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   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

  فعاليت شيرين عبادى در کمک به زلزله زدگان
  2004 ژانويه 6 -1382 دي 16 سه شنبه - راديو آلمان -بهنام باوندپور

 هزار نيز ۵٠هزار کشته که برخى منابع آن را تا ٣۵ه در شهر بم و برجای ماندن حدود پس از وقوع زلزل
تخمين زده اند، و ده ها هزار نفر بى خان و مان، مسئله بازسازى اين شهر و همچنين کمک به جان به 

 در اين رابطه نهادهاى غيردولتى نيز. در بردگان اين فاجعه عظيم در دستور روز قرار گرفته است
  .فعاليتهاى چشمگيرى دارند

در اين ميان دولت جمهورى اسالمى مدام با استفاده از رسانه هاى گروهى، مردم را به کمک فرا مى 
در کنار اين مسئله، بسيارى از گروه ها  نهادهاى غيردولتى نيز فعال شده اند و براى کمک به . خواند

همانگونه که دکتر محسن کديور مى گويد، نشانگر اين امر . زلزله زدگان حسابهاى بانکى باز کرده اند
  . رشد و تکوين فکر دموکراسى و جامعه مدنى در کشور است

در بين اين سازمانها مى توان از جمله به کانون نويسندگان ايران، انجمن دفاع از آزادى مطبوعات، جبهه 
  . يرين عبادى بر عهده داردملى و نيز کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که رياست آن را خانم ش

دکتر محمد سيف زاده از اعضاى هيات مديره کانون مدافعان حقوق بشر، علت فعال شدن نهادهاى 
در هر “: غيردولتى و بخصوص شخص خانم عبادى را در امر کمک رسانى بدينگونه توضيح مى دهد

ى وآزادى هاى  ها و تشکلهاى غيرحکومتى راهى است براى شروع دموکراسNGOکشورى وجود 
اما بعضى از ايرانيهاى . بنابراين تا اينجاى کار مشکلى ايجاد نمى کند. فردى و سبک کردن بار حکومت

خارج از کشور براى فرستادن کمکهاى نقديشان اعالم کرده بودند که بايد از طرف سرکار خانم عبادى 
ن وجود دارد و مى خواهند اين اين مطلب نشان مى دهد که اعتماد زيادى به ايشا. حسابى باز بشود

بنابراين ظاهرا اين اعتماد . پولها زير نظر ايشان به خرج گرفته بشود و براى مردم بم به کار گرفته بشود
  ”.بين آنها و حکومت نبوده است

  
اما آيا مردم در ايران هم در مورد رسيدن کمکها به دست زلزله زدگان، نسبت به دولت بى اعتماد 

عليرغم اينکه مردم و دولت آنچه که در توانشان بوده است “: سيف زاده پاسخ مى دهدهستند؟ دکتر 
در مسئله بم، به آنجا شتافتند و کمک کردند، ولى مسلما نابسامانى هايى هم بوده و همچنين 

بنابراين براى جلوگيرى از اين خداى نکرده سوءاستفاده ها، بهتر است که مردم از . سوءاستفاده هايى
  ”. افرادى که مورد وثوقشان است اين کمکها را بکنندطريق

  
بسيارى از انجمنها و تشکلهايى که خواستار آن شده اند که خانم عبادى براى کمک به زلزله زده گان 

محمد سيف زاده در مورد ميزان اين کمکها مى . حسابى بانکى باز کند، مقيم خارج از کشور هستند
. رده ايم و ديروز هم مشخصات اين حساب را داده ايم روى سايتهاى خبرىما حساب را تازه باز ک“: گويد

ولى تماسهايى که از خارج از کشور با ما گرفته مى شد و . بنابراين هنوز براى اظهار نظر زود است
 هاى غيردولتي، ما بر اين شديم که در مذاکراتى که با خانم عبادى NGOهمچنين با تعدادى ديگر از 

نزديک به صد تشکل از ايشان اين تقاضا را کرده بودند که حسابى ايشان باز کنند و وجوه داشته ايم، 
نقدى خارج و داخل به حساب ايشان ريخته بشود و تحت نظر ايشان مديرانى تعيين بشوند که کارهاى 

زى خوب بنابراين هنوز زود است که اين اظهار نظر را بکنيم که واري. ساختمانى براى مردم انجام بدهند
  ”.بوده ويا خوب نبوده است

  
شکل رسيدن کمکهاى نقدى به دست زلزله زدگان و يا براى بازسازى شهر نيز از پرسشهاى ديگرى 

مقدارى از اين کمکهاى نقدى براى مخارج روزمره “: است که محمد سيف زاده در پاسخ به آن مى گويد
تر از جمله مدرسه، دانشگاه، ادارات و کل است، مقدار ديگرش بايد براى خرج و صرف کارهاى اساسى 

تا آنجايى که به کانون مدافعان حقوق بشر و خانم . شهرى که تخريب شده است به کار گرفته بشود
خود . عبادى ارتباط دارد، اينها از طريق نمايندگان مورد وثوق، در محل، ساختمان سازى خواهد شد

 کنيد ورزشکاران، فوتباليست ها، کشتى گيران، مردم تعدادى نهاد تشکيل داده اند، مثال فرض
واليباليست ها در شهرهاى مختلف، در شهرهايى که در آنجا متولد شده اند، دفاترى تاسيس کرده اند 

و مشغول جمع آورى اين کمکها هستند و اينها را مستقيما تعدادى از قهرمانها مى برند به مردم مى 
حالل احمر و يا ساير نهادهايى که وابسته به دولت . وثوق مردمدهند، يا تعدادى از هنرمندان مورد 

هستند به همين طريق اقدام کرده اند و در نهايت نهادهايى که وابسته به دولت بوده اند، تا اندازه اى  
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و خيلى ها هم بدون هماهنگى با . زير نظر وزارت کشور و استاندار کرمان اين کارها دارد انجام مى شود
ها خودشان به محل مراجعه کرده اند و سعى کرده اند اين احتياجات را برطرف کنند که به نظر اين نهاد

  ”.من اين نحوه کمک رسانى موجب نابسامانى خواهد شد
شيرين عبادى تنها يکى از کسانى است که به خواست نهادهاى غيردولتى، با حس مسئوليت و در 

بسيارى .  در امر کمک رسانى به زلزله زدگان فعال استارتباط و مشورت با کانون مدافعان حقوق بشر
  . از نهادهاى ديگر غيردولتى نيز که نام چند نمونه از آنها برده شد نيز در اين راه بسيج شده اند

محمد سيف زاده، از بنيانگذاران و يکى از اعضاى هيات مديره کانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد که 
داخل و چه در خارج از کشور مى توانند در صورت تمايل به دعوت خانم عبادى همه ايرانيها، چه در 

هر کس که بخواهد به اين حساب پول بريزد، کمکهاى نقدى، حساب “: پاسخ مثبت بگويند، مى افزايد
، يوسف آباد، ميدان کالنترى، آنجا ١٢۴٨، بانک صادرات، کد ٨٠٨٠شماره . متعلق به خانم عبادى است

حاال چه پول ايرانى باشد، چه ارز خارجى باشد، معادلش به حساب خانم عبادى واريز . ودواريز مى ش
  ”.خواهد شد و ايشان طبق قولى که به مردم داده اند عمل خواهند کرد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  نام خيابان خالداسالمبولي تغيير آرد  
  2004 ژانويه 6 -1382دي  16 هسه شنب

  .سالمبولي به خيابان انتفاضه تغيير نام يافتخيابان خالدا
به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، شوراي شهر تهران درجلسه امروز خود با حضور حميدرضا 

