهنه انديشی و با ياری خرد، به نو انديشی رو 

خانه های دل خود را نيز خانه آورند و همه ابعاد وجود خود را از انديشه تا گفتار و کردار نو سازند و 
  ."تکانی کنند
 با اشاره به آيين کهن ايرانيان برای گراميداشت نوروز نوشته است ايرانيان حتی پس از اميد جوان

پذيرش اسالم نيز نوروز را پاس داشته اند و تنها با تغييراتی کوشيده اند تلفيقی ميان آيين کهن و آموزه 
  .ورندهای دين و فرهنگ تازه پديد آ

 از تغيير سفره هفت شين به هفت سين به عنوان يکی از نشانه های تغيير نام برده تا اميد جوان
  .جايگزينی مناسبی برای شراب به عنوان يکی از شين ها انتخاب شود

، دعای سال تحويل را نشانه ديگری از تغييرات بعد از اسالم معرفی کرده و اميد جواننويسنده 
 اين آئين اضافه شده است که به زبان عربی و آهنگين است و برخی گمان می کنند دعايی به: "نوشته

  ."سخنی از بزرگان دينی است
 ارگان حزب موتلفه اسالمی سال نو را بر نوانديشان ارزشگر و نو گرايان اصولگرا تبريک گفته و از شما

  . برده استانتخابات اول اسفند به عنوان مهمترين واقعه سال و زمينه تحول نام 
 در سرمقاله آخرين شماره سال نوشته است استکبار جهانی در شمااسداهللا بادامچيان مدير مسئول 

اين سال کمر بر شکست و تسليم ايران اسالمی بسته بود و با به کار گرفتن ترفندهای شيطانی به 
د اما اين گروه جز حمايت از عناصر و مطبوعات پرداخت و افرادی بی پروا آب به آسياب دشمن ريختن

  .خسران و ذلت چيزی به دست نياوردند
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آقای بادامچيان از دستيابی ايران به دانش هسته ای، شکست اجماع غربی ها عليه آن، انتخابات 
مجلس و شکست برنامه استحاله از طريق اصالح طلبان به عنوان وقايع شگفت انگيز سال نام برده 

  .است
شود از سال جديد با عنوان بهار دل و بهار دين ياد کرده و با اشاره به  که در قم منتشر می پرتو سخن

در تعطيالت نورزوی با قافله کربال همدردی کنيم و به : "همزمان بودن نوروز با ماه محرم نوشته است
احترام بگذاريم تا همدلی ما ) ع(پرچم های سياه، پيراهن های مشکی و اشک های عاشقان حسين 

  ." دنيا، به همراهی و همنشينی در آخرت بيانجامدبا اهل بيت در
 با بهزاد نبوی نايب رئيس مجلس و عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی گفتگو کرده و به اميد جوان

اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوری حضوری فعال خواهند داشت مگر : "نقل از وی نوشته است
  ." که نتوانيماين که عرصه را طوری بر ما تنگ کنند

اگر در اين دوره از انتخابات کنار کشيديم برای اين بود که جلوی ما را گرفتند و امکان : "آقای نبوی گفته
  ." اما معنی اش اين نيست که با انتخابات قهر کنيم. رقابت آزاد، عادالنه و سالم را از ما سلب کردند

مصوبات آن چاپ کرده و مجلس ششم را  گزارش های مفصلی از فعاليت های مجلس و پرتو و شما
  .کم کار معرفی کرده اند

 همچون سه سال قبل شاهد بيانيه ها و نامه هايی بی نام بوديم که ٨٢در سال : " نوشتهشما
  ."پرداخته و به دنبال تنش زايی در کشور بودند) جامعه(افراطيون مجلس در آن به سياه نمايی 

يندگان اصالح طلب، فعاليت های مجلس را زير سئوال برده و  با کنار هم گذاشتن سخنان نماپرتو
  .مصوبات آن را کم اهميت و عملکرد آن را ضعيف توصيف کرده است

