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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شود    پنجمين سالگرد درگذشت داريوش و پروانه فروهر در حسينيه ارشاد برگزار مي
  2003 نوامبر 16 –1382 آبان 25يكشنبه 

  .شود  نيه ارشاد برگزار ميپنجمين سالگرد درگذشت داريوش و پروانه فروهر در حسي
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در نمابري آه از سوي پرستو و آرش فروهر، به اين خبرگزاري 

 در حسينيه ارشاد برگزار خواهد 30/16 تا 14ام آبان ماه از ساعت   ارسال شد، اين مراسم جمعه سي
  پايان پيام. شد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  
  آنند    وگو مي  اي ايران گفت  هاي مختلف در برابرپرونده هسته ش و بلر درباره گزينهبو

  2003 نوامبر 16 –1382 آبان 25يكشنبه 
اي خصوصي با بلر، در   بوش در جريان سفر به انگليس در جلسه: روزنامه انگليسي اينديپندنت فاش آرد

خواند،   مي" اي  هاي هسته  دستيابي ايران به سالحخطر "هاي مختلف درباره آنچه واشنگتن   مورد گزينه
  .  آنند  وگو مي  گفت

المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه هفته جاري گزارش   اين در حالي است آه شوراي حكام آژانس بين
دهند و درمورد چگونگي تعامل    و بررسي قرار مي  اي ايران را مورد بحث  هاي هسته  البرادعي از فعاليت

آمريكا و انگليس از اعضاي فعال شوراي حكام . گيري خواهند آرد  ها رأي   ايران در قبال اين فعاليتبا
  .هستند

ايلنا، اينديپندنت با اعالم اين خبر در شماره امروز خود،   به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران،
خاطر سفر به تهران به همراه   ور بهوزيرخارجه اين آش" جك استراو"وزير انگليس از   نخست: نوشت

  .همتايان آلماني و فرانسوي خود تشكر آرده است
اي تهران، در برابر   اروپا را در مورد پرونده هسته, به نوشته اينديپندنت آمريكا نگران اين است آه ايران

فرانسه و , ليسآمريكا قرار دهد اما بلر به رئيس جمهور آمريكا اطمينان خواهد داد آه اين موضع انگ
ترين عضو آن   را آه آمريكا مهم) ناتو(پيمان آتالنتيك شمالي , آلمان به عنوان نيروهاي متحد اروپايي

  .شود، سست نخواهد آرد  محسوب مي
بوش به تازگي در آستانه سفر به انگليس گفته بود آه اگر آمريكا و اروپا با هم باشند دنيا، دنياي بهتري 

  .خواهد شد
پاريس و برلين به ايران براي , اي مطبوعاتي، در مورد سفرش به انگليس از فشار لندن  احبهوي در مص

گونه   آارگيري اين  اي خود استقبال آرده و اظهار داشته بود آه به  هاي هسته  دادن به فعاليت  پايان
  پايان پيام. شمالي هم آارآمد باشد  در مورد آره, هاي چندجانبه ممكن است  روش

  
 وزيرخارجه و مسووالن اتحاديه اروپا، دبيـر شـوراي عـالي امنيـت ملـي وارد بروکسـل 4ا هدف ديدار با ب

  شـــد 
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دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران ساعتي پيش وارد بروکسل مقر اتحاديه اروپايي 
  .  شد

دکتر حسن روحاني که صبح امروز تهران را به مقصد بلژيک ترک کرده بود، به گزارش خبرگزاري مهر، 
بروکسل شد و مورد استقبال ابوالقاسم دلفي سفير جمهوري " زاونتن"ساعتي پيش وارد فرودگاه 

  .  اسالمي در بلژيک و رييس هيات نمايندگي کشورمان نزد اتحاديه اروپايي قرارگرفت
عالي امنيت ملي کشورمان در اين سفر دو روزه، با مسئول سياست بر پايه اين گزارش دبير شوراي 

خارجي اتحاديه اروپا، کميسر روابط خارجي اين اتحاديه و نيز با وزراي امورخارجه انگليس، آلمان، 
  .  فرانسه و بلژيک ديدار خواهد کرد