  .  آصفي سخنگوي وزير امور خارجه نام خيابان خالداسالمبولي را تغيير داد
 تغيير آند و اعضاي شورا 1380من ماه نام اين خيابان قرار بود بر اساس مصوبه شوراي شهر اول در به

  .در انتظار نامه درخواست وزارت خارجه بودند
  . نامه درخواست را به شوراي شهر تهران ارسال آرد14/10/82وزارت خارجه سرانجام در تاريخ 

ه گفتني است روابط ديپلماتيك تهران وقاهره بخاطر نام اين خيابان در تهران به حالت تعليق و توقف درآمد
  .بود

مقامات تهران پيش از اين خواستار تغيير نام خيابان پهلوي در مصر بودند آه به تازگي اين خيابان توسط 
  .مقامات قاهره به خيابان دآتر محمد مصدق تغيير نام يافت

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

ترين محور مباحثات محافل  انتخابات به مهماصل مشارآت در :سازمان مجاهدين انقالب اسالمي
  سياسي و مردمي تبديل شده است  

  2004 ژانويه 6 -1382دي  16 هسه شنب
اي ضمن اظهار نگراني از رد صالحيت غيرقانوني و  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با صدور بيانيه

در صورت وقوع اين امر، از همه : هفتم، اعالم آرد  گسترده نامزدهاي مورد نظر مردم در انتخابات مجلس
  .ها و امكانات قانوني براي مقابله با اين مسأله استفاده خواهد آرد ظرفيت

شدن زمان برگزاري انتخابات   با نزديك: به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين بيانيه آمده است
ونگي مشارآت و انتخابات هاي گذشته آه چگ هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي و برخالف دوره

نامزدهاي موردنظر و برنامه احزاب سياسي، آانون اهتمام همگان بود، موضوع اصل مشارآت در 
  . ترين محور مناقشات و مباحثات محافل سياسي و مردمي تبديل شده است انتخابات به مهم

آورده، عدم اطمينان از رفتار آنچه موجبات اين دغدغه و نگراني را فراهم : در ادامه اين بيانيه آمده است
  .هاي نظارت بر انتخابات و شوراي نگهبان در انتخابات آينده است هيأت

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در ادامه با اشاره به حساسيت مشارآت مردم در اين انتخابات و 
انداران از شده فرم روي آنان براي مشارآت، به رد صالحيت جمعي از معتمدان معرفي اميدهاي پيش
هاي نظارت در اين مورد به وزارت  هاي نظارت و ارجاع موضوع حل اختالف فرمانداران و هيأت  سوي هيأت

هر چند بر اساس اطالعات موجود، وزارت : آشور و شوراي نگهبان در تهران اشاره و تصريح آرده است
رغم تهديدها  برگزاري انتخابات آزاد و بهآشور و عموم استانداران و فرمانداران با تأآيد بر قانون بر ضرورت 

هاي نظارت در امر اجرا ايستادگي آردند، در مواردي هرچند نادر، تمكين  و فشارها در برابر مداخله هيأت
هاي  هاي نظارت موجب تعيين ترآيب معتمدان مطابق سليقه هيأت هاي غيرقانوني هيأت به خواسته

هاي خاص سياسي شده  هاي اجرايي با گرايش ه تشكيل هيأتنظارت در چند حوزه انتخابيه و در نتيج
هاي انتخابيه مذآور چيزي جز رد صالحيت چهار تن از نمايندگان آنوني  حاصل اين روند در حوزه. است

گونه سند و مدرك  طلب بدون هيچ هاي اصالح  هاي سياسي و اعضاي گروه مجلس و بعضي از شخصيت
  .موقع وزارت آشور بخشي از مشكالت پيش آمده مرتفع شد ت بهمعتبري نبود آه البته با اقداما

دهد و بر  آننده خبر مي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با بيان اينكه چنين آغازي از فرجامي نگران
ها نسبت به امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه و در نتيجه آاهش  ها و نگراني تشديد دغدغه

اخبار و اطالعات، حاآي از آن است آه محافل و باندهاي : د، اظهار داشته استافزاي مشارآت مردم مي
آار، رد صالحيت  نفوذ درصددند با ردصالحيت تعدادي از اعضاي غيرمشهور يا غيرمقبول جناح محافظه ذي
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طلب يا مستقل و نامزدهاي اختصاصي برخي از احزاب جبهه  هاي سرشناس اصالح گسترده چهره
  . طبيعي و غيرسياسي جلوه دهندخرداد را  دوم

جمهور و بذل توجه وزير آشور و  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در ادامه ضمن تشكر از اهتمام رئيس
خواسته  مجريان انتخابات آه بر رعايت دقيق قانون و برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه تأآيد دارند، از وي 

هاي غيرقانوني تمكين  اجرايي آه در برابر برخي خواستهاست ضمن عزل سريع آن دسته از مسؤوالن 
آنند، در برابر هرگونه ردصالحيت غيرقانوني نيز قاطعانه  و عملكرد موفق وزارت آشور را مخدوش مي

ايستادگي آنند و مطمئن باشند دفاع و حراست از حق و رأي مردم، انتخاباتي پرشور با حضور گسترده 
ين خواهد آرد، بر انسجام و وحدت ملي خواهد افزود و تصويري فعال و و آگاهانه شهروندان را تضم

پرنشاط و برخوردار از دموآراسي از جامعه و آشور عزيزمان در چشم جهانيان به نمايش خواهد 
  .گذاشت

انتظامي در برابر فشارهاي برخي محافل قدرت و   در ادامه اين بيانيه با اظهار تأسف از آنچه تمكين نيروي
هاي مجريان  هاي غيرمستند و جانبدارانه خارج از وظايف قانوني اين نيرو به استعالم ه برخي پاسخارائ

اين امر تالش چندساله فرماندهان محترم :  نامزدها، خوانده شده، آمده است انتخابات درباره
انون از اين اي غيرسياسي و ملتزم به ق انتظامي در جبران عملكرد ناصواب گذشته و ارائه چهره  نيروي

  .نيرو را به چالش آشيده است
هاي مذآور را درباره داوطلبان نمايندگي  خواسته است سريعًا آليه پاسخ اين سازمان از وزير آشور 

  .يكن و ملغي اعالم آند  لم  مجلس هفتم آان
ضمن رود   از ايشان انتظار مي: در ادامه اين بيانيه ضمن تشكر از زحمات وزير اطالعات آمده است

اند در  هاي انجام شده، آنچنان آه خود متعهد شده هاي وزارت اطالعات به استعالم بررسي مجدد پاسخ
  .موارد اشتباه يا قصور نسبت به جبران آن رسمًا اقدام آنند

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در ادامه اين بيانيه خطاب به مردم با اشاره به آنچه مجموعه 
 و مغاير موازين قانوني و تبليغات جانبدارانه دستگاه تبليغات رسمي آشور عليه عملكردهاي خالف رويه

اين امر به روشني از نگراني برخي از محافل از : طلبان و داوطلبان مستقل ناميده، آورده است اصالح
آاران در صورت برگزاري  عزم آگاهانه مردم مبني بر مشارآت در انتخابات و شكست قاطع محافظه

  .باتي آزاد و عادالنه حكايت داردانتخا
آاران براي اجتناب از شكستي مجدد راهي جز اعمال فشار  محافظه: در ادامه اين بيانيه آمده است

طلب و مستقل و تبديل انتخابات به انتخاباتي غيرآزاد و ناعادالنه ندارند  براي ردصالحيت نامزدهاي اصالح
  .تصميم آگاهانه شماستو آنچه مانع تحقق چنين هدفي است حضور و 

