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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  لتن خبري ايران نبرد منتشر نشدهفته گذشته بو

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  . روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران در خصوص توقيف موقت نسيم صبا اطالعيه صادر آرد
  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19دوشنبه 

  
مي دادسراي عمومي و انقالب تهرا ن به به گزارش ايلنا متن آامل اطالعيه دريافت شده از روابط عمو

  :اين شرح است
آبادي مديرمسئول رسمي   روزنامه نسيم صبا بنا به شكايت و درخواست آتبي آقاي مجيد قاسمي فيض

  .  قانون مطبوعاتي توقيف موقت گرديد9 و 8به استناد مواد , و قانوني آن روزنامه
ها خطاب به    دادسراي آارآنان دولت و رسانهبراساس اين گزارش دستور قضايي بازپرس شعبه ششم

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به شرح ذيل صادر گرديده است؛ 
  وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  با سالم و تحيت؛ 
 قانون مطبوعات مسئوليت مقاالت و مطالبي 9 ماده 7باشيد به موجب تبصره   همانطور آه مستحضر مي

 همين ماده مسئوليت 4همچنين در تبصره . شود به عهده مدير مسئول است  يآه در نشريه منتشر م
روزنامه نسيم صبا . يكايك مطالب و ديگر امور در رابطه با نشريه بر عهده مديرمسئول قرار گرفته است

انتشار آن , آبادي پس از اختالفات حاصله با صاحب امتياز  به مديرمسئولي آقاي مجيد قاسمي فيض
ولين روزنامه متوقف گرديد و در دوره جديد طي سه شماره اخير مجددًا شروع به انتشار توسط مسئ

نيا به عنوان مديرمسئول روزنامه درج   نمود آه در ستون مشخصات روزنامه نام آقاي رسول منتجب
 قانون مطبوعات در خصوص تغيير مديرمسئول نشريه 15 و 14در حاليكه مفاده ماده . گرديده است

نيا به عنوان مديرمسئول بدون تصويب هيات محترم    نشده است و در واقع درج نام آقاي منتجبرعايت
آبادي   آقاي فيض, نظارت بر مطبوعات و در زمانيكه مطابق پروانه صادره توسط آن هيات محترم
  . گردد  مديرمسئول قانوني اين نشريه هستند نوعي جعل عنوان محسوب مي

ينكه مديرمسئول روزنامه نسيم صبا با مراجعه به دادسراي عمومي و انقالب تهران هذا با توجه به ا  علي
نيا از دخالت در    تقاضا نموده آه آقاي رسول منتجب83/و/ن/987و اعالم شكايت طي شكوائيه شماره 

انجام وظايف مديرمسئول منع گردد و با توجه به مستندات ضميمه از انتشار مجدد روزنامه نسيم صبا 
سط افراد غير مسئول برخالف نظر مديرمسئول رسمي و قانوني جلوگيري به عمل آيد بنا به مراتب تو

فوق از آنجا آه مطابق تحقيقات انجام شده روزنامه نسيم صبا در اختيار افرادي به غير از مديرمسئول 
ئول قانوني است و باشد و ادامه انتشار روزنامه خارج از آنترل و نظارت مديرمس  قانوني اين نشريه مي
نيا در اين نشريه به عنوان مديرمسئول بر خالف مصوبات و پروانه صادره از سوي   قيد نام آقاي منتجب

همچنين به موجب مدارك و . هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفته و امري غير واقعي و مجعول است
مي توسط صاحب امتياز برخالف مستندات ارائه شده توسط مديرمسئول قانوني نشريه و قرارداد تنظي

مابين سه نفر بدون درخواست و تصويب هيات نظارت    قانون مطبوعات امتياز نشريه في8 ماده 3تبصره 
بر مطبوعات تسهيم گرديده آه اين امر نوعي واگذاري محسوب و در قانون مطبوعات جرم و ممنوع 

 3ماده " و" قانون مطبوعات و بند 8 ماده 3ره  و تبص9 ماده 7 و 4لذا به استناد تبصره . اعالم شده است
 قانون اساسي قرار توقيف موقت 156 اصل 5هاي عمومي و انقالب و بند   اصالحي قانون تشكيل دادگاه

مقرر است از ادامه انتشار روزنامه تا اطالع ثانوي جلوگيري . گردد  روزنامه نسيم صبا صادر و اعالم مي
  . باشد   قانون مجازات اسالمي الزم االتباع مي576ماده دستور قضايي فوق مطابق . شود

  
  خبرنگار  روز در متحصنين  پايانی  بيانيه 

  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19دوشنبه 
  ":ما روزنامه نگاريم"از وبالگ 

http://journalists.persianblog.com  
  

  به نام خداوندگاري آه انسان را آزاد آفريد
يك ماه از توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و نشريه پيام مردم آردستان مجله آفتاب پس از گذشت نزديك به 

ما " روزنامه نگار با عنوان 250و توقف انتشار روزنامه جمهوريت و عليرغم نامه اعتراض آميز بيش از 
 برگزاري چندين و چند نشست اعتراضي به توقيف فهرست بلندي از نشرياتي آه بدون" روزنامه نگاريم

برگزاري دادگاه و با استناد به ماده قانوني اي متروك توقيف مانده شده اند و همچنان در محاق توقيف 
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به سر مي برند و با توجه به وضعيت روزنامه نگاران آسيب ديده از اين توقيف ها آه حتي از سوي آن 
  .ده استبخش از حاآميت آه اميدوار بوديم توجهي به اين موضوع داشته باشند توجهي نش