  .  از مي کنندوزراي امور خارجه اتحاديه اروپا نشست ماهانه خود را روز دوشنبه در بروکسل آغ
برخي از ديپلمات هاي اتحاديه اروپا يکي از موضوعات نشست وزراي امورخارجه اين اتحاديه را در 

آستانه نشست شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، فعاليت هاي هسته اي ايران اعالم کرده 
 .  اند
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اي آه از ايران به دليل آنچه  نامه اي صدور قطعي آمريكا و اروپا بر خبرگزاري رويتر گزارش داد، اياالت متحده
  .شوند آند، به يكديگر نزديك مي يي خواند،انتقاد مي آه آن را مخفي آردن تحقيقات هسته

  2003 نوامبر 16 –1382 آبان 25يكشنبه 
هرچند آمريكا تالش دارد تا : اين خبرگزاري ادامه داد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 NPTاي عليه ايران تصويب آنند آه در آن اين آشور ناقض  ضاي شوراي حكام را وادار آند قطعنامهاع
خواهند  اش به شوراي امنيت ارجاع داده شود، اما فرانسه، انگليس و آلمان مي شناخته شود و پرونده

آه ايران را مورد اي هستند  نويس قطعنامه آنها در حال تنظيم پيش. از بروز چنين وضعيتي اجتناب آنند
  .شود ي ايران به شوراي امنيت جلوگيري مي دهد، اما از ارجاع پرونده سرزنش قرار مي

اي را به شوراي حكام  ي اين گزارش تاآيد آرد، واشنگتن حمايت آافي براي آنكه قطعنامه رويتر در ادامه
ارد و تنها ظاهرا حمايت هم ي ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهند، ند بياورد تا اين شورا پرونده

  .تواند جلب آند نو را مي پيماناني چون آانادا، استراليا و زالند
خواهند آه در شوراي حكام به  با اين حال دوطرف اروپايي و آمريكايي مي: اين خبرگزاري افزوده است

ره آرده است آه نامه اشا نويس اين قطع اند، فرانسه در پيش ها گفته ديپلمات.  يابند يك تفاهم دست
شود آه شورا موضوع را به شوراي امنيت   را در گذشته نقض آرده بود، اما اين دليل نميNPTايران 

  .اطالع دهد و موضوع در وين حل خواهد شد
، اين قطعنامه را ”عدم رعايت“استفاده از لغت : يك ديپلمات غربي آه نامي از وي برده نشده نيز گفت

  . آند  در اين موضوع نزديك ميبه طرح پيشنهادي آمريكا
ي روز  ي آلمان، فرانسه و انگليس تا پيش از جلسه گويند اميدوارند پيش نويس قطعنامه ها مي ديپلمات
 انتهاي پيام. ي شوراي حكام تهيه شود پنجشنبه

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ل عراق متعهد استاياالت متحده در قبا: پرزيدنت بوش
  2003 نوامبر 16 –1382 آبان 25يكشنبه  -راديو آمريكا 

پرزيدنت بوش می گويد،عليرغم موج فزاينده حمالت بر نيروهای ائتالف، اياالت متحده در قبال عراق 
آقای بوش اين نظر را طی مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی بی بی سی که روز يکشنبه . متعهد است

او همچنين گفت اياالت متحده کشور عراق را قبل از موعد مناسب و پس از اينکه . کردپخش شد، بيان 
 تحويل می گيرد، ترک نخواهد ٢٠٠۴دولت موقت قدرت را از شورای حاکم به رهبری آمريکا در ژوئن سال 

  . کرد
نه شريک آقای بوش گفت، با وجود يک سری از حمالت مرگبار به نيروهای ائتالف، نه اياالت متحده و 

رئيس جمهوری آمريکا . ائتالفی اين کشور يعنی بريتانيا از ماموريت خود در عراق دلسرد نخواهند شد
 . افزود نمی داند که آيا رهبر سابق عراق، صدام حسين، پشت اين حمالت هست يا نه