طلب  براساس اطالعات موجود، نگراني از پيروزي قاطع داوطلبان اصالح: اين سازمان اظهار داشته است
و مستقل موجب شده است ردصالحيت غيرقانوني و گسترده نامزدهاي مورد نظر مردم در دستور آار 

  . قرار گيرد
در صورت وقوع اين امر در آنار احزاب و : ه استسازمان مجاهدين انقالب اسالمي در ادامه تأآيد آرد

طلب مجلس از آليه  طلب و مدافع حقوق شهروندي و نيز نمايندگان اصالح هاي سياسي اصالح تشكل
هاي غيرقانوني داوطلبان فارغ از گرايش  ها و امكانات قانوني براي مقابله قاطع با ردصالحيت ظرفيت

جويانه و غيرقانوني در انتخابات مجلس هفتم استفاده خواهد  سياسي آنان و نيز هر اقدام ضدمشارآت
  .آرد

جمهور و رئيس مجلس  ويژه از رئيس به: سازمان مجاهدين انقالب اسالمي همچنين اعالم آرده است
انتظار دارد با توجه به حساسيت اين انتخابات و پيامدهاي سوء برگزاري انتخابات غيرآزاد و ناعادالنه 

هاي غيرقانوني و هرگونه اعمال نفوذ جناحي از سوي مراجع   با آنچه ردصالحيتبراي ملت و آشور
  .، قاطعانه برخورد آنند نظارتي ناميده

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

 پيامى به طيف گسترده جمهوريخواهان سكوالر
                                                                                1382 دى  15  برابر 2004  ژانويه 5سوئد 

هاى مختلف  ما امضا آنندگان اين پيام  ، ضمن احترام و قدردانى از همه دست اندرآاران تدوين پالتفرم
جمهوريخواهى ،آه با آوشش شبانه روزى خود توانستند گرايشات گوناگون را گرد هم آورند ، وگام 

 همبستگى هر چه بيشتر  جمهوريخواهان سكوالر بردارند، و با اگاهى از طرح ها و بزرگى در راه
منشورهايى آه تاآنون منتشر شده است ، بر اين باوريم آه ايجاد جنبش وسيع جمهوريخواهان ، تنها 

مشترك مندرج در همان پالتفرم هاى موجود امكان پذير  با برگزيدن آلى ترين وعام ترين خواست هاى
 .است

 
ما افتخار مى آنيم آه عليرغم نظرات متفاوت ،بتوانيم آار مشترآمان را در در آنار شما و با هم پيش 

مان را مورد بحث بريم، ودر فراآسيون هاى مختلف آه الزمه هر آار گسترده اجتماعى است ، اختالفات
  .وبررسى قراردهيم

تالفات موجود ،آنچه را صحيح مىداند تنها مجلس موسسان منتخب مردم است آه مى تواند از ميان اخ
 .براى آينده ايران برگزيند
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ايجاد جنبش گسترده  جمهوريخواهان ، آه افراد و جناح ها با عقايد گوناگون ، بر مبناى منشور جهانى 
حقوق بشر ، براى استقرارصلح ،دمكراسى و عدالت اجتماعى، در نفى هر گونه حكومت دينى ، 

اين جنبش  بجاى جمهورى . وشند،اهميتى حياتى براى جامعه امروز ايران داردموروثى و ايدئولوژيك بك
اسالمى ، خواهان برپائى جمهورى پارلمانى متكى برسياستى مستقل، و مبتنى بر تًامين منافع ملى 

آشور است ، و ضمن احترام متقابل بين ملت ها ،با دخالت نظامى و اقدامات توطئه آميز قدرت هاى 
 .سختانه مخالفت مىنمايدخارجى ، سر 

ايجاد اين جنبش در اپوزيسيون ايران ،يك ضرورت انكار ناپذير است ، وتا زمانى آه درايت ايجاد آن وجود 
 .نداشته باشد ، در تحوالت آينده نيز جز شكست نصيب مردم ما نخواهد شد

 .بكوشيم تا اين مهم را با هم عملى سازيم
 سكوالرهئيت موقت هماهنگى جمهورى خواهان 

                                                                              1382 دى  15  برابر 2004  ژانويه 5سوئد 
اور استوار، مسيح الياسى، محبوبه انگلوند ، داود ابدوسى ، اعظم اسكندانيان،منصور اآبرى ،رضا ي 

ى ، مهرشاد بيات، آزادى بيات، على پيچ گاه ، محمد پزشك برومند،  اصغر ُبرزو، عزيز بلوچ، رحيم بهزاد
منائى ، يارى تقوى، آتوسا تقوى، ، منوچهر تقوى بيات، جمشيد تقوى بيات ، رضا  جوادى، جعفر 

( جعفرنژاد؛  تقى چاوشى ، على حصورى، پارسا خياطان،    عزيز خزريان؛ مهرداد درويش پور ،   مجيد
حيمى، آمال  رحمانيان، اسماعيل زرگريان،   محمد على زاهدى،  ، رضا ،   گزابيك رئيسى، بهروزر)د

سرهنگ پور،    هاشم سگوند، هدايت سپهى ، على شفيعى، مريم شانسى، زهرا شمس ، اآبر 
شقايق ، ، فرهنگ طاو لى،  نظير عليزاده، شهاب فيضى، سياوش فرجى، رضا آريمى دره  شورى ، 

، ¬، اصغر نصرتى)آرامت(ماآشى، محمد موسوى،  بهمن مانياولى آيان ، جالل آيابى، مزدك لي
     اسفنديارنامدار،  مسعود واسقى  ، سعيد همتى

 
 
    جمهورى خواهانى آه مايل به امضاى پيام فوق هستند مى توانتد با ايميل  يا تلفن هاى 

 قيد شده تماس بگيرند
com.hotmail@sekularha 

46704131737  
46739043268 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  بر رعايت حقوق زندانيان سياسي  " انجمن دفاع از حقوق زندانيان"تاآيد 
  2004 ژانويه 6 -1382دي  16 هسه شنب

را در مورد تعدادي از زندانيان اي، اطالعات دريافتي خود   انجمن دفاع از حقوق زندانيان با انتشار اطالعيه
رضا احمدي، احمد باطبي، سيامك پورزند، اآبر گنجي، مهرداد لهراسبي و   سياسي از جمله علي

  .حسن يوسفي اشكوري منتشر آرد
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين اطالعيه با اشاره به ماده اعالميه جهاني حقوق بشر، بر 

  . هاي پزشكي و درماني زندانيان تأآيد شده است  قبتحق سالمتي رفاه، مرا
برد و    تير در زندان به صورت بالتكليف به سر مي17 عليرضا احمدي آه از -1: در اين اطالعيه آمده است

 ساعت برخالف نص صريح قانون 24بازداشت بيش از . تاآنون اتهام او به روشني اعالم نشده است
اآنون . دي در موارد استثنايي مجاز و محدود شمرده شده استاساسي بوده، و در قوانين عا

هاي طوالني مدت به يك قاعده در قوه قضائيه تبديل گرديده آه آقايان رضا عليجاني، تقي   بازداشت
بالتكليفي زنداني يكي از عوامل اصلي مشكالت روحي و . ي آنان هستند  رحماني و هدي صابر از جمله

اظهارات خانواده احمدي وي در وضعيت نامناسبي از نظر روحي و جسمي بر اساس . جسمي او است
  .برد  بسر مي

 احمد باطبي آه به دليل ابتال به آسم شديد، چند روزي را براي درمان به مرخصي فرستاده شده -2
  .بود، پيش از پايان معالجه به زندان بازگردانده شده است

او به يازده سال زندان محكوم . برد   در زندان به سر مي سالگي75 سيامك پورزند در سن نزديك به -3
اي آشورها، زنداني آردن   شده است، در حالي آه از منظر حقوق بشر و مطابق قوانين پاره

سيامك پورزند به داليل سياسي در زندان به سر .  سال ممنوع است60سالخوردگان و افراد باالي 
هاي عارض شده در شرايط زندان، وي را دچار   سن و بيماريبرد و عوارض طبيعي ناشي از آهولت   مي
  .حرآتي ساخته است  بي

برد پيش از پايان معالجات به    اآبر گنجي آه به تازگي مدت يازده روز در مرخصي از زندان بسر مي-4
بر اساس معاينات دو پزشك سرشناس مشكل انحراف بيني وي آه از طفوليت به آن . زندان بازگشت

براي انجام . انجامد  هاي مرتبط با آن مي  در صورت عمل جراحي به آاهش شديد آلرژي.  بوده استمبتال
  .تري است  يك عمل جراحي نيازمند مرخصي طوالني

 آه نخست محكوم به اعدام شده بود سپس در 1378 تير 18 مهرداد لهراسبي از بازداشت شدگان -5
 سال زندان خويش به 5هش يافته است در طول  سال آا15مرحله تجديد نظر محكوميت وي به 

 لثه و معده و ناراحتي عصبي به حدي   هاي متعدد وي از جمله بيماري  بيماري. مرخصي نيامده است
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آزادي او . نگران آننده شده آه دادگاه انقالب نيز پذيرفته است آه در ازاي دريافت وثيقه او را مرخص آند
رود قوه قضائيه آه مسئول جان و    ماه به تأخير افتاده و انتظار ميآه نيازمند درمان فوري است چند

 سال وي را به آغوش خانواده بازگردانده تا فرصت 5سالمتي زنداني ا ست با آزادي لهراسبي پس از 
  .درمان آامل نيز فراهم گردد

ده است،  حسن يوسفي اشكوري از روحانيون نوانديش آه توسط دادگاه ويژه روحانيت زنداني ش-6
داراي بيماري ديابت بوده و نيازمند تزريق روزانه انسولين و رژيم غذايي ويژه بيماران ديابتي و 

به دليل عوارض ديابت، بينايي وي دچار مشكالتي شده و به موجب . هاي پزشكي دائمي است  مراقبت
يرادات حقوقي به دادگاه با توجه به ا. اي اخيرًا به وي اعطا شد   روزه4خونريزي چشم، مرخصي درماني 

و محاآمه انجام شده و همچنين بيماري خطرناك آقاي يوسفي اشكوري و سپري آردن حدود سه سال 
  .رود به زودي موجبات آزادي ايشان فراهم شود  از محكوميت زندان، انتظار مي

دن به درمان انجمن دفاع از حقوق زندانيان در پايان از قوه قضائيه خواسته است تا با فوريت بخشي
هاي آنان و   زندانيان ذآر شده و تمهيداتي به منظور آزادي آنان و ساير زندانيان مشابه، از خانواده

  . نهادهاي مدافع حقوق بشر رفع نگراني آرده و امكانات درماني الزم را در اختيار آنان قرار دهند
  پايان پيام

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   آشته به جاي گذاشت  15دهار انفجار بمب در قن
  2004 ژانويه 6 -1382دي  16 هسه شنب

  .يك مقام بلند پايه نظامي از انفجار بمبي قوي در قندهار خبر داد
 نفـر  11 نفـر آـشته و       15به گزارش سرويس بين الملل ايلنـا، در اثـر انفجـار بمـب در قنـدهار دسـت آـم                      

  .زخمي شدند
د شاه مقـام نظـامي شـهر قنـدهار گـزارش داد آـه اآثـر آـشته                   به گزارش خبرگزاري فرانسه هادي احم     

  .شدگان آودك هستند
از سوي ديگر اين خبرگزاري از حمله گروهي ناشناس به مقر سازمان ملل در خصوص امور پناهندگان در                  

  .اين حمله هيچ تلفات جاني و مالي در برنداشته است. قندهار خبر داد
  پايان پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقآيندهدولت ،عراق رويدادهاي 
  

  دو شهروند فرانسوی در عراق هدف گلوله قرار گرفتند
  2004 ژانويه 6 -1382 دي 16سه شنبه  -راديو آمريكا 

وزارت امور خارجه فرانسه می گويد دو شهروند فرانسوی که در اجرای طرح های بازسازی عراق برای 
  .  شدنديک شرکت آمريکائی کار می کردند کشته

به گفته مقامات پاريس آنها پس از آن که اتومبيلشان در جاده ای در نزديکی فلوجه به دليل نقص فنی 
  . دراين واقعه، يک فرانسوی نيز مجروح شد. از کار افتاد، هدف گلوله قرار گرفتند

اين . ساند در همين حال، دومين گردان ارتش جديد عراق روز سه شنبه دوره آموزش خود را به پايان ر
 عضو دارد، بخشی از کوشش ائتالف به رهبری آمريکا برای آموزش نيروهای ٧٠٠واحد، که نزديک 

  . هدف اين است که آنها تامين امنيت در کشور را در دست بگيرند. عراقی است
 

اي در عراق، دو شهروند فرانـسوي آـشته و يـك شـهروند فرانـسوي ديگـر زخمـي                      ي مسلحانه   در حمله 
  .اند شده

  2004 ژانويه 6 -1382 دي 16سه شنبه 
ي فرانـسه، ايـن حادثـه     ي وزارت خارجـه  ، براسـاس بيانيـه  )ايـسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران   

هــاي  زمــاني روي داد آــه يــك آــاروان خــودرو حامــل ايــن شــهروندان فرانــسوي آــه در اســتخدام شــرآت
  . مرآز شهر فلوجه هدف حمله قرار گرفتي بازسازي عراق بودند، در آمريكايي فعال در زمينه

  .به گفته شاهدان عيني، سرنشينان يك خودرو عبوري به سوي اين آاروان خودروها آتش گشودند
هـاي متعـدد بـين نظاميـان          سي، فلوجه يكـي از مراآـز درگيـري        .بي.ي خبري بي    براساس گزارش شبكه  

  . بوده استآمريكايي و افراد مسلح مخالف حضور نظامي خارجيان در عراق
در تحولي ديگر، گزارش شده است آه ماموران پليس عراق به سوي گروهي از تظاهرآنندگان در شـهر                  

  .اند بصره آتش گشوده و دست آم چهار تن را زخمي آرده
تيراندازي زماني روي داد آه گروهي از اعضاي سابق ارتـش عـراق در اعتـراض بـه قطـع حقـوق خـود در                        

  .ر مرآز بصره، اجتماع آرده بودندي بانكي د برابر يك شعبه
گفتنـد آـه حقـوق آنـان شـش مـاه اسـت آـه پرداخـت نـشده و آنـان را بـا مـشكالت                          تظاهرآنندگان مـي  

  .معيشتي مواجه آرده است
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پس از آنكه تظاهرآنندگان درصدد حمله به بانك برآمدند، پليس عراق براي متفرق آردن آنـان دسـت بـه                     
  .تيراندازي زد

ي بانـك را در محاصـره دارنـد و            در گزارش هاي بعدي آمده است آه هنوز هم جمعيتي خشمگين شـعبه            
  .اند هاي ارتش بريتانيا در محل مستقر شده تانك

اعضاي سابق ارتش عراق در موارد متعدد دست به تظاهرات زده و خواستار بازگشت به آـار يـا دريافـت                      
  .اند حقوق خود شده

  
  در عراقمداخله رژيم ايران 

  
ايـران بـراي تحكـيم جنـاح        : ي الـوطن بـه نقـل از سـخنگوي جنـبش ملـي متحـد عـراق ادعـا آـرد                       روزنامه

  .آند  در امور داخلي عراق دخالت مي اصولگراي شيعه
  2004 ژانويه 6 -1382دي  16 هسه شنب

 احمـد    خي چـاپ عربـستان بـه نقـل از شـي             ، ايـن روزنامـه    )ايـسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايـران       
ايـران بـراي    : الكبيسي، سخنگوي جنبش ملي متحد عراق آـه يـك جنـبش سـني اسـت، مـدعي شـد                   

  .آند ي خود در عراق در امور اين آشور دخالت مي تحكيم موقعيت جناح شيعه
صدها تـن   : اين گزارش به نقل از يكي ديگر از اعضاي اين جنبش سني آه نامي از وي نبرد، مدعي شد                  

  .اند  اين منظور از مرزهاي مشترك ايران وارد عراق شدهاز عناصر ايران به
اين گزارش به نقل از يك عضو ديگر اين جنبش همچنين در ادعايي متناقض با سخنان ساير اعضا مدعي                   

  .نفع هستند اند، ذي ي عراق را هدف قرار داده ايران در ترورهايي آه عناصري از شيعه: شد
  انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعي عراقايران واوضاع تحليل 

  
   دی16: روزنامه های تهران 

  2004 ژانويه 6 -1382دي  16 ه سه شنب-بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود بروز تحرکاتی در روابط خارجی ايران را با تاکيد 

صميم مجلس برای بررسی انتقال بر احتمال تغيير روابط ايران و آمريکا در صدر اخبار خود آورده و از ت
  .پايخت از تهران خبر داده اند

 در صدر اخبار خود از سفر انتخاباز تحوالتی در روابط ايران با اروپا، مصر و ژاپن خبر داده و آفتاب يزد 
وزير خارجه ژاپن به ايران نوشته و آن را عملی برای دلجوئی از ايران و پايان دوره ای از سردی روابط 

  .ه استدانست
 از طرح مساله تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی در جلسه آينده شورای شهر همشهریدر حالی که 

به شدت جمهوری اسالمی تهران خبر داده که به تقاضای وزارت امور خارجه صورت می گيرد روزنامه 
  .با برداشتن نام عامل ترور سادات از روی خيابانی در شمال تهران مخالفت کرده است

با اشاره به اين که مصر هم در مقابل، نام پهلوی را از روی خيابانی در جمهوری اسالمی روزنامه 
قاهره بر می دارد نوشته اين که شهيد خالد اسالمبولی معادل پهلوی قرار داده شود اهانت بزرگی به 

د بايد تحت تعقيب آرمان شهداست و اصوال اگر افرادی از ايران چنين توافقی با دولت مصر کرده باشن
  .قرار گيرند

در گزارشی نظر چند نماينده مجلس را درباره اين که آيا لغو موقت تحريم های آمريکائی آفتاب يزد 
  .فرصتی است که بايد از آن برای تجديد روابط دو کشور استفاده کرد يا نه پرسيده است

له بم را به عنوان فرصتی برای ترميم گفته است آمريکا زلزآفتاب يزد الهه کوالئی نماينده تهران به 
  .روابط دو کشور مدنظر قرار داد ولی به نظر می رسد پاسخ مثبتی دريافت نکرد

در مقاله ای چالش های ايران و آمريکا را به دو دسته اتهامات و مطالبات تقسيم کرده و با ذکر ياس نو 
 است حاکميت جمهوری اسالمی بايد نشانه هائی نوشته حاال که آمريکا از خود آمادگی نشان داده

  .دستور العمل واحدی تهيه کند که از مصلحت سنجی های جناحی دور باشد
در حالی که آمريکا ندائی واحد درباره روابط با ايران سر می دهد در ايران مقامات ياس نو به نوشته 

ک به حاکميت، در مقام مسوول اظهار نظرهای متفاوتی دارند و همين باعث شده که روزنامه های نزدي
  .سخنگوی نظام شروط پراکنده و بی ارتباطی را مطرح کنند

در سرمقاله خود با انتقاد شديد از هواداران تجديد روابط ايران و آمريکا جمهوری اسالمی روزنامه 
فهرست بلندی را به عنوان خواست های ايران مطرح کرده و نوشته واشنگتن قبل از انجام اين اعمال به 

  .هيچ وجه تجديد روابط با تهران را نخواهد ديد
، دولت آمريکا عالوه بر آزاد کردن دارائی های ايران بايد اموال جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

مجاهدين را تحويل ايران دهد، از ايران معذرت بخواهد و تعهد دهد که در امور داخلی ايران و از جمله 
  .اخله و عليه جمهوری اسالمی تبليغات نخواهد کردمسائل هسته ای و ضدانقالب مد

برای تجديد روابط ايران و آمريکا با اين شرط ها پايان می گيرد که جمهوری اسالمی فهرست روزنامه 
  .آمريکا دست از حمايت از اسرائيل بردارد و به اشغال افغانستان و عراق پايان دهد
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ت لغو موقت تحريم های آمريکا استفاده کرده و از گفتمانی  در مقاله ای نوشته ايران بايد از فرصاعتماد
  .که ايران را تابع حوادث و اتفاقات قرار می دهد خودداری کند

 نيز بايد   دارد، تهران  معلومی  رفتار خود تعريف  نوشته اگر آمريکا برایاعتمادجالل خوش چهره در 
  . کند  و تنظيم تعريف  تازه   تغييرات  را بر اساس  اش  رفتار راهبردی خردمندانه
 که در خبری طرح مساله انتقال پايتخت در هيات دولت را تکذيب کرده، در گزارش ديگری نوشته شرق

  .شورای امنيت ملی کشور به خاطر احتمال وقوع زلزله در تهران با انتقال پايتخت موافقت کرده است
جلس با قيد سه فوريت که حداکثر سرعتی  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که مايران

است که در قوه قانوگذاری ايران وجود دارد مساله تغيير پايتحت را مورد بررسی قرار داده و اعالم شده 
  .که شورای شهر و شهرداری تهران هم با اين تصميم موافقند

 از وقوع زلزله بم انتقال پايتخت از تهران در نهمين روز:  نوشته شرقمعصومه شهرياری در گزارش 
درحالی از سوی دبير شورای امنيت ملی کشور مطرح و پيش بينی می شود که شهرهای بزرگی 

  .مانند شيراز، تبريز، کرمان، جيرفت و سبزوار نيز با گسل های متعدد در معرض زلزله قرار دارند
ز نظر زلزله در آن  عنوان اصلی صفحه اول خود را به گزارشی داده که نقاط کم خطر تهران اکيهان

  .مشخص شده است
 مناطقی در شمال و شرق و جنوب تهران روی گسل قرار دارند و محالت تجريش، شرقبه نوشته 

نياوران، زعفرانيه، الهيه در شمال در خط زلزله قرار دارند و گسل ری در جنوب شهر که از جاده خاوران 
  .دانگه می رسد از خطرناک ترين نقاط هستندشروع و با گذر از دولت آباد به کوره های آجرپزی دو

نوشته بعد از يک هفته سخت گيری ها برای حضور خبرنگاران ياس نو حسين باستانی در مقاله ای در 
و گزارشگران حرفه ای در منطقه زلزله زده بم شدت گرفته و اگر اين روند ادامه يابد کمک خواهد کرد به 

