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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  ض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نق
  

ديروز ابقاي حكم اعدام از سوي دادگستري همدان به همسرم ابالغ شده اما : همسر آقاجري خبر داد
  .وي از امضاي آن خودداري آرده است
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 وي رسانده است، به خبرنگار حقوقي زهرا بهنودي با بيان اين آه هاشم آقاجري اين موضوع را به اطالع

ماموران ابالغ ديروز از زندان همدان به زندان اوين مراجعه و : گفت) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران
  .اند اما وي حاضر به امضاي آن نشده است حكم را به آقاجري ابالغ آرده

همسرم به من : ته، اظهار داشتاش تماس گرف بهنودي با اعالم اين آه آقاجري روز گذشته با خانواده
اين حكم، رفع نقص نشده، در « گفت آه به افرادي آه براي ابالغ حكم، مراجعه آرده بودند گفته است 

 ماه پيش صادر شده؛ اين حكم ٨  است و ٢/٦/٨٢ عين حال حكم جديدي است و تاريخ آن نيز مربوط به 
بنابراين من با يك برخورد . آنيد هاي مختلفي ميبينيد، اظهارنظر آنيد و وقتي واآنشي مي را فاآس مي
ي قانون باشد، اظهارنظراتي مبني بر  ي سالم آه مبتني بر اراده رو هستم تا با يك پرونده سياسي روبه

  ».ي سياسي بودن مساله است دهنده نشان“ آنيم بعد از انتخابات حكم را صادر مي”اين آه 
به محض اين « چنين به ماموران ابالغ حكم گفته است  همبهنودي در ادامه اظهار داشت آه همسرش 

شويد، فرصت  آند، آشفته مي اش به وضعيت من اشاره آرده و از من دفاع مي آه آقاي خاتمي در نامه
چه آه  آنيد؛ تمامي اين موارد باعث شده آه من نسبت به آن ايد و حكم را فاآس مي ابالغ را نيز نداشته

  .ترسانيد آنيد با اين حكم ما را مي وم؛ اشتباه است آه فكر ميآنيد مشكوك ش ابالغ مي
آه همسرش روند پرونده را در دو سال گذشته غيرقانوني دانسته، به نقل از  چنين با بيان اين وي هم

يا مرا بدون قيد و شرط آزاد . خواهم آنم و نه تجديدنظر مي من نه اين حكم را امضا مي: آقاجري گفت
خواهم تا شما دوباره فرصت  تجديدنظر نمي.  را اجرا نماييد و رسوايي آن را تحمل آنيدآنيد و يا حكم 

  ».پيدا آنيد آه اين پرونده را در البيرنت اداري بيندازيد
آقاي شاهرودي شما با اين جلساتي آه : ي قضاييه گفت چنين خطاب به رييس قوه همسر آقاجري هم

تيد آه مشكالت مردم را حل آنيد، چرا با يك پرونده به صورت گذاريد و درصدد هس شنبه مي روزهاي پنج
 .شود الطوايفي برخورد مي ملوك

  
  صادق هدايت در نمايشگاه آتاب جلوگيري شد” بوف آور“از فروش 
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صادق ” بوف آور “المللي آتاب تهران با مراجعه به غرفه ناشر ماموران حراست هفدهمين نمايشگاه بين
نيا ـ دبير هيات نظارت بر نشر آتاب وزارت فرهنگ و ارشاد  دستور جواد مرادي هدايت، اعالم آردند آه به

  .اسالمي ـ فروش اين آتاب، بايد متوقف شود
، )ايسنا(باره به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  جهانگير هدايت ـ برادرزاده صادق هدايت ـ در اين

 اين آتاب با اجازه وارثان و مشروط بر انتشار بدون حذف آن، به انتشارات نقش خورشيد در نشر: گفت
اند و پيگير ماجرا  دانم آه متصديان وزارت ارشاد چرا اين اقدام را انجام داده حال نمي. اصفهان واگذار شد

  .هستم
ريه آتاب هفته ـ ارگان معاونت نيا در نش اوحدي ـ ناشر آتاب ـ نيز با اشاره به مطلبي به نقل از مرادي

فرهنگي وزارت ارشاد ـ در چند هفته گذشته مبني بر اينكه اثري چون بوف آور يا نبايد منتشر شود، يا 
اي را ازسوي مدير اداره آل  ما پيش از انتشار اين آتاب، نامه: بايد بدون هيچ تغييري منتشر شود، گفت

نيا نوشتيم، او پاسخ داد آه اداره ارشاد اصفهان  ديفرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان به آقاي مرا
گيري آند، اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان هم مجوز انتشار  مستقل است و خودش تصميم

  .آتاب را صادر آرد
هايي از يك آتاب آه با مجوز وزارت  شود فروش نسخه آنيم آه چطور مي ما تعجب مي: وي افزود

هاي متعددي  شود؛ اما نسخه  و زير نظر دولت منتشر شده است، ممنوع ميفرهنگ و ارشاد اسالمي
  .شوند يابند، به مردم عرضه مي هاي زيرزميني، غيرقانوني و در تيراژ باال انتشار مي آه در چاپخانه

هاي جهانگير هدايت و ما  گيري مجوز اين آتاب در پي : اوحدي چند روز پيش به خبرنگار ايسنا گفته بود
  .ره صحت انتشار در آثار اصلي صادق هدايت، چند روز پيش ازسوي وزارت ارشاد صادر شده استدربا

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  گزارش آامل اولين روز سمينار گذار به دموآراسي
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هاي اسالمي  از سوي انجمنصبح و بعد از ظهر امروز “ گذار از دموآراسي“ اولين روز سمينار 

ي حقوق و  هاي حقوق و علوم سياسي و علوم اجتماعي دانشگاه تهران در محل دانشكده دانشكده
  .علوم سياسي برگزار شد

  
 رييس مرآز بررسيهاي -، محمدرضا تاجيك )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

گاه در طول تاريخ به اين  انسان و جامعه ايران هيچ: فت در اين سمينار گ-استراتژيك رياست جمهوري 
  .اندازه مستعد و سزاوار گذار به دموآراسي نبوده است

هرگز گفتمان دموآرات به اين عمق در جامعه ايراني به يك گفتمان مسلط هم در مردم و هم : وي افزود
رو  ري پيرامون دموآراسي روبههاي علمي و نظ در نخبگان تبديل نشده و هرگز تا اين اندازه با چالش

پس مشكل آجاست آه بعد از گذشت صد سال از تجربه گذار از دموآراسي، با . نبوده است
هاي اسالمي ـ  هاي عملي و نظري در اين عرصه مواجهيم؟ آيا نابالغي فرهنگي يا نامتقدم چالش

  ي برويم؟سياسي و يا ساختار استبدادي قدرت باعث شده آه نتوانيم به سمت دموآراس
وي بحث گذار از دموآراسي را در سه سطح حامالن و عامالن دموآراسي، متني آه از دموآراسي 

 در سطح اول، بسياري از حامالن و  :ايم و ناهمخواني متن و زمينه بررسي آرد و يادآور شد تقرير آرده
نستند آه حق دا عامالن دموآراسي در صد سال گذشته خود را وجدان آگاهي و ساالر حقيقت مي

چنين  هم. دانستند شمولي پيامشان مي سخن گفتن را از آن خود و هويت و مشروعيت خود را در جهان
هاي پندار  اند؛ لكن در همان دم گرفتار بند بت هاي سنتي را شكسته بر اين باور بودند آه اسطوره

آردن دموآراسي،  ي نهادينهدرنتيجه سياسيون و روشنفكران به جا. اند، بودند ديگري آه خود تراشيده
هاي توتاليتر بودند آه قرائت  اند و بسياري از آنان تقريرآننده گفتمان تالششان را صرف آسب قدرت آرده
  .آنها از دموآراسي قرائت محفلي بود

هاي متفاوت  اين گروه دموآراسي را در تكثير و تكثر خود و نه در تكثر عقايد و ايده: تاجيك يادآور شد
  .ند و در واقع عامالني بودند آه حامل دموآراسي نبودندديد مي

اشكال  متني آه توسط پديدآورندگان گفتمان به وجود آمد، بي: وي درباره تحليل متن دموآراسي گفت
نبود؛ متني دموآرات در اين مرز و بوم آه اختالطي آدر و پرابهام بود و مشخص نبود آه از آدام 

هاي تقريرشده آه  اند؛ يك فرامتن ايدئولوژيك سرشار از عصبيت  فرا گرفتهانديشمند غيرخودي اين متن را
ماندگي و تحجر است آه اجازه قرائت  فراسوي آن عقب. دهد فراسوي آن چيزي باشد اجازه نمي

هاي مردم ارتباط برقرار آرده و راهنماي عمل اجتماعي  تواند با توده دهد؛ متني آه نمي متفاوت نمي
  .براي آنان باشد

سطح سوم آه ناهمخواني زمينه و متن : جمهوري يادآور شد رييس مرآز بررسيهاي استراتژيك رياست
هنجاري ايراني همخواني ندارد، در واقع آنسرو ايراني را تهيه  است و با زمينه اجتماعي ـ فرهنگي ـ، 