 
  پخش صدای منسوب به صدام از تلويزيون العربيه

  2003مبر  نوا16 –1382 آبان 25 يكشنبه -بي بي سي 
شبکه تلويزيونی العربيه که در امارات متحده عربی استقرار دارد نوار صدايی را پخش کرد که ادعا می 

  .شود متعلق به صدام حسين، رهبر پيشين عراق باشد
صاحب صدا ماه رمضان را به مردم عراق تبريک گفته و از آنان خواسته بر آنچه مقاومت مشروع عليه 

  .نده است بيفزايندنيروهای اشغالگر خوا
وی همچنين وعده داده که مردم عراق عليه آنچه مقاصد شوم آمريکا و متحدانش خوانده است قيام 

خواهند کرد و گفته است که آمريکا و متحدانش با محاسبه نادرستی که از مشکل اشغال عراق داشته 
  .اند خود را در بن بست قرار داده اند

  .هيچ صدايی که منسوب به صدام حسين باشد پخش نشده بوداز ماه سپتامبر گذشته تاکنون 
در مورد قبلی، صدايی که به صدام حسين نسبت داده شده بود نيروهای اشغالگر عراق را متهم کرده 

  .بود که لطمات مصيبتباری بر آنان وارد خواهد آمد
 

  سالح جديد آمريکا برای مقابله با چريکهای عراقی
  2003 نوامبر 16 –1382ان  آب25 يكشنبه -بي بي سي 

با گذشت يک روز از سقوط دو هليکوپتر آمريکايی بر اثر حمله چريکهای عراقی در شمال عراق، ارتش 
  .آمريکا سالح جديدی برای در هم شکستن مقاومت عليه نيروهای خود در اين کشور به کار گرفت

اق از شليک يک فروند موشک سرهنگ دوم بيل مک دونالد، يکی از فرماندهان ارتش آمريکا در عر
هدايت شونده ماهواره ای بسوی يکی از اردوگاههای آموزش نظامی پيشين ارتش عراق در بيست و 

  .پنج کيلومتری شمال شهر کرکوک خبر داد
به گفته سرهنگ مک دونالد، تعدادی از مقامهای ميانی پيشين عراق که تأمين منابع مالی حمله به 

اق را به عهده دارند در اين اردوگاه مستقر بوده اند اما وی جزئياتی از تلفات نيروهای آمريکايی در عر
  .ناشی از اين حمله ارائه نداد
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وی می گويد از هنگام پايان جنگ در عراق تاکنون، اين نخستين بار است که از موشک هدايت شونده 
  .ای ماهواره ای در اين کشور استفاده می شود

 است 2ونده ماهواره ای به نشانه آغاز عملياتی موسوم به توفان پيچکی استفاده از موشک هدايت ش
  .که لشکر چهارم پياده نظام آمريکا در مناطق مرکزی و شمالی عراق با محوريت تکريت آغاز کرده است
  .سرهنگ مک دونالد می گويد ارتش آمريکا از اين پس جنبه تهاجمی بيشتری در عراق به خود می گيرد

   
 سرباز 416، )شنبه يك(هاي نظامي در عراق تا امروز  ع آمريكا گزارش داد آه از آغاز عملياتوزارت دفا

  .اند آمريكايي آشته شده
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، براساس اين گزارش ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند و   ايتاليايي نيز آشته شده17 سرباز انگليسي و 52، عالوه بر اين تعداد، )اگونپنت(وزارت دفاع آمريكا 

آشورهايي همچون اسپانيا، دانمارك، اوآراين و لهستان نيز هر آدام آشته شدن يك سربازشان را 
  .اند گزارش آرده

 براثر حمالت ناشي  نيروي آمريكايي1994 تاآنون، 2003اين وزارتخانه همچنين اعالم آرد آه از اول مه 
 انتهاي پيام. اند از احساسات ضدآمريكايي مجروح شده

  
  گوناگون

  
  پيام آيت اهللا منتظري به ملت آمريکا

  2003 نوامبر 16 –1382 آبان 25 يكشنبه -سايت خبرنامه اميرآبير
هللا ا اهللا منتظري خطاب به ملت آمريكا منتشر شده، به نقل از آيت در پيامي آه از سوي دفتر آيت