ما از : " نوشته٨٢ در سرمقاله آخرين شماره با اشاره به وضعيت مطبوعات در سال اسرارهفته نامه 
  ."کمتر توفيق يافته ايمابتدای انقالب در مورد هر موضوعی که بيشتر صحبت کرده ايم 

محمد رضا راه چمنی مدير مسئول اسرار و رئيس سازمان بهزيستی، فضای کار مطبوعاتی را خسته 
کننده و مالل آور توصيف کرده و نوشته که نظارت های شديد به بی اعتمادی مردم به نشريات داخلی 

  .منجر شده و ضربه سنگينی به مطبوعات وارد کرده است
ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه مثل . سالی که گذشت سال خوبی نبود: "يسد می نواسرار

برف آب می شوند و در کوير بی حاصل فرو می روند و ما مانده ايم که ريشه ها را چگونه بايد آبياری 
  ."کرد

برای  متن فتوای چهار تن از مراجع تقليد را در مخالفت با حضور بانوان در استاديوم ها اميد جوان
  .تماشای مسابقات فوتبال چاپ کرده که برخی حتی تصاوير تلويزيونی آن را دارای اشکال دانسته اند

بازيکنان فوتبال معموال با شورت و پيراهن ورزشی به ميدان می آيند و : "آيت اهللا فاضل لنکرانی گفته
اين .  و درست نيستمی شود) لذت( نگاه کردن زنان به خصوص دختران جوان به اينها موجب ريبه 

  ."مسئله در مورد پخش بازی از تلويزيون نيز مصداق دارد و در پخش مسابقات بايد رعايت مسائل را کرد
  ."ورزشی اشکال دارد) لباس(طبعا ديدن مرد نامحرم در هيات : "آيت اهللا يوسف صانعی نيز گفته

 بانوان هم در ورزشگاه و هم از به عقيده آيت اهللا صافی گلپايگانی، تماشای مسابقه فوتبال برای
 .تلويزيون برای خانم ها اشکال دارد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  اگر تكليف همسران ما روشن نشود ناگزيريم از مجامع بين المللى آمك بگيريم
  2004 مارس 19  -1382 اسفند  29 جمعه -راديو آلمان 

خانواده هاى ايرانى همچون هميشه   ثانيه بامداد،٣٧ دقيقه و ١٨ و ١٠ساعت تحويل سال نو يعنى 
اين ميان خانواده هايى هم هستند آه سفره  اما در. گرداگرد سفره هاى هفت سين خود نشسته اند
: سابقه نداشته، در برابر زندان اوين پهن مى آنند هفت سين خود را، به شكلى آه در تاريخ ايران

در رابطه با اين حرآت اعتراضى نمادين، و همچنين انگيزه اين ! ايران ن سياسى درخانواده هاى زندانيا
احتمالى اين خانواده ها، جهت تالش براى آزادسازى بستگان خود، خانمها زهرا بهنودى  اقدام و اقدامات

 نرگس محمدى، همسران هاشم آغاجرى و تقى رحمانى، به پرسشهاى دويچه وله صداى آلمان و
 .ه اندپاسخ داد
 بهنام باوندپور: مصاحبه گر

 مى خواهيم بگوييم شادى را از ما گرفته اند/ زهرا بهنودى 
قصد دارند سفره هفت  خانم زهرا بهنودى، خانواده زندانيان سياسى اعالم آرده اند آه: دويچه وله

 داريد؟اين خانواده ها حضور  آيا شما هم در جمع. سين خود را در مقابل زندان اوين پهن آنند
حاال . مربوط به همه است چون اين يك حق طبيعى ست. بله حتما همينطور است :زهرا بهنودى

طبيعى آنها اين است آه حاال آه در زندان  ولى حق. بگذريم از اينكه اينها به ناحق به زندان افتاده اند
انند در سال نو در خانه اينها هم مثل زندانيان ديگر بتو هستند، آيين نامه زندان شامل حالشان شود و