  . آرده بودند آه به مذاق ايراني سازگاري نداشت
اين زمينه است آه بايد تغيير آند و آنچه مورد ترديد است، زمينه متن ثابت است و : وي ادامه داد

  .است؛ اما تالش صورت نگرفته است تا زمينه براي همگوني آماده شود... اجتماعي، سياسي و 
اي آه براي مرغ ايجاد شده، اشتر دموآراسي را جاي  تالش شده است آه در النه: دآتر تاجيك افزود

ايم؛ اما دموآراسي  از گفتمان عبور آرده و به آوفتمان رو آورده. و گاهي آندرويم  گاهي تند مي. دهند
هاي غيرگفتماني و قدرت، مانع از  تواند محقق شود و روي آوردن به استراتژي جز با قدرت گفتماني نمي

ما در گذر از دموآراسي فراز و . بايد آستانه عمق باال داشته باشيم. تحقق دموآراسي در جامعه است
به همين دليل، پس از . ايم، غافل از اينكه بايد آهستگي و پيوستگي را رعايت آنيم فرودهايي داشته

  .ايم فرهنگ دموآراسي را در جامعه بسط داده و حاآم آنيم صد سال از گذر دموآراسي نتوانسته
  

ز افراد نقش آفريني و تاثير فضاي سياسي جامعه ا: رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت*** 
رسد و خرد عمومي جامعه را به پيش  اي آه دموآراسي حاآم باشد به حداقل خود مي خاص در جامعه

  .خواهد برد
آه روز دوشنبه در محل تاالر » گذار به دموآراسي « محسن آديور طي سخناني در سمينار علمي 

ش اسالم در گذار به ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نق دانشكده
دموآراسي بر تحليل مباني اين گذار در تاريخ ايران و سنجش اين نكته آه اسالم در اين باره چه نقشي 

اول آنكه اسالم چه نقشي در : داشته است پرداخت و در اين راستا دو سوال به اين شرح را مطرح آرد
. ي موانع بوده و يا از عوامل تسريع آننده آن هآيا از جمل. گذار به دموآراسي ايران معاصر ايفا آرده است

هايي را در تقويت آن خواهد داشت تا از عوامل گذار  دوم اينكه اسالم در گذار به دموآراسي چه مولفه
  .ساالري حساب شود به دموآراسي و مردم

چند قرن تلقي خاصي از اسالم به ويژه آنچه در : اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال اول خود گفت
در پاسخ به . ترين موانع گذار به دموآراسي بوده است اخير به طور رسمي از اسالم شده است از جدي

اي جز تقويت تلقي دوم از  سوال دوم بايد بگويم آه ما براي تسريع در روند تاثيرگذار بر دموآراسي چاره
  .اسالم نداريم

ي سالم و  ي يك جامعه شرطي الزم در ادارهوي با بيان اين مطلب آه دموآراسي را امري مطلوب و 
ي جامعه از طريق دموآراسي از آنجا آه اول به فكر ديگراني  اداره: داند، گفت البته نه شرط آافي مي
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چنانچه منطق و فلسفه خاستگاهش در يونان باستان . خارج از منطقه خودمان رسيده، مردود نيست
ي آن  ر رد بزنيم و نه آنكه بدون هر گونه بررسي و نقد شيفتهتوان به آن مه است و به اين اعتبار نه مي

  .شويم
ي جامعه است،  رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با بيان اينكه دموآراسي آم خطاترين روش اداره

اي آه دموآراسي حاآم  نقش آفريني و تاثير فضاي سياسي جامعه از افراد خاص در جامعه: تصريح آرد
از سويي لزوم نظارت . رسد و خرد عمومي جامعه را به پيش خواهد برد  خود ميباشد به حداقل
ي آحاد جامعه در اين نظارت نهادينه از موارد اساسي چنين  ها، حق برابر همه ي عرصه همگاني بر همه

  .تواند از دموآراسي دم بزند چنانچه آسي اين حق را نپذيرد نمي. اي است جامعه
آند نه حداآثري، اظهار  يان اينكه از دموآراسي مدلي حداقلي را مطرح مياين مدرس دانشگاه با ب

اي آه در حال گذار به دموآراسي است صحبت از دموآراسي حداآثري امري  در جامعه: داشت
لذا چهار امر برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه در تمام سطوح، وجود دولت شفاف و . فايده است بي

هاي مختلف پاسخگو باشد، رعايت  اي مردم شفاف و در برابر نهادها و دستگاهپاسخگو آه عملكردش بر
هاي شهروندي مطرح  ي آن حقوق و آزادي ي آحاد جامعه آه در سرلوحه حقوق مدني و سياسي همه

ي مدني و دموآراتيك است، زير ساخت يك نظام دموآراتيك را  ترين رآن وجود جامعه است و مهم
  .دهد تشكيل مي

ي ايران از  اي در حال گذار به دموآراسي هستيم به گذار صد ساله شك ما جامعه با بيان اينكه بيآديور 
ايم اما اگر آسي آن را حل  زمان نهضت مشروطه اشاره آرد و گفت آه هر چند به اين موضوع نرسيده

  .آند بزرگترين خدمت را به مردم و آينده آرده است
ان دومين تحول عمده در ايران بعد از نهضت مشروطه ياد و تصريح وي از انقالب اسالمي ايران به عنو

انقالب ايران در ايران، جهان و منطقه اين اميد را آفريد آه دموآراسي اسالمي، بومي و آسيايي را : آرد
هر چند در آن زمان دموآراسي در صدر شعارهاي مردم نبود و گفتمانش در آغاز . محقق خواهد آرد
موآراسي محور نيز نبود، اما در آنار شعارهاي آزادي، استقالل و عدالت، انقالب اسالمي د

  .ساالري و دموآراسي، مردم ساالري مغفول نماند مردم
اآنون ربع قرن از انقالب اسالمي : رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، در ادامه خاطرنشان آرد

ان بحث گذار از دموآراسي به قوت خود ي عمومي اير ي اصلي در عرصه چنان مساله گذرد اما هم مي
  .باقي است، البته اگر نگوييم آه امروز تشديد شده است

معتقدم اسالم سياسي يك تلقي و برائت نيست، متاسفانه : آديور در بخشي از اين سخنان ادامه داد
اند آه  اي بر آن شده تا جايي آه عده. رسمي شدن يك قرائت تمام اسالم سياسي را بدنام آرده است

  .زدايي آنند ي عمومي دين به طور آلي از عرصه
ي دين به مسايل  گروهي از آساني آه خارج از عرصه: وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت

نگرند، برخي سكوالرها هستند آه چه خارج از ايران و چه داخل از ايران مثل  سياسي اجتماعي مي
سالم اقتدارطلب مساوي است و اسالم نوانديشي ديني خواهند بگويند اسالم با ا اقتدارطلبان مي
  .اند اين افراد و مسلمانان اقتدارطلب يك روي سكه. اسالم نيست

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، روشنفكران ديني را آه دستي در سنت و مدرنيته دارند 
ي را وارد فرهنگ سنتي توانند فرهنگ دموآراس آنها مي: ترين قشر اجتماعي دانست و افزود شايسته

  .  انجام داده است مصاديقي چون شوراها، دولت، پارلمان از خدماتي است آه اين نحله. آنند
ي عمومي را متناسب با مقتضيات به زمان و مكان به عقل  به طور آلي اسالم تدبير عرصه: آديور گفت

ه رعايت آن سالمت يك اين اسالم مسايل و اصول آلي را گفته است آ. جمعي مردم سپرده است
  . آند نظام سياسي را تامين مي

ضوابط سنت و عقل : رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با اشاره به پيام انقالب اسالمي تصريح آرد
اگر بتوانند الگويي آسيايي، شرقي، ايراني و اسالمي ارايه آنند، قطعا عواملي آه از لحاظ خارجي و 

  . اند تاثيري نخواهند داشت  ما را استحاله آردهداخلي به نوعي با مفاهيم
  

هر چه برش دت منازعات سياسي افزوده شود و اين منازعات به سمت : غالمرضا آاشي گفت*** 
  .شود خشونت حرآت آند، آلياژ سخن دموآراسي آمتر مي

گذار  « ، غالمرضا آاشي طي سخناني در سمينار علمي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار  آه روز دوشنبه در محل تاالر دانشكده» به دموآراسي 

توان منازعات سياسي  اي تنگاتنگ با منازعات سياسي دارد و مي دموآراسي رابطه: شد، اظهار داشت
 بلكه شود، دموآراسي نه تنها باعث آاهش منازعات نمي. را سرشت دموآراسي حساب آرد

افزايد و حتي دموآراسي بر منازعات نيروهاي سياسي نيز حاآم  دموآراسي بر منازعات سياسي مي
  .شود مي

ياب اجتماعي و قدرت فكري و ثروت صورت  ها و منابع آم منازعات سياسي بر روي ارزش: وي ادامه داد
  .آنند ا ميشود، منازعات سياسي افزايش پيد ياب مي گيرد و وقتي آه اين منابع آم مي