ما جمعي از روزنامه نگاران ايران آه از توقيف ها و توقف هاي پي در پي مطبوعات ايران آسيب هاي 
بسيار ديده ايم يا در معرض اين آسيب ها قرار داريم و با احترام به انجمن محترم صنفي روزنامه 

آقاي آقاجري اينك پس از چندين مطبوعات و ساير بزرگواران و همچنين   ازادی دفاع از  محترم نگاران،انجمن
ساعت اعتصاب غذا و اصرار بر اعتراضات خود به اقدامات غيرقانوني عليه مطبوعات در پايان مرحله اول 

 قانون اساسي 43 و 28-24-22اعتصاب غذا و تحصن خود ضمن اعتراض شديد به نقض آشكار اصول 
ت و خواسته هاي خود را به شرح زير اعالم  اعالميه جهاني حقوق بشر مطالبا23 و 19آشورمان و مواد 

  : مي آنيم
 رفع توقيف از تمامي مطبوعاتي آه از آغاز توقيف هاي پي در پي مطبوعات بدون طي ترتيبات قانوني -1

  .و اغلب با استناد به يك ماده قانوني متروك يا تغييرهاي محدودآننده از قوانين توقيف موقت شده اند
   نگاران در بند آزادي فوري روزنامه-2
 -171 رسيدگي به وضعيت روزنامه نگاران آسيب ديده از توقيف هاي پي در پي مطبوعات طبق اصول -3

  . قانون اساسي43 و -29 -28
 از آنجا آه در توقيف هر نشريه اي حتي با طي ترتيبات قانوني و براساس هر تفسيري از قانون باشد -4

وقي نشريه دخيل نيستند به نظرمان مجازات توقيف به اين دليل اآثريت غاسب در فراهم آوردن زمينه ت
مطابق (آه موجب آسيب رساندن به حقوق طبيعي اساسي و حقوق بشري تمام آارآنان نشريات 

در تناقض است در هر حال )  اعالميه جهاني حقوق بشر23 قانون اساسي و ماده 43 و 28 -22بندهاي 
 به دليل تناقض با قانون اساسي و اعالميه جهاني حقوق بشر بايد مجازاتي منصفانه و عادالنه نيست و
  .لغو و از قانون مطبوعات حذف شود

ما بدين وسيله از تمام نهادهاي قانوني آشور انتظار داريم تمام تالش خود را براي لغو مجازات توقيف از 
  .قانون مطبوعات آشور از طرق قانوني به آار بندند

ه نگاران ايران به عنوان نماينده قاطبه روزنامه نگاران آشور نيز انتظار داريم اين از انجمن صنفي روزنام
موضوع را در مرحله نخست از طريق نهادهاي قانوني آشور پيگيري آرده و در صورتي آه پيگيري 

  .هايشان از اين طريق بي نتيجه ماند نهادهاي بين المللي آن را پيگيري نمايند
 اين بيانيه از 3 تا 1نفي روزنامه نگاران ايران انتظار داريم در پيگيري بندهاي  همچنين از انجمن ص-5

طريق نهادهاي قانوني آشور نهايت تالش خود را به آار بسته و در صورت عدم دستيابي به نتيجه 
فوري و در زمان مشخص موضع را با برگزاري تحصن و اعتصاب غذاي طوالني مدت روزنامه نگاران و 

  .ه نهادهاي بين المللي پيگيري نمايندمراجعه ب
 به انجمن صنفي روزنامه نگاران پيشنهاد مي آنيم از هفته آينده تا به نتيجه رسيدن مطالبات روزنامه -6

نگاران هر هفته را به يكي از مطبوعات توقيف شده اختصاص داده و در يك روز از آن هفته مراسم 
  . آن نشريه برگزار آننداعتراضي شامل تحصن و اعتصاب غذا به ياد

  
  اي تصويب شد  اساسنامه دو شرآت توليد و توسعه انرژي هسته

  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19دوشنبه 
اي آشورمان، هيات وزيران اساسنامه  به منظور گسترش فعاليتهاي صلح آميز هسته: خبرگزاري فارس

شرآت مادر تخصصي توليد «و » اناي اير مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته«هاي شرآت 
  .را تصويب آرد» و توسعه انرژي اتمي ايران

به گزارش خبرگزاري فارس، هيات وزيران در يكي از جلسات اخير خود، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و 
 قانون برنامه سوم توسعه، اساسنامه شرآت مادر تخصصي توليد 4ريزي آشور و به استناد ماده  برنامه
  .  ماده به تصويب رساند32 فصل و 5وسعه انرژي اتمي ايران را در و ت

شرآت مادر «گستر ايران به  نام شرآت سهامي توان:  فصل اول اين اساسنامه آمده است1در ماده 
  . شود تغيير و در اين اساسنامه به اختصار شرآت ناميده مي» تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

امه هم آه به موضوع فعاليت و وظايف شرآت اشاره دارد، موضوع فعاليت اين  اين اساسن7ماده 
هاي شرآت جهت انجام هر گونه فعاليت در راستاي توليد و  شرآت را مديريت و نظارت بر سرمايه