ملت ايران با ملت آمريكا هيچ دشمني و مخالفتي ندارد، آشور بزرگ آمريكا «: منتظري آمده است
آوش و  خدمات زيادي آرده است از جمله حذف صدام يا طالبان، مردم آمريكا نوعا مردمي سخت

نيست  ميليون صهيو5 اند و سزاوار نيست با اين اوصاف مقدرات اين آشور بزرگ به دست تنها  مذهبي
  . باشد

 ميليون جمعيت با آن همه امكانات خدادادي، چرا بايد اقتصاد، فرهنگ، 300 آشور پهناور آمريكا با حدود 
هايش تحت اختيار تنها يك شصتم جمعيت آن يعني اقليت يهودي آن آشور باشد؟ انتظار  و رسانه

 5 و آبروي آمريكا در گرو حمايت از چرا بايد تمام حيثيت : رود مردم آمريكا به دولت خود اعتراض آنند مي
  . ميليون صهيونيست غاصب در اسراييل از دست برود

دولت آمريكا نزديك به يك ميليارد و سيصد ميليون مسلمانان دنيا را آه از امكانات و ذخاير آنها بهره 
ژه مسلمانان ها آبروي خود را در ميان ملل جهان و به وي برد، رها آرده و براي خوشايند اسراييلي مي

دهند و امكانات آشور آنها صرف  هايي آه مي اند دست رنج آنها، ماليات آيا مردم آمريكا راضي.برده است
آيا اين ! آند؟ آشوري شود آه مشروع نيست و هر روز فشارش را بر مردم مظلوم فلسطين بيشتر مي

ها بگويند مرگ بر آمريكا حق  اقدامات به ضرر آشور و ملت آمريكا نيست؟ آيا با اين اوصاف اگر ملت
  ندارند؟ 

البته ما با يهود چون ديني آسماني دارند مانند مسيحيت، تعارض و جنگي نداريم و سابقا در آنار هم با 
ها هستند، با حمايت  آرديم، ولي اقليتي از يهود آه همان صهيونيست صلح و صفا زندگي مي

ا اشغال آردند و االن آمريكا از دست پرورده آم آشور فلسطين ر ها و شخص بالفور آم انگليسي
در حالي آه چنين چيزي قابل توجيه . آند انگليس آه حكومتي پوشالي و غاصب است، حمايت مي
  » .نيست و جز ضرر، چيز ديگري عايد ملت آمريكا نخواهد شد

ه خبرنگار و سردبير اي آ اهللا منتظري اين پيام در پايان مصاحبه بر اساس نمابر ارسالي از سوي دفتر آيت
اند و به علت آمريكايي بودن اين دو نفر، از طريق آنان خطاب به مردم  واشنگتن پست با وي داشته
  . آمريكا فرستاده شده است

اهللا منتظري در پايان با قرائت روايتي خطاب به خبرنگار آمريكايي و سردبير واشنگتن پست گفته  آيت
هر آاري را خوب انجام دهيد آه اين موجب ارزش شما .  اوستارزش هر انساني به آار خوب«: است

 ».خواهد بود
  

  تنها راه پايداري دموآراسي در آشورهاي اسالمي يك تعبير دموآراتيك از اسالم است: تبار  علوي
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ح امروز و دوران امروز جمعه هاي توقيف شده صب  دآتر عليرضا علوي تبار،عضو شوراي سردبيري روزنامه
شب گذشته در آانون توحيد تهران در مراسمي آه به دعوت جبهه مشارآت منطقه تهران برگزار شده 

  .  بود به سخنراني پرداخت
هاي   شهر و بررسي تالش  علوي تبار در ابتدا با تعريف آرمان, ايلنا , به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران 

شهر يك برنامه بلند مدت و يا راهكار رسيدن به قدرت   آرمان: ي به جامعه آرماني گفتبشر براي دستياب
  .اي براي انتقال از يك وضعيت به وضعيت ديگر نيست  و يا برنامه
آرمان شهر طرح يك جامعه آرماني بر مبناي يك آرمان اخالقي يا مفهوم خاصي از عدالت و : وي افزود