ها و  ارزش: اظهار داشت» سخن دموآراسي با اصل دموآراسي متفاوت است«آاشي با بيان اين آه 
شوند، بلكه خود موضوع مناظره  ها از مفاهيمي هستند آه نه تنها باعث آاهش مناظره نمي اسطوره
  .هستند
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تماع شروع شده و وقتي ي نخبگان اج هاي اجتماعي در ايران از طبقه هميشه جنبش: آاشي ادامه داد
هاي  اند و فقط از حرآت اند، از حرآت اصلي خود منحرف شده يي درآمده ها به صورت توده آه اين جنبش

  .ها باقي مانده است دموآراتيك برچسبي از آن
ي مدني تحقق پيدا نكند، حرآت به سوي  اگر دموآراسي در ايران در مسير جامعه: وي گفت

  .آند ها در جامعه رشد مي يندموآراسي از طريق زيرزم
  

هاي دموآراتيك بر اساس محوريت مردم ايجاد  دولت: رضا رجايي نيز در اين مراسم گفت علي*** 
هاي دموآراتيك با محوريت مردم آغاز شد، ولي به علت مقاومت  در دوران قاجار نيز حرآت. شوند مي

  .ود منحرف شدها از مسير اصلي خ بعضي از مستبدين در برابر آن اين حرآت
روشنفكران دوران مشروطه به اين حقيقت : ، رجايي افزود)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دانستند آه  پي برده بودند آه براي ايجاد يك حكومت ملي، بايد به گفتمان ديني نيز توجه آنند و مي
  .توانند موفقيتي به دست آورند بدون توجه به گفتمان ديني، نمي

هاي  هاي دموآرات است و نحله بحث حاآميت و محور بودن مردم مورد تاييد تمام گروه: وي ادامه داد
در دوران مشروطه وقتي آه قصد داشتند . دموآرات در مورد آم و آيف حاآميت مردم اختالف نظر دارند

ر گرفتند، گروهي آشوري با محوريت دموآراسي به وجود آورند، عنصر آزادي و سنت در برابر يكديگر قرا
هاي دين را زير  مدافع سنت شدند و آزادي را زير سوال بردند و گروهي ديگر ليبرال شدند و تمام پايه

  .سوال بردند، اين اختالف نظرها يكي از عوامل اصلي سقوط مشروطه است
  

  .ستها دموآراسي حقيقي آزادي انتخاب براي اقليت غير خودي و منتقد: غني نژاد معتقد است*** 
گذار « نژاد طي سخناني در سمينار علمي  موسي غني) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار  آه روز دوشنبه در محل تاالر دانشكده» به دموآراسي 
در اشتباه آنند دموآراسي مشروعيت ناشي از اآثريت مردم است،  آساني آه تصور مي: شد، افزود

گويند خوشحاليم آه اآثريت  اين آه مي. آشاند ي سياسي را به انحراف مي هستند و اين تفكر جامعه
آند،  اند، به معناي دموآراسي نيست، در واقع آسي آه حكومت مي قاطع به حزب يا شخصي راي داده
در خطر پوپوليسم قرار ي چند درصد باشد، اگر غير از اين باشد،  بايد حكومتش با راي نصف به عالوه

  .گيريم مي
ها اآثريت هستند و  اين بدان معناست آه خودي: وي با رد بحث خودي و غير خودي در مورد آن گفت

توانند هر آاري بكنند، حقوق اقليت را حذف آنند آه اين اشتباه است و معناي دموآراسي  مي
رستي و سرآوب دگرانديشان را به  نژاد پ اين خطر، خطر فاشيسم،. دهد؛ اين پوپوليسم است نمي

  .همراه دارد
هاي گسترده اين بود آه چرا گسترده رد صالحيت   درصد انتقادها از رد صالحيت99: وي ابراز عقيده آرد

اين حرف چه معنايي دارد، اين به معناي خودي و . آنيد؛ و اگر اين امر مختصر بود، اشكالي نداشت مي
گفتند رد  آساني آه مي. شتباه و متناقض ما از دموآراسي استي تصور ا غيرخودي و نشان دهنده

صالحيت گسترده خوب نيست، زماني خود در سطح محدودتري اين آار را آرده بودند، يا مشروعيت آن 
مالك رژيم و سيستم دموآراتيك اين است آه راي غير خودي را به رسميت . شناختند را به رسميت مي

  .شناسد يا نه مي
 دانشگاه در ادامه اقتصاد دولتي را مانع برقراري دموآراسي به معناي حقيقي دانست و اين استاد

توان در شرايط خاص يك نوع پوپوليسم با اقتصاد دولتي درست آرد، البته به صورت موقتي،  مي: گفت
  .زيرا پوپوليسم يك مسكن آوتاه مدت براي آرام نگه داشتن مردم است

ساالري را قيم  ي ديوان ي مالكيت دولتي و سلطه ين سخنراني نتيجهغني نژاد در بخش ديگري از ا
در يك اقتصاد دولتي خواه يا ناخواه . اين نقص دموآراسي است: شدن دولت بر مردم دانست و گفت

گيرند، در صورتي آه طبق  يعني مردم در خدمت حاآمين قرار مي. شود محل خادم و مخدوم عوض مي
  .ن باشدهر تعريفي بايد غير از اي

چگونه : ي آزاد، احزاب آزاد و آزادي انتخاب متجلي دانست و ابراز عقيده آرد وي دموآراسي را در اراده
تا وقتي اصالحات ساختاري در اقتصاد . توان آزادي انتخاب داشت وقتي معيشت دست دولت است مي

  .شود ميانجام ندهيم، حرآت به سمت دموآراسي حقيقي يك خيال و آرمان است و محقق ن
  

توانستيم به  مي. سوزي شد  يك فرصت به دست آورديم آه متاسفانه فرصت76در سال : وي ادامه داد
اما بعد . ي آمي انجام دهيم ي آرا و اعتماد مردم نسبت به دولت اصالحات اقتصادي را با هزينه پشتوانه

  .ارداز چهار سال دوستان متوجه شدند آه اقتصاد نقش مهمي در زندگي سياسي د
  

هاي دموآراسي در جامعه مدني است، اما آسي آه  راي دادن و اظهار نظر از مصداق: پدرام گفت*** 
ها را ترغيب  وگوي افراد با يكديگر آن دهد، بايد قبال داوري هم آرده باشد، لذا در اين بين گفت راي مي

اقعي اين گونه تحقق دموآراسي و. آند آه نسبت به سخنان خود داوري و قضاوت داشته باشند مي
  .يابد، بنابراين صرف راي دادن در يك جامعه به معناي دموآراسي نيست مي

گذار به « ، دآتر پدرام طي سخناني در سمينار علمي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
رگزار ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ب آه روز دوشنبه در محل تاالر دانشكده» دموآراسي 
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ي سياسي غرب و ايران  شد، به بررسي تعاريف و مفاهيمي مختلفي از دموآراسي در انديشه
  .پرداخت

مردم در اين مقطع از : داري، درباره آن افزود پدرام با اشاره به پيوند دموآراسي با ليبراليسم و سرمايه
اد مختلف جامعه در جهت زمان غير سياسي شدند اما بعد با بحث مشارآت و حضور موثر مردم در ابع

ها نظرياتي از دل هابرماس و يا رالز در مفاهيمي چون عدالت، بيرون آمد  رشد و پيشرفت و تعالي انسان
  .آه بازگشتي به دموآراسي واقعي اوليه بود

آنند  وگويي آه در آن دو طرف تالش مي گفت: وي با اشاره به مفهوم اصلي دموآراسي ابراز داشت
  .بفهمند، دموآراسي واقعي استحرف يكديگر را 

ي جايگاه نظري دموآراسي در ايران، مقاطع زماني نهضت مشروطه، نهضت انقالب  پدرام در ادامه درباره
: ي ايران مطرح آرد و افزود اسالمي و جنبش دوم خرداد را به عنوان بسترهاي دموآراسي در جامعه

  .هايي در اين زمينه تا آنون نشده است پردازي  نظريهچنين هم. يي در اين زمينه نداريم البته ادبيات غني
هاي آهنه و قديمي استفاده  هايي در چارچوب هاي سياسي از آليد واژه پدرام با بيان اين آه در تحليل

گفتار . داري را نگذرانده است ي ما تاريخ ليبراليزم، مدرنيته و سرمايه جامعه: آنيم، تصريح آرد مي
  .اما فرد ليبرال در ايران وجود ندارد: وي معتقد است. بني بر ليبراليزم استدموآراتيك در ايران م

دموآراسي پيش از آن آه در ايران تكيه بر ليبراليزم داشته باشد، بر آزادي تكيه زده است، : وي گفت
  .تري در دست است وگو، منابع قوي چرا آه در ايران به لحاظ گفت

آنچه از : نت عرفاني را باز انديشي در جمع دانست و افزودي س ترين شاخصه پدرام در پايان مهم
وگو  ي خوبي را براي گفت آيد، زمينه احساس وحدت ميان خود و هستي و يا موجودات ديگر به وجود مي