يابي، طراحي، احداث، تامين سوخت  اي، مديريت و نظارت بر انجام مطالعات، مكان توسعه برق هسته
اي و تاسيسات آنها و انجام آليه معامالت  رداري ايمن و از آاراندازي نيروگاههاي هستهب اي، بهره هسته

  . اي بيان آرده است مربوط به برق هسته
 اساسنامه آن اعالم شده، انجام هر گونه 7از ديگر وظايف و فعاليتهاي عمده اين شرآت آه در ماده 

اي و تامين سوخت  من از نيروگاههاي هستهبرداري اي فعاليت در راستاي مطالعات، احداث و بهره
هاي سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي اهداف  اي، اجراي راهبردها، سياستها و برنامه هسته

اي و آليه  شرآت، حمايت و همكاري در ساخت تجهيزات، تاسيسات مورد نياز نيروگاههاي هسته
 توليد، انتقال و فروش برق حاصل از گذاري در مشتقات مربوط به آنها در داخل آشور، سرمايه

اي در داخل و خارج از آشور و حمايت از تحقيقات در زمينه انتقال فناوري نيروگاهها و  نيروگاههاي هسته
  . باشد اي مي تاسيسات برق هسته

اين :  از فصل سوم اساسنامه شرآت مادر تخصصي توليد انرژي اتمي ايران نيز آمده است8در ماده 
باشد آه رئيس سازمان انرژي اتمي   رآن مجمع عمومي، هيات مديره و بازرس مي3ي شرآت دارا
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ريزي آشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير نيرو و رئيس  ايران، رئيس سازمان مديريت و برنامه
  . دهنده مجمع عمومي آن هستند سازمان حفاظت محيط زيست اعضاي تشكيل

 ماه از 6شرآت مكلف است ظرف : امه شرآت مزبور نيز آمده است از فصل پنجم اساسن30در ماده 
هاي مقرر در اساسنامه را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به  نامه تاريخ تصويب اساسنامه، آئين

هاي سازمان انرژي  نامه ها به تصويب نرسيده است، آئين نامه مرحله اجرا درآورد و تا زماني آه اين آئين
  . رد عمل خواهد بوداتمي ايران مو

  .  به تائيد شوراي نگهبان رسيده است16441/30966 تيرماه و به شماره 30اساسنامه اين شرآت 
اي با نام  هيات وزيران همچنين در مورخه مذآور اساسنامه شرآت ديگر تهيه و توليد مواد انرژي هسته

ه با مواد مشابه مادر تخصصي را آ» اي ايران مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته«شرآت 
  .  ماده تنظيم شده را تصويب آرد32 فصل و 5اي ايران در  توليد مواد اوليه و سوخت هسته

اي ايران به پيشنهاد سازمان مديريت  اساسنامه شرآت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته
 30ه در هيات وزيران تصويب و در تاريخ  قانون برنامه سوم توسع4ريزي آشور و به استناد ماده  و برنامه

  .  به تائيد شوراي نگهبان رسيده است18350/3096تيرماه و با شماره 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 اوت، ايران را متهم به دخالت داشتن در نا 9حازم شعالن، وزير دفاع دولت موقت عراق روز دوشنبه 
  .ای شهر نجف کردآرامی ه

  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19دوشنبه  -بي بي سي 
مصاحبه می کرد، گفت که شبه نظاميان شيعه با ) دوبی(آقای شعالن که با شبکه تلويزيونی العربيه 

  .استفاده از سالح های ايرانی در شهر مقدس نجف شورش به پا کرده اند
عراق معرفی کرده بود، در مصاحبه روز دوشنبه " ه يکدشمن درج"وی که هفته قبل ايران را به عنوان 

  .سالح های توليد ايران در نجف و در دست تبه کاران يافت شده است: نيز گفت
وی در پاسخ به اين سوال خبرنگار شبکه تلويزيونی العربيه که آيا همچنان ايران را دشمن درجه يک 

) ايران(نشان می دهد که دشمن اصلی عراق شواهدی که ما در اختيار داريم : "عراق می داند گفت
  ."مسئول چيزهايی است که بر سر مردم عراق آمده است

وزير دفاع عراق همچنين به شبه نظاميان شيعه سپاه المهدی وفادار به مقتدی صدر مستقر در نجف 
  .اهد يافتهشدار داد چنانچه سالح های خود را زمين نگذارند، عمليات نظامی تا نابودی آنها ادامه خو

شهر نجف در پنج روز گذشته صحنه درگيری های خونين شبه نظاميان هوادار مقتدی صدر با نيروهای 
  .آمريکايی بوده و تا کنون صدها تن کشته برجای گذاشته است

پيش از وی نيز برخی . اين چندمين بار است که حازم شعالن ايران را متهم به دخالت در عراق می کند
  .های دولت موقت عراق اتهام های کمابيش مشابهی را به ايران وارد کرده بودندديگر از مقام 

  .ايران تا کنون هرگونه دخالت در امور داخلی عراق را تکذيب کرده است
 اوت در اعتراض به اظهارات مقام های عراقی، کاردار سفارت عراق در 8وزارت خارجه ايران روز يکشنبه 

  .خوانده شد، احضار کرد" وضيحاتادای ت"تهران را برای آنچه 
برخی مطالب بدون "سخنگوی وزارت خارجه ايران، در واکنش به اظهارات مقام های عراقی گفته بود 