  .ومیفراموش شدن مساله زلزله در افکارعم
تاکيد کرده که در مورد خبرنگاران خارجی از روز اول سازمان صدا و سيما با ايجاد ياس نو نويسنده 

محدوديت در خدمات ماهواره ای مشکل جدی در راه انعکاس فوری گزارش های زلزله در سطح جهان 
ه ديدگان و ايجاد کرده بود در حالی که اين گزارشها در تداوم حساسيت های جهانی نسبت به حادث

  .بازسازی بناهای تاريخی و ترميم خرابی ها تاثير بسزائی می تواند داشته باشد
سه هفته بعد از آن که مناطق متعددی برای برگزاری اجالس ساالنه دفتر تحکيم وحدت انتخاب و توسط 

  مسووالن بزرگ ترين تشکل هایشرقمقامات محلی و نماينده های واليت فقيه رد شد به نوشته 
دانشجوئی کشور اعالم کرده اند که در شهريار و در يکی از مراکز وزارت علوم اجالس خود را برپا 

  .خواهند کرد
 در خبری از موافقت نکردن مقامات با تشکيل اجالس دفتر تحکيم پشتيبانی کرده و آن را نشانه کيهان

  .ئل تشنج زا دانسته استای بر رعايت نکردن خطوط قرمز توسط اعضای اين تشکل و مطرح کردن مسا
پيش از اين دانشگده پزشگی اهواز و دانشگاه تربيت معلم تهران برای برپائی اجالس در نظر گرفته 

 همه جا با تهديدها و شرقشده بودند که به گفته عبداهللا مومنی دبير تشکيالت دفتر تحکيم به 
  .مخالفت ها روبرو شد

گروه های فشار نوشته در حالی که رييس جمهور و رييس  در چند گزارش درباره فعاليت دوباره شرق
  .مجلس حمالت اين گروه ها به تجمعات را محکوم کرده اند، ولی فعاليت آنان همچنان ادامه دارد

، در فرهنگ علوم سياسی منظور از گروه های فشار، گروه شرقبه نوشته محمدرضا سرداری در 
د و با اعمال فشار و البی، منافع خويش را دنبال می هايی است که در پشت صحنه سياست قرار دارن

  .به عبارتی بهتر، هدف گروه های فشار کسب قدرت نيست بلکه انتفاع و بهره وری از قدرت است. کنند
 نوشته وقتی گروه های فشار به محسن ميردامادی حمله شرقسعيده علی پور در گزارشی در 

 و دستور داد که وزيران اطالعات و کشور به اين مساله کردند، کاسه صبر رييس جمهور هم لبريز شد
رسيدگی کنند اما رييس کميسيون امنيت ملی مجلس ميردامادی هم به خوبی می دانست اين نامه 

  .نيز کاری از پيش نخواهد برد
 گرچه اندک زمانی بعد دانشجوی زندانی متهم به حمله به ميردامادی با شرقبه نوشته گزارشگر 

ئوالن شهر يزد آزاد شد اما به نظر می رسيد نقاط مشترک مسئوالن اصالح طلب با رايزنی مس
چه دانشجويانی که متهم به تندروی هستند، چه دانشجويان . دانشجويان به پايان رسيده است

  .محافظه کار
 با نقل قول از احمد ناطق نوری و محافظه کاران ديگر درباره گروه شرقمحمد حيدری در گزارشی در 

به صورت خودجوش دست به تحرکاتی می زنند که در اعتراض » مردم«های فشار نوشته اين سخن که 
به تضعيف اعتقادات آنان است، قديمی ترين تحليلی است که درباره گروه های فشار در فضای 

  .سياسی کشور ارائه می شود
جمهوری خبر داده و روزنامه از فيلتر شدن سايت خبری امروز که وابسته به اصالح طلبان بود ياس نو 
 از دستگيری چند نفر به اتهام جاسوسی برای آمريکا و ارسال اطالعات از طريق اينترنت اسالمی

  .خبرداده است
از زبان حجت االسالم نيازی رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی روزنامه 

 از طريق اينترنت به سازمان سيا وصل دستگيرشدگان را جاسوس اينترنتی نام داده و نوشته آن ها
  .شده واطالعات ذيقيمتی را ردوبدل کرده اند
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  گوناگون
  

     امريكايي  اهداف  شرقي  هاي  سرد مدل  از جنگ  پس  در دوران  خاور ميانه منطقه
  2004 ژانويه 7 -1382 دي 17 چهار شنبه -روزنامه اعتماد  :   خبيري  آابك  سياسي گروه
 بنياد   به  است  متعلق  ديدگاه يك. پردازد  امريكا مي  دولت  در درون  متفاوت  دو ديدگاه  بيان  به حاضر مطلب

 و اساسا   گرديده  مطرح  صلح  براي  استراتژي  خود در باب  ساالنه  گزارش  و سومين  در چهل  آه استنلي
 انستيتو   به  است  متعلق  دوم ه و ديدگا  معتقد است آميز دو دولت  مسالمت وگو و تعامل  گفت به

 ضد   آامال ديدگاهي  انستيتو آه  در اين  ايران  مسائل ، متخصص  لدن  مايك  امريكا و بويژه متخصصان
   از تاثيرگذارترين الذآر يكي  نهاد فوق  اينكه  مهم ، نكته  است  و طرفدار براندازي  داشته  اسالمي جمهوري

   ارتباط  داراي  همگي  موسسه  اين  آارشناسان  آنكه ضمن.   امريكاست ردان بر دولتم  فكري هاي گروه
ا .ا.  ج  و سرسخت  بسيار جدي  از مخالفان  و همگي  امريكا بوده  دولت آاران  با نئومحافظه بسيار نزديك

  .هستند
   و امريكا  ايران  و روابط  ايران  سياسي شرايط
   شوراي  توسط  مجلس  به  پيشنهادي  لوايح  با رد شدن  خاتمي  آقاي  آه  است  امر بسيار قوي  اين احتمال
   خارجي  در سياست  تغيير جدي  باعث  مساله  اين اما بعيد است.  خود استعفا بدهد ، از مقام نگهبان
   آقاي ري جمهو  رياست  دوره  استعفا و يا پايان  نيز وجود دارد آه  امكان  اين  حال در عين.  گردد ايران

.  و امريكا  غرب  سمت  به ، بخصوص  ايران  خارجي هاي  در سياست هايي  باشد با جهش  همراه خاتمي
 و  رفت  شمار مي  به  خارجي  بر سياست  محدوديت  اعمال  از داليل  يكي طلبان  با اصالح  مخالفت چرا آه
  .  خواهد يافت  آاهش  محدوديت  اين  ياد شده  شرايط با تحقق
  .  است تر شده  روشن  گذشته  به  باامريكا نيز نسبت انداز روابط چشم

   يي  منطقه  از محيط  ايران برداشت
   روند محاصره ، تكميل  عراق  به  و حمله  مرآزي  حضور امريكا در آسياي  معتقدند افزايش بسياري

   موشكي هاي  با توانايي  نظير پاآستان يي  هسته  همسايه  وجود يك  حال در عين.   است  ايران استراتژيك
   در ايران  بسياري در مجموع.   است  افزوده  ايران هاي  آشور بر نگراني  در اين  سياسي  نابسامان و اوضاع
  ، ايران  و اعراب  مرآزي  آسياي هاي ، دولت ، ترآيه  پاآستان  به  دارد با آمك  امريكا سعي  باورند آه بر اين
  . تاثير قرار دهد  را تحت  آن  ملي نزوا فرو ببرد و امنيترا در ا