در سنت عرفاني تساهل و انعطاف، فداآاري و از خودگذشتگي آه خود و ديگران و امور . آند فراهم مي
وگو و يا  ي گفت و فهم هرمنوتيك از دموآراتيك وجود دارد، ما را به سمت نظريهبيند  جامعه را نسبي مي

  .سازد دموآراسي رهنمون مي
  

، دآتر صادقي نيز طي سخناني در سمينار علمي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران *** 
 تعريفي پارادايمي از شناختي دموآراسي، در هاي روان گذار به دموآراسي با اشاره به برخي از چالش

دموآراسي و هويت جنسي به موضوعاتي چون انتخابات آزاد، حق انتخاب شدن و انتخاب آردن اشاره 
هاي دموآراتيك خود را محوريت دموآراسي  بسياري از جوامع هستند آه با حداقل شاخص: آرد و افزود

  .دانند مي
ها از لوازم  اين: و مرد در جامعه اظهارداشتهايي چون حقوق زنان و برابري زن  وي با اشاره به بحث

  .اند ضروري دموآراسي در جامعه
در برخي از جوامع : صادقي در ادامه با اشاره به عدم تصويب آنوانسيون منع تبعيض، خاطرنشان آرد

اسالمي اين آنوانسيون به تصويب رسيده است و نه تنها با مسايل شرعي در تضاد نبوده، بلكه مقوم 
  .يز بوده استها ن آن

ي هويت بسيار  مقوله: ي دموآراسي و جنسيت گفت سنجي دو مولفه ي نسبت وي در ادامه درباره
  .يابد پيچيده است، هويت سازي از آودآي آغاز شده و تا جواني ادامه مي

هايي چون سياهان،  مصداق:  ابراز عقيده آرد اي سيمون دوبووا، صادقي در ادامه با اشاره به جمله
ها، ايرانيان، يهوديان در طول تاريخ و تا قبل از دموآراسي در ارتباط با ديگري شدن   عرب ها، زنان، شرقي

ي مدني از  هاي قومي، جنسي، در چارچوب جامعه آردند، اما امروز جداي از تمام اقليت معنا پيدا مي
  .حقوق مساوي و آزادي به طور يكسان برخوردار بودند

ها  در اين پروسه انسان: دموآراسي يك پروسه و فرآيند روانشناختي است، گفتوي با تاآيد بر اين آه 
  .آموزند آه خود را در حال شدن پيدا آنند مي

« پور نيز طي سخناني با عنوان  ، حميدرضا جاليي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ه روز دوشنبه در محل تاالر آ» گذار به دموآراسي « در سمينار علمي » آيد؟ مي دموآراسي آي

در ميان اقشار متوسط «ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، با بيان اين آه  دانشكده
 ، 1376در دوم خرداد : افزود» آيد؟ مي جديد شهري ايران، جستجو براي پاسخ به سوال دموآراسي آي
دادند، همه اميدوار بودند آه با شروع   ميآه اقشار متوسط جديد پيكره اصلي شهرهاي ايران را تشكيل

. آار دولت خاتمي، خصوصا با تشكيل مجلس ششم، جمهوري اسالمي اصالح شده و دموآراسي بيايد
پس از انتخابات آنچناني مجلس هفتم دوباره اين سوال مطرح است آه باالخره دموآراسي آي خواهد 

  آمد؟
شود آه علل  آيد يا تامين مي داقلي وقتي ميدموآراسي ح: وي در بخشي ديگر از سخنانش گفت

ي  موثر فعال شود و آن اين است آه عالقمندان به دموآراسي در هنگام بروز فرصت سياسي واجد اراده
  .هاي دموآراسي در برابر مخالفان آن، باشند منسجم و جمعي براي پيگيري مولفه

يا :  بيش از همه عوامل موثر استهاي سياسي هم دو عامل در استفاده از فرصت: وي ادامه داد
مخالفان دموآراسي در حكومت دست از مخالفت خود بردارند و يا اينكه قدرت عمل و انسجام 

عالقمندان به دموآراسي چنان قدرتمند و موثر باشد آه مخالفان دموآراسي در حكومت مجبور به تن 
  . دادن به آن باشند

ها به يك معنا موفق بوده زيرا در ايران علل  ن در اين سالدموآراسي خواهي ايرانيا: پور گفت جاليي
از طرف ديگر اين دموآراسي خواهي هنوز به يك . اي و مذآور در قاب تقويب شده است زمينه
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اند  بدين معنا آه هنوز عالقمندان به دموآراسي نتوانسته. دموآراسي حداقلي منجر نشده است
به مخالفان )  در دستور آار مجلس ششم هم بودآه(اصالحات قانوني يك دموآراسي حداقلي

اگر چنين شده بود مخالفان دموآراسي نمي توانستند انتخابات مجلس هفتم را . دموآراسي بقبوالنند
ها چندين فرصت سياسي بوجود آمد آه  در اين سال. چنين شده، برگزار آنند بصورت غيرمنصفانه و مهره

يك اراد منسجم براي استفاده از آن به نفع دموآراسي فراهم آخرين آن انتخابات مجلس هفتم بود و 
چه . در واقع در اين انتخابات، اراده جمعي اصالح طلبان تا مرزهاي تعيين آنندگي شكل نگرفت. نشد

نظير نمايندگان مجلس ششم، تقاضاي استعفاي دسته جمعي مسوولين اجراي  بسا اگر تحصن بي
شديم،  تر مي شد يك قدم به دموآراسي حداقلي نزديك تكميل ميانتخابات با همراهي بيشتر خاتمي 

در آينده . شد تر مي  طلبان در مجلس امكان انجام اصالح قانوني محتمل به اين معنا آه با حضور اصالح
ترين آنها انتخابات  هاي سياسي گوناگوني روبرو خواهد بود آه يكي از شناخته شده هم ايران با فرصت

ياست جمهوري اسالمي است و عنصر تعيين آننده براي تقويت دموآراسي در اين ي ر نهمين دوره
  .انتخابات نيز به ميزان انسجام و قدرت عالقمندان به دموآراسي بستگي دارد

وي طرح نظري فوق چه فوايدي دارد؟ برابر اين طرح تاخير در تحقق يك دموآراسي حداقلي در ايران، 
قابل فهم نيست و بيش از آنكه اين پديده پيچيدگي نظري داشته باشند، اي آنچنان پيچيده و غير پديده

بدين معنا آه هنوز قدرت دموآراسي جويان از مخالفان دموآراسي بيشتر نشده . مشكالت عملي دارد
به بيان ديگر پايگاه اصلي قدرت عالقمندان به دموآراسي در اقشار متوسط شهري است اما اين . است

ي  در مقابل پايگاه قدرت مخالفان دموآراسي در مصادره. ام تاثير گذار برخوردار نيستنداقشار از يك انسج
از طرفي تا تامين يك دموآراسي . هاي ملي است قدرت و سؤء استفاده از نهادهاي ديني و رسانه

هاي سياسي آينده بستگي  ي موثر عالقمندان به دموآراسي در فرصت آه به اعمال اراده( حداقلي
طلبان، اقشار مختلف جامعه قدمي در   هر بخشي از جامعه اعم از حكومت، محافظه آاران، اصالح)دارد

اي دموآراسي  ها در تقويت علل زمينه راه تقويت علل بردارند براي دموآراسي مفيد است و اين قدم
خورشيد ي ايران در شرايطي نيست آه  اي جامعه هاي علل زمينه ثالثا بخاطر حضور نشانه. نقش دارد

  .دموآراسي خواهي در آن براي هميشه زير ابر مخالفان دموآراسي بماند
ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران  به گزارش ايسنا، دومين روز اين سمينار، بعد از ظهر فردا در دانشكده

 .برگزار خواهد شد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عراق از يک سو ء قصد جان سالم به در برد  استاندار ديالي 
  2004 مه  10 -1383  ارديبهشت21دو شنبه 

يک منبع پليس عراق اعالم کرد که صبح امروز دوشنبه استاندار ديالي ازحمله افراد ناشناس به خودرو 
  . وي در نزديکي شهر بعقوبه جان سالم به در برد

فرانسه، احمد صاحب افسر پليس عراقي با بيان اينکه اين به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري 
 کيلومتري شمال بغداد روي 60 دقيقه به وقت محلي درنزديکي شهربعقوبه واقع در30/9انفجاردرساعت 

  .داد  دستکم دو تن ازمحافظان عبداهللا الجبوري استاندار ديالي کشته ويک تن ديگرنيزو زخمي شد
 کيلومتري شمال شرق بعقوبه 10درمسير جاده اي در " عبداهللا حسن الجبوري" خودروحامل : وي گفت

  .درحرکت بود که اين بمب دست ساز منفجر شد
دراين انفجاربه استاندارديالي هيچ آسيبي نرسيد اما دو تن ازمحافظانش کشته  ونفر سوم : وي افزود

  . هم مجروح شد
فراد ناشناس ديروزسرهنگ دوم علي حسين العزاوي مديربخش تحقيقات براساس اعالم پليس عراق ا

 . استانداري ديالي را به هنگام پياده شدن از خودروش درمرکزشهربعقوبه کشتند و متواري شدند
 

  انتشار گزارش صليب سرخ درباره شکنجه زندانيان عراقي  
  2004   مه10 -1383  ارديبهشت21دو شنبه 

ستريت جورنال امروز گزارش صليب سرخ را که در ماه فوريه تهيه شده و به مقامات سايت اينترنتي وال ا
  .  آمريکايي و انگليسي ارائه شد ، منتشر کرد 

به گزارش خبرگزري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه در گزارش صليب سرخ که امروز توسط سايت 
ميته بين المللي صليب سرخ ماه انگليسي وال استريت جورنال منتشر شد آمده است که اعضاي ک

اکتبر گذشته در بازديدي ، به طور مستقيم شاهد تعدادي از موارد شکنجه زندانيان در ابوغريب در بغداد 
  . بوده اند 

 به مقامات آمريکايي و انگليسي داده شد آمده است که 2004در اين گزارش که در ماه فوريه ساال 
  .  ع دادند که اين کار بخشي از پروسه است افسرهاي اطالعات ارتش به آنها اطال

پس از مشاهده چنين برخوردهايي صليب سرخ بازديدهاي خود را : اين گزارش در ادامه مي نويسد 
  .  متوقف کرده و از مقامات در اين زمينه توضيح خواسته بود 

تان و تحقير ، اين گزارش همچنين شامل تعداد ديگري از شکنجه ها از قبيل زدن ، محکم بستن دس
تهديد ، زير آفتاب سوزان قرار دادن براي مدت زياد ، ممانعت از خوابيدن زندانيها و قطع غذا و آب آنها مي 

  . باشد 

www.iran-archive.com 



اين شيوه هاي شکنجه روحي و جسمي به طور سيستماتيک براي اعتراف زندانيان : گزارش مي افزايد 
  . انجام مي شد 

ليب سرخ بارها نسبت به اين موارد شکنجه زندانيان به مقامات در ادامه اين گزارش آمده است که ص
انگليسي و آمريکايي و نيروهاي ائتالف هشدار داده است که اين مقامات تمام اين هشدارهاي را 

  . ناديده گرفتند 
ما تاييد مي کنيم که : از سوي ديگر آنتونال نوتاري سخنگوي صليب سرخ اين گزارش را تاييد کرد و گفت 

آنها . وبازهم تاکيد مي کنيم که اين گزارش بدون رضايت ما منتشر شده است . ن گزارش ما است اي
تاييد کرده اند که اين گزارش را از ما دريافت نکرده اند ما نمي دانيم که آنها اين گزارش را از کجا آورده 

   " .توضيح بيشتري در اين زمينه نمي دهيم . اند اما اين گزارش گزارش ما است 
 

اخضر ابراهيمي نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل در عراق بر ضرورت تشکيل يک حکومت شايسته به 
  . گونه اي که نماينده اکثريت ملت عراق باشد، تاکيد کرد

  2004 مه  10 -1383  ارديبهشت21دو شنبه 
طر ماموريت انتقال به گزارش خبرگزاري مهر، اخضر ابراهيمي شايعه تحت فشار قرار داشتن خود به خا

  .نمي دانم من درمعرض کدام فشارها قراردارم: قدرت به عراقي ها را تکذيب کرد وگفت
وي تاکيد کرد در ميان عراقي ها اين اجماع نظر در مورد ضرورت اينکه حکومت آينده نماينده تمام جريان 

  .هاي عراقي و گروه هاي خارج از شوراي حکومت انتقالي باشد ، وجود دارد
را رد کرد و گفت من هرگز چنين واژه اي را بکار ) فن ساالر(ابراهيمي بکاربردن واژه حکومت تکنوکرات

نبردم بلکه آنچه بر آن تاکيد کرده و بازهم تکرار مي کنم همان چيزي است که از برادران عراقي شنيده 
ر داشته باشند واين ام  اينکه  آنها خواهان حکومتي هستند که افراد شايسته و سالم در آن حضو

  .ديدگاه من تغيير نکرده است
به طور جدي تالش مي کنم تا ديدگاه هاي مشترک عراقي ها را بيان کنم و از هيچ : ابراهيمي افزود

  .جرياني نشنيدم که از گفته هايم چنين برداشتي نمي شود
درت و حاکميت و اميدواريم که حکومت شايسته در عراق با بدست گرفتن ق: اخضر ابراهيمي گفت 

  .استقالل کامل، در راه سازندگي عراق و آباداني آن گام بردارد
آنها با طرحي که آن را به : وي در مورد مخالف برخي اعضاي شوراي حکومت انتقالي با طرح خود  گفت

من منسوب مي کنند، مخالفت مي کنند که در آن مبالغه و اغراق صورت گرفته است و من از آنها مي 
 چرا اين طرح را به من نسبت مي دهيد درحالي که بسياري از چيزهايي که در آن به من نسبت پرسم

 .داده اند، صحت ندارد و ارتباطي با ماموريت من ندارد
  

  . شبکه خبري الجزيره از وقوع انفجار شديدي در خطوط انتقال نفت منطقه فاو عراق خبر داد
  . کاهش شديد صادرات نفت عراق  خواهد شدبه گزارش خبرگزاري مهر، اين انفجار موجب

 درصد صادرات نفت عراق از جنوب اين 80بيش از . اين دومين انفجار از اين نوع  در يک ماه گذشته است
  .کشور صورت مي گيرد

   
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
     شيعيان  توسط  شورشي  شيعيان سرآوب
  2004 مه  11 -1383 يبهشت ارد22شنبه  سه -اعتماد 
   زندانيان  شكنجه  بر رسوايي  گذاشتن  سرپوش  براي امريكا درصدد است:  ، رضا سادات الملل  بين گروه

  . آند  بشر متهم  حقوق  نقص  را به  و اسالمي  عربي ، آشورهاي ابوغريب
   در اروپا و سازمان  امريكايي هاي ات، ديپلم  سعودي  عربستان چاپ»  الوطن «  زبان  عرب  روزنامه  گزارش به

  هاي  دولت  عليه سازي  پرونده  بشر را به  حقوق  در زمينه  فعال هاي  هستند سازمان  متحد در تالش ملل
  . آنند  ترغيب  و اسالمي عربي
 بشر  حقوق  ، آميته الملل  عفو بين ، سازمان  تاآيد شده  ناشناس هاي  از ديپلمات  نقل  به  گزارش در اين
   بشر از سوي  حقوق  در زمينه  مستقل  نهادهاي  بشر اروپا و برخي  حقوق  متحد، سازمان  ملل سازمان
  .اند  فشار قرار گرفته  تحت  زمينه  در اين  همكاري  براي  امريكايي هاي ديپلمات

   بغداد و حوادث  ابوغريب ن در زندا  عراقي  زندانيان  شكنجه  ماجراي  منتشر شد آه  در حالي  گزارش اين
 هر روز ابعاد   رسوايي  و اين  نشده  سپرده  فراموشي  آشور هنوز به  اين هاي  در ساير زندان مشابه
 از انتشار  ها قبل  مدت  سرخ  صليب المللي  بين  آميته  آه  واقعيت  اين گيرد، افشاي  خود مي  به تري تازه

   متحده  و اياالت  انگليسي  رهبران  اطالع  را به  نكته  اين  عراقي  زندانيان سوءرفتار با  به  مربوط هاي عكس
  .  است  فشار قرار داده  تحت  از پيش  را بيش  بود، بلر و بوش رسانده
 آارگر   حزب  اعضاي  برخي  آار و حتي  محافظه  حزب  اعضاي  گسترده  اخير با حمالت  روزهاي  طي بلر آه
،   پيوسته  وقوع  به  عراق هاي  در زندان  بخاطر آنچه  بوش  ناچار شد چون ، عاقبت ت اس  شده مواجه

   اساسي وگو در مورد قانون  و گفت جمهور فرانسه  رييس  شيراك  ديدار با ژاك  براي او آه.  آند عذرخواهي
   عراقي  با زندانيان  بدرفتاري نعامال:   گفت  فرانسه  تلويزيون  يك  شبكه  بود، به  سفر آرده  پاريس اروپا به
  . خواهند شد مجازات
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 در مورد   توضيحات  ارايه  ديروز براي  انگليس وزير دفاع»   هون جف «  شد آه  اعالم  بلر در حالي عذرخواهي
اقرار دفتر .  آشور حاضر شد  اين  در پارلمان  انگليسي  نظاميان  توسط  عراقي  زندانيان شكنجه
   بحراني  در مورد وضع  سرخ  صليب المللي  بين  آميته  محرمانه  نامه  دريافت  به  انگليس وزيري نخست
  .   است  را برانگيخته  انگليس  و لردهاي  عوام  مجلس  اعضاي  و اعتراض  خشم  عراق هاي زندان
  ر خواستار انتشار محتواي آشو  اين  آابينه  سابق  از وزيران آوك  رابين  آه  است  جدي ها چنان  اعتراض اين
 در مورد   آه  و اطالعاتي  نامه  اين  بلر در قبال  دولت  بلر شد و از سكوت  توني  به  جهاني سرخ  صليب نامه

  . انتقاد آرد  بشدت  شده  تهيه  عراقي  زندانيان  در قبال  انگليسي عملكرد نيروهاي
ها در   تشديد ناآرامي  دليل  اخير به هاي  ماه  و طي  از اين ش تا پي  آه  انگليس  و رهبران  بوش  دولت مقامات
 روبرو   زيادي  با مشكالت  از عراق  اسپانيايي  نيروهاي  اشغالگر و فراخوان  نيروهاي  تلفات ، افزايش عراق
 حد  ن را تا اي  شرايط  عراقي  سوءرفتار با زندانيان آردند، افشاي  نمي  را هم  فكرش  بودند، حتي شده

  . آند بحراني
  يي  لطمه  وارد آمدن  اخير را عامل  حوادث  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  آه  است  جدي  آنچنان  بحران اين

   جاري  نوامبر سال  جمهوري  رياست  انتخابات  برگزاري  در آستانه  بوش  انتخاباتي هاي  رقابت  به جدي
 در   خدمتش  او از دوران بخاطر آنچه»  آري «  به  دروغگويي تهام ايراد ا اگر چه.   است  آرده امريكا توصيف

   سوءرفتار با زندانيان  پيدا آند، اما افشاي  از او نيز آاهش  حمايت  شده  بود موجب  امريكا گفته ارتش
  . شد  آري  ضعيف  از شرايط  بوش برداري  از بهره  مانع عراقي

   گستره  به اخبار مربوط.  افشا شد  ممكن  زمان  در بدترين  عراقي دانيان نيز سوءرفتار با زن  زماني  لحاظ به
 حضور خود   دوران ترين  سخت  متحده  اياالت  شود آه  منتشر مي  در حالي  عراقي  زندانيان  شكنجه واقعي

   و منطقه مال از ش ها در عراق  ناآرامي  و دامنه  است  سر گذاشته  پشت  گذشته  ماه  يك  طي را در عراق
  .  است  يافته  گسترش نشين  شيعه  جنوب به»   سني مثلث« آشور يا   مرآز اين نشين سني

 در   ناشناس  افراد مسلح  در تهاجم  مالزيايي  و يك  عراقي ، يك ها در عراق  درگيري ديروز نيز با تداوم
 صدر   امريكا با هواداران  نظاميان  پراآنده تش آ تبادل.  شد  زالندنو نيز زخمي  تبعه  شدند و يك  آشته آرآوك

  . شدند  زخمي ها چند عراقي  درگيري  در اين  آه  داشت در آربال و بغداد ادامه
   قدرت  اعاده ، زمان  ژوئن30   شدن  و نزديك  اشغالگر در عراق  نيروهاي  مشكالت  به رود با توجه  مي گمان
  . شود  جدي  دچار تحولي ريكا در عراق ام  ارتش ها، استراتژي  عراقي به

اند،   شده  فرماندهي  المهدي  ارتش  در قالب  آه  محدودي  نظاميان  شبه  صدر با توزيع  جنبش  آه در حالي
 را در  ها شود و اوضاع  درگيري  از توقف  دارد مانع  سعي ، بغداد و ديوان ، آربال، آوفه  نجف در شهرهاي
 از   دارند با خروج ها تصميم  دارد امريكايي  نگه  بحراني  تمرآز شيعيان  و نقاط  عراق  مقدس شهرهاي

 در   ايجاد شكاف  را براي  خود، راه  اطالعاتي هاي  فعاليت  و افزايش  ناآرام  مراآز جمعيتي شهرها، محاصره
   مقتدا صدر را عملي  ترور يا دستگيري  طرح  مقتضي  و در زمان  هموار آرده  مقاومت هاي  گروه صفوف
  .آنند

   محدود ارتش نظاميان  را با شبه  شيعي  بزرگ  شهرهاي ها اهالي  ناآرامي  اميدوارند ادامه امريكاييان
  هاي  گروه  آامل  سرآوب  شهرها تا زمان  محاصره  امريكا ادامه  رو هدف از اين.  رو در رو قرار دهد المهدي
   از داخل هايي  خبرچين  و جذب  تلفيقي هاي  تاآتيك  آارگيري د با به باي امريكاييان.   است مقاومت
  . آورند  فراهم  را از درون  المهدي  ارتش  فروپاشي ، امكان  ناآرام شهرهاي
 حد در   تا چه  عراق  مقاومت  نيروهاي  و اينكه  است ساز عنصر زمان  سرنوشت  تنها گزينه  ميان در اين
  .  آنند  آسب  توفيق  انساني هاي  هزينه  در زمينه ، بويژه  عراق غال اش ساز آردن هزينه

  
  آالهي آه فلوجه بر سر نجف گذاشت  

  بازتاب -رسول جعفريان
اخبار عراق روي فلوجه متمرکز شد و حرکت فلوجه به  به ياد داريم که دو ماه پيش، يک باره تمامي 
ها و بيشتر با تحريک  عد، به خاطر ناداني آمريكايياندکي ب. عنوان يک قيام عليه آمريكا معرفي گشت

وقت شد و اين درست در  ها، شهرهاي شيعه هم طعمه نوعي شورش بي ساآنان فلوجه و سني
  . اي آرام شد که اين روزها هيچ خبري از قيام و شورش در آن نيست حالي بود که فلوجه به گونه

ه و صالحديد رهبران طوايف مختلف شيعه و شورش شيعيان حرکتي بود که بدون نظر مرجعيت شيع
گانه خود، اما با  تجربه، آن هم با رفتارهاي بچه احزاب فعال آن صورت گرفت و تنها و تنها يک جوان بي
رفت و در اصل براي حفظ جان خود، اين ماجرا را به  استفاده از نيروي جواني که ناآگاهانه به دنبالش مي

درست باشد که سخنگوي او در گذشته از نيروهاي امنيتي صدام بوده، اگر اين خبر هم . راه انداخت
  . اند ها کاله گشادي سر او گذاشته بايد پذيرفت که بعثي

هاي علويان که در  تواند درک کند چرا امامان شيعه در دوران اموي و عباسي به قيام اکنون انسان مي
گرفت اما از عمق برخوردار نبود،  ه صورت ميتجرب ها با يک سيد و معموال جوان و بي ظاهر رهبري آن
توانست تماميت  ها، عالوه بر آنکه امکان موفقيت نداشت، مي زيرا اين قبيل حرکت. کردند مخالفت مي

هاي ديگري ـ که از سوي امامان براي نفوذ  تشيع را گرفتار دشواري و مشکل کند و راه را براي سياست
  . کندشد ـ سد  در امور در پيش گرفته مي

 را به راه  هاي بعثي که همه چيز خود را از دست داده بودند، در ظاهر قيامي در روزهاي اول، سني
آنان مرتب در پي آن بودند تا پاي شيعيان را نيز در اين ميدان بکشانند و اکنون با وارد شدن . انداختند

هاي  ز هم سايتاند و شگفت آنکه هنو گروهي از شيعيان به اين معرکه، آنها پس نشسته
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کنند و تخم کينه را نسبت به شيعيان در  ها متهم مي مسلک، شيعيان را به همکاري آمريكايي وهابي
  . نشانند  دل سنيان بيشتر مي

  که تا اينجا قيام شيعيان چه نتايجي داشته است؟  پرسشي که اکنون مطرح است اين
ها به  هاي آمريكايي گيري  سطح تصميمرسد دو نتيجه منفي اساسي در پي اين شورش در به نظر مي

  . دست آمده است
نخست آن که وزير کشور عراق که تا پيش از اين شورش، شيعه بود، با يک سني جايگزين شد و به 

  . دنبال آن تغييرات وسيعي پديد آمد
ها  بعثيدانند براي کنترل اوضاع باز به همان  ها الزم مي ها که نشان داد آمريكايي دوم؛ بازگشت بعثي

توانند براي آينده عراق روي آن حساب کنند،  دادند که مي اي هم که احتمال مي تکيه کنند زيرا تنها زمينه
  . دچار تنش و بحران شده است

يک مشکل دروني هم براي جامعه شيعه پديد آمده است و آن از هم پاشيدگي جامعه شيعه و تقسيم 
ها  تدي را گرفته و در حال حاضر درگير نبرد با آمريكاييشدن آن به دو دسته است؛ گروهي که طرف مق

اين اختالف ميان جوامع شيعي هم . هستند و گروه ديگر ـ داراي اکثريت بوده ـ آه با آنان مخالفند
هاي پدرش را به ارث برده ـ پديد  گرفتاري ديگري است که در اثر نابخردي اين سيد جوان ـ که سادگي

  . آمده است
ها هم که نتوانستند با مذاکره، مشکل نجف و کربال را حل کنند، اين روزها حرکتي  ريكاييبه عالوه آم

کشند و باز آرام  ها نفر را مي کنند، ده گاه به نجف و کربال حمله مي بينابين را انتخاب کرده، گه
 کردند، به اين ترتيب به آن همه تهديدهايي هم که مراجع تقليد براي عدم حمله به نجف. نشينند مي
اعتنايي کرده و از آنجايي که محقق ساختن آن تهديدها هم هيچ ضمانت اجرايي در شرايط حاضر  بي

ندارد ـ و اصوال مکانيسم خاصي هم براي فراهم کردن شرايط آن نيست ـ اوضاع بدتر از پيش شده و 
  .ده استگرفت، لوث ش بايست براي روز مبادا مورد استفاده قرار مي اهرم تهديد هم که مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
 هزار نفر از شهروندان عراقي از حضور سياسي مجاهدين در 300حمايت بيش از : روزنامه هاي عراق

  عراق
  2004 مه  10 -1383  ارديبهشت21دو شنبه 

م عراق شامل امضاي بيانيه همبستگي با مجاهدين خلق ايران توسط بيش از سيصدهزار نفر از مرد
روسا و شيوخ بيش از صد و پنجاه عشيره و مسئوالن و نمايندگان شمار زيادي از انجمنها و گروههاي 

  . سياسي يا صنفي عراق، توجهات وسيعي در مطبوعات عراق برانگيخته است
نيه شمار زيادي از روزنامه هاي عراق برگزاري آنفرانس مطبوعاتي در هتل فلسطين را آه در آن اين بيا

  .اعالم شد، منعكس آرده و درباره به اظهارنظر پرداخته اند
  

 مه شاهد يك 5سالن صالح الدين هتل فلسطين صبح روز چهارشنبه «:: 19/2/83روزنامه الدستور 
آنفرانس مطبوعاتي بود آه در آن گروه زيادي از نمايندگان رسانه هاي خبري عراقي و خارجي شرآت 

ستگي مردم عراق با مردم ايران بيانيه اي را ارائه داد آه در آن به طرز انجمن دوستي وهمب. داشتند
 هزار تن از شهروندان عراقي از حضور سياسي سازمان مجاهدين خلق 300بي سابقه اي بيش از 

در شروع آنفرانس شيخ فيصل آاظم العزاوي رئيس انجمن .ايران در خاك عراق ابراز حمايت آرده اند
 عشيره و 150يه همبستگي گفت آه در بين امضا آنندگان تعدادي از شيوخ بيش از بهنگام ارائه اطالع

شخصيت و تجمع و انجمن و سازمان سياسي و مذهبي و علمي واجتماعي و فرهنگي از استانهاي 
شيخ حواس رئيس انجمن ملي ضد بنيادگرايي و تروريسم گفت آه مردم عراق . مختلف عراق قرار دارند

را در درجه اول مد نظر قرار دهند و از آليه احزاب و سازمانهاي عراقي خواست تا دست بايد منافع ملي 
شيخ عزاوي ضمن تأآيد بر ماندن سازمان .در دست همديگر براي ساختن يك عراق جديد تالش آنند

مجاهدين خلق ايران در عراق بعنوان تضميني براي تحكيم روابط برادرانه و حسن همجواري و صلح پايدار 
… . بين خلقهاي برادر عراق و ايران گفت آه اين سازمان در امور داخلي عراق دخالتي نداشته است 

.«.  
سالن صالح الدين هتل فلسطين ميرديان بغداد شاهد .روز چهارشنبه « : 20/2/83روزنامه عراقي االنباء 

ود، در اين آنفرانس برگزاري يك آنفرانس مطبوعاتي توسط انجمن دوستي و همبستگي با مردم ايران ب
 هزار تن از شهروندان 300شيخ فيصل گيطان العزاوي رئيس انجمن طي سخناني اعالم نمود آه 

عراقي يك بيانيه همبستگي با مردم ايران امضا آردند و در اين سند بر عدم اخراج سازمان مجاهدين 
 منشور سازمان ملل مي چرا آه اين سازمان طالب حقوق بشر و رعايت قوانين و. خلق تأآيد آردند

باشد و اين سازمان ضمن محكوم آردن تروريسم و بنيادگرايي در عمل سياسي ، تالش مي آند از 
جنبشهاي آزاديبخش جهان حمايت آند، در اين آنفرانس تعدادي از نمايندگان احزاب و سازمانهاي 

  .»مردمي اعم از عرب و آرد و ترآمن شرآت داشتند
رئيس «به قلم صالح ابو خمره » راه درست «  در سرمقاله خود با عنوان 15/2/83هفته نامه الجبهه 
اعمال فشار رژيم آخوندي بر روي شوراي حكومتي براي صدور اطالعيه اخراج » جبهه ملي عراق 
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مجاهدين را يادآوري آرده و در مقابل امضاء بيش از سيصد هزار عراقي در تأييد و حمايت مجاهدين آورده 
  .يري ميكند آه حضور سياسي مجاهدين در عراق ضروري استو نتيجه گ

سالن صالحالدين در » مي «5صبح روز چهارشنبه : المنار اليوم ـ خاص «  : 17/2/83روزنامه المنار اليوم 
هتل فلسطين شاهد برگزاري يك آنفرانس مطبوعاتي با شرآت جمع زيادي از نمايندگان وسائل ارتباط 

انجمن دوستي و همبستگي عراق بين مردم عراق و « لي بود آه در آن جمعي عراقي و بين المل
هزار نفر از مردم عراق آنرا در  ) 300(بيانيه امضا شدهاي را ارائه آرد آه بطور بيسابقهاي بيش از» ايران

درشروع آنفرانس شيخ . تأييد حضور سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق، امضاء آرده بودند
« هنگام ارائه » انجمن دوستي و همبستگي عراق بين مردم عراق و ايران« م العزاوي رئيس فيصل آاظ

عشيره عراقي در آنار احزاب  ) 150( گفت آه دربين امضاء آنندگان شيوخ بيش از » بيانيه همبستگي 
و مجالس شيوخ و شخصيتها و جمعيتها و انجمنها و سازمانهاي سياسي و مذهبي و علمي و 

» عبدالمجيد العبيدي« بيانيه را يكي از وآال بنام .  و فرهنگي ازاستانهاي مختلف قرار دارنداجتماعي
از طرف حكومتهاي خارجي يك خطر اصلي » بنيادگرايي اسالمي « خواند آه در آن آمده ساست 

» يي تشكيل ائتالف براي مبارژه با بنياد گرا«وي پيشهاد آرد . بحساب ميآيد آه عراق را تهديد ميكند
ما امضاء آنندگان اين بيانيه خواستار « دربيانيه آمده است . تنها راه حل جلو گيري از اين خطر است

ادامه حضور سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران هستيم ، ما اين حضور را تضميني براي تحكيم و 
يدانيم ، از بدو ورود تقويت روابط برادرانه و حسن همجواري و صلح پايدار بين دو خلق ايران و عراق م

تاآنون آنها مطلقًا . مجاهدين خلق به خاك عراق شاهد استقالل آنها بعنوان يك نيروي مستقل بودهايم 
همبستگي اقشار و طبقات مختلف مردم عراق اعم از شيعه و . در امور داخلي عراق دخالتي نداشتهاند

 .»سني و عرب و آرد با اين سازمان گواهي براين حقيقت است
   

   ارديبهشت21: روزنامه تهران
  2004   مه10 -1383  ارديبهشت21دو شنبه  -بي بي سي 

توقف کار فرودگاه بين المللی جديد ايران توسط نيروهای نظامی و پی آمدهای ناشی از تائيد حکم 
  .اعدام هاشمی آغاجری از جمله مهمترين مطالب روزنامه های دوشنبه تهران است

 با اشاره به حضور نظاميان در توقف فرودگاه جديد تهران و ناهماهنگی ها در  در سرمقاله خودشرق
مديريت کشور به تشريح کشور سومالی پرداخته که در آن قدرت مرکزی در کار نيست و هر کس تفنگ 

  .دارد، حاکم است
ى اين آه  آنچه در فرودگاه بين المللى امام رخ داد به جاشرقبه نوشته فرزانه روستائی در سرمقاله 

يادآور امنيت و ثبات و آسايش فرودگاه هاى مشهور يا حتى فرودگاه تازه ساز باشد يادآور دست به 
  .دست شدن فرودگاه موگاديشو در سومالى و فتح و سقوط فرودگاه و پايگاه هوايى بگرام آابل بود

آشور سياستگذاری  سال زمان آافی نبود تا در 35در گزارش اصلی خود پرسيده آيا وقايع اتفاقيه 
مناسبی صورت گيرد آه چگونه بايد فرودگاهی در مقياس جهانی را اداره آرد و آيا در آشور هيچ مقام 

  .ها خاتمه دهد فرادستی وجود ندارد آه حرف او برنده و قاطع باشد و به آشمكش
تواند شتاب  یحاال قابل درک است که چرا روند توسعه در ايران به سختی موقايع اتفاقيه به نوشته 

در يکی دو روز اخير هزينه کالنی پرداخت شد تا کسانی نشان دهند حرف حرف خودشان است و . گيرد
  .نظر آنها باشند ديگران بايد تسليم نقطه

 تا   داشت  شهر ما جارچی  اين  قديم  مثل  کاش  ولی  است  وامان  نوشته شهر ظاهرا امناعتماد
 در   ضدتروريست  يا حتی  ضدشورش  می شود مثال اگر با نيروهای نا امن شهر   زمانی  چه برديم می پی

 مسافر با جنگنده از فرود باز داشته شد، آيا ٢۵٠ را با   داخلی  هواپيمای خيابان ها روبرو شديم و يا يک
   است؟ هنوز شهر امن

 و   فرودگاه  يک ا حکايت م  نوشته شده حکايتاعتماددر " آبروی از دست رفته"در مقاله ديگری با عنوان 
بلکه .  مقصد نيست  بی  هواپيمای  در يک  مسافر نشسته٩٠   جان  و  نظامی  کردن آن با نيروهای قوروق
   روز به  را روز به ، اعتبار و شانش  حيثيت  همه  که  است  پرآوازه  سرزمين  يک  و نشانی نام  بی حکايت
  .دهد  می  از دست  واهی های بهانه
در سرمقاله خود بسته شدن فرودگاه جديد تهران را تراژدی بزرگی خوانده که نشان دهنده اب يزد آفت

  .ناهماهنگی ها در کشورست
رييس جمهور که رياست شورای عالی امنيت ملی را نيز به عهده دارد آفتاب يزد به نوشته سردبير 

حيت يک شرکت خارجی با کيست و بايد به مردم توضيح دهد که مسووليت تاخير آن شورا در مورد صال
  .گرنه بايد در برابر دخالت های غيرقانونی در اين کار موضع گيری کند

 نوشته رئيس مجلس در ابتدای جلسه امروز گفته است آنچه که در فرودگاه رخ داده يک حادثه کيهان
زند و اين بسيار غم انگيز بود که به منافع ملی و حيثيت و تمدن و فرهنگ يک ملتی آسيب می 

  .بزرگترين ظلم و جوری است که به ملتی انجام می شود
 در گزارشی فرودگاه جديد را صحنه ای برای لجبازی و چشم هم چشم مديريتی توصيف کرده انتخاب

  .که در آن تمام عناصر به منافع شخصی و سياسی خود چشم دارند
اين حادثه : ودگاه جديد تهران گفت علی مزروعی نماينده اصفهان درباره تعطيلی فرشرقبه نوشته 

نشان می دهد رفتار حسينقلی خانی است و هر کس زودتر از خواب بيدار شود و يا زور بيشتر داشته 
  .باشد، مديريت می کند
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 که در عنوان های صفحه اول خود وزارت راه را مسبب توقف کار فرودگاه تهران خوانده در کيهانروزنامه 
 ساله نمايندگی حتی يک تشر به ۴ی مزروعی توضيح نمی دهد که چرا در سرمقاله خود نوشته آقا

امثال وزير راه و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی و همتايان آنها و معرکه گردان بازی های 
  .حسينقلی خانی نزد

ده در حالی که روزنامه های وابسته به جناح محافظه کار درباره حادثه بستن فرودگاه جديد سکوت کر
 غالمعلی حدادعادل عضو منتخب ائتالف آبادگران برای مجلس هفتم گفته است شرقاند به نوشته 

فرودگاه ويترين کشور است که در انظار جهانی قرار دارد، لذا تعطيلی آن به اين نحو و کشاندن اختالفات 
  .به سطح ديده ها، خالف منافع ملی کشور است

 از وزارت راه و فرودگاه جديد بين کيهاننتقادهای پياپی روزنامه با اشاره به اآفتاب يزد طنز نويس 
  .المللی، وضعيت به وجود آمده را طبيعی دانسته و به طعنه نوشته البته که فرودگاه جديد ويژه است

نوشته با انتقادها و حمالت روزنامه فخيمه به آفتاب يزد محمدحسن روان بخش در ستون طنز 
ودگاه جديد می بايد فهميد که قضيه ای وجود دارد که می توانيم سال ها در مسووالن وزارت راه و فر
  .کشف آن شناور بمانيم

 جلسه وداع دولت خاتمی با مجلسی بود که شرقجلسه مشترک مجلس و دولت که به نوشته 
افته اکثريت آن را اصالح طلبان هوادار دولت به عهده داشتند، در روزنامه های دوشنبه انعکاس بسياری ي

  .است
 محمد خاتمی در اين اجالس گاليه هائی را بيان کرد که نه خطاب مستقيم داشت و شرقبه نوشته 

نه لحن توام با عصبانيت، اما روح کلی آن از تخريب های رقيب و از اين که هستند دستگاه های نامريی 
  .که هر کار می خواهند می کنند، گاليه داشت

ين جلسه مشترک با نمايندگان مجلس ششم تاکيد کرد که دلش  نوشته رييس جمهور در آخرشرق
می خواست در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سياسی همان شود که اينک در بخشنامه رئيس قوه 

ما خفيف تر از آنچه در بخشنامه آمده را خواستيم اما با انواع فشارها و تخريب ها "قضائيه آمده است 
  ." مواجه شديم

ته لحن خاتمی در جلسه با نمايندگان مجلس وقتی قاطع تر شد که گفت چه می وقايع اتفاقيه نوش
شد که اجازه داده می شد تا شعارهای مردم ساالری و حفظ حق و حرمت مردم جنبه عملی بگيرد و 

  .آثار عملی آن ديده شود
به ملت  محمد رضايی، نماينده بيجار در جلسه دوشنبه مجلس از نامه رييس جمهور کيهانبه نوشته 

چگونه ممکن است دولتی . انتقاد کرده و گفته کار مملکت داری تدبير و تدبر است و نه عرفان و ادبيات
داعيه اصالحات داشته باشد، ولی به جای رفع معايب انکارناپذير با آزمون و خطا آئينه روبروی خود را 

  . بشکند
وشته حديث امروز ما حديت نفس آغاجری  در مقاله ای در انتقاد از نامه رييس جمهور خاتمی نرسالت

نيست که رييس جمهور برای فردا نسخه پيچی می کند بلکه حديت ما مشکل بهداشت، تغذيه، کار، 
  .تحصيل، امنيت و آسايش روانی ميليون ها مردم است

 محسن شرقدر حالی که انتقادها از تائيد حکم اعدام هاشم آغاجری ادامه دارد به نوشته روزنامه 
ويان يکی از روحانيون سنت گرای قم گفته مصداق يابی ارتداد و شخص مرتد مشکل ترين بخش کار غر

  .قضايی است البته قاضی خودش اختيار فتوای خودش را دارد و مسئوليت نظر خودش را به عهده دارد
 قشر به مدير مسئولی محمدتقی مصباح يزدی در گفتگو با خبرنگار روزنامه معرفتسردبير نشريه 

تاکيد کرد که حاال نهايتًا بايد با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسالمی موضوع را حل کرده و من با عفو 
  .ايشان موافقم و مخالف با علم کردن دوباره اين حکم هستم

همزمان با دفاع امام جمعه رشت از فيلم مارمولک که به گفته وی توهينی به روحانيت نيست با فشار 
نمايش اين فيلم در دو سينمای اين جمهوری اسالمی فشار به نوشته روزنامه و تهديد گروه های 
  .شهر متوقف شد

 محسن غرويان از حوزه علميه قم گفته است از جهات مثبت فيلم مارمولک اين است شرقبه نوشته 
که شخصيت اول فيلم با اين که نقش منفی دارد، احساس می کند چون لباس روحانيت به تن دارد بايد 

طور ديگری رفتار کند و اين لباس برايش حرمت دارد و اين هشدار است حتی به قشر روحانيت که 
  .ارزش اين لباس در بين مردم محفوظ است و بايد حرمت نهاد

 نوشته شنبه عده ای در حدود صدنفر در مقابل اداره ارشاد اسالمی گيالن در رشت ايرانروزنامه 
با مشت محکم می زند اين ملت، بر دهن دشمن بی "ايی مثل اجتماع کرده و با سر دادن شعاره

خواستار توقيف فيلم مارمولک شدند که در جمع آنها روحانيونی همچون ابوطالب حجازی " خاصيت
مديرکل اوقاف و محمدرضا شفيعی، کانديدای انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی نيز حضور 

  .داشتند
ريزی شده بسيج دانشجوئی برای تظاهرات خودجوش   تجمع از پيش برنامهخبر داده کهوقايع اتفاقيه 

اعتراض آميز که قرار بود در برابر سفارت بريتانيا در تهران برگزار شود ناگهان و به داليل نامشخص برگزار 
  .نشد

  دکيهان از قول منابع مطلع خبر داده که تظاهرات دانشجويان بسيجی در روز چهارشنبه برپا خواهد ش
 تجمع روز دوشنبه قرار بود به صورت خودجوش در اعتراض به ادامه اشغال عراق کيهانبه نوشته 

  .برگزارشود که از بسيج دانشجويی نيز برای برگزاری اين تجمع درخواست همکاری شده بود
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 در ادامه خبر خود نوشته شايد اعتراض به شکنجه سربازان عراقی توسط نيروهای آمريکايی را کيهان
نيز مدنظر داشتند اما هر چه بود، ناگهان و با اعالم قبلی، اين اعتراض و تجمع شکل عينی به خود 

  .نگرفت
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