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   مارس روز جهاني زنان8
  

  هشتم ماه مارس روز جهانى زنان
  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15جمعه  -  راديو آلمان شيرين جزايرى

 را گرامى مختلف روز جهانى زن هر ساله در روز هشتم ماه مارس ميليون ها زن و مرد در آشورهاى
برقرارى حقوق مساوى براى زنان در زمينه هاى  عليرغم نزديك به صد سال مبارزه پيگير براى. مى دارند

خانوادگى و غيره هنوز تبعيض عليه آنان در همه اين عرصه ها و  مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى،
  .آشورهاى جهان به اجرا درمى آيد در تقريبا تمامى

روز روز  اين. زن هم زمان تاريخ مبارزه سياسى و اجتماعى عليه تبعيض استتاريخ روز جهانى 
  .است  زنان همبستگى براى مبارزه در راه برابرى حقوق و شرايط بهتر آارى و زندگى

زنان آارگر نساجى در   به خاطره مبارزه انتخاب تاريخ روز هشتم ماه مارس به عنوان روز جهانى زن
  . امريكا برمى گردد رك در شهر نيويو١٨۵٧سال 

سخت و غير انسانى و دستمزد آم آارگران زن آه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن  شرايط آارى
اعتراض و مبارزه   آنان را وادار به   بازار آار شده بودند،  در آشورهاى صنعتى وارد همراه با مردان بيستم

 .عدالتى مى آرد  اين بى ليهصنفى به شكل ها ى سازمان يافته و يا غير متمرآز ع
بسيار سخت   براى اعتراض عليه شرايط در اين روز آارگران نساجى زن در يك آارخانه بزرگ پوشاك

آارگران نساجى باقى  خاطره اين اعتصاب براى. آارى و وضعيت اقتصاديشان دست به اعتصاب زدند
  . اشت شرايط براى زنان آارگر ادامه د نارضايتى عمومى ازاين. ماند

نساجى آتان در   آارگران زن آارخانه  ، بعد از گذشت بيش از پنجاه سال١٩٠٨ سال  درهشتم مارس
فشار زياد آار در مقابل حقوق   به دليل تبعيض و محروميت و  شهر نيويورك با خاطره اعتصاب در اين روز،

ان براى جلوگيرى از به همراه نگهبان صاحب اين آارخانه. بسيار آم اعتصاب خود را شروع آردند
 محل  سرايت آن به بخش هاى ديگر اين زنان را در  اعتصاب و همبستگى آارگران ديگر بخش ها با اين

داليل ناشناخته اى آتش در آارخانه درگرفت و فقط تعداد آمى از  به. آار خود در آارخانه محبوس آرد
  .ن در آتش سوختند آارگر ز١٢٩. توانستند خود را نجات دهند آارگران زن محبوس

  
  .مارس بر پايه سنتى مبارزه آارگران زن عليه شرايط سخت آاريشان در خاطره ها ماند روز هشتم ماه

و اعتصاب آارى  در سال هاى بعد در آشورهاى مختلف اروپايى و امريكا مبارزه زنان به شكل تظاهرات
  در اجتماع و عليه جنگ رابرى حقوق تبعيض و استثمار آارى و همينطور براى داشتن ب عليه فشار،

  .ادامه پيدا آرد
  (  ١٩٣٣_١٨۵٧)   در آشور آلمان خانم آالرا زتكين  يكى از مهمترين مدافعان حقوق زنان از جمله

 همينطور حق داشتن  زنان خواست هاى مبارزان زن در آلمان را مبنى بر هشت ساعت آار در روز براى
  .مطرح آرد برابرى حقوق در مقابل قانون و   زايمان تعطيالت و مرخصى

هفده آشور  در اروپا دومين آنفرانس سوسياليستى بين المللى زنان آه در آن صد شرآت آننده از
آپنهاك روز هشتم ماه   در١٩١٠ آگوست سال ٢٧جهان شرآت داشتند، به پيشنهاد آالرا زتكين در 

  . برگزيده شد تبعيضات مختلف و چند جانبه  در مقابل و براى دفاع از حقوق آنان  به عنوان روز زن مارس
ميليون . برگزار شد  در دانمارك، آلمان، اتريش، سويس و امريكا ١٩١١اولين روز جهانى زن در ماه مارس 

عبارت بودند از قوانين حمايت   خواست هاى اساسى زنان .ها زن در برگزارى اين روز شرآت آردند
جنگ هاى امپرياليستى، برابرى مزد با مردان  راى و شرآت در انتخابات، عليهآننده آار براى زنان، حق 

 .روز، حمايت از مادر و آودك، تعيين حداقل مزد در مقابل آار مساوى، هشت ساعت آار در
مسائل   به دليل بحرا ن عمومى اقتصادى جهان در سال هاى سى و در همين ارتباط خطر فاشيسم

  .قرار گرفتمبارزاتى زنان در حاشيه 
 حق قانونى سقط جنين و حمايت از مادران نيز از  موضوعات قبلى در فاصله دو جنگ جهانى عالوه بر

اين مبارزه به يك حرآت بزرگ تبديل شد به دليل بحران اقتصادى آه در آن . شد اهميت خاصى برخوردار
به دنبال  . مى شدند ار به سقط جنيناروپا را در بر گرفته بود، ساالنه حدود يك ميليون زن واد زمان تمام

 به مرگ  زن ۴۴٠٠٠  تنها در آلمان حدود١٩٣١آثار منفى اين سقط جنين هاى غير قانونى در سال 
  .رسيدند

آوردن قيمت اجناس  از طرف ديگر مسئله برابرى مزد در مقابل آار برابر، آوتاه آردن ساعات آار، پايين
 .هم غريبه نيستند  خواست هايى آه براى امروز ما . بودند وغيره نيزاز خواست هاى زنان

ممنوع آردن هرگونه تشكل مخالف  با روى آار آمدن حكومت ديكتاتورى فاشيستى در آشور آلمان و
  . غير ممكن گرديد   امكان برگزارى اين روز
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 فشارها و زنان و با وجود اينكه در اين سال ها مبارزان حقوق زنان تاآيد زيادى روى وضعيت اقتصادى
جامعه پرداخت مى شد، ولى زنان  تبعيض در محيط آار بر آنان داشتند و آمتر به بافت مردانه و پيچيده

تبعيض در خانواده و آار تربيتى زنان را نيز   براى رفع  خواست هاى خود مبارز از آشورهاى مختلف
  .مطرح آرده بودند

در . برگزار شد  دوباره١٩۴۶شن روز زنان در سال بعد از جنگ جهانى دوم در آشورهاى اروپاى شرقى ج
نشان دادن تمايالت حكومت  اين آشورها روز زن به عنوان جشن رسمى و از طريق دولتى نيز به دليل

 .به بهبود وضع زنان گرامى داشته مى شد
  . نمى شد زنان برگزار در آشورهاى اروپاى غربى در ابتدا بعد از جنگ هيچ برنامه اى در ارتباط با روز

و روز خانواده و جشن عمومى زنان  بعدها اين روزبه عنوان روز مبارزه براى خواست هاى عمومى زنان
  .تبديل شد

خاصى پيدا   روز هشتم مارس باز هم اهميت و معنى  آشورها در سال هاى هشتاد بود آه در اين
سقط جنين، رفع  زندگى، حقدوباره موضوعاتى مانند برابرى حقوق زنان در تمام عرصه هاى . آرد

. اززايمان مورد توجه قرار گرفتند  و حمايت از مادران در دوران حاملگى و بعد تبعيض در زندگى خانوادگى
اعتصاب زنان بود آه بيش از يك ميليون زن در سراسر   روز١٩٩۴يكى از نقاط اوج اين اعتراضات در سال 

  .در آن شرآت آردند  حقوق زنان آلمان عليه تبعيض و نابرابرى در
اجحاف و فشار بر  امروزه بزرگداشت اين روز در تقريبا تمامى آشورها به عنوان روز اعتراض عمومى به

براى دگرگونى و بهبود وضع زنان  روى زنان و هم چنين تجليل از آسانى آه اين مبارزه را شروع آردند و
 .تالش ورزيدند، برگزار مى شود
زنان اندك  رفت ها براى به رسميت شناختن و قبول حقوق اوليه و انسانىدر طى دو قرن گذشته پيش

سياسى و اجتماعى به  در اآثر آشورهاى جهان حق راى زنان و شرآت آنان در فعاليت هاى. نبوده
. اين خواست ها در پيش است با وجود اين راه طوالنى براى انجام واقعى. رسميت شناخته شده است

قوانين زن . محيط آارمورد خشونت قرار مى گيرند زيادى در خانواده، در اجتماع و يا درزنان هنوز در موارد 
 نيروى آار زنان در مقابل آار مساوى با مردان هنوز   براى .آنند ستيز در بسيارى از آشورها عمل مى

تر صنعتى آمتر پرداخت مى شود، درآمد نسبى زنان در همه آشورها بسيار پايين  حتى در آشورهاى
 .است از مردان

 
بيسوادان درسطح جهان   سه چهارم .آنان از امكانات آموزشى و بهداشتى به مراتب آمترى برخوردارند

تازه در دو ماه پيش بود آه در آشور  .اآثر آوارگان و پناهنگان جنگى زنانند. را زنان تشكيل مى دهند
تعيين پوشش معين براى . ناخته شدجرم قتل ش  نام قتل ناموسى به عنوان ترآيه آشتن زنان تحت

قاچاق و خريد و فروش زنان، سوءاستفاده جنسى از آنان و غيره   حجاب و يا بى حجابى، زنان، اجبار به
آشكار عليه حقوق زنان هستند آه امروزه بطور عادى و در همه جا اجرا مى  و غيره از نمونه اجحافات

    .شوند
دارد آه به عنوان زن و   داليل زيادى وجود  اما هنوز هم.  سال مى گذرد٩٣از تاريخ برگزارى اولين روز زن 

  .سراسر جهان به پشتيبانى برخيزيم يا مدافع حقوق زنان در اين روز از خواست هاى اوليه آنان در
  

  در آستانه روز جهانى زن در ايران
   2004  مارس 5  -1382 اسفند  15 جمعه - راديو آلمان -آيواندخت قهارى

هر سال در هشتم ماه مارس ميليونها .  مارس، هجدهم اسفند، روز جهانى زن ، قرار داريم٨در آستانه 
زن و مرد در سراسر دنيا، همچنانكه در ايران، روز جهانى زن را جشن مى گيرند و عليه تبعيضهايى 

  .اعتراض مى آنند، آه به دختران و زنان روا داشته مى شوند
 بشرى چون سازمان عفو بين الملل و نيز سازمانهاى بين المللى مدافع امسال سازمانهاى حقوق
 مارس با فعاليتهاى ٨قرار داده اند و در روز ” خشونت عليه زنان را متوقف آنيد“حقوق زنان شعار خود را 

  .گوناگون خود اين شعار را با صدايى رساتر به گوش جهانيان خواهند رساند
در . ير فعاليتهاى خود را براى مقابله با خشونت عليه زنان گسترش داده اندزنان ايران نيز در سالهاى اخ

گروههاى مختلفى .آانون بحثها و فعاليتهاى امسال آنان نيز موضوع خشونت عليه زنان نشسته است
 آغاز گشت بسيج و ١٣٨٢آه از شهريور ماه ”  مارس٨زنان و مردان عليه خشونت تا “در ايران گرد شعار 

  .ى شدندسازمانده
در هفته جارى گروهى از سازمانهاى غيردولتى مشترآا اطالعيه اى را به مناسبت روز جهانى زن 

مرآز فرهنگى زنان، آانون هستيا انديش، : امضاآنندگان اين اطالعيه عبارت اند از. منتشر آردند
 جامعه موسسه تحقيقى رشديه، انجمن پيشگامان صلح، موسسه فرهنگى پندار، جمعيت ايرانمهر،

  :در اين اطالعيه از جمله آمده است. فرهنگى دانشجويى دانشگاه تهران و انجمن مستقل زنان اند
آن ” وجود“خشونت عليه زنان در حوزه خصوصى و عمومى امرى فراگير است و ما هنوز در حال طرح  “