  اسراييل. نگرند  مي  ملي  تهديد امنيت  عنوان  را به ، اسراييل  داخلي هاي  گروه  موارد، تمامي در آنار اين
اشيد و يا با  ب  داشته  در جهان  بهتري خواهيد شرايط  اگر مي  القا آند آه  ايران  را به  نكته نيز قصددارد اين
   خط  آشور نه  با اين  رابطه  بدون  معتقد است اسراييل.  ما عبور آنيد  برقرار آنيد، بايد از آانال امريكا رابطه

  . با امريكا  رابطه ، و نه  مرآزي  با آسياي  روابط  گسترش ، نه  وجود خواهد داشت يي لوله
  .  است  تاثير قرار داده  تحت  بشدت ه را در منطق  امريكا و ايران  منابع  نگرشي چنين
     مرآزي  آسياي نفت

   ممكن  هر قيمت  به  از ايران  انرژي  لوله  از عبور خط  سرد، ممانعت  از جنگ  امريكا پس  آلي سياست
   از ثبات  وجه  هيچ  به  آه  است  آشورهايي  از ميان  لوله ، عبور خط  سياست  اين  چالش مهمترين.  است
  . برخوردار نيستند ياسيس

   رقيب  ديگر يك روسيه.   است  رفته  امريكا از ميان  شده  عنوان  سياست  از عوامل  بسياري امروزه
 خزر نيز با   درياي منابع.   خود است  داخلي  نيز درگير مسائل  ايران  نيست  انرژي  و تهديد درباره سرسخت

  . دارد  زيادي  شد فاصله  مي  عنوان  آه رقمي
 امريكا   از تسلط  حال  در عين آنان.  نيستند  موافق  ايران  با انزواي  مرآزي  آسياي  ديگر آشورهاي از سوي
  . هستند  نگران بر منطقه
    با عراق تاثير جنگ

  بر اوضاع   و امريكا را تغيير نخواهد داد، بلكه  ايران  ميان  روابط  آنوني  تنها وضعيت  نه  امريكا با عراق جنگ
 و   آرده  مقاومت  خارجي  در برابر مسائل  تاآنون ايران.   نخواهد گذاشت  نيز تاثيري  ايران  داخلي سياسي

   تغييرات  عامل  آه  است  داخلي  مسائل ، بلكه  نيست  ايجاد خواهد آرد فشار خارجي  تحول  در ايران آنچه
   امريكا به  ندارند، حمله  خارجي  در سياست  نقشي طلبان ح اصال  آنكه  علت  به  حال در عين. خواهد بود

   در بازسازي  تا در آينده  اميدوار است ايران.  بگذارد  ايران  داخلي  را بر تحوالت تواند تاثير چنداني  نمي عراق
  . آند  امنيت  آشور احساس  اين  از جانب  حال  گردد و در عين  سهيم عراق

    ايران ريكا در خصوص ام  مالحظات سياست
ا .ا.  ج  با نظام  خواند آه  را گروهي ، آنان  جوالي11   در سخنراني طلبان  خود از اصالح  با حمايت  بوش دولت

   ايران  آه گويد بسيار با نقشي  مي  ايران  درباره  پنتاگون آنچه.  نبود  اصال صحيح آنند و اين  مي مخالفت
   آن  امريكايي  سياستمداران  مشكل متاسفانه.   است  باشد متفاوت  داشته م صدا تواند در براندازي مي
   گرديده  سپتامبر باعث11 از   پس  شرايط  وضعيت در اين.   است  بر ترس  مبتني  آنان هاي  تحليل  آه است
  .  است شده نيز   امر گريبانگير ايران  بخوانند اين  را تروريست  يا دولتي  هر گروه  تا آنان است
   و امريكا  ايران  مذاآرات  درباره هايي توصيه

  .شود  نمي  و توصيه  مفيد نبوده  وجه  هيچ  به  در ايران  خاص  گروه  امريكا از يك حمايت. 1
  .  است آاران  و محافظه طلبان  اصالح  هر دو گروه  در گرو همكاري  ايران  سياسي آينده
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 سكوالر  هاي ، ايجاد رژيم  در منطقه  مشكالت  همه  حل  راه  باشد آه  داشته بايد در نظر  متحده  اياالت2
 از   است  ترآيبي  دارد آه  جريان  در ايران  فراواني ، و سياسي ، فرهنگي  فلسفي هاي بحث.  نيست

 روند   اين خود ، امريكا نبايد با اقدامات  دموآرات  و ليبراليسم  اسالمي  و قوانين ، اسالم ناسيوناليسم
  . آند  سرآوب  را در ايران  سياسي توسعه

   بايد به  امريكا در منطقه  اهداف  به  نسبت  ايرانيان  ذهنيت  بازسازي  براي  بخش  اطمينان هاي  مكانيسم3
 آشور   اين  از پروژه  امريكا بخشي  معتقدند اقدامات طلب آار و اصالح  محافظه هر دو جناح.  شود آار گرفته

   امريكا معتقدند افزايش  از مقامات  بسياري  حال در عين.   است  اسالمي  جمهوري  نظام  براندازي براي
   دارد هر چه  ضرورت بنابراين.   عراق  و نه  است  با ايران  مقابله  براي  مرآزي  امريكا در آسياي نيروهاي

  . شود  موجود پاك  ايجاد و ذهنيت  ارتباط  ايران  اصلي سريعتر با مقامات
   امريكا  انستيتو متخصصان ديدگاه:   دوم ديدگاه

   عليه  جنگي  از آنكه  بيش  جنگ اين.   خود است  در آغاز راه  اآنون  با تروريسم ، جنگ  لدن از منظر مايكل
   عمده تهديد  امريكا يك  براي  آه  با آشورهايي  مقابله  براي  است  باشد، جنگي  تروريستي گروههاي
   در عراق  دوم  ايجاد لبنان  استراتژي  آورنده تواند فراهم  مي  و سوريه  منظر ايران از اين. شوند  مي محسوب
 و   ايران  سياسي هاي وجود نظام.   است  و تغيير نظام  روند، براندازي  با اين  مقابله  براي تنها راه. باشد
 هر دو  ، بلكه  نيست  نظامي  از طرق  آنان  عليه  اقدام اما نياز به هستند،   امريكا تهديد جدي  براي سوريه
  .پذير هستند  آسيب  سياسي  لحاظ  به نظام
اند و   نشده  در جهان  عملي  درگيري  خود وارد صحنه  هيچگاه  و سوريه ، هر دو آشور ايران  اينكه  مهم نكته

  .اند  آرده  استفاده  راه  در اين  مختلف  از گروههاي همواره
، تغيير   و سوريه  برخورد با ايران  براي ، تنها راه  موسسه پرداز اين  نظريه ترين  اصلي  عنوان  به  لدن  عقيده به

   سياسي  در برابر حمالت  و سوريه  ايران  هر دو نظام  معتقد است  لدن  آنكه  مهم نكته.   است نظام
اما .  ايجاد آرد  و چك ، مجارستان ، لهستان  همانند يوگسالوي تي وضعي بايد در ايران. پذير هستند آسيب

 امريكا بايد از خود در   آه  معتقد است لدن.  بپذيرد  صورت  آرامي  بايد به  تغيير نظام  آه بايد در نظر داشت
  :رار گيرد بايد مدنظر ق  با ايران  زير در رابطه  نكات بنابراين.  آند  دفاع  و يا سوريه برابر ايران

   قابليت  نظام  دارد و اساساص اين  زيادي  فاصله  دموآراتيك هاي  با شاخصه  در ايران  فعلي  نظام1
  . را ندارد  شدن دموآراتيك

   نظام  حفظ  خواهان  آه  سياسي  گروههاي  باشد و نه  ايران  مردم  به  امريكا بايد معطوف  دولت  اقدامات2
  .هستند

   آزادي  باشد آه  در ايران  دموآراتيك  دولت  يك  تشكيل  آلترناتيوها براي  بهترين  دنبال  بايد به امريكا  دولت3
  المللي  بين  و امنيت  در صلح يي  گسترده  باشد و مشارآت  مخالف ، با تروريسم  آرده  را تضمين  ايران مردم
  . باشد داشت

  . برساند  تصويب را به»  ايران در  دموآراسي «  امريكا بايد قطعنامه  سناي4
،   ايران  با داخل  گروه  اين  امريكا و ارتباط  مقيم  ايرانيان  و سازماندهي  هدايت  از راديو فردا براي  استفاده5

  .  ايران  حكومت  تعيين  در جهت  رفراندوم  به  دادن  شكل براي
   بر اصول  مبتني  با اخبار و اطالعات كا آه امري  دولت  توسط  خصوصي  راديو و تلويزيون  ايجاد يك6

  .برد  باال مي  ايران  را در داخل  دموآراتيك ، تمايالت دموآراتيك
  به.   ايران  داخل  به  فرستادن ، توليد ويدئو و ديگر موارد براي  آتاب  ترجمه  براي  خاص يي  بودجه  اختصاص7

  . آميز  غير خشونت  يافته  سازمان اجتماعي ايه  جنبش  پديد آوردن  در جهت  اطالعاتي ويژه
  . باشد  را نيز در دستور آار خود داشته  امريكا بايد برخورد نظامي  دولت  آه  آن  در نهايت8

  ، مساله  در جهان  سياسي هاي  تغيير نظام  براي  نظامي  امريكا در اقدام هاي  دشواري ترين  از مهم يكي
  هاي  و مخالفت  المللي  شديد بين  هاي  با واآنش  عراق  امريكا به حمله.   است المللي  بين افكار عمومي
   تا مقامات  است  گرديده  باعث  جهاني هاي  و واآنش  اقدامات  گونه اين.  بود  آميز همراه بعضا خشونت

  . آنند  دهند، طراحي  انجام  قصد دارند در خاورميانه  آنچه  را براي  گوناگوني  امريكا سناريوهاي دولت
  آند، نيازمند جنگ  مي  امريكا عمل  و منافع  با اهداف  منطبق  آه يي  معتقدند ايجاد خاورميانه برخي
   بازيگر اصلي  سه  بر روي  دقيق  ريزي  نياز دارد، برنامه  امريكا در منطقه  آه  تنها چيزي ، بلكه نيست
  .  آشور است  سه  در اين  و تغيير رژيم  و سوريه ، عربستان  ايران ، يعني منطقه
   در دهه  اروپايي  ديگر از آشورهاي  امريكا و برخي  آه  است شود مدلي  پيشنهاد مي ، آنچه  ايران براي

   و به  عمومي هاي  نارضايتي  باال بردن  راستا هدف در اين.  گرفتند  در پيش  لهستان  و در خصوص1980
   متعدد است هاي  با اعتصاب  همراه  آارگري هاي  و ايجاد نهضت  جامعه و آارمندي   در قشر آارگري ويژه
  ، اين  امريكايي  پردازان  نظريه  از منظر برخي در ايران.  بيندازد  را از آارآيي ، نظام تواند در بلند مدت  مي آه

   امريكا در لهستان  ديدگاه  اين ران طرفدا  عقيده به.  ايفا آنند توانند بخوبي  نيز مي  را دانشجويان نقش
   صورت  آنان  ميان  مستقيمي  رويارويي  برخورد نكرد و هيچ  مستقيم  صورت ها به  با آمونيست هيچگاه
 و ايجاد   و شديد اقتصادي  سخت هاي  دادند، تحريم  انجام  آن  امريكا و متحدين  آه  آاري  عوض به.  نگرفت
 تغيير   در جهت  اعتراضي هاي  جنبش  هدايت ها براي  روزنامه  برخي ، چاپ لويزيون راديو و ت هاي ايستگاه

   اقتصاد لهستان  پاشيدن  امر، از هم  اين نهايت.  بود  زندانيان هاي  از خانواده  و معنوي  مالي  و حمايت رژيم
   ناچار شد تا اين ، دولت  حالت يندر ا.  بود  ناراضي هاي  با گروه  آنار آمدن  آشور براي  اين واجبار دولت

 نيز  اآنون.  نمود  را فراهم  آمونيستي  نظام  فروپاشي  امر مقدمه  وارد آند و همين ها را در حاآميت گروه
    لهستان
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  .  و ناتو است  آشور متحد غرب يك
   و پس  داشت  با ليبي را  فراواني هاي  درگيري1980  امريكا در دهه.  مدنظر است  ليبي ، مدل  سوريه براي

 سرباز 50   به  نزديك  شدن  آشته  منجر به  آه  غربي  در برلين  گذاري  بمب  آشور به  اين  آردن از متهم
.   است  شده  غرب  آامال مطيع  آشور اآنون  قرار داد و اين  حمله  را هدف  شد، امريكا ليبي امريكايي
   خط ، قطع  در عراق  نشانده  دست  و دولت ، اسراييل ترآيه:   است  در محاصره  سمت  از سه  سوريه اآنون
  ها در تحليل  امريكايي بنابراين.   را در برداشت  شديدي  اقتصادي  آشور نيز اثرات  اين  به  عراق  نفت لوله

  .اند  قرار داده  خارجي ، تاآيد را بر محيط  ايران  آشور، بر خالف  اين  به خود نسبت
 آشور ادعا   اين  نيز رژيم  جنوبي در آفريقاي.   است  جنوبي  آفريقاي  پيشنهادي ، مدل  عربستان براي
  .  است  متحد غرب آرد آه مي

  . خواهد شد  و مرج  هرج  باعث  دموآراسي  آه  بود و اعتقاد داشت ايدئولوژيك
 و   ورزشي  متحد، ميادين  ملل سازمان،   المللي  بين  در مجامع  ويژه به.  را محدود آرد  جنوبي آفريقاي
  ترين  اصلي  عنوان  به  طال را آه  غرب  حال در عين.  افتاد  راه  به  آشور در جهان  اين  عليه  از اعتراض موجي
 تواند   نيز مي  عربستان  امر در خصوص اين.  آرد شد، تحريم  مي  محسوب  جنوبي  آفريقاي  اقتصادي آاالي
تواند   را در اختيار دارد، مي  عراق  امريكا نفت  آه  در شرايطي  هم ، آن  عربستان  نفت تحريم.  بپذيرد صورت
 تاثير   را نيز تحت  منطقه  عربي ، ديگر آشورهاي  آن  تبع  به  گردد آه  در عربستان  اساسي  تغييرات باعث

  .خود قرار خواهد داد
 امريكا   از سوي  خاورميانه  در منطقه  عميق  حال  و در عين يع سر رسد روند تغييرات  نظر مي  به در مجموع

  .  است  گرفته شدت
  . خواهد شد  هدايت  عراق  نام  به  در خاورميانه  مرآزي  سيستم  يك  روند از طريق اين

  .گردد  مي  در امريكا مطرح  آه  است  از سناريوهايي  بخشي  عنوان  تنها به  شده موارد عنوان
   سناريوها آه  اين  حال در عين.  شوند  عملي  سرعت توانند به  سناريوها مي  اين  آه  خاطر داشت بهبايد 
   همراه  از زور نظامي  بر استفاده  مبتني تواند با سناريوهاي ، مي آميز است  مسالمت  از تغييرات حاآي
  .گردد
  »  اول برداشت «  از ماهنامه  نقل به
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