و وقتى آه اين اجازه را نمى دهند، ما هم به عنوان . حضور داشته باشند خود و در جمع بچه هايشان
 .شده در جلوى زندان حضور پيدا مى آنيم اعتراض هم آه

زندانيان سياسى در اين  ممكن است بفرماييد به جز شما، چه آسانى از ديگر خانواده هاى: دويچه وله
 آت اعتراضى حضور دارند؟حر
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آقاى رحمانى، خانواده آقاى  آنهايى آه من مى دانم، فكر مى آنم خانواده هاى :زهرا بهنودى
آنند و شنيده ام آه خانواده هاى زندانيان  عليجانى، خانواده آقاى صابر آنها هم حتما حضور پيدا مى

 .ديگر هم مى خواهند آه حضور پيدا آنند
آغاجرى، زندگى به شما و   بدون حضور همسرتان آقاى هاشم١٣٨٣ه نوروز سال در آستان: دويچه وله

 خانواده شما چگونه مى گذرد؟
حضور داشته باشند، بعد از يك سال  ما باالخره اميد داشتيم آه ايشان در جمع خانواده :زهرا بهنودى

ند و خيلى خوشحال بودند فرزندان ايشان هم مايل بود آه ما ايشان را در جمع خود نديديم، به هر حال
آوتاه بروند و پدرشان مدت آوتاهى در ميان آنها حضور داشته  آه مى توانند با پدرشان به يك سفر

 .ما دريغ آرده اند، بسيار افسرده و ناراحت هستيم باشد و حاال آه اين را از
 د؟بدهي ممكن است توضيح آوتاهى راجع به وضعيت آقاى آغاجرى در زندان: دويچه وله

بودن ايشان است، براى اينكه جواب  ما اصوال به آن چيزى آه اعتراض داريم به زندانى :زهرا بهنودى
حكم ايشان را . سخنرانى زندان و حكم اعدام باشد حرف را بايد با حرف داد، نه اينكه جواب و نتيجه يك

سرنوشت ايشان گذاشته اند و مشخص نمى آنند آه باالخره  تايين نمى آنند و همينطور معلق
 .براى ما بسيار سنگين و بسيار ناگوار است اين براى خود ايشان و. چيست

سفره هفت سين در  خانم بهنودى با دست زدن به اين حرآت نمادين، يعنى پهن آردن: دويچه وله
 مقابل زندان اوين، چه اهدافى را دنبال مى آنيد؟

به اين ترتيب . ميله هاى زندان است ، بلكه در پشتاميد ما در خانه خودمان وجود ندارد :زهرا بهنودى
مى خواهيم بگوييم آه شادى ما را از ما . آنيم مى خواهيم به نوعى همبستگى خود را به آنها اعالم

 .گرفته اند
 شما هست؟ فكر مى آنيد از سوى قوه قضاييه چه چشم اندازى در انتظار همسر: دويچه وله

 .تهيچ چيز مشخص نيس :زهرا بهنودى
 نداده اند؟ يعنى تاآنون قوه قضاييه و نهادهاى دولتى هيچ پاسخى به شما: دويچه وله

مراجعه آرده ايم، و در دو سال گذشته  ما از دو سال گذشته تا به حال به هر آسى! خير :زهرا بهنودى
كدام از را و درد خود را مطرح آرده ايم، ولى هيچ ما به جاهاى مختلف نامه نوشته ايم و مسايل خود

من آن چيزى را آه . قضاييه آه به هيچ وجه، اصال گوش شنوايى ندارد قوه. آنها به ما پاسخگو نشدند
مى خواهم آه همه زندانيان سياسى آه به ناحق گرفتار هستند و از جمله  .حقم است مى خواهم

ست به اعمال زيرا اينها هيچكدام د. شوند، بدون هيچگونه قيد و شرطى براى آنها همسر من آزاد
عقيده آرده اند  همه آنها به نحوى فقط منتقد زبانى بوده اند، ابراز نظر آرده اند، ابراز. نزده اند مسلحانه

 .شوند و اين درخواست همه ماست آه همسران ما بدون هيچگونه قيد و شرطى آزاد
مع بين المللى مجا اگر تكليف همسران ما روشن نشود، ناگزير خواهيم بود آه از/ نرگس محمدى 

 حقوق بشر آمك بگيريم
  

سياسى قصد دارند سفره  خانواده هاى زندانيان«: خانم نرگس محمدى، خبر آوتاه است: دويچه وله
آيا شما هم در جمع اين خانواده ها  .«هفت سين خود را در مقابل زندان اوين بر روى زمين پهن آنند

 هستيد؟
 در مقابل زندان اوين ١٠يعنى ساعت  ت تحويل سال در ايرانمن حتما فردا صبح وق! بله :نرگس محمدى

را در آنار ساير خانواده هاى زندانيان سياسى  و پشت ديوارهاى بلند اين زندان سفره هفت سين خود
 .چيد بر روى زمين سرد و خاآى اوين خواهم

 رحمانى، زندگى تقى ممكن است توضح بدهيد آه شما و خانواده، در غياب همسرتان آقاى: دويچه وله
 را چگونه مى گذرانيد؟

تضييق حقوق انسانى و شهروندى  ما اين حرآت را در تداوم اعتراضات خود نسبت به :نرگس محمدى
اين عيد هم براى ما چون اعياد و . دهيم مان توسط قوه قضاييه جمهورى اسالمى ايران انجام مى

ما بسيارى از تولدها و . زانمان برگزار مى شودفقدان عزي بسيارى از مراسم ملى و مذهبى ايرانيان در
به دور از عزيزانمان برگزار آرده ايم و اين عيد هم مناسبتى براى ايرانيان  مرگها، غم ها و شادى ها را

 بنابراين ما چون تكليف همسرانمان هم توسط. واقع عيد باستانى و ملى ما ايرانى هاست است و در
آه رسيد  نهمين بازداشت موقت را پشت سر گذاشته بودند، نزديك عيدقوه قضاييه روشن نشده بود و 

حداقل اجازه بدهند آه در  از آنها خواستيم آه وضع انها را روشن آنند و دستور آزادى آنها را بدهند يا
خود را در خانه هايمان و در جمع   ما در آنار عزيزانمان سفره هفت سين٨٣روزهاى نخستين سال 

 . ها پهن آنيمصميمى خانواده
گذاشته و ظلم و  اما قوه قضاييه ايران همچنانكه سالهاست حقوق مسلم و حقوق طبيعى ما را زير پا

قضاييه جمهورى اسالمى ايران  ستم مضاعفى را به ما تحميل آرده، خواست آه اينبار هم اراده قوه
د را با اين نيت و با سفره هفت سين خو چنين عملى شود آه ما را در هجران قرار بدهد و ما هم

خواهيم آرد، سفره هفت سينى آه سرخى سيب آن  اعتراض در پشت ديوار بلند زندان اوين پهن
سين ما سبزى دست انساندوستان و  سرخى خون آزاديخواهان است، سبزى سفره هفت

 .تفرزندان و مادران دردهجران آشيده اس عدالتخواهان است و آب و روشنايى سفره ما اشك ديدگان
 داريد چه هست؟ خانم محمدى، آخرين اطالعى آه از همسر خود، آقاى تقى رحمانى: دويچه وله
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آخرين اطالع ما بالتكليفى  .همسر من بيش از نه ماه است آه آامال بالتكليف است :نرگس محمدى
چهاردهمين نوروز و چهاردهمين سال نو  تقى رحمانى امسال. پرونده و سرنوشت تقى رحمانى ست