كديگر جدايى ما معتقديم خشونت هايى آه بر زنان در خانه و خيابان اعمال مى شوند از ي. هستيم
اگر معضلى به نام دختران فرارى وجود دارد، اگر فحشا رواج يافته، اگر زن آشى و حتى . ناپذيرند

  ”.شوهرآشى وجود دارد همه اينها نتيجه نوع زندگى خصوصى و اجتماعى ماست
ه شده در پايان اين اطالعيه زنان و مردانى آه به حذف هر گونه خشونت عليه زنان باور دارند فراخواند

 مارس در تجمعى آه به مناسبت روز جهانى زن در آمفى تئاتر روباز پارك الله ٨اند آه در روز دوشنبه 
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  .برگزار مى شود گرد هم آيند و عليه خشونت طلبان سراسر جهان اعتراض آنند
  

  . طرح جديد عفو بين الملل برای جلوگيری از خشونت عليه زنان جهان
  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15 جمعه -بی سی  اليزابت بالنت گزارشگر بی 

خشونت عليه زنان در جريان جنگ های مسلحانه بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار : عفو بين الملل
  گيرد 

عفو بين الملل برای مبارزه با خشونت عليه زنان، معضلی که آن را غده سرطانی همه جوامع می 
  .ستخواند، دست به ابتکاری جديد زده ا

اين گروه مدافع حقوق بشر می گويد هيچ کشوری در جهان نتوانسته از زن در مقابل خشونتی که بر 
  .وی در خانه و توسط خانواده روا می شود، محافظت کند

عفو بين الملل همچنين تالش دارد با به اجرا درآوردن طرح جديد خود، باعث شود موضوع خشونت عليه 
  .حانه، بيش از گذشته مورد توجه قرار گيردزنان در جريان جنگ های مسل

خشونت عليه زنان غالبا در پشت درهای بسته رخ می دهد يا چون معموال موضوع تجاوز جنسی در 
  .ميان است، احساس شرم باعث شده، پنهان باقی بماند

 ای اما ما می دانيم در همه جای دنيا عليه زنان خشونت می شود و اين روند به طور هشدار دهنده
  .رايج است

عفو بين الملل در گزارش تازه خود در اين زمينه بيشتر به موضوع خشونت عليه زنان در خانه و توسط 
  .خانواده توجه کرده است

کتک زدن زن توسط شوهر يا دوست پسر، بدرفتاری و آزار خشونت آميز دخترانی که حاضر به ازدواج 
ه را زير سوال برده اند، از جمله انواع خشونت هايی اجباری نشده و يا گمان می رود حيثيت خانواد

  .است که در خانه و توسط خانواده عليه زن اعمال می شود
عفو بين الملل از کشورهای جهان خواسته تا به تعهدات قانونی خود عمل کنند و بپذيرند که خشونت 

 زنان را بايد در عليه زنان يک موضوع خصوصی خانوادگی نيست بلکه حمله خشونت آميز است که
  .مقابل آن محافظت کرد

  .ديگر موضوع اصلی در طرح جديد عفو بين الملل، خشونت عليه زنان در زمان جنگ است
تجاوز جنسی زنان در زمان جنگ، يک حربه جنگی به حساب می آيد که نه فقط عليه آنان بلکه عليه 

  .پدران و همسران آنان نيز استفاده می شود
ر گزارش خود، به ويژه از اين که اين زنان دو بار قربانی جنگ می شوند ابراز خشم کرده عفو بين الملل د

يک بار قربانی تجاوز جنسی و بعد ننگ اجتماعی که در پی آن گريبانگير آنها و فرزندانی که در : است
 .نتيجه تجاوز صاحب آنها شده اند، می شود

  
  خشونت عليه زنان در کشورهای غربی

  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15جمعه  -بي بي سي 
بنا بر يک نظرسنجی در بريتانيا از هر سه مراجعه کننده زن به بخش اورژانس بيمارستان ها در اين 

  . کشور، يکی در اثر خشونت خانوادگی آسيب ديده است
ريتانيايی ، حاکی از آن است که از هر چهار زن ب)Refuge"(پناه"ارقام ارائه شده توسط سازمان خيريه 

  .يکی در طول عمر خود کتک خورده است
همچنين از هر ده زنی که در اين نظرسنجی اذعان کرده که مورد خشونت همسر يا شريک زندگی خود 

  .قرار گرفته، يک نفر جان خود را در خطر می ديده است
ه در انگلستان و اين گونه نظرسنجی ها را مفيد ارزيابی می کند و می گويد در حالی ک" پناه"سازمان 

ويلز در هر هفته دو زن به دست شوهران فعلی يا سابق خود کشته می شوند گزارش هايی از اين 
  . دست باعث خواهد شد خشونت خانوادگی موضوعی پنهانی باقی نماند و علنی شود

ل  مورد از خشونت خانوادگی عليه زنان گزارش می شود که شام7650پليس لندن می گويد در هر ماه 
  .هتاکی، مضيقه مالی، منع از معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز جنسی و کتک می شود

  طرح جديد عفو بين الملل برای مبارزه با خشونت عليه زنان
 مارس، اجرای يک طرح جهانی را با عنوان 5عفو بين الملل، سازمان مدافع حقوق بشر، روز جمعه، 

  . کرده استآغاز" خشونت عليه زنان را پايان دهيم"
به مرحله اجرا در می آيد، بيش از ديگر مظاهر )  مارس8(اين ابتکار جديد، که در آستانه روز جهانی زن 

خشونت عليه زنان به موضوع خشونت عليه آنان در زمان جنگ و در خانه توسط بستگان و نزديکان می 
  .پردازد

رح منع خشونت عليه زنان اين سازمان، می آنيکا فلنزبورگ، مسئول امور مطبوعاتی عفو بين الملل در ط
خشونت عليه زنان و دختران . زنان، صرفا به اين دليل که زن هستند مورد خشونت قرار می گيرند: "گويد

تبعيض، کتک، سوء رفتارهای روانی، که می تواند به صورت تحقير . در جوامع غربی اشکال مختلفی دارد
 نفس آنان باشد، از جمله خشونت هايی است که عمدتا و سلب آزادی های فردی و حمله به عزت

  ."بستگان نزديک مانند شوهران عليه آنان اعمال می کنند
: او معتقد است در کشورهای غربی الگوی مشابهی از انواع خشونت عليه زنان و دختران وجود دارد

ان آنچه بر آنها می گذرد، خشونت عليه زنان عموما پنهان است و بسياری از زنان در اين جوامع، از بي"
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تعداد بسيار کمی حاضرند درباره رفتار خشونت آميزی که عليه . شرم دارند و سکوت اختيار می کنند
غالب نمونه هايی که از خشونت عليه زنان وجود دارد در خانه و . آنان اعمال می شود، حرف بزنند

  ."توسط همسران و نزديکان آنها صورت می گيرد
گ حمايت قانون از زنان در غرب را در سال های اخير بهتر ارزيابی می کند اما نقطه ضعف خانم فلنزبور

نظام قضائی در غرب خيلی از رفتارهای : "اصلی را در تشخيص عالئم اين خشونت ها می داند
در حالی که زنان حق انتخاب چندانی ندارند و در . خشونت آميز عليه زنان را به رسميت نمی شناسد

 راه ديگری در پيش رو نمی - که تصميمی بسيار دشوار است -ترک همسر يا شريک زندگی خود ازای 
بينند و تعداد خانه های امن هم کم است، آموزش ها و گفتگوهای علنی در اين باره باعث شده که 

دختران و زنان متوجه بشوند که مورد خشونت قرار گرفتن در خانه يک وضعيت عادی و توجيه پذير 
حاال، در بسياری از کشورهای غربی از جمله سوئد، که قوانين خوبی برای حمايت از زنان وضع . ستني

شده است، دختران بيش از پيش می دانند که تقصير آنها يا مادرانشان نيست که مورد خشونت قرار 
  ."می گيرند

خشونت : "می گويدمسئول امور مطبوعاتی عفو بين الملل در رابطه با طرح منع خشونت عليه زنان 
اين معضل فراگير و شامل تمام فرهنگها، . عليه زنان بزرگترين رسوائی حقوق بشر در عصر جديد است

سازمان عفو بين الملل بر اين باور است که خشونت عليه زنان . اديان، جوامع فقير و غنی می شود
  ." کنيمممکن است معضلی جهانی باشد اما چاره دارد و می توانيم آن را متوقف

نقاط : "خانم فلنزبورگ بازنگری قوانين کشورها را از اولين راه های مبارزه با خشونت عليه زنان می داند
اما . بايد دولت ها تحت فشار گذاشته شوند تا قوانين را عوض کنند. ضعف قانونی بايد آشکار و رفع شود

 زنان و همينطور مردان آگاهی داده در سطوحی پائين تر و با همکاری سازمان های غيردولتی بايد به
مردان هم بايد وادار شوند . حضور و نقش مردان در مبارزه با خشونت عليه زنان اساسی است. شود

  ."سکوت خود را بشکنند
 ميالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست تا طبق سنن و 1977در سال 

ال را به عنوان روز سازمان ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی رسوم تاريخی و ملی خود، يک روز از س
  .اختصاص دهند

از کشورها در سراسر جهان خواسته شد شرايطی را فراهم کنند که تمام اشکال تبعيض عليه زنان 
متوقف شود و آنها نيز بتوانند با حقوقی برابر با مردان در توسعه اجتماعی به طور کامل مشارکت داشته 

  .باشند
 1976(و دهه سازمان ملل برای زنان )  ميالدی1975(اين اقدام سازمان ملل در آستانه سال جهانی زن 

  .، که از سوی مجمع عمومی اعالم شده بود، صورت گرفت)1985تا 
  . آغاز کرده است1975سازمان ملل متحد نظارت بر روز جهانی زن، هشتم مارس، را از سال 

همچنين بيست و پنجم نوامبر را روز جهانی منع خشونت عليه زنان مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
اعالم کرد و از تمام دولت های جهان، سازمان های بين المللی و غير دولتی دعوت کرد تا هر ساله در 

  .اين روز برای افزايش آگاهی عمومی درباره اين معضل اجتماعی طرح هايی را به اجرا درآورند
 

   خشونت عليه زنان در ايراننگاهی به برخی عوامل
   جامعه شناس  -مريم محبوب 
  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15 جمعه -بي بي سي 

اعمال خشونت، که در جوامع سنتی رواج بيشتری دارد و در درجه اول زنان و کودکان قربانی آن 
  . هستند، پيش از هر چيز به ساختارهای مبتنی بر مردساالری بر می گردد

ه سلطه مردساالرانه را به رسميت می شناسد، به پدر اجازه می دهد که خود را مالک نظامی ک
  .فرزندان و حاکم بر سرنوشت آنها بداند، و خواست و منيت خود را بر آنها تحميل کند

در فشار و اعمال خشونت بر زنان، در مرحله اول نبايد تفاوت های جسمی و طبيعی ميان دو جنس را از 
  .تنظر دور داش

سوخت و ساز بدن زن به گونه ای است که انرژی کسب شده را ذخيره و به تدريج مصرف می کند، در 
نتيجه زنان عموما تاب و توان بيشتری دارند و این را در تحمل دشواری های زندگی به روشنی نشان 

ن رو مردان از سوی دیگر بدن مردان انرژی کسب شده را يکباره به مصرف می رساند، از اي. می دهند
  . عموما از قدرت بدنی بيشتری برخوردارند

اگرچه اين تفاوت طبيعی ميان مردان و زنان دليل برتری يکی بر ديگری نيست، ولی در دوران هايی که 
تهيه خوراک به نيروی بدنی فراوانی نياز داشت، سبب برتری موقعيت اجتماعی مردان شد و تسلط آنها 

  .نمودرا بر نهاد خانواده تضمين 
امروزه با پيشرفت ابزار توليد ديگر چندان نيازی به قدرت بدنی نيست، با وجود اين فرهنگ کهن 

  .مردساالری در جامعه مدرن و صنعتی نيز بر اذهان و عادات همچنان مسلط است
زن مترادف است و " آدم"و " انسان"واژه مرد هنوز با ) حتی در جوامع پيشرفته(تا امروز در بيشتر جوامع 

به زن، به گونه ای تلویحی حق " منزل"اطالق واژه هايی مانند ! خارج از دايره بشری انگاشته می شود
متأسفانه بسياری از زنانی که با چنين فرهنگی . تملک مردان را نسبت به همسرانشان القا می کند