  .مسئوليت انسانهاست
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بينيم،   ر در ادامه با تشريح اين مطلب آه امروز شور و شوق الزم براي ارائه آرمان شهر را نميعلوي تبا
  چه اتفاقاتي افتاده است آه بشر امروز از طرح سيماي جامعه آرماني گريز پيدا آرده است؟: گفت

دايش مشارآت و امنيت و پي, آزادي, دستيابي بشر به حداقلي از رفاه: وي در ادامه بيان داشت
ترين شيوه براي اصالح و تغيير شرايط جاري، علت بي نيازي از   دموآراسي به عنوان آم هزينه

  .شهر است و علت ديگر گريز از آرمانشهر پيدايش حكومت توتاليتر است  آرمان
 :هاي موجود بودند، گفت  اي عاري از ضعف  علوي تبار با بيان اينكه در اوايل انقالب مردم خواهان جامعه

اند؟ در آجاي آرمانهاي ما سلول انفرادي چندين ماه جا داشت ؟ در   حاصل آرمانهاي ما امروز چه شده
  !اي آثير جاي مي گرفت ؟  اي قليل و فقر عده  آجاي آرمان ما رانت خواري عده

 شهر شده است  وي با اشاره به مجموعه عواملي آه باعث پرهيز انسان امروز و جامعه ما از طرح آرمان
شهر بودند و   لعنت فرستادن بر آساني آه در پي آرمان: به آسيب شناسي اين پديده پرداخت و گفت

  .هاست  هايي از اين مقوله  بينيم نمونه  تحقير نسل انقالب آه امروز در سطح جامعه مي
: يم، گفتشهر و يك تصوير آرماني در جامعه هست  هنوز نيازمند آرمان  , دآتر علوي تبار با بيان اينكه

روان شناختي و جامعه شناختي صورت , شهر بايد با توجه به حقايق زيست شناختي  طراحي آرمان
.... لغزش و , شهر براي انسان امروز با تمام خصوصيات اعم از شهوت  بگيرد و بايد دقت آرد آه آرمان

  .تعريف شود
آرمانگرايي و آرمانگرايي واقع , اييهاي طرح شده سه موضع واقع گر  وي با بررسي اينكه توجه به مالك

بين بود يعني به سمت آرمانها و   بايد آرمانگراي واقع: سازد، اظهار داشت  بينانه را از هم متمايز مي
ما در طراحي آرمانها بايد به روش ها و شيوه . وضعيتي آه بايد باشد و امروز نيست جهت گيري آرد

  .هايمان توجه آنيم
هاي توتاليتر حاصل ترسيم چهره آرماني يك جامعه بدون توجه به   حكومت: افزوداين پژوهشگر و محقق 

ها سعي آردند براي رسيدن به آرمانهاي   به بيان ديگر مجريان اين حكومت, اند  هاي تحقق آن بوده  شيوه
  .اي استفاده آنند  بلند خويش از هر وسيله

هاي خودآامه در   ج وحشت و ترور توسط حكومتعضو شوراي سردبيري ماهنامه آفتاب با اشاره به تروي
وحشت و ترور رابطه انسان را با واقعيت و رابطه انسان را با انسان مخدوش : جوامع توتاليتر گفت

  .آند  مي
شهر به عنوان يك ستاره راهنما براي جامعه اظهار   هاي آرمان  دآتر عليرضا علوي تبار با توصيف ويژگي

اي آه به هيچ وجه فرد از وضعيت موجود اعالم   به گونه.  يك سفر دايمي استشهرپردازي  آرمان: داشت
  .آند  رضايت نمي
  .تر از وضع موجود بود و مشارآت و برابري بيشتري را طلب آرد  توان هميشه دموآرات  مي: وي افزود

, آزادي, تشهر را حول چهار محور ابدي  هاي آرمان  علوي تبار در بخش ديگري از سخنان خود ويژگي
آزادي و برابري از حقوق اصلي بشرند اما برادري يك فضليت , ابديت: برابري و برادري تشريح آرد و گفت

  .آيد  اخالقي است آه در شرايط آميابي در جامعه به دست مي
مواسات در لغت : علوي تبار در بخش پايان سخنان خود به تشريح مواسات پرداخت و اظهار داشت

در اين جا شما تنها به برابري و بهره .  مفهوم مواسات مبتني بر مفهوم برادري استيعني مشارآت و
گيري عادالنه از مواهب دنيا نمي انديشيد بلكه به دنبال رسيدن به شرايطي هستيد آه از خوشبختي 

  .و رفاه ديگران نيز شاد شويد
 دارند در برخوردي يكسان از مفهوم مدرن عدالت داراي عنصر برابري است و انسانها حق: وي افزود 

  .مند شوند  مواهب بهره
ها مبتني بر مواسات و ايثار باشد و عدالت شرط اساسي   در درون ملت بايد رابطه: وي تصريح آرد
  .مواسات است

تنها راه : دآتر علوي تبار در ادامه جلسه در پاسخ به سوالي پيرامون قرائت دموآراتيك از دين گفت
 در آشورهاي اسالمي يك تعبير دموآراتيك از اسالم است و ما تا وقتي نتوانيم پايداري دموآراسي

توانيم به پايداري دموآراسي در جوامع   نمي, حضور دموآراتيك دين در عرصه عمومي را اسكان پذير آنيم
  .اسالمي اميدوار باشيم

 اسالم دموآراسي را تحقق توانند بدون ورود و بحث  آنند مي  وي در ادامه خطاب به آساني آه فكر مي
  . اين خطا يك بار ديگر درباره مدرنيته افتاد: بخشند، گفت

توانند جوامع اسالمي   بدون بازخواني اسالم و تفسير مدرن از آن مي, آردند  اي خيال مي  عده: وي افزود
الم بود آه امروز بيرون آمدن جنبش هاي بنياگرا در جهان اس, اما ديديم آه نتيجه اين آار, را مدرن آنند

  .هم اين خط وجود دارد
در يك حكومت دموآراتيك هيچ آس : علوي تبار در بخش ديگري از پاسخ به اين پرسش اظهار داشت

اي حق ويژه داده   تحت عنوان حكومت ديني به عده, در جامعه ما, اي نسبت به سايرين ندارد  حق ويژه
تواند حضور در عرصه سياست داشته باشد، اين   ط مياند يك قرائت خاص از دين فق  نشده و يا گفته

  .يعني حق انحصاري قائل شدن
اما از سوي ديگر همانطور آه با حق حضور , دانيم   ما اين مسائل را آامال غير دموآراتيك مي: وي افزود

  .انحصاري دين در سياست مخالفيم با اخراج دين از عرصه سياست هم مخالفيم
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 ديني هيچ ربطي به وضع موجود ندارد و مردساالري ديني با برخي از قرائتها از مردساالري: وي افزود
توان حكومت   قابل جمع نيست به خصوص با تعريف شوراي نگهبان نمي, واليت انتصابي مطلقه فقيه

  .دموآراتيك ديني داشت و با اين تفسير صحبت آرد
ر انتخاب راهكار چپ توسط اصالح طلبان در دآتر علوي تبار در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري مبني ب

يعني آماآان نابرابري , بايد آم و بيش از نظر چپ به اقتصاد خود نگاه آنيم: بحث اقتصادي اظهار داشت
  .را درد بشناسيم و به دنبال درمان آن باشيم

بري در ثروت و نابرا, ريزي متمرآز   تجربه بشر نشان داد ممكن است از راه مكارنيزم برنامه: وي افزود
دهيم و از اين طريق زمينه را براي   درآمد را آاهش دهيم اما نابرابري در قدرت و اطالعات را افزايش مي

  .آنيم  افزايش دوباره نابرابري در درآمد ثروت فراهم مي
مشكلي آه امروز چپ دارد اين است آه چطور , به همين دليل به راه سومي رسيدند: وي تصريح آرد

مشكلي آه ديدگاه ,  از برابري را آم آند بدون اينكه نوع ديگري از برابري را افزايش دهديك نوع
مارآسيستي به آن توجه نكرد اين بود آه آنها تمرآزشان برنابرابري در ثروت و در آمد بود و فراموش 

  .آردند آه با نابرابري در قدرت و اطالعات برخورد آنند
اصال ح طلبان از اين نظر آسيب پذيرند و : ه طيف وسيع اصالح طلبان گفتعلوي تبار در ادامه با اشاره ب

آم و بيش بخش پيشرو اصالح طلبان به آرمان چپ يعني برابري بيشتر وفا دارند اما ممكن است در 
  .انتخاب روشهاي خود اشتباه آنند

 راهبردي آنگره پنجم عضو شوراي سردبيري ماهنامه آفتاب در ادامه در پاسخ به سوالي پيرامون بيانيه
هرچند آه دوستان من در جبهه مشارآت بايد خود به اين : جبهه مشارآت ايران اسالمي تاآيد آرد

آنم آه اين بيانيه در فضاي فعلي امروز آشور بشيار راهگشا و قابل   پرسشها پاسخ دهند ولي فكر مي
  .تامل است

 تالش در چارچوبهاي فعلي، تامل و بازسازي و وي با تشريح راهكارهاي پيش روي اصالح طلبان مبني بر
من بيشتر خواهان تعميق اصالحات هستم و اگر : تعميق و راديكال آردن اصالحات اظهار داشت

  .توانيم به تامل و بازسازي بپردازيم  شكست خورد آن وقت مي
اند و   ش آردهعلوي تبار در ادامه سخنانش با اداي احترام به تمامي آساني آه در راه اصالحات تال

هايي، خواستار تعمق بيشتر بر نقدهاي   گراميداشت خاطره حضور عبدي و آقاجري در چنين مراسم
  .ما بايد به اندازه تالشمان انتقاد آنيم: مطرح شده به اطالح طلبان شد و گفت

) ره(اموي همچنين در پاسخ به سوال ديگر پيرامون تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط ام
واقعه تصرف سفارت آمريكا را نبايد در زمان حال سنجيد بلكه بايد آن را در ظرف زماني و مكاني : گفت

  .خود ارزيابي آرد
وي با اعالم احترام نسبت به دولت موقت مهندس بازرگان در رابطه با دادگاه عباس امير انتظام اظهار 

  . داريم به محاآمه امير انتظام نگاه آنيمما نبايد با تصوري آه امروز از قوه قضاييه: داشت
بايد : از زاويه توتاليتاريسم تصريح آرد) ره(علوي تبار با پذيرش نقد ايدئولوژي دانشجويان پيرو خط امام
 لننيسم و -آيد از دا مارآسييسم   بپذيريم همانطور آه از دل بنيادگرايي دموآراسي بيرون نمي

  . بيرون نخواهد آمدناسيوناليسم رمانتيك هم دموآراسي
اين نوع ضعفها :  مبتني بر خشونت و اقتدار گرايي بود، گفت60وي با بيان اينكه گفتمان غالب در دهه 

شد و لذا به نظرم بايد   در رفتار همه آساني آه در عرصه سياست در آن دوران فعال بودند ديده مي
  .ردنسبت به خشونت اعمال شده در آن زمان يك توبه ملي صورت گي

در اول انقالب نه تنها حكومت اقتدارگرا بود بلكه اپوزسيون موجود نيز اقتدارگرا و : علوي تبار در پايان افزود
  پايان پيام. خشونت طلب بود و جنگ اول انقالب را بايد جنگ اقتدارگرايان و خشونت طلبان دانست

  
 
  
  

www.iran-archive.com 


	بولتن خبري ايران نبرد(223)-  دوشنبه 26 آبان 1382– 17 نوامبر 2003
	http://www.iran-nabard.com
	يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	راديو آمريكا - يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	بي بي سي - يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	بي بي سي - يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003
	يكشنبه 25 آبان 1382– 16 نوامبر 2003