  ."مدرک از سوی معدودی از مسئوالن عراقی مطرح می شود
يران اکنون حازم شعالن در اتهام هايی تازه، از وجود سالح های ايرانی در نجف به عنوان مدرک دخالت ا

  .در امور عراق ياد کرده است
  

  صدور قرار بازداشت براى احمد و سالم چلبى در عراق
  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19دوشنبه  -راديو آلمان 

احمد چلبى ، عضو پيشين شوراى حكومتى منحل شده عراق ، متهم ميشود باينكه مقادير زيادى 
برادر زاده وى و رئيس دادگاه ويژه محاآمه صدام اسكناس جعلى بجريان انداخته است و سالم چلبى ، 

  .حسين ، ديكتاتور سابق عراق ، گويا در قتل مدير آل وزارت دارائى عراق دست داشته است
بنا بر اظهارات قاضى مسئول ، اگر صحت اتهامات وارده بر سالم چلبى بثبوت برسد ، صدور حكم اعدام 

در ماه مه مراجع مسئول در عراق  به تفتيش . ا تهديد ميكندآه مجددا در عراق بموقع اجرا درآمده وى ر
خانه احمد چلبى در بغداد پرداختند و آنگونه آه گفته ميشود موفق به آشف و ضبط اسكناسهاى 

اين اقدامات در ارتباط بود با بجريان انداختن پول  .جعلى نيز شدند وچندين همكار وى را بازداشت آردند
تبر ماه سال ميالدى گذشته و آنگونه آه گفته ميشود ، احمد چلبى مقادير رايج وجديد عراق در اآ

از اين ماجرا نيز . شايان توجهى ، پول رايج سابق عراق را جعل و آنرا با پول جديد ، مبادله نموده است
  .وزارت دارائى عراق مطلع شده بود و مدير آل اين وزارتخانه ، در ماه ژوئيه در بغداد بقتل رسيد

 به عقيده قاضى مسئول ، برادر زاده احمد چلبى ، يعنى سالم چلبى در بقتل رساندن مدير آل بنا
ولى احمد و سالم چلبى آه در خارج آشور اقامت دارند، در .وزارت دارائى آنكشور دست داشت

احمد . اتهامات وارده را بى اساس خوانده و آنرا رد آردندCNNمصاحبه ائى با فرستنده تلويزيونى آمريكا 
اين اتهامات نوعى پرونده سازى سياسى هستند ووى از صدور :چلبى آه در تهران اقامت دارد گفت 
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ظاهرا : احمد چلبى افزود . حكم جلبش از طريق جرايد مطلع شد و به وآيلش اطالع داده نشده است
  .هدف اينستكه مانع از ادامه فعاليت سياسى او در عراق شوند

احيانا محافل خاصى در عراق : چلبى آه در حال حاضر در لندن اقامت دارد گفت برادر زاده وى ، سالم 
نگرانند آه وى به آارش بعنوان رئيس دادگاه  ويژه محاآمه صدام حسين و همچنين ديگر مسئوليت 

وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا بود و « نورچشمى « احمد چلبى مدتها .هايش با موفقيت ادامه دهد
ط رژيم صدام حسين پيش بينى ميشد آه وى در سطح باالى رهبرى آشور بكار گمارده پس از سقو
وى اطالعاتى را در باره سالحهاى آشتار جمعى صدام حسين ، آه بعدا معلوم شد آه . خواهد شد 

عارى از صحت است ، در اختيار آمريكا گذاشته بود و نادرست از آب در آمدن همين اطالعات نيز يكى از 
افزون بر اين دولت آمريكا احمد چلبى را . ى بود آه آمريكا دست از حمايت از احمد چلبى برداشتداليل

احمد چلبى يكى از . متهم ميكند باينكه اسرارى را نيز در اختيار جمهورى اسالمى ايران قرار داده است
ران رژيم سابق مخالفان سرسخت نخست وزير موقت عالوى بود و رويه آشتى خواهانه اودرمقابل هوادا

وى در اردن ، باتهام آالهبردارى در اعالم ورشكستگى مالى   آنهم . ميخواند« جنايت « عراق را نوعى 
 .با آمك يك بانك بزرگ ، محكوم شده بود

 
  .يك سرباز انگليسي در درگيريهاي امروز بصره آشته شد: خبرگزاري فارس

  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19دوشنبه 
گزاري فرانسه از لندن، سخنگوي رسمي وزارت دفاع روز دوشنبه ضمن تاييد اين خبر به گزارش خبر

گفت، عالوه بر آشته شدن اين سرباز انگليسي تعدادي از سربازان انگليسي هم در خالل درگيري با 
  . جنگجوياني در مناطق تحت آنترل نيروهاي انگليسي مجروح شده اند

هاي ارتش المهدي از چند روز پيش تاآنون در شهرهاي شيعه درگيري بين نيروهاي انگليسي و نيرو
  . نشين در جنوب عراق ادامه دارد

  .دفتر حزب اياد عالوي در ناصريه عراق توسط يك گروه جهادي به آتش آشيده شد: خبرگزاري فارس
ولت به گزارش شبكه تلويزيوني العالم، دفتر حزب وفاق ملي عراق به رياست اياد عالوي نخست وزير د

موقت عراق در شهر ناصريه در جنوب عراق امروز دوشنبه توسط افراد گروهي آه خود را سازمان جهاد 
  . اسالمي مي نامد، به آتش آشيده شد