اين چهاردهمين . در زندان اوين به نظاره خواهد نشست ، چهاردهمين بهار را و باز شدن شكوفه ها رارا
و اين اولين سال و شايد آخرين سال زندان او هم نخواهد . است سال است آه همسر من در زندان

آيل به شريط سخت ترى ست، به اين دليل آه اتهامات او نامشخص است، و بود، اما امسال شرايط او
از اتهامات همسر من هم بى اطالع است و اين . ماه نتوانسته او را مالقات آند ٩ هيچ عنوان بعد از

اين قضيه  از نگرانى و اضطراب و دلهره را در بين خانواده ها بوجود آورده و من به شدت نسبت به موجى
  .معترض هستم

ايد و به چه نهادهاى ملى و  چه اقداماتى آردهدر ارتباط با تالش براى آزادسازى همسرتان : دويچه وله
 يا بين المللى مراجعه آرده ايد؟

آنها را بى گناه مى دانيم، و حتا  ما براى روشن شدن تكليف همسرانمان و از آنجا آه :نرگس محمدى
 ماه ٩ى آن نتوانست اتهام مشخصى را بعد از  معتقد هستيم آه جمهورى اسالمى ايران و قوه قضاييه

دادگاهى براى ادعاى خودش تشكيل بدهد و حتا اگر دادگاه  ى همسران ما پيدا بكند، يا حتابرا
او به اتفاق آقاى عليجانى و آقاى صابر از . معتقدم همسر من بى گناه است غيرعلنى هم بود، بنابراين

 ر يك اتاق ماه در سلول انفرادى تحت فشار نگهدارى شده بودند و بعد از آن هم د۴مدت  خردادماه به
 قوه ٣داخلى،  ما در اين مدت به تمام نهادهاى. قرنطينه شده در گوشه اى از زندان اوين منتقل شدند

جمهورى مراجعه آرديم،  جمهورى اسالمى ايران، يعنى مجلس شوراى اسالمى، قوه قضاييه و رياست
ى زندانيان سياسى پرونده ها اما متاسفانه همانطور آه شاهد هستيد قوه قضاييه ايران در مورد

 .هيچگونه انعطافى به خرج نمى دهد
قبل در ديدارى آه با ما  حتا زمانى آه آقاى ليگابو گزارشگر آزادى بيان سازمان ملل به ايران آمدند و روز

زندانيان سياسى از جمله هدى صابر و تقى  داشتند گفتند آه از دولت ايران خواسته اند آه بتوانند از
اجازه مالقات گزارشگر ويژه آزادى بيان با همسرم و آقاى صابر  ينند، اما قوه قضاييه حتارحمانى را هم بب

 بنابراين ما به اين نتيجه مى رسيم آه قوه قضاييه در مواجهه با زندانيان. نداد و حتا آقاى عبدى را هم
تاآنون  و ماسياسى، در پايمال آردن و تضييق حقوق انسانى آنها بى مهابا تاآنون عمل آرده است 

 .هيچ نتيجه مثبتى را از آنها نديده ايم
سخنان آقاى   روز پيش٢زمانى آه . اما چيزى را هم در رابطه با مجلس و رياست جمهورى اضافه آنم

چه خواهيد آرد اين بود آه  خاتمى را در پاسخ به خبرنگارى آه از او پرسيد، در مورد زندانيان سياسى
اينكه آقاى خاتمى در جايگاهى نيستند  بسيار متاسف شدم، بويژه»  بردمن تيغم بيشتر از اين نمى«

جايگاه رييس جمهور به عنوان ضامن اجراى قانون اساسى  آه تنها اين آلمات را بر زبان برانند، بلكه در
آقاى خاتمى هم نامه نوشتيم آه در ارتباط با همسرانمان، قنون  هستند و معتقد هستيم و براى

بنابراين ما انتظارمان از رياست محترم جمهور اين است آه . نقض شده است ه بند آناساسى، بند ب
به نقض قانون اساسى در مورد شهروندان و انسانهايى آه حقوق آنها ناديده گذاشته  قاطعانه نسبت