  .بار آمده اند، در تداوم اين سنت ناروا نقش داشته و دارند
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و شتم و شکنجه که گاه منجر به نقص عضو و حتی مرگ می گردد، بدوی ترين نوع در اين ميان، ضرب 
در جوامع . خشونت است که هرچند فراوان روی می دهد، ولی فقط اندکی از آن از پرده بيرون می افتد

سنتی این نوع خشونت غيرانسانی نه تنها قابل پيگرد نيست، حتی قبيح و نکوهيده نيز شمرده نمی 
  ! مرد از حقوق و اختيارات حقه خود استفاده کرده استگویی. شود

ماجرای سربريدن دخترک هفت ساله ای درجنوب ايران توسط پدربه سبب ظن تجاوز دايی دختر بچه به 
او، يا آتش زدن دختری توسط برادرانش به علت آشنايی با پسری بيگانه، که با وجود اعتراضات 

ر و سنت های قومی و قوانين فقهی قابل تفسير، از مجازات عمومی، مسببانش در پناه تعصب های کو
  . رستند، تنها مشتی از خروار است

قوانين قضايی در ايران، که بيشتر بر مسائل فقهی استوارند، مبهم و تفسيرپذير و نسبت به زنان 
  .تبعيض آميزند

اده قانونی را تفسير و عالوه بر آن هر قاضی بنا به برداشت خود و با توجه به سنن محلی و قومی، م
  .حکم صادر می کند

  .معتقدات دينی با رسوم و سنت های اجتماعی و باورهای قومی در ارتباطی تنگاتنگ هستند
درآميختگی سنت با مذهب چنان است که به دشواری قابل تفکيک هستند و اين دو زيربنای فرهنگ 

  . جامعه را تشکيل می دهند
قوقی و اجتماعی زنان پس از انقالب از ميان رفت، اما بسياری از اگرچه بسياری از دستاوردهای ح

خانواده های سنتی و مذهبی، که پيش از انقالب به خاطر ناسالم دانستن محيط های آموزشی و 
اجتماعی مانع از اشتغال و تحصيل دختران و زنان خود می شدند، با روی کار آمدن حکومت دينی، تغيير 

  .ختران حضور بيشتری در اجتماع پيدا کردندرويه دادند و زنان و د
در مقابل اما فعاليت های هنری، ورزشی، تفريحی محدود و يگانه روزنه تکاپوی سالم زنان و دختران، 

  .مطالعه و تحصيل شد
امروز قريب شصت در صد پذيرفته شدگان دانشگاه ها در ايران را زنان تشکيل می دهند و اين امر به 

  .و آگاهی زنان انجاميده استارتقاع سطح دانش 
، با گشايشی که در باب آزادی های اجتماعی پديد آمد، نشريات و روزنامه ها 1376پس از دوم خرداد 

  . هم در اين زمينه نقش موثری ايفا کردند
  . سن ازدواج در ميان زنان تحصيل کرده باال رفت و تالش برای تغيير قوانين تبعيض آميز فزونی گرفت

ای غير دولتی جوانه زد و بيش از پنجاه سازمان غير دولتی حول محور کودکان، صلح، محيط سازمان ه
  . زيست، زنان و غيره ايجاد شد که بيشتر فعاالنشان را زنان تشکيل می دهند

اما با وجود تحوالت مثبت در اين زمينه همچنان برای زنان به جان آمده از جور همسر، ترک خانواده، 
ی که در آن ابتدايی ترين حقوق انسانی پايمال می شود، بهايی بس سنگين به دنبال حتی خانواده ا

  .دارد
نبود منابع حمايتی کافی در ايران باعث می شود که زن به ستوه آمده از خشونت همسر، حتی اگر 

  . جرات ترک کردن او را داشته باشد معموال جايی برای پناه بردن به آن ندارد
بيان خشونت عليه زن را، به ويژه اگر خشونت جنسی باشد، يک ننگ می داند و فرهنگ ايرانی حتی 

  .عموما قربانی را وادار به سکوت می کند
تنها با برنامه های درازمدت به ویژه از طریق متحول ساختن قوانين و نظام آموزشی می توان ریشه 

  .های ستبر فرهنگ خشونت گرا را خشکاند
 

   يونسكو براي روز جهاني زن از رسانه ها  در خواست همكاري مدير آل
  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15جمعه 

  .مدير آل يونسكو براي پوشش مناسب خبري در روز جهاني زن از رسانه ها درخواست همكاري آرد
به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، به نقل از يونسكو، براي بهتر برگزار شدن روز جهاني زن، هشتم 

زش دادن به زنان حرفه اي ژورناليست، آويچيروماتسورا، مدير آل يونيسف از رسانه هاي مارس و ار
در همين راستا يونسكو . سراسر جهان خواست پوشش خبري مناسبي براي اين روز داشته باشند

  .بدنبال توجه بيشتر به زنان ژورناليست و زنان گوينده رسانه اي است
ان در رسانه ها شده است آه اين برابري بخشي از اقدامات برابري يونسكو خواستار برابري زنان و مرد

  .جنسي در جوامع است
  .با وجود سابقه بيش از صد ساله ژورناليسم، نسبت حضور زنان در اين حرفه راضي آننده نيست

تعداد زنان ژورناليست هم اآنون يك سوم جمعيت ژورناليست را تشكيل مي دهند آه در روزنامه ها، 
  .، رسانه هاي آن الين و شبكه هاي پخش فعاليت مي آنندمحالت

  پايان پيام
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  ينافتتاح آنگره ساالنه خلق در چ
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  2004   مارس5  -1382  اسفند 15 ه جمع-راديو آلمان 
ضمن اعالم  Wen Jiabaoن، نخست وزير جمهورى خلق چي. آنگره خلق چين امروز گشايش يافت

گفته . روستايى در اين آشور شد شروع آار اين آنگره خواستار توجه بيشتر به تحول و عمران مناطق
از . روستاهاى چين بشدت افزايش يافته است ميشود آه شكاف درآمد و رفاه بين ساآنان شهرها و

معيت تاآيد ورزيد و همزمان اقتصادى اين سرزمين پر ج اينرو نخست وزير چين بر تحول هماهنگ
  .بهسازى وضعيت زيستى مردم روستاها شد خواستار صرف سرمايه بيشتر براى

  
درست بر  بايد خاطر نشان ساخت آه ناآرامى در مناطق روستايى چين در حال افزايش مستمر است و
 ٩٠٠ به بستر اين ناخرسندى عمومى در مناطق روستايى است آه نخست وزير جمهورى خلق چين

افزايش سرمايه  ميليون شهروند ساآن اين مناطق قول داده است آه از طريق اعمال مزيتهاى مالى،
 .گذارى و آاهش عوارض اقدام به بهبود وضعيت زيستى آنان بكند

حاضر در  در سخنان افتتاحيه خود خطاب به نمايندگان Wen Jiabao نخست وزير جمهورى خلق چين
 :آنگره خلق چين گفت

مشكالت روستاها و دهقانان از اولويت تام   حل اختن به حل مشكالت اقتصاد آشاورزى در آشور وپرد“
به پديده رشد اقتصادى در آشور چين اشاره آرده و عنوان  وى” .و تمام در برنامه آار ما برخوردار است

اآنون ما . باشدنميبايست دستيابى به افزايش نرخ رشد اقتصادى به هر قيمتى  نمود آه اآنون هدف ما
بايد خاطر نشان ساخت آه هدف . جنبه هاى اجتماعى اين رشد اقتصادى توجه نماييم ميبايست به
دولتى جمهورى خلق چين ظرف ساليان گذشته همانا افزايش شتاب رشد اقتصادى در اين  مسئوالن
  .بوده است آشور

زمان زمامدارى وى  از. افتتاح ميكندآنگره ساالنه خلق چين را  Wen Jiabao اين نخستين بارى است آه
نماينده حاضر در اين آنگره  ٣٠٠٠وى در آغاز سخنرانى خود به . در اين مقام اآنون يك سال ميگذرد

 :گفت وى. تعظيم نمود و آنگاه برنامه آار دولت را عرضه آرد
در . وردار استبرخ حل مشكالت دهقانان و ساآنين روستاهاى آشور از ارجحيت آامل در برنامه دولت “

 ”.شده است شرايط آنونى تحوالت در اقتصاد آشاورزى چين بار ديگر دستخوش بحران
سرمايه   ميليارد يورو در اقتصاد آشاورزى آشور١۵دولت چين اعالم آرده است آه در سال جارى 

 تاريخ جمهورى اختصاص چنين مبلغى به اقتصاد آشاورزى و روستاهاى آشور در. گذارى خواهد آرد
روستاها با در نظر گرفتن  از آن گذشته قرار است آه بهاى حبوبات در. خلق چين بيسابقه بوده است
آن است تا با ساده آردن سياست   نخست وزير جمهورى خلق چين بر .يارانه هاى دولتى آاهش يابد

  .ساآنان روستاهاى آن آشور بكاهد پرداخت عوارض و مالياتها، از فشارهاى مالى دهقانان و
 :وى گفت

در مناطق روستايى را  ما ميبايست برنامه اصالحات مربوط به سياست مالياتى و پرداخت عوارض“
به برخى ديگر از فرآورده هاى  ميبايست ماليات بر دخانيات و ماليات مربوط. آماآان ادامه دهيم

ن فشارهاى مالى از ميزا Yuan ميليون ٨٠٠ ميليارد و ۴از اين طريق ساالنه . آشاورزى حذف شوند
آشاورزى از امسال، ساالنه به ميزان يك درصد آاهش  ماليات بر اقتصاد. روستاهيان آاسته خواهد شد

 ”.خواهد شد  سال به آلى قطع۵خواهد يافت و ظرف 
روستايى باعث نگران مسئوالن  الزم به تذآر است آه افزايش ناخرسندى و موج نارضايتى در مناطق

  .سياسى آشور هستند ن شده است و حتى برخى نگرانى ثباتدولتى جمهورى خلق چي
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  گزارش آامل ايلنا از مراسم بزرگداشت دآتر محمد مصدق  
  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15جمعه 

مراسم سالگرد درگذشت دآتر محمد مصدق؛ نخست وزير ملي گراي ايران صبح ديروز در احمدآباد در 
نار مزار وي با حضور جمعي از عالقمندان و دوستداران وي و همچنين اعضاي نهضت آزادي ايران، جبهه آ

  .   مذهبي در آرامش آامل برگزار شد -ملي و حزب ملت ايران و تعدادي از فعاالن ملي
  

وي انتظامي به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در ابتداي اين مراسم آه امنيت آن از سوي نير
و امنيتي به خوبي برگزار شد، دآترمحمود مصدق نوه مرحوم مصدق ضمن خوش آمدگويي و تشكر از 

ميهمانان اين مراسم به اقدام ثبت ساختمان احمدآباد و مزار مرحوم دآتر محمد مصدق در سازمان 
هت تعمير و ميراث فرهنگي اشاره آرد و با اعالم اين مطلب آه آمادگي پذيرش آمك هاي مردمي ج

بازسازي اين مباني تاريخي وجود دارد از عالقه مندان به دآتر مصدق خواست تا در اين امر آمك نمايند 
.  