اي اعالم آردند،اين اقدام پيامي به اياد عالوي و ديگر اعضاي اين حزب مبني بر  اين گروه با انتشار بيانيه
  . باشد  اشغالگر آمريكايي از عراق ميلزوم خروج فوري آنان و نيروهاي

  . در اين حمله به آسي آسيب نرسيد، اما به مقر دفتر حزب وفاق ملي خسارتهاي بسياري وارد آمد
  . بازداشتي گروه صدر را در معرض ديد خبرنگاران قرار داد280رييس پليس نجف، : خبرگزاري فارس

جزائري روز دوشنبه با نمايش بازداشت شدگان به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، سرهنگ غالب ال
تاآيد آرد، اآثر بازداشت شدگان در ايستهاي بازرسي نجف و زمانيكه قصد داشتند به نيروهاي شبه 

  . نظامي مقتدي صدر بپيوندند، دستگير شدند
وي در ادامه افزود، اين بازداشت شدگان از شهرهاي شيعه نشين در جنوب عراق از جمله العماره، 

بصره، السماوه و ناصريه بودند آه در بين آنها هفت نيروي پليس الرمادي نيز حضور داشتند آه داراي 
  . اند آارت شناسايي ويژه پليس عراق بوده

 16الجزائري در ادامه افزود،به دليل نداشتن مكان آافي براي بازداشت اين افراد، تعدادي از جوانان زير 
  . را آزاد آرديمسال و سالخوردگان دستگير شده 

هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق از دولت عراق خواست تا به سرآوب همه جانبه : خبرگزاري فارس
  . شبه نظاميان وابسته به مقتدي صدر اقدام آند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، هوشيار زيباري آه روز دوشنبه در يك آنفرانس مطبوعاتي شرآت 
نظاميان مسلح در حال حاضر يكي از بزرگترين چالشهاي دولت فعلي عراق  مبارزه شبهآرده بود،گفت، 

  . پس ما بايد قاطعانه و با درايت بيشتر با اين مساله برخورد آنيم. است
ما موظفيم در اين حكومت قانون را به اجرا بگذريم و براي بازگشت امنيت به اين آشور تالش : وي افزود

وه شبه نظامي اجازه نمي دهيم آه مافوق قانون عمل آند و با پليس به مبارزه آنيم و ما به هيچ گر
  . برخيزد

  . زيباري در پاسخ به سئوالي درمورد علت بازداشت احمد چلبي سياسي بودن اين مساله را رد آرد
اتهام هايي آه از سوي دولت : احمد چلبي عضو شوراي منحله حكومت موقت عراق در اين رابطه گفت

  . ق به وي نسبت داده شده به طور آامل بي اساس و آذب استعرا
برادر زاده احمد چلبي و قاضي دادگاه ويژه محاآمه صدام نيز آه حكم " سالم چلبي"از سوي ديگر 

بازداشت وي به اتهام قتل هيثم فاضل آارمند وزارت دارايي عراق صادر شده اعالم آرد آه به عراق باز 
  . گردد مي

  . برد به سي ان ان گفت به عراق باز مي گردد  در حال حاضر در لندن به سر ميسالم چلبي آه
  . وي اتهامات وارده و همچنين حكم جلب خود را مسخره آميز خواند

  . سالم چلبي خاطرنشان آرد قصد دارد بزودي براي دفاع از خود به عراق باز گردد
جلب احمد چلبي و سالم چلبي برادر زاده قاضي دادگاه جنايي عراق روز گذشته حكم " زهير مالكي"

  . وي را صادر آرد
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد19: روزنامه های صبح تهران
  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19دوشنبه   -بي بي سي 

اخبار و گزارش ربوده شدن کنسول ايران در کربال و پيچيده شدن روابط ايران و عراق از جمله مهمترين 
  .های روزنامه های امروز صبح تهران است

 ربوده شدن فريدون جهانی، ديپلمات ايرانی را که در راه کربال توسط گروهی آفتاب يزد و شرق
ناشناخته صورت گرفت، در صدر اخبار خود آورده اند در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران 

 گذشته، درگيری های نجف و نگرانی از وضعيت عتبات مقدسه شيعيان ترجيح داده اند که مانند دو روز
در جنوب عراق را در باالی صفحه اول خود منعکس کنند و به تندترين حمالت خود به دولت عراق ادامه 

  .دهند
 سپرده شدن کار به دست اعضای دولت موقت عراق تنها به معنی مهره جمهوری اسالمیبه نظر 

  .  هاستچينی جديد آمريکايی
ه ياد آورده که همين اتفاق يک بار  در کنار گزارش مربوط به ربوده شدن کنسول ايران در کربال بشرق

پيش از اين برای ديپلمات های ايرانی در مزار شريف رخ داد با اين تفاوت که ايران دولت طالبان را به 
رسميت نشناخته بود و دست ايران برای اقدام ديپلماتيک بسته بود و در شرايط دست زدن به اقدام 

  .نظامی نبود
ران دولت موقت را به رسميت شناخته و اگر نتواند از روابط ديپلماتيک خود با به گفته اين روزنامه، حاال اي

دولت موقت عراق بهره گيرد، مشابه وضعيتی است که با دولت طالبان در افغانستان داشت و فقط 
  . مجبور به پرداخت هزينه شد