. دپايان بدهن شود و زير پا گذاشته مى شود، پا به ميدان بگذارند و به اين زير پا گذاشتن حقوق ما مى
از سه قوه جمهورى  اما در مجموع مى شود گفت آه تاآنون ما نتيجه اى در راستاى پيگيرى خود

تكليف همسران ما روشن نشود، خواه  اسالمى ايران نگرفته ايم و چنانچه اين روند ادامه پيدا آند و
 الملل آمك و انساندوستانه و حقوق بشرى بين ناخواه ناگزير خواهيم بود آه از مجامع بين المللى

 .بگيريم
آرديد، با توجه به بى  آيا فكر مى آنيد آه نوشتن نامه هايى آه به آنها پيشتر اشاره: دويچه وله

 داشت؟ اعتنايى ارگانهاى قضايى به آنها تاثيرى داشته و يا خواهد
انه اينگونه نامه ها نامه هاى افشاگر بخصوص در فاز اصالحات و در دوران آقاى خاتمى :نرگس محمدى

سلولهاى انفرادى و در بازداشتگاههاى مخفيانه قوه  نامه هايى آه آنچه را آه بر عزيزان ما در. بود
اينكه اين نامه ها توانستند بخش عمده . ما مى رفت، افشا مى آرد قضاييه، بر آزاديخواهان و همسران

. ند، آسى منكر اين نيستزندانهاى جمهورى اسالمى ايران را در قوه قضاييه افشا آن اى از پشت پرده
رسيدن فاز و دوره اى  به نظر من بعد از اتفاقات اخير، بويژه بعد از انتخابات مجلس هفتم و با به پايان اما

ديگرى نسبت به قدرت، جامعه و مردم  از اصالحات در ايران ما اآنون ما بايد به يك جمع بندى و رويكرد
مشكالت خود به استراتژى فشار از پايين و چانه زنى از  ى ازتا زمانى آه ما براى حل بسيار. بينديشيم

به نظر من اين استراتژى به شكست اصالح . گريزناپذير خواهد بود باال معتقد باشيم، اين شكست
همواره در اين چانه زنى ها استبداد توانسته است آه دمكراتها و آزاديخواهان را  طلبان منجر شده و

 .آند مغلوب
مردم، به قدرت و  ن بايد رويكرد ديگرى در بين نيروهاى اصالح طلب و آزاديخواهان نسبت بهپس به نظر م

نبايد تنها . به ساخت قدرت انديشيد به جامعه شكل بگيرد و آنهم به اين معناست آه از اين به بعد نبايد
يد بسيار پيگير و نيروهاى آزاديخواه انديشيد، بلكه با به به دست گيرى نهادهاى دولتى و نظام در دست

شكل گيرى نهادهاى مدنى، و به سازمانها و نهادهاى مستقل از  بسيار جدى به بدنه اجتماعى، به
به اين اعتبار من فكر مى آنم . به عنوان يك قدرت در عرصه قدرت ظاهر بشوند دولت انديشيد آه بتوانند

در گستره  سازمانها و نهادهاى حقوق بشرديگر نبايد تنها به نامه نگارى بسنده آرد، بلكه بايد  آه االن
مستقل از دولتى شكل  تا زمانى آه چنين نهادهاى. هاى فرهنگ، اجتماع، سياست و اقتصاد انديشيد

بنابراين تنها راه ما تحقق . خواهيم بود نگيرند، در بازى قدرت و در ساخت قدرت در داخل نظام ما مغلوب
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دولت، ازجمله نهادهاى حقوق بشر و بخصوص مربوط به  زجامعه مدنى، شكل گيرى نهادهاى مستقل ا
خالءهاى بسيارى در اين حوزه ها داريم و حال بايد به پر آردن اين  ما. زندانيان سياسى خواهد بود

 .انديشيد خالءها
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