گفتني است در اين مراسم تعدادي از دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت معلم و تهران و 
  .اعضاي دفتر تحكيم وحدت نيز حضور داشتند

 اعضاي حزب ملت ايران در مراسم سالگرد درگذشت دآتر محمد مصدق مهندس حسين شاه ويسي از
ايم تا از بزرگ مردي ياد آوريم آه دوست و دشمن او را با   با ذآر اين نكته آه ما اين جا جمع شده
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از مصدق : اند؛ اظهار داشت  نام برده... پير احمدآباد و , رهبر جبهه ملي, عناويني چون آموزگار خردمند
  . راستي تاريخ را ورق زدن است و عشق به قهرمانان اين وطن در واقع عشق به وطن استگفتن به 

وي در ادامه با تاآيد بر اينكه دآتر مصدق جامعه فروخفته ايران را آه در زير سلطه ستم خميده بود به 
زادي از او و ها در او به هم پيوند خورده است و به همين خاطر دشمنان آ  اسطوره: تكاپو برانگيخت، گفت

  . اش هراس دارند  خاطره ماندني
امان با    سال بي69عضو حزب ملت ايران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه دآتر مصدق 
مصدق آفت استبداد : پليدي و پلشتي مبارزه آرد و در هر مقامي آه قرار گرفت از خطر نهراسيد، گفت

  .  آرمانهاي ملي و آزاديخواهانه شكل گرفتبود و همه فلسفه سياسي وي به گرد 
گرايي و آزادي و ترقي پيروزي شدند،   شاه ويسي با يادآوري اينكه در خيزش مشروطيت، آرمانهاي مردم

پيروزي آرمانهاي مشروطه خواهان گرچه دوام نيافت ولي براي هميشه ايران را دگرگون آرد و : گفت
  .  مصدق در چنين شرايطي پا به حيات گذاشتنگذاشت ايران بيش از اين ويران گردد و

  
مصدق بر اين باور بود آه الزمه حيات مردمي در يك پيشينه بازسياسي ايثار و شجاعت : وي افزود

  . شود  ها و هياهوهاي تبليغاتي حاصل   نهفته است و نه آن آه به زور جنجال
وانند خدمتگزار خود را تشخيص ت  مصدق باور داشت مردم به درستي مي: شاه ويسي در ادامه گفت

واسطه و صادقانه با مردم   دهند و به همين منظور بارزترين ويژگي خود را در امر رهبري ارتباط بي
دانست و هرگز از مقام و منصب خود در جهت اعمال نفوذ ثروت اندوزي بهره نگرفت و به هنگام   مي

از دريافت حقوق خودداري , دار نخست وزيري بود  حكمراني، نظارت و نمايندگي مردم يا زماني آه عهده
  . اي را آه دريافت نمود آن را به دولت واگذار نمود  آرد و هر هديه

اي است ايراني، چرا آه   دست مايه حرآت مصدق شيوه: عضو حزب ملت ايران در ادامه اظهار داشت
وعيت نظام خود آامه متكي به مصدق در فرآيندي آه به حرآت درآورد و آن را آموزاند؛ نشان داد مشر

بيگانگان هرگز دوام نخواهد داشت، او به درستي نشان داد استبدادي آه از مردم بريده به بيگانه پناه 
  . برد، بايد بداند دل بستن به بيگانگان مقدمه زوال است  مي

نيان گفت؛ جها  شاه ويسي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سخنان دآتر مصدق آه مي
الزمه توسعه آزادي و امنيت : شنوند آه ارزش شنيدن داشته باشد، اظهار داشت  سخن آساني را مي

  . اند  ها پياپي همواره در راه دموآراسي گام برداشته  است و ايرانيان به رغم سرخوردگي
ا مبارزان راه عضو حزب ملت ايران با اينكه سايه بلند مصدق چه در دوران زندان و چه در دوران تبعيد ب

در برابر همه مشكالت، تنگناهاي فزاينده سياسي و اجتماعي آه : آزادي پيوند خورده است، گفت
هاي   هاي اجتماعي و برگزيدگان ملت در سيستم  حل شرآت نخبگان گروه  تنها راه, گير ايران است  گريبان
  .گيري است  تصميم

 از اين دوران پر خطر بار ديگر همبستگي ملي را وي در پايان سخناني خود با اشاره به اينكه گذر
مان شود و همه   ساز يگانگي  اميدوارم رهنمودهاي مصدق بزرگ بار ديگر زمينه: طلبد، اظهار داشت  مي

  .  ما را به زير يك شعار فراگير آه جز طلب آردن مردم ساالري واقعي نيست، گردآورد
صدق آه همان حق قانونگذاري از طريق انتخابات آزاد دو عنصر اساسي انديشه م: عليرضا رجايي گفت

و تاسيس يك دولت مقيد و به تعبير امروزي پاسخگو همچنان موضوع و دستورآار سياسي در ايران 
توان گفت مصدق زنده است و ما مجبوريم راجع مصدق صحبت   است و به همين جهت است آه مي

  . يست، بلكه مساله و دغدغه مبتال به امروز ماستآنيم و اينها صرفًا يك بزرگداشت ساده از او ن
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايراني در مراسم گرامي داشت سالروز درگذشت دآتر مصدق، عليرضا 

هاي برجسته سياسي ايران   رجايي در سخناني با اشاره به اينكه دآتر مصدق نيز مانند ساير شخصيت
من قصد دارم در سخنان خود به ميراث مصدق اشاره : ه خود است، گفتهاي ويژ  ها و دافعه  داراي جاذبه

چرا آه مصدق تنها . ها بررسي آنم  ها و قهرمان سازي  آنم و اين ميراث را صرف نظر از اسطوره پردازي
  . يك فرد عادي نيست

ه است مصدق حاصل جمع مبارزات ملت ايران پس از مشروط: عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزود
و او عليرغم تمامي تعارضات و تضادهايي آه در متن اين مبارزه قرار داشته است از خود يك شي 

  . توان آنها را ميراث مصدق ناميد  اجتماعي و يك رويه اخالقي به جا گذاشته است آه مي
شخص  هيچگاه م57براي من به عنوان يكي از اعضاي نسل انقالب در سال : عليرضا رجايي تصريح آرد

اي آه گويا هنوز يك   نشد آه چرا شخصيت مصدق همواره محل مناقشات مختلف بوده است؟ به گونه
شخصيت زنده و يك ليدر سياسي فعال است، تفسير تاريخ در ايران معاصر در وضع فعلي بخشي از 

آرد و توان به راحتي معترض آن شد و هر تفسيري از آن ارائه   گفتمان قدرت در ايران است؛ و نمي
  .  هاي احتمالي ماند  مصون از آسيب

وي در ادامه با تاآيد اينكه تالش خواهد آرد آه ميراث مصدق را چه به عنوان يك شي اجتماعي و چه از 
در بعد اجتماعي مشروط ساختن قدرت سياسي : جهت يك شي اخالقي بررسي آند و اظهار داشت
اول آنكه در حوزه قانونگذاري معتقد . ه اساسي استپروژه اصلي مرحوم مصدق بود آه اين پروژه دو وج

  . به حق قانونگذاري مردم از طريق پارلمان و به روش انتخابات آزاد است
االصول حق قانونگذاري دارند و اين حق   پروژه مشروطيت معتقد است آه مردم علي: وي در ادامه افزود

  . ودقانونگذاري بايد از طريق انتخابات و پارلمان اعمال ش
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وجه دوم عبارت است از تاسيس دولت : وي در ادامه با تشريح وجه دوم ديدگاههاي دآتر مصدق گفت
مشروط و مقيد، پروژه مشروطيت به دنبال تاسيس دولتي آه ديگر دولت قاهره نيست بلكه مشروط به 

  . آراء و اراده آزاد مردم است
مخالفت با اين دو وجه از ابتداي جنبش مشروطيت عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با يادآوري اينكه 
مخالفان اين پروژه آه همان پارلمان و مقيدآردن : سرانجام منجر به استبداد دوره رضاشاه شد، گفت

نخست دربار به عنوان . شدند  قدرت سياسي است در زمان دآتر مصدق به دو دسته تقسيم مي
 و ديگري دستگاه ايدئولوژيكي آه در مجاورت سلطنت  سنتي و آالسيك ايران-نماينده طبقات اشرافي 

  . پيوسته وجود داشته و در مقابل با سلطه و استعمار خارجي با دآتر مصدق اختالف پيدا آرده بود
 مذهبي با تاآيد بر اينكه آزادي انتخابات يكي از شعارها اساسي و مرآزي دآتر مصدق -اين فعال ملي 

  . داد  وًال اين دو گروه را مورد هدف قرار ميآزادي انتخابات معم: گفت, بود
به اعتقاد من نهضت ملي ايران و رهبري دآتر مصدق موفق شد تا آنجايي آه به : وي در ادامه افزود

گردد در مقابل مقاومت اين دو نيرو پيروز شود و آن دستگاه ايدئولوژيكي آه   زمينه استبداد داخلي بر مي
  .  خواهي ايرانيان بود را مهار آندعمًال در مقابل نهضت مشروطه

دآتر رجايي در بخش ديگري از سخنان خود با تاآيد بر اينكه شالوده اقتصادي ايران آه همان صنعت 
دانست تا زماني   مصدق به خوبي مي: نفت و آنترل بر آن در دست نيروهاي بيگانه قرار داشت؛ گفت

زل نسبي دربار و نيروهاي مخالف پروژه دولت مقيد و آه اين شالوده اقتصادي برقرار است، طبيعتًا تزل
مشروط هر لحظه ممكن است مجددًا قدرت بيشتر و اوضاع موجود را از بين ببرند و فضاي قبلي را 

  .  برگرداند
اي وجود نداشت براي اينكه مشروطيت ايران به عنوان تقيد در   در آن زماني هيچ چاره: وي در ادامه افزود
مبارزه با مطلق بودن نظام سياسي پايدار بماند، بايد شالوده اقتصادي در اختيار مردم نظام سياسي و 

  . قرار بگيرد
 اجتماعي خود تسلط -مصدق فهميد آه اگر قرار است مردم بر سرنوشت سياسي : رجايي گفت

  . داشته باشند، الجرم بايد بر اداره و مديريت اقتصادي خود نيز مسلط شوند
از آزادي مطبوعات در ادامه با اشاره به برخي از انتقادات طرح شده عليه دآتر مصدق عضو انجمن دفاع 

آرد   بايست تا اين حد در زمان دآتر مصدق تند روي مي  مبني بر چپ روي و اينكه نهضت ملي ايران نمي
 و دآتر هاي بزرگ را نداشته  گويند نهضت ملي ايران در آن زمان توان مقابله با قدرت  آنها مي: گفت

آرد، ولي    مي  بايست در آن مقطع تاريخي با نيروهاي بزرگ مسلط بر اقتصاد ايران مماشات  مصدق مي
مصدق به هيچ وجه تنها قصد . تري بود  توجه به اين ندارند آه نقشه مصدق نقشه بزرگتر و آلي

بلكه در . ليسي نبودهاي خارجي و انگ  آردن صنعت نفت و يا بدست آوردن امتياز نسبي از شرآت  ملي
تري وجود داشت به نام تاسيس دولت مقيد در ايران آه اين پروژه بدون ايجاد   ذهن او يك پروژه وسيع

طبقات ملي و بدون اعمال سلطه ملي بر منابع ملي امكان پذير نبود و هرگونه انعطاف در حوزه ملي 
 بر منابع ملي اخاللي در اين نهضت شدن صنعت نفت و آوتاه آمدن در زمينه مختارآردن حاآميت مردم

  . آورد  اساسي به وجود مي
 استقالل ناگزير پروژه  :دآتر رجايي در ادامه با تاآيد بر اينكه مصدق به هيچ وجه اشتباه نكرد، افزود

ريزي مشروطيت بود و اين اتفاقي بود آه در متن جامعه ايران   مصدق و ملي آرد صنعت نفت ناگزير پي
  . ش خورد و سرانجام به نهضت ملي شدن صنعت نفت انجاميدبه تدريج جو

عليرضا رجايي در ادامه با اشاره به اينكه مصدق در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت سمت و سوي 
مصدق به جهت اينكه بتواند در مقابل نيروهاي مخالفي آه در : يك دموآراسي اجتماعي پيدا آرد، گفت

 قرار داشتند پيروز شود ناگزير بود آه يك دموآراسي اجتماعي به برابر نهضت ملي آردن صنعت نفت
  . وجود آورد

چراآه مصدق اخالقًا فردي مردمگرا . آرد  منشأ اخالقي مصدق نيز همين حكم را مي: وي در ادامه افزود
  . بود

: اين روزنامه نگار در ادامه با تشريح فضاي جنبشي شكل گرفته بر نهضت ملي آردن نفت، گفت
آردن نفت شكل گرفته بود، طبيعتًا به يك بسيج اجتماعي نياز داشت   ختارهايي آه در نهضت مليسا

  . گيري جنبش شد  آه منجر به يك شكل
وي با تشريح فضاهاي جنبشي و توصيف اينكه فضاهاي جنبشي فضاهاي پايداري و مستمري نيستند، 