موج دستگيری "خود از  با تاکيد بر خبر دستگيری عده ای از ايرانيان در عراق، در صدر اخبار اعتماد
نوشته است که در روزهای اخير با نظارت پليس عراق به عنوان مبارزه با ورود غيرقانونی افراد " ايرانيان

  . به آن کشور دنبال می شود
 زاير ايرانی و چهار افغانی را ٣٢، سخنگوی پليس عراق در کربال گفته است که  ايرانبه نوشته روزنامه

 وارد عراق شده بودند در اين شهر و به هنگام زيارت دستگير کرده است و پليس که به طور غيرقانونی
  . بنا دارد همه هتل ها و مسافرخانه های کربال را تحت نظر بگيرد و از همه آنها بازرسی به عمل آورد

 نوشته که عالوه بر سرنوشت نجف و ساير شهرهای مقدس، اصوال رها  جمهوری اسالمیروزنامه
در دستان آمريکا و انگليس و تحويل حاکميت اين کشور به مهره های بيگانگان، برای آينده شدن عراق 

  . اسالم، شيعيان و منافع ملی ايران خطرناک است
اين روزنامه با اشاره به گفته های وزيران عراقی عليه ايران نوشته است شايد اکنون که وقايع خونين 

ک ماه اخير تعدادی از وزرای دولت دست نشانده عراق بهتر نجف را می بينيم مفهوم رجزخوانی های ي
قابل درک باشد که مقدمه چينی برای آماده ساختن افکار عمومی جهت حمله نظامی اشغالگران به 

  . نجف و وادار کردن ايران به سکوت در برابر اين جنايات بود
 در   از آصفی پرسيد تهران برنگاران از خ  نوشته است که در ديدار با سخنگوی وزارت خارجه، يکیاعتماد

  های  در ناآرامی  داشتن  دست  به  راجع  ايران  دولت  عليه  عراق های  مقام   برخی  که  هايی برابر اتهام
  . را مد نظر دارد  رفتار ديگری  ادعاها چه  اينگونه  و تکذيب  معمولی  کنند جز پاسخ  می  مطرح عراق

   تکذيب  و آن  است  ما بسيار محکم خنگوی وزارت خارجه پاسخ داد اتفاقا پاسخبه نوشته اين روزنامه، س
  .   است  ادعاهايی چنين

 از زبان مسئول ستاد پاسداشت عمليات شهادت طلبانه خبر داده که تعداد زيادی از ايرانيان همشهری
  .ندآمادگی دارند برای دفاع از عتبات و اماکن مقدسه نجف و کربال به آن جا برو

 گفته است که ماه گذشته در بروز اولين تشنج در نجف، ثبت نام رسمی آغاز همشهریاين مقام به 
هزار نفر در اين ١۵شد که پس از فروکش کردن تجاوز، موقتا متوقف شد اما در هر حال اکنون بيش از 
ام همچنان ادامه ستاد برای دفاع از اسالم در هر جای جهان که باشد اعالم آمادگی کرده اند و ثبت ن

  .خواهد يافت
 يکی از نمايندگان کرد مجلس از زاويه ديگری به مسايل ايران و همشهریدر اين ميان، به نوشته 

عراق پرداخته و با اشاره به هم مرز بودن عراق با کردستان، گفته است زرق وبرق های چشم فريب و 
مرزها، بسترسازی کاذبی برای اغفال تهاجم بی حد و حصر فرهنگی توسط دشمنان کشور از آن سوی 

  . جوانان به وجود آورده است
تبليغات گسترده رسانه ای دشمنان با در دسترس بودن رسانه های ماهواره : وی اظهار داشته است

  .ای و اينترنت نياز به چاره انديشی مسئوالن دارد
 رياست جمهوری، تاکيد وزارت گمانه زنی و اظهار نظر درباره نامزدی ميرحسين موسوی برای انتخابات

صنايع و شهرداری تهران بر مواضع سابق خود در مورد تعطيل نمايشگاه های بين المللی، حمله تند 
محافظه کاران مجلس به دولت و پيشنهاد استيضاح و برکناری چند وزير، و مشاجره وزير ارشاد و يک 

مريکايی دستگير شده بود از جمله ديگر مستند ساز ايرانی که در عراق توسط نيروهای انگليسی و آ
  .اخبار روزنامه های صبح امروز تهران است
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 سعيد ابوطالب، مستند ساز که اينک در صف نمايندگان محافظه کار مجلس نشسته شرقبه نوشته 
است، با پافشاری در شکايت خود از وزارت ارشاد درباره فعاليت های فرهنگی شرکت نفتی شل در 

  . قايقی مجلس را به آشوب کشيدايران، برای د
وقتی وی برای دومين بار اتهامات خود را درباره فعاليت های فرهنگی شل تکرار کرد و گفت که آنها به 

  .جاسوسی مشغولند
احمد مسجد جامعی، وزير ارشاد، با عصبانيت به نماينده محافظه کار تهران تذکر داده که مملکت به 

ری دلش خواست، انجام دهد و همه دست روی دست گذاشته گونه ای نيست که هر کسی هر کا
من هم فرق بين دعوا، رقابت و باندبازی و . باشند تا يک بزرگواری بيايد و بگويد تمام کارها را من فهميدم

  . جناح گرايی را می فهمم و نبايد به خاطر اين مسايل همه چيز را زير سئوال ببريم
ته است برای جاسوس پيدا کردن قيم وجود دارد و از نظر  مسجدجامعی گفآفتاب يزدبه گزارش 

  . سرمايه داری هيچ فرقی بين شرکت های مختلف بين المللی نيست
در اين لحظه چند نفر از نمايندگان به سخنان وزير ارشاد اعتراض کردند و خواستار قطع اظهارات وی 

  .شدند
  

   ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران

  
  در شهر آلن» جمهوريخواهان الئيك و دمكرات«گزارشى از جلسه 

  2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19 دوشنبه - راديو آلمان -داود خدابخش
اين آخرين .  اوت در شهر آلن برگزار شد٨روز يكشنبه » دمكرات جمهوريخواهان الئيك و«دومين جلسه 

 ۵ تا ٣دهم آيى سراسرى آن خواهد بود آه از جديد تا زمان برگزارى گر جلسه منطقه اى اين تشكل
در اين جلسه چهار تن بعنوان سخنران شرآت آردند و آوشيدند . برگزار خواهد شد سپتامبر در پاريس

سيف،  اين چهار تن عبارت بودند از خانم ميهن جزنى و آقايان اآبر. هاى حاضران پاسخ دهند به پرسش
  .هوشنگ آشاورز صدر و جالل شالگونى

صدر،  سخنرانان جز آقاى هوشنگ آشاورز. ين جلسه با حدود سى نفر از عالقمندان تشكيل شدا
سابقه فعاليت وى  آقاى آشاورز صدر گفت آه. اظهار داشتند، سابقه فعاليت در جنبش چپ داشته اند

چگونگى روند شكلگيرى  آقاى اآبر سيف بعنوان نخستين سخنران به. به نهضت ملى باز مى گردد
الئيك معتقدند نظام جمهورى  پرداخت و گفت آه جمهوريخواهان» وريخواهان الئيك و دمكراتجمه«

جايگزينى اين نظام با يك نظام دمكراتيك و الئيك  اسالمى ايران اصالح پذير نيست و آنها بدين جهت به
نوان چه چيزى تحت ع» جمهوريخواهان الئيك و دمكرات«آه  وى در برابر اين پرسش. اعتقاد دارند

ميان ايشان هنوز بحث است آه جمهورى آينده بايد يك جمهورى  مى فهمند، گفت آه در» جمهورى«
وى به پيش نويس سند آارپايه سياسى آه تدوين آرده اند . جمهورى شورايى پارلمانى باشد و يا يك

مبر در گفت آه اين تنها يك پيش نويس است و آامل نيست و در گردهم آيى ماه سپتا اشاره آرد و
آند  مورد تدقيق قرار گرفته و تكميل خواهد شد و در اين جلسه نيز هر آس هر نظرى دارد مطرح پاريس

 .تا مورد بحث قرار گيرد
جريان  آقاى آشاورز صدر خود را نماينده هيچ طيف سياسى ندانست و گفت آه بطور فردى در اين

جامعه ايران يك  از نظر او. ع آن دانستوى در سخنانش فضيلت جمهوريخواهى را در تنو. شرآت دارد
همواره تعيين آننده » قبيله» و» شريعت«جامعه نهادهاى استبدادزاست و در طول تاريخ ايران دو نهاد 

را باعث مى شده و نهاد شريعت انسان  نهاد قبيله، نهادى است آه استبدادهاى سلطنتى. بوده اند
شناخت او باعث شده آه اگر وى در زمان شاه  ينهم. ها را براى اين استبداد پرورش مى داده

جمهوريخواهان بپيوندند، زيرا حضور اين دو نهاد مانع از استقرار  مشروطه خواه بوده، امروز به جرگه
 .در ايران است بنيادهاى دمكراتيك

حزب   سالگى وارد فعاليت سياسى شد و عضو سازمان جوانان١٢خانم ميهن جزنى آه وى از سن 
 به  او. بوده ده است و سال هاست آه خود را از صحنه فعاليت هاى سياسى آناره آشيدهتوده بو

و چپ در اوايل انقالب  ضرورت گفت وگو و تحمل نظرات مخالف اشاره آرد و گفت آه نيروهاى دمكرات
دمكراتيك به جدل هاى بيهوده  بجاى آار روشنگرانه و سياسى در ميان مردم و اشاعه آگاهى هاى

گفت آه به حاآميت » روحانيت«و » سلطنت» ،«استعمار نو«وى با اشاره به مثلث . خود پرداختندميان 
» اتحاد جمهوريخواهان ايران«وى گفت آه . قابل اصالح نيست مذهبى ايران نبايد اعتماد آرد و اين نظام

المى را در راه سازشكارانه با نظام جمهورى اس) خارج از آشور است آه جناح ديگر جمهوريخواهان(
 .پيش گرفته است

جمهوريخواهان » آقاى جالل شالگونى گفت آه سابقه فعاليت در جنبش چپ را دارد و حال در طيف
جمهوريخواهان الئيك و » سياسى سند«او افزود آه عضو گروه آارى تدوين . قرار گرفته» الئيك و دمكرات
 سال ٢۵. اتوانى جامعه ايران بودن وى در تحليل خود گفت آه واليت فقيه محصول. دمكرات است

واليت فقيه روبرو ساخت و در نتيجه به نقد خود  حاآميت واليت فقيه مردم را با اين واقعيت اسفناك
هيچكس به اندازه فقها نمى توانست انديشه . به خود گرفته پرداخته است و اين نقد ابعاد توده اى