يعني . ا به نقطه ضعف وي تبديل شددقيقًا همين نكته قوت جنبشي بودن حرآت مصدق، بعده: گفت
چراآه مردمي آه در .  تاآنون پيش آمد76همان چيزي آه در جريان نهضت اصالح طلبي از دوم خرداد 

آنند، هيچگاه بصورت يك حزب استمرار ندارند و حاضر نيستند همه زندگي خود را   جنبش شرآت مي
  . وقف يك مبارزه سياسي آنند

آرد و    مشكل مصدق اين بود آه جريان قوي تشكيالتي او را حمايت نميشايد: وي در ادامه افزود
  . طبيعتًا اين فضاي جنبشي فضاي موقتي بود آه به تدريج روبه سردي گذاشت

اهميت استمرار مصدق در اين بود آه : عليرضا رجايي در پايان با اشاره به منش شخص مصدق گفت
  . شد  داد در رفتار شخصي وي نيز عملي مي  يآنچه او در عرصه سياسي و اجتماعي انجام م

رفت و گمان بر اين   وي در ادامه با يادآوري اينكه دآتر مصدق در دوره نمايندگي به مالقات رضا شاه نمي
مصدق معتقد بود آه نماينده در : آند، اظهار داشت  بود آه او به لحاظ شخصي با رضاشاه مالقات نمي
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زاد است و هيچ آس نبايد او را مجبور به انجام آاري نمايد؛ حتي اگر اين اش آ  اجراي وظايف نمايندگي
  . ترين مقام نظام سياسي باشد  فرد عالي

  . اديب برومند در مراسم سالگرد درگذشت دآتر مصدق به سخنراني پرداخت
ايران با به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران ايلنا در اين مراسم اديب برومند از اعضاي جبهه ملي 

ما نه : شود گفت  اشاره به اينكه مصدق از شمار مردان بزرگي است آه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي
بلكه احترام او به قانون و توجه , شماريم  قصد بت سازي از مصدق را داريم و نه سخنانش را قانون مي

را به پاسداشت و احترام به او وي به افكار عمومي و عالقه وي به ايران و مصالح ملي است آه ما 
  . برانگيخته است

آنچه مصدق را به مقام يك قهرمان ملي راستين رسانده است نخست پنجه در : وي در ادامه افزود
هاي استعماري از جهت سياسي و ديگر بيرون آوردن   افكندن او با امپراتوري بريتانيا و طرد نيرنگ بازي

همين دو هدف آافي است تا تاريخ معاصر به . ان به لحاظ اقتصادي بودثروت ملي ايرانيان از چنگ بيگانگ
  . نام او ببالد و وي را در رديف جاويد نامان آشور قرار دهد

: برومند در ادامه با تشريح شرايط سياسي دوران نخست وزيري دآتر محمد مصدق اظهار داشت
 از پشتيباني ملت بود و ديگر قدرت نخست قدرت ملي آه ناشي. مصدق از دو نوع قدرت برخوردار بود
  . دولتي آه در دستان او قرار گرفت

مصدق به حاآميت ملي و دموآراسي اعتقادي پا بر جا و استوار داشت و معتقد بود : وي در ادامه افزود
  . آه استقالل آشور و رشد و توسعه ملي مديون دموآراسي و انتخابات آزاد است

  پايان پيام 

  

  ناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و ج
  

  !   سياست  دلرباي  دوشيزگان  با مطبوعات  روز هفته هفت
  2004  مارس 6  -1382 اسفند  16 شنبه - اعتماد - جلودارزاده.  ط. رضا

 و  اقانوني فر  قانوني ، شبه  قانوني هاي  ظرفيت  از تمامي گيري  توانستند با بهره  از آنكه  پس آاران محافظه
   بگسترانند با آگرانديسمان  هفتم  خود را بر مجلس ، چتر هژمونيك  وابسته يي  رسانه  آتشبارهاي بسيج
  ها و تفاسيري ها، تحليل وگوها، گزارش  گفت ، در قالب  از گذشته  مانده  برجاي ها و آمبودهاي آاستي
  . فرو بكوبند  ششم  بر مجلس  حاآم بينوايان را تنها بر سر   گناه هاي  سنگ  آردند همه  سعي پرحجم

 خود را   و تالش  هم  تمامي  انتخابات  نتايج  اعالم  از فرداي  راه  در اين آاران  محافظه يي  رسانه بولدوزرهاي
   پيش  سنوات  اسفند چون  اول  و مدل  از نوع  انتخابات  خواندن  آزاد و عادالنه  آار بستند تا ضمن به

 و  ، نمايشي ، شنيداري  از گفتاري  اهم رسان  پيام هاي  توپخانه  خود از طريق  روند تهاجمي  به همچنان
  . بيفزايند  آن  و آميت  بر آيفيت  و حتي  داده  ادامه طلبان  اصالح  عليه نوشتاري

  ر پيشخوان بار ديگر ب  توقيف  از دو هفته پس»  شرق « طلب  اصالح  روزنامه  آه  در حالي الوصف مع
   پرخواننده  آرد، ديگر روزنامه  را فراهم  همكاران  مسرت  و موجبات ها قرار گرفت فروشي روزنامه
   هر روي به.   نيافت  اسفندماه20   در تاريخ  دادگاه  زمان  بهتر از تعيين فرجامي»  نو ياس « شده توقيف

  هاي  اخبار و گزارش  ارايه  دادند و به خود ادامه آار  آار به  و محافظه طلب  اصالح  هر دو طيف نشريات
  .  پرداختند معمول
  ! طلب  اصالح هاي الخروج ممنوع

 خود   در نوع  داد آه  جديداالنتشار اختصاص  نامه  هفته  يك  به  را بايد دربست  هفته  اين  مطلب نخستين
  .  انگيز است  و شگفت بديع
   بود آه آاران  محافظه  از طيف يي  نشريه انگيز نخستين  اعجاب  خبريدر»  عاشورا هاي عبرت « نامه هفته
  . منفجر آرد  غبارآلود سياسي  را در فضاي  خبري  بمب ترين قوي
   خرداد طي  دوم  و عناصر افراطي شده  ردصالحيت  از نمايندگان  تعدادي  آه  عنوان  با اين نامه  هفته اين

  الف.، بهروز  اخبار واصله براساس:  اند، نوشت  آرده خود را از آشور خارج  هاي  اخير، خانواده روزهاي
منظور  ) ح. ، فاطمه(  آواليي منظور الهه ) ك. ، الهه(  راآعي منظور فاطمه)ر . ، فاطمه( منظور بهروز افخمي)

  ن.، بهزاد( منظور محمدرضا خاتمي ) خ.محمدرضا( پور منطور محمد نعيمي ) ، محمد،ن(جو  حقيقت فاطمه
  ، جملگي(  ميردامادي منظور محسن ) م. ، محسن(  آرمين منظور محسن)آ . ، محسن( منظور بهزاد نبوي)

  نمايندگان(   مزروعي منظور رجبعلي) م. ، رجب(منظور احمد شيرزاد )  ش. و احمد  تهران  مردم از نمايندگان
   شيراز و همچنين  مردم ، نمايندگان( سازگارنژاد لجلي ) س. ، جليل( رضا يوسفيان ) ي.، رضا  اصفهان مردم
 خود  هاي  خانواده  و اعزام  اموال با فروش... و(  زاده تاج مصطفي ) ت. و مصطفي(  سعيد حجاريان) ح.سعيد

  !  شوند  بتوانند از آشور خارج  لزوم اند تا در صورت  آرده  از آشور را فراهم  خروج ، مقدمات  خارج به
  آردن الخروج  ممنوع  براي  پيگيري  در حال  امنيتي  مسووالن  شد آه  مدعي همچنين»  عاشورا يها عبرت«
  ! افراد هستند اين

 با   خود آه  شماره در واپسين(   اسالمي  موتلفه ، شهداي  اول  حرف  از سه برگرفته)» شما «  نامه هفته
   به  خود با اشاره  در سرمقاله ها قرار گرفت روشيف  روزنامه بر پيشخوان»   شرارت  مثلث شكست « عنوان
   نمايشي هاي  پرده آخرين:   نوشت  خود در انتخابات  همفكران  پيروزي  و در تحليل  نمايندگان تحصن
   نمايشي هاي  پرده ، نوعي  خردورز سياسي  و نخبگان  ملت  آارها در نگاه  نوع  شد اين ، ثابت طلبان اصالح
  .  نيست بيش
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 آنند تا   بايد تالش  دلسوزان همه:   است  آورده  چنين  متبوعش  حزب  دبير آل  از قول  سپس  موتلفه ارگان
  ! خير شود  به  ختم  ششم  مجلس پايان
   دشمن هاي  نفوذي  شد آه ها ريخته  صندوق  به  در شرايطي  مردم راي:   نوشت  همچنين  فوق  نامه هفته

  ... بودند  آرده  النه  ملت در خانه
   و تيپا مشت
 منتشر   روز هم  سياست  در روزنامه آه )  مطهري  از علي يي با انتشار مقاله»  آيهان «  عصرنامه همزمان

   راستين گذرد بارها انقالبيون  مي طلبي  اصالح  از عمر جريان  آه  سالي  شش در طي:  شد مدعي( شد
 و درصدد تغيير مسير   سازگار نيست  اسالمي  انقالب مرموز با اهداف   جريان  اين  بودند آه هشدار داده

  ...!  است  غرب  سوي  به  انقالب اين
  با حمله» شود  هرگز تكرار نمي  ششم مجلس «  با عنوان  ديگري  در يادداشت  راستگرايان يي ليدر رسانه

 و   زد بر صورت  دشمنانش  به  ايران ملت   آه يي  جانانه  و تيپاي مشت:   نوشت  مجلس طلبان  اصالح به
   اين آردند آه  مي  چه  انتخابات  و تخريب  تحريم  جبهه آنها در اردوگاه.   پيدا است  حضرات  همين پشت
  !اند؟  و لگدها را خورده مشت

،   بيگانه سوت و   پسند و آف شما براي:   است  آورده طلبان  اصالح  به  خطاب  مطلب  اين در ادامه»  آيهان«
  زنند آه  مي  حرف يي  گونه  به  ورشكستگان اين.  بكشيد  آتش  را به  مملكت  و نيست حاضر شديد هست

   بودند چه  نشده شناسند و اگر رد صالحيت  آنها را نمي  سياستند و مردم  دلرباي  دوشيزگان گويي
 احمد  اهللا  آيت از قول»  توسعه «  روزنامه آه   راستا در حالي در همين! انگيختند  برمي  اجتماعي هيجان
   آمك  هفتم  مجلس ، ما به  هستيم  راضي  انتخابات ما از اين:  بود  آورده  نگهبان ، دبير شوراي جنتي
 با   نگهبان  ديگر عضو شوراي يي  سيدرضا زواره  از زبان  خبري با درج»   عدالت صداي « روزنامه!  آنيم مي
   دولتي  دو حزب  و خاتمي  رفسنجاني  هاشمي  دولت در دو دوره:  خرداد يادآور شد  دوم زاب اح  به حمله

   را از دست  قدرت  هستند و وقتي  بادآنكي  احزاب  داد اين  نشان  شد آه  تشيكل  و مشارآت آارگزاران
  !روند بدهند، آنار مي

 خود، امير  آشناي  نام  تئوريسين  قلم  به ر يادداشتي سنتگرا د آاران  محافظه  به وابسته»  رسالت « روزنامه
   دوستان متاسفانه:  نوشت»   است  يتيم  يكصد پدر دارد و شكست پيروزي «  ادعا آه  اين  با طرح محبيان
  جاي   به  اقليت  به  از اآثريت  آنان  جايگاه  اسنفد و نزول  اول  پديده در قبال!( ها  خردادي دوم )  اقليت جناح
،   سقوط  علل  جعل  آنها براي  حرآت  و اولين  آورده  روي  فرافكني آوشند به  مي  عيني هاي  واقعيت تحليل
   از جناح  بخشي متاسفانه:  است  آمده  فوق  مطلب در ادامه.   اواست  و مقصردانستن  خاتمي  به تهاجم
   از منش  آرا دوري  آاهش  اين  عامل  آه  است ه هنوز در نيافت گويي!(  خرداد  دوم منظور جبهه ) اقليت
  .  بود گري  افراطي  منش  به آوردن  و روي خاتمي
 در مورد   امريكا و انگليس  دولت  روساي  سخنان  به  با اشاره آاران  محافظه نيز از جبهه»   جم جام « روزنامه
  دهد آه  مي  نشان  در ايران  هفتم  مجلس انتخابات   و بلر با نتايج برخورد انتقادآميز بوش:   نوشت انتخابات
   اين از نظر آنان. نگرند مي(   انگليسي شناس جامعه) گيدنز   آنتوني  همچون  دموآراسي آنها نيز به
  .  است  بودند پيروز شوند، نينجاميده  آنها مايل  آه  گروهي  پيروزي  به  چرا آه  فاقد اعتبار است انتخابات
    سياسي ييخو درنده

 خود را   آشناي  نام  همفكران  از اظهارنظرهاي  برخي  آه  در حالي آاران  محافظه  جريان  به  وابسته نشريات
   امريكا پيام  نمايندگان  مجلس  باشد به اگر الزم«:  بود  گفته  آه  حداد عادل  غالمعلي نظير اظهارات

  . شدند  واآنش  ناچار به  حتي موارد آردند، در برخي سانسور مي» . دهيم مي
  يي  با مصاحبه  است  يافته  راه  هفتم  مجلس  به  از آرمان  آه  راست  جناح محمدرضا باهنر آاراآتر برجسته

   تا جايي  خود قرار گرفت يي  رسانه  همفكران  مورد سرزنش  بود بشدت  داده انجام»  سي. بي. بي« با  آه
   امت  و اعتراض  منفي  با واآنش  مصاحبه اين: شد  مدعي  باره در اين»  عاشورا هاي عبرت «  نامه  هفته آه

  !  است  روبرو شده اهللا حزب
   خود با تقبيح  همفكران  تهاجمي  از قافله نماندن  عقب نيز براي»   اسالمي جمهوري «  راستگراي روزنامه
وگو با   در گفت طلب  اصالح نگاران روزنامه   معروف هاي  از چهره الواعظين  شمس  ماشاءاهللا سخنان

   مطبوعاتي  از محكومين  آه  شخص  همين  از قول  اسالمي  جمهوري خبرگزاري:   ايرنا نوشت خبرگزاري
   در ايران  پارلماني  دوره  آخرين  ششم  شد مجلس  مدعي  نظام  ارآان  آشكار به  اهانت  در يك است

   مصلحت  تشخيص  خواهند بود و مجمع  مشورتي  آينده هاي ، مجلس  از اين شود و پس  مي محسوب
  .  سنا را ايفا خواهد آرد  مجلس  نيز نقش نظام

 نظير محمد   هفتم  مجلس  از فاتحان  از چندتن  سخناني آردن  با برجسته سپس»   اسالمي جمهوري«
   در گذشته متاسفانه:   شد، نوشت ان تهر  مردم درصد از آراي8 حداآثر   آسب  به  موفق  آه چهره خوش

 بود   شبيه  سياسي خويي  درنده  نوعي  بيشتر به  آه  خطر انداختند و با حرآاتي  را به  ملي  منافع آساني
  !دار نمودند  را خدشه  ملي  و مصالح منافع

 تاآيد   ششم  مجلس رييس  ، نايب  بهزاد نبوي از قول»  ايران « طلب  اصالح  روزنامه  آه  و در حالي همزمان
  ، ديگر روزنامه آنيم  مي  با امريكا استقبال آاران  محافظه آور و مذاآره  شادي هاي آرد از برنامه مي

   آه احمد توآلي:  نوشت» !؟  نيست  نگران ديگر آسي «  با عنوان در يادداشتي»  يزد آفتاب « طلب اصالح
  ميليون14   شرايط  درصد از واجدان33   شرآت  عدم80 در خرداد   با سيد محمد خاتمي  رقابت  از پايان پس

   فقط آه(  تهران) خود   انتخابيه  امروز در حوزه دانست  آشور مي اندآاران  دست  آشكار براي نفر را پيامي
دهند،  ي را مورد تاآيد قرار نم  مردم  پيام  به  توجه اند لزوم  آرده  شرآت  در انتخابات درصد از مردم33
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برانگيز   و تامل آننده  را نگران  نفر در انتخابات  ميليون14   شرآت  عدم78   در سال  آه  هم هايي روزنامه
  در ادامه»  يزد آفتاب«! اند  نشده  نگران  نفر در انتخابات  ميليون23   شرآت خواندند امروز از عدم مي

  يي  دغدغه  در انتخابات  مردم  شرآت  عدم  قرار گيرند آه ي در شرايط  آاران چرا بايد محافظه:  آرد يادآوري
   جمهوري  رياست  در انتخابات  آه  درصدي33   آن آنند آه  فكر مي يي  عده شايد هم! ؟...را بر نيانگيزاند

 و   يك  درجه ، شهروندان  ششم  مجلس  در انتخابات  آه  درصد از آناني30اند و   نكرده  شرآت80  سال
     دلسوزي  هرگونه تحقمس

 اخير حاضر نشدند،   در انتخابات  آه  تهران درصد از مردم67 در سراسر آشور و  درصد مردم49و 
  !  آورد  ميان  نبايد از آنها به  نامي  حتي  آه ، بطوري  چندم  درجه شهروندان
 را در   نظام  نابودي آاران محافظه  استراتژي:  يادآور شد طلبان  اصالح نيز از طيف»  ساالري مردم « روزنامه

 در  آاران  محافظه سرنوشت:  نوشت  در ادامه  روزنامه اين.   است  نظام  آنها حفظ  دارد هر چند تاآتيك پي
،   روشن طلبان  اصالح  سرنوشت  خواهد بود و در مقابل  آنها روشن  تكليف  هرچند آه  است آشور تاريك

  .  ت اس  آنها تاريك  تكليف ولي
 را  طلبان  از اصالح  هيچكدام آاران محافظه:  تاآيد آرد  ايزدي  مصطفي  از قول همچنين»   ساالري مردم«

   راه  رسمي  و تبليغي  فرهنگي هاي  از حوزه  يك  در هيچ  و نه  مجريه  در قوه ، نه  مجلس  از ترك پس
  !دهند نمي

   اظهارات  آردن ، با برجسته» همشهري«، » آبادگران «  به وم موس  گروه  به  وابسته  روزنامه  حال در همين
  خواستند يا آساني ها مي امريكايي«:   نوشت  وي  از زبان  تهران  نمازجمعه  خطيب  رفسنجاني هاشمي

  ». آردند  را خنثي  توطئه  اين  برگزار نشود اما مردم  بروند يا انتخابات  مجلس  آنها مايلند به آه
  نظر  تنگ و جريان  انحراف
   به  مطالبي  در سلسله  بسيج  مقاومت  نيروي يي  رسانه لجستيك»  جوان«تيراژ   آم  روزنامه  آه در حالي

   به از آن»   مردم  و واآنش  انتخابات آنندگان  تحريم رفتارشناسي «  نيرو با عنوان  آن  از اعضاي  يكي قلم
با »  ايران« پرتيراژ  آرد، روزنامه  ياد مي  آن  و آمال  در اهداف جاد چالش و اي  در مسير انقالب  انحراف عنوان

  عدم:   نوشت  هفتم  مجلس  انتخابات  نتايج  خرداد درباره  دوم  جبهه  از بيانيه هايي انتشار قسمت
  اي در شهره درصد مردم70   به  نزديك  مشارآت  آشور و نيز عدم  در آل درصد مردم50 حدود  مشارآت

   به  نظام  براي نظر و ضداصالحات  تنگ هاي  جريان  آه  است  آشور، افتخاري  سياسي  و مجامع بزرگ
  .اند  آورده ارمغان
   از انتخابات  را برآمده  انتخابات ، نتيجه االطالق ما علي:   است  آورده در ادامه»  ايران « طلب  اصالح روزنامه

 از  خورده  شكست  پيروز و جريان  جريان  ماهيتا مفهوم  اساس  و بر اين دانيم  نمي  و رقابتي آزاد، عادالنه
  .  نيست يابي  مصداق  قابل  انتخابات مسابقه

  
:   نوشت  انقالب  مجاهدين  سازمان  تحليلي  از بيانيه هايي  بخش نيز با درج»  همبستگي «  روزنامه همزمان
  ، آراي  يافته  سازمان  از نيروهاي  و استفاده  و پرحجم  آاذب اتها و تبليغ ها و حذف  ردصالحيت رغم علي

   گذشته  دوره  اندازه آردند آمتر يا حداآثر به  مي بيني  پيش طلبان  اصالح  آه  آنچه  مطابق آاران محافظه
  .بود

 آرا   شمارش و صحت  گيري  روند راي  سالمت بر فرض:  تاآيد آرد  در ادامه  فوق  در روزنامه  منتشره بيانيه
درصد 10   بين آاران  محافظه  پايگاه  بر اينكه  مبني طلبان  اصالح بيني  پيش ، درستي  اخذ راي هاي در شعبه

 آمتر از   با پشتوانه  مجلسي  تشكيل  رو مسووليت  رسيد و از اين  اثبات  به  است درصد جامعه15تا 
   بر نهادهاي  و تسلط  قدرت  حفظ  آه  است  از مردمي  بريده طلبان  قدرت  برعهده  شهروندان درصد آراي10

  .اند  در دستور آار خود قرار داده يي  و با هر هزينه  هر قيمت  را به انتخابي
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  لي نشد  ها در مورد تحول وضعيت زندانيان سياسي فقط حرف بود و عم  صحبت: محمدباقر باطبي

  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15جمعه 
هايي قبًال در دادستاني در مورد تحول وضعيت زندانيان سياسي صورت   صحبت: محمدباقر باطبي گفت

  .گرفته بود آه فقط حرف بود و عملي نشد
عليرغم : در مورد وضعيت او گفت, ايلنا, پدر احمد باطبي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران

اينكه روحيه پسرم بسيار خوب است اما به خاطر فشارهاي اخير دچار ضعف اعصاب شده است به 
. ام  اي از طرف پزشكي قانوني براي تقاضاي مرخصي به دادستاني و زندان اوين داده  همين جهت نامه

ام آه هنوز   هاي هم از طرف دانشگاه براي تقاضاي مرخصي براي انتخاب واحد پسرم داد  ضمنًا نامه
  . دانم با آن موافقت شود يا نه  نمي

بارها از دستگاه قضايي درخواست رسيدگي به پرونده پسرم را : محمدباقر باطبي خاطرنشان آرد
 روز 2دهند، مرخصي پسرم تاآنون تنها   ايم اما تقاضاي ما بي فايده است، چون هيچ جوابي نمي  آرده

  . بوده است
  پايان پيام 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق ي رويدادها
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  در پی اعتراض اعضای شيعه شورای حکومتی عراق، امضای قانون اساسی موقت عراق به تأخير افتاد 
      2004  مارس 5  -1382 اسفند  15 جمعه -راديو امريكا 

يعه شورای حکومتی  عضو ش۵مراسم امضای قانون اساسی موقت عراق در پی اعتراض آخرين لحظه 
آنها به دو ماده قانون اعتراض دارند، يکی به ترکيب رياست جمهوری مربوط است . به تأخير افتاده است

و ديگری آنکه اجازه می دهد قانون اساسی دائمی در صورتی که سه استان با آن مخالفت کنند وتو 
وا به تعداد کم رأی دهندگان در سياستمداران شيعه نگران آن هستند که اين موضوع نفوذی نار. شود

  . استان های کرد نشين و محل سکونت اهل تسنن بدهد
 عضو، که سه ۵اعضای شيعه شورا همچنين درخواست خود را برای يک شورای رياست جمهوری با 

در قانون اساسی موقت که روز دوشنبه در . کرسی آن در اختيار شيعيان قرار داشته باشد، تکرار کردند
 عضو شورای حاکم به تصويب رسيد، يک رئيس جمهوری واحد با دو ٢۵ های طوالنی در ميان پی بحث

باگذشت چندين ساعت از زمان تعيين شده ، هنوز معلوم نيست که . معاون در نظر گرفته شده است
  .قانون اساسی موقت عراق چه وقت امضاء خواهد شد
 عضو شورای ٢۵راق به تلويزيون سی ان ان گفت سخنگوی پال برمر، مدير آمريکائی امور غير نظامی ع

قانون . حکومتی انتصابی آمريکا در باره چگونگی برطرف ساختن اين اختالف نظر بحث می کنند
  . اساسی موقت روز دوشنبه پس از بحثی طوالنی در شورای حکومتی تصويب شد

 
برگزار شود، به )  مارس5(مراسم امضای قانون اساسی موقت جديد عراق، که قرار بود روز جمعه 

  .تاخير افتاده است
  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15 جمعه -بي بي سي 

گزارش ها از بغداد حاکی از آن است که پنج عضو شيعه شورای حکومتی عراق، که از پشتيبانی آمريکا 
آن برگزار برخوردار است، در جلسه ای که به منظور بازخوانی نسخه نهايی اين سند و قبل از امضای 

  . شده بود، حاضر نشده اند
بنا به يکی از اين گزارش ها دليل عدم مشارکت آنها در اين جلسه، مبهم بودن قانون اساسی جديد در 

  . مورد موضوع رياست بر عراق بوده است
قرار بود مذاکرات طاقت فرسا در مورد تنظيم پيش نويس قانون اساسی جديد در اوايل هفته ای که 

ه نتيجه برسد و ظاهرا پل برمر، سرپرست تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق، از شنيدن خبر گذشت، ب
  .تاخير در مراسم امضای اين سند به شدت خشمگين شده است

آمريکا، پايان ماه ژوئن سال جاری ميالدی را برای تفويض قدرت به خود عراقی ها تعيين کرده و تصويب 
  .پايه و اساسی برای اين نقل و انتقال مهم استقانون اساسی موقت، به عنوان 

با اين حال، گزارشگر بی بی سی در بغداد می گويد پيش نويس قانون اساسی روشن نکرده است که 
  .کدام هيئت عراقی قرار است قدرت را از آمريکا تحويل بگيرد

  .انتظار نمی رود اعتبار اين قانون اساسی موقت بيش از دو سال باشد
جديد عراق، که در آينده از طريق انتخابات سراسری تشکيل خواهد شد، موظف به تنظيم و پارلمان 

  .تصويب قانون اساسی دائمی اين کشور خواهد بود
 

هـايي از قـانون       شـان را بـا بخـش        ي شـوراي حكومـت انتقـالي عـراق مخالفـت            پنج تـن از اعـضاي شـيعه       
  .اساسي موقت اين آشور اعالم آردند

  2004  مارس 5  -1382 اسفند  15جمعه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، محمد بحرالعلوم، ) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

اند آه به دليل  ي شوراي حكومت انتقالي  اعضاي شيعه الربيعي از جمله سيد عبدالعزيز حكيم و موفق
ي رياست جمهوري عراق  ز شيوهيي به آردها و ني آه در خصوص اعطاي امتيازها مخالفت با آنچه

 .اند آرده تاييد شود، خودداري) جمعه(از امضاي قانون اساسي موقت عراق آه قرار بود امروز  اند، خوانده
ي شوراي  شيعه بر اساس يكي از بندهاي قانون اساسي موقت عراق آه مورد مخالفت اعضاي

با قانون اساسي دايمي  ر هر استانيها د حكومت انتقالي قرار گرفته است، اگر دو سوم از عراقي
سه استان آردنشين شمال عراق از  مخالفت آنند، اين قانون اجرايي نخواهد شد و با توجه به اين آه

اند آه  ي شوراي حكومت انتقالي اعالم آرده شيعه جمعيت اندآي برخوردارند، به همين دليل نمايندگان
 .گيري آنند ليون عراقي تصميممي 25 ي اين سه استان آردنشين نبايد درباره

ي چگونگي انتخاب رييس جمهور عراق  درباره ي شوراي حكومت انتقالي اعتراض ديگر اعضاي شيعه
جمهور يك نفر خواهد بود و دو معاون خواهد داشت،  است؛ بر اساس قانون اساسي موقت عراق رييس

يي و اين گونه باشد آه سه بار  رياست جمهوري به صورت دوره هاي شيعه خواهان آن هستند آه گروه
 .دار اين مقام گردند ها عهده يكبار سني شيعيان، يكبار آردها و

عراق و اعضاي شوراي حكومت انتقالي در حال حاضر  گزارش شده است، پل برمر، حاآم آمريكايي
ساعت و اين امكان وجود دارد آه اختالفات موجود ظرف چند  اند پشت درهاي بسته تشكيل جلسه داده

 .رسيدگي به اين امر به روزهاي آتي موآول گردد آينده حل و فصل شود يا
  انتهاي پيام

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   اسفند15: هفته نامه های ايران
  2004   مارس5  -1382  اسفند 15 ه جمع-بي بي سي 

امزدهای شاخص موتلفه، کشف توطئه برنامه مجلس هفتم، سرنوشت اصالح طلبان، دليل انصراف ن
انفجار قطار در تهران، انفجارهای عراق و تشکيل ياوران پارک ها عناوين اصلی هفته نامه های تهران 

  . است
 با چاپ گزارشی به بررسی شعارهای محافظه کاران در انتخابات مجلس هفتم پرداخته و تيتر زده صدا

  "آيا ايران، ژاپن می شود"است 
 به سخنان غالمعلی حداد عادل نفر اول انتخابات مجلس هفتم از تهران است که گفته بود صدااشاره 

  .ايران را ژاپن اسالمی می کنيم
 برنامه پيشنهادی محافظه کاران برای تبديل ايران به يک کشور پيشرفته و توسعه يافته را تالشی صدا

محافظه کاران : "مومی عنوان کرده و نوشتهاز سوی يک گروه تازه به قدرت رسيده برای جلب آرا افکار ع
در طول سال های اخير به عنوان يک نيروی مانع توسعه شناخته شده اند و به طور جدی به بازسازی 

  ."وجهه خود در ميان مردم نيازمندند
محافظه کاران توسعه را تنها در مسيرهای اقتصادی آن پيگيری خواهند کرد و با : " می نويسدصدا

اشتن ميان حوزه های اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه، بر خواسته های اجتماعی برای فاصله گذ
  ."توسعه و آزادی های سياسی سرپوش خواهند گذاشت

 در صفحه اول خود کاريکاتوری از يک چوبه دار چاپ کرده که طناب به گردن قلمی انداخته شده صدا
  .است و زير پای قلم صندوق رای قرار دارد

 نيز برنامه ائتالف آبادگران را بررسی و آن را با کارگزاران سازندگی که در مجلس پنجم شکل اناميد جو
  .گرفت، مقايسه کرده است

 هر دو گروه بر عمران و آبادی تاکيد دارند اما کارگزاران خواهان توسعه بودند در اميد جوانبه نوشته 
  .لت تعريف کنندحالی که آبادگران می کوشند خود را در ذيل گفتمان عدا

به عقيده نويسنده، سال آينده قطعا در تبليغات رسمی حول محور عدالت سخن ها و موضع گيری های 
فراوانی را شاهد خواهيم بود اما اين تاکيد بر عدالت به جای آن اصالح طلبان را نگران کند می تواند 

اعتبار پيشنه چپ و عدالت طلبی چون اصالح طلبان به . ناخرسندی سنت گرايان را در پی داشته باشد
  . وارد عرصه سياست شده اند و با اين واژه آشناترند

 ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله اين شماره با حمله به اصالح طلبان آنها را متهم کرده که به يالثارات
اخ و برگ اين نفاق دامن زده اند و اکنون بايد بر اساس تکليف الهی با برخورد قهر آميز ريشه ها و ش

  .شجره خبيثه را قطع کرد
احکام دين خدا می گويد در مورد کسانی که خيانتی و جرمی :  در مقاله ای ديگری نوشتهيالثارات

مرتکب شده و موجبات تفرقه و ضرر و زيان را فراهم کرده اند اظهار ترحم نکنيد و حدود الهی را اجرا کنيد 
  .فته نيستکه در اجرای حدود خدا هيچ رافتی پذير

ما را چه حاجت به :  به محمد خاتمی رئيس جمهوری حمله کرده و نوشتهيالثاراتسرمقاله نويس 
  .جامعه مدنی که پيام آور غربگرای آن، کفر خود را با مدينه النبی ابراز می دارد

يح داد که آقای خاتمی اول بار اصطالح جامعه مدنی را به کار برد اما با افزايش فشار محافظه کاران توض
  .منظورش مدينه النبی بوده است

 نشريه وابسته به انصار حزب اهللا از قول يکی از خوانندگان از قوه قضاييه خواسته عبرت های عاشورا
  .است نمايندگان مستعفی مجلس را بالفاصله دستگير و مجازات کند

های خود نظام و انقالب  نيز خطاب به مسئوالن قضايی نوشته، افرادی را که در سخنرانی پرتو سخن
  .را تهديد کرده و روابط علنی و پشت پرده با دشمنان داشته اند، شناسايی و محاکمه کنند

 است که پرتو سخنعنوان سرمقاله اين شماره " آيا مجلس هفتم پيش از موعد تشکيل خواهد شد"
ندگان بيش از اين خود را نزد نمايندگان اصالح طلب را از ايراد نطق های تند بر حذر داشته و نوشته نماي

مردم منفور نکنند و به جای نطق های اهانت آميز به جبران اشتباهات گذشته بپردازند و از مردم 
  . عذرخواهی کنند
 به مهدی کروبی رئيس مجلس پيشنهاد کرده جلوی ايراد نطق های اهانت پرتو سخنسرمقاله نويس 

  . مردم، مجلس هفتم را پيش از موعد تشکيل دهندآميز را بگيرد و نگذارد وضعيتی پيش آيد که
 ارگان حزب موتلفه اسالمی در سرمقاله اين شماره دليل انصراف از نامزدی سه نفر از اعضای اين شما

حزب را در انتخابات مجلس، برنامه ای عنوان کرده که در شورايی به نام شورای هماهنگی پيگيری می 
  .يب به اين هماهنگی، خود را کنار کشيده استشده و موتلفه برای جلوگيری از آس

 همه نيروهای انقالب اسالمی در آن حضور داشتند با براه انداختن ائتالف شما،اين شورا که به نوشته 
های محلی، استانی و کشوری با استراتژی چراغ خاموش برنامه های خود را پيش می بردند تا دشمن 

  .نتواند آن را شناسايی کند
 عسگر اوالدی دبير کل موتلفه، اسداهللا بادامچيان و يحيی آل اسحاق اعضای شورای مرکزی حبيب اهللا

  .اين حزب، پيش از برگزاری انتخابات از نامزدی نمايندگی مجلس انصراف داده بودند
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 در ياداشتی نتيجه انتخابات مجلس را فرصتی جديد برای خاتمی عنوان کرده و نوشته به اين شما
  .مهور از فشار دوم خرداد و به ويژه اصالح طلبان نجات يافته استترتيب رئيس ج

 برای آقای خاتمی دو راه پيشنهاد کرده يا به اصالح طلبان بپيوندد و از مواضع آنها حمايت کند که شما
در اين صورت سرنوشت ايشان را با آنان گره خواهد خورد و يا با جبران گذشته راهی مستقل در پيش 

  . پايان دوره رياست جمهوری نيز رکنی مفيد و موثر در نظام اسالمی باشدبگيرد تا در
 از کشف توطئه انفجار قطار حامل بنزين در تهران خبر داده که برای تحت عبرت های های عاشورا

  .الشعاع قراردادن انتخابات مجلس طراحی شده بود
 کشته و ٧٠٠در نيشابور، که بيش از  بهمن قطار ٢٩به نوشته اين نشريه، ساعاتی بعد از انفجار روز 

مجروح برجای گذاشت، توطئه ای ديگری در مسير قطار ورودی به تهران در حوالی شهريار در حال وقوع 
  .بود که با اقدام بسيجيان خنثی شده است

 ايرانی در انفجارهای روز عاشورا در ١۶۴ در عنوان اصلی خود از کشته و زخمی شدن ايران جمعه
 نفر ۴٩داده و به نقل از حسن کاظمی قمی کاردار ايران در عراق نوشته، در شهر کربال عراق خبر 

  . نفر مجروح شده اند اما به زائران ايرانی در شهر کاظمين آسيبی وارد نشده است١١۵شهيد و 
 از تشکيل و استقرار گروهی از نيروهای بسيجی در پارک ها خبر داده که به زنده همشهری جمعه

 نفری ياوران پارک با هدف امر به معروف و نهی ١٠٠اولين گروه . هنگ اسالمی خواهند پرداختکردن فر
  .  شهرداری تهران مستقر می شوند١٠از منکر و ايجاد امنيت انتظامی در پارک های منطقه 

  
  گوناگون

  
  چر ا از جناح راست بيرون آمدم ؟

 ندسين و نويسنده سابق روزنامه رسالتدبير سابق واحد سياسي جامعه اسالمي مه، عباس آاآاوند
      2004  مارس 4  -1382 اسفند  14ه پنجشنب

  
  بنام خدا

  
  ان الذين ياآلون اموال اليتامي ظلما، انما ياآلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا

آساني آه اموال يتيمان را به ظلم مي خورند،جز اين نيست آه شكمشان را  از آتش مي انبارند و به 
  )10سوره نساء،آيه .(آتش سوزان جهنم درخواهند آمد

  
  چر ا  از جناح راست بيرون آمدم ؟

  روايت يك انحطاط
  

  . تحمل ظلم،خيلي آسان تر از تحمل ظالم بودن است
  آلبا دسس پدس

  
در مورد » جناح «بيش از هر چيز،مايلم نوشته را با بيان اين نكته آغاز آنم آه اساسا آاربست مفهوم 

را براي » قبيله«اي سياسي محافظه آار نادرست بوده و در بهترين حالت ممكن مي توان واژه تشكل ه
نوع تعامالت و گفتمان حاآم بر محافظه آاران، با رجوع و استناد به درونمايه .تفسير روابط. آنان به آار برد

ان بيش از آنكه به از اين رو،محافظه آار. هايي ممكن مي شود آه تنها در بين قبايل مي توان يافت
لحاظ سياسي قابل مطالعه باشند شايسته بررسي هاي انسان شناسانه اي هستند آه  امروزه 

توسط باستان شناسان و مردم شناسان در ميان قبايل دوردست، بازمانده از تاريخ و عقب مانده صورت 
و ظلم و ستم خود قرار مي گيرد،قبايلي آه در محيطي منزوي  و دور از دسترس ديگران را تحت فشار 

اين  چيزي است آه  آامال در مورد راست ها  صدق مي آند و آنان تا آنون با زيرآي . مي دهند
  !!توانسته اند خود  را  از چشم باستان شناسان و مردم شناسان دور نگاه دارند
اصله گرفته است، تعبير نگارنده با آنكه نزديگ به سه سال در اين جناح به سر برد، اما اآنون آه از آنان ف

درست بر عكس، اين جناح راست و سران آن هستند . را در مورد خود هرگز صحيح نمي داند» بريده«
آه بريده اند،به آرمان هاي ادعايي خود پشت پا زده اند و در حالي آه فاصله چنداني با پايان زندگي  

 دنيوي روي آورده و در اين مسير تمام ندارند حريصانه و در اوج حقارت به تمتع و خوش گذراني هاي
  . مرزهاي  اخالقي و انساني را زير پا نهاده اند

حتي مشاهده شديدترن و شنيع ترين انحرافات جنسي و اخالقي در بين جناح راست، اينچنين مرا  
تعداد بي شمار و : تنها يك چيز ديگر مرا تا اين حد شگفت زده ساخت. (دچار شگفتي نمي ساختند

در قياس با « : زيرا به گفته رومن گاري !)  ام آور صندوق هاي صدقات در خيابان هاي تهران سرس
. علمي و سياسي،آليه انحرافات جنسي در نظرم يكسره بي اهميت جلوه مي آند.انحرافات فكري 

راست، در جناح ! ».چون از هر چه بگذريم آنان تنها رختخواب ها را به لرزه در مي آورند و نه جهان را
انحطاط و سقوط يك تفكر را مشاهده آردم آه براي حفظ خود شرايط مصنوعي را بر فضاي سياسي 

  .حاآم ساخته و به هر آاري دست مي زند،تفكري آه نه سنتي است و نه مدرن
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انتظار .  اصوال صورتبندي جناح راست در قالب هاي سنتي يا مدرن نادرست و تالشي است بيهوده
ساني آه خود را در برتر و وراي هر چيز مي دانسته و حتي قوانين ساده منطقي بزرگي  است از آ

را با توجه به خواست ها و تصورات ذهني خود تغيير داده اند،  بخواهيم به سنت يا مدرنيسم ) 2*2=4(
. بايد اين پيش فرض تكراري به دور انداخته شود آه جناح راست را تابع سنت قلمداد مي آند. تن بدهند

شايد زماني بسيار پيش از اين مي توانستيم آنان را سنتي و تابع آموزه هاي سنت قلمداد آنيم، اما 
اين واقعيت را . امروزه آنان از سنت فقط به عنوان يك پوشش براي فريب توده ها  استفاده مي آنند

 دقيقا به همين آساني بهتر متوجه مي شوند آه خارج از  مرزها به تحوالت سياسي ايران مي نگرند و
دليل است آه نفوذ و اقتدار فراملي جناح راست بسيار سريع تر و زودتر از داخل در حال محو شدن 

  . آنان واقعيتي را  نظاره آرده اند آه افكار عمومي به تدريج در حال مشاهده آردن آن است. است
» رياآاري«ي خود نوعي اين چندگانگي،تلون و شلختگي فكري و رفتاري جناح راست، در سطح فرهنگ

هدف و غايت اين رياآاري،آسب توامان دنيا و . پيچيده و چند اليه را در بين آنان ريشه دوانيده است
جناح راست مي خواهد و در سوداي آن است آه هر دو دنيا را به تسخير خويش . آخرت است

است اين بهشت بايد جهنمي دنيا به جاي مزرعه آخرت، بايد بهشت زميني آنان باشد و بديهي .درآورد
اين سخن آه آنان خود را به ترك دنيا،اجتناب از مال اندوزي و هوس ! را در آنار خويش داشته باشد 

هاي دنيوي توصيه مي آردند امري است مربوط به گذشته آه در آن گذشته تنها نقش يك آانون 
  .  ني مي آندحسرت برانگيز را ايفا مي آند آه جبران آن بر حال و آينده سنگي

يك مسابقه ثروت اندوزي و خوش گذراني در جناح راست راه افتاده آه قرباني آن مردم ايران و ايتام و 
مثال جالب است بدانيد آسي آه خود را مظهر ساده زيستي وانمود مي آند، در . فقرا هستند

. هرانش متفاوت استشهرستان يك زندگي براي خود فراهم ساخته  آه از زمين تا آسمان با زندگي ت
خانه او در تهران حتي فرش هم ندارد، اما در باغ هزار هكتاري پسته اش  وياليي در حال سر به فلك 

  !آشيدن است
ابداع » نظام نمادين رياآاري«يك . رياآاري آنان پيامد ناگزير تناقضي است آه در تفكرشان وجود دارد

  :آرده اند آه در سه سطح عمل مي آند
سران جناح راست عميقا به تقوي و پرهيزگاري خود اعتقاد داشته و : وني و فرديسطح در  .1

مساله فقط اين نيست آه ! دروازه هاي بهشت را از هم اآنون پيش چشمان خود گشوده مي بينند
آنان از ديگران انتظار دارند رياآاري شان را به رسميت بشناسد، بلكه خود بيش از همه به چنين 

 در عين حال آه به هر آاري دست مي يازند،ذره اي ترديد در تقوي و ديانت خويش توهمي رسيده و
  ! ساختار رواني آنان به گونه اي است آه مي تواند اين تناقض و دوگانگي عظيم را هضم آند. ندارند

مهم ترين انتظار سران جناح راست از اطرافيان خود به رسميت شناختن و : سطح بين فردي  .2
از هم اين روست آه چاپلوسي و تملق مهم ترين آارويژه افرادي بايد . نظام نمادين استتاييد اين 

چاپلوسي معناي عميقي دارد و آن اين آه ما بپذيريم فرد مقابل . باشد آه با اين جناح در تعامل هستند
ني در چاپلوسي يع. از هر حيث مبري از خطا بوده و پيشاپيش به هر گونه حرف و نظر او تن در دهيم

درون شبكه نظام نمادين رياآاري قرار گرفتن و خود را تابع و تاييد آننده آن ساختن و اين مهم ترين و 
» نظام نمادين رياآاري«. بنيادين ترين وظيفه هر فردي است آه مي خواهد وارد جناح راست شود

يعني چيزي آه  از » حق«. باقي نمي گذارد» رعيت و برده تاييد آننده«به جز » ديگري«جايگاهي براي 
اصالت برخوردار است ومي تواند رياآاران را رسوا آند و اين همان چيزي است آه تنفر سران جناح 

، )مانند دوم خرداد (هر زمان آه مردم بخواهند حق خود را مطالبه آنند .  راست را برمي انگيزد
مايه وحشت و عذاب براي جناح راست و اين .ناخواسته پرده هاي  رياآاري و تزوير را  آنار زده اند 

  .  است
درست به همين دليل است آه جناح راست با هر تفكري آه در آن مردم نقش و جايگاهي داشته 

مردم تنها مي توانند و . باشند،  از اساس مخالف است و هرگز نمي تواند خود را با  آن سازگار سازد
 مفهومي است مرده آه در روان آنان آوچكترين بايد در نقش يك رعيت و بنده ظاهر شوند و انسان

انسان يعني بشر صاحب حق ،يعني آنكه آزاد است و اين چيزي است آه جناح ! پژواآي ايجاد نمي آند
راست هيچگاه به آن تن در نخواهد داد، چرا آه با ذهنيش ناسازگار بوده و روانش را پريشان خواهد 

ي  و دموآراسي، مبنا و زيرساخت رواني دارد و بدين دليل مخالفت جناح راست با مردم ساالر. ساخت
است آه براي مطالعه و تحليل جناح راست بيش از فيلسوفان سياسي به روان شناسان،باستان 

  !شناسان و مردم شناسان نياز داريم
هر آنان مردم و دين،. مردم ساالري ديني ادعايي شان،نه مردم ساالري است و نه دين در آن جايي دارد

مردم ساالري ديني جناح راست،از رياآاري ريشه گرفته آه تناقض حل ناشدني . دو را به بازي گرفته اند
  . بين اين دو مفهوم تنها نمود ظاهري آن است

 نسبت جناح راست با دين يك نسبت منفي است، يعني اين جناح تنها مي تواند آارآرد دين زدايي 
ه اين جناح وارد شود و بتواند اعتقادات ديني خود را حفظ بسيار مشكل است آسي ب. داشته باشد

  ! آند
نظام نمادين «مرزهاي رياآاري آنان،چنان گسترش يافته آه براي تكميل : سطح بين خدا وبنده  .3

الزم است اخالص بنده در مقابل خدا دچار بازتعريف شود و در آنچه آه پيشوايان دين در اين » رياآاري
  !ير صورت گيردمورد گفته اند تغي
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نيز ترفندي است آه سران جناح راست براي حفظ ته مانده مشروعيت خود بدان متوسل » اصل نظام«
بدين ترتيب و در . مي شوند، مفهومي آلي و مبهم آه تعيين و تعريف آن بر عهده جناح راست است

دين ، (متن ها متني باز و گشوده مي شود بر فراز همه » اصل نظام«چارچوب گفتمان جناح راست 
يعني  » اصل نظام«اگر زماني. آه  به دلخواه مي توان هر چيزي را بر آن تقرير آرد) …قانون اساسي و 

به معناي صرف بيت المال براي برج سازي و » اصل نظام«مصرف بيت المال در مسير انتخابات،امروز 
  !فردا يعني خرج صيغه ها را  پرداختن 

اآاري چنان سست و شكننده است آه  مشكل به نظر مي رسد آنان جز  پوسته اين نظام نمادين ري
براي مدتي آوتاه بتوانند دنيا را به آام خويش ببينند و در نهايت آنچه به دست خواهند آورد آامروايي 
آوتاه مدت و گذرا از دنيا در مقابل از دست دادن آخرت است، و اين  پاياني تراژيك و هولناك براي آنان 

  .  است
  

  عباس آاآاوند
  دبير سابق واحد سياسي جامعه اسالمي مهندسين و نويسنده سابق روزنامه رسالت
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