 .گونه نهادينه آند جدايى دين از سياست را اين
متوسط ريشه دوانده  الگونى افزود، انديشه گفتگو و گفتمان خوشبختانه در ايران بويژه در ميان قشرش

سوى ديگر حرآت جمهوريخواهى  از. و نقش تعيين آننده در جنبش هاى اجتماعى ايران ايفا مى آند
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ولى .  استگوناگون به خود اختصاص داده نيز در داخل و خارج از آشور نيروى عظيمى را با طيف هاى
در عرصه الئيسيسم به هيچ » جمهوريخواهان الئيك و دمكرات» در عين حال شالگونى اظهار داشت آه

آنند و نيز در مسئله حقوق زنان و اينكه زنان بايد جاى ثابتى در هيئت  وجه نبايد مماشات و سازش
 ها و مسئله باشند، نمى توان مماشات آرد و همچنين در عرصه هاى حقوق مليت حاآمه داشته

و اينكه هر گونه محافظه آارى و مماشات سياسى به . نيز جاى سازش نيست» اجتماعى عدالت«
 .بر اين اساس ما مى خواهيم با ديگر نيروها به توافق برسيم. منجر خواهد شد شكست

 از طيف هاى وقتى جمهوريخواهان: از آقاى شالگونى پرسيد» دويچه وله«در پى اين سخنان خبرنگار 
شما هيچ جاى مماشات و  گوناگونى تشكيل شده اند و فرهنگ گفتگو و گفتمان در ايران نهادينه شده و

سياسى مى خواهيد باب گفتگو و  سازشى در مهم ترين عرصه ها نمى گذاريد، پس با آدام نيروى
كته ى مهم تعريفى دارد؟ با توجه به اين ن نزد شما چه» سياست«گفتمان را باز آنيد؟ و اينكه مفهوم 

هستند آه از ابعادى گسترده برخوردارند آه هنوز در  مفاهيمى» عدالت اجتماعى«آه مفاهيمى چون 
 و حتى دمكراسى بعنوان برآيند مدرنيته هنوز پاسخ صريح  روز است جوامع دمكراتيك نيز از مباحث مهم

 د برخوردار است و به آارىنيز از بغرنجى خو» مليت ها«نيافته است و اينكه مسئله  و شفافى براى آن
آرد و در  چگونه مى توان در مورد اين مفاهيم بغرنج، حكمى ساده صادر. آارشناسانه نيازمند است
  مورد آنها سازش ناپذير بود؟

عارى از خشونت  آقاى شالگونى در پاسخى پرابهام گفت آه از نظر او فرهنگ گفتمان يعنى گفت وگوى
اينكه مثال مردم آردستان مى توانند  . قانع آند تا آنها خود انتخاب آنندو اينكه او سعى دارد مردم را

بهانه تماميت ارضى نمى توان به ديگران اين حق را  اينكه مثال به. سرنوشت خود را خود تعيين آنند
اينكه مثال اگر مردم آردستان و ديگر مليت ها . سرآوب آنند بدهيم آه به نام دمكراسى مردم را

جمهوريخواهان «وى گفت آه در ميان . خود رفراندوم آنند، بايد بتوانند راى تعيين سرنوشتبخواهند ب
 .دو نظر وجود دارد آه آيا جمهورى آينده بايد پارلمانى باشد يا شورايى «الئيك و دمكرات

» سياست» نيز گفت آه سياست تعاريف بسيار دارد و از نظر او» سياست«شالگونى در مورد تعريف 
مردم را بفهمم تا وقتى آه  ار اقناعى و روشنگرانه با مردم و اينكه مردم من را بفهمند و من نيزيعنى آ

 .اين يعنى سياست. نيروى جمع شده ماديت پيدا آند
آلترناتيو نظرى و  مى خواهند تنها يك» جمهوريخواهان الئيك و دمكرات«سخنرانان اذعان داشتند آه 

  . آلترناتيو قدرت نيز بدل شوندفرهنگى باشند و سپس بعدها به يك
با   برخى شرآت آنندگان در اين جلسه نسبت به مسئله حقوق مليت ها و مسئله تماميت ارضى

بر » دمكرات جمهوريخواهان الئيك و«حساسيت نسبت به سخنرانان واآنش نشان دادند و اينكه چرا 
   .يكپارچگى آشور و تماميت ارضى تصريح نمى ورزند

جمهوريخواهان دمكرات و «ر سيف و ميهن جزنى پيرامون سياست هاى تشكل جديد گفتگو با اآب
  »الئيك

هشتم اوت در شهر آلن برگزار  آه روز يكشنبه» جمهوريخواهان دمكرات و الئيك«طى دومين جلسه 
ميهن جزنى در گفت وگويى با صداى آلمان  شد، دو تن از سخنرانان اين جلسه آقاى اآبر سيف و خانم

 تا ٣پرداختند آه قرار است گردهم آيى عمومى آن از  يح پيرامون سياست هاى اين تشكل جديدبه توض
  : سپتامبر در پاريس برگزار گردد۵

 2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19 دوشنبه - راديو آلمان -جمشيد فاروقى: مصاحبه گر
دمكرات و الئيك در  نآقاى اآبر سيف، ديروز دومين جلسه ى گفت و شنود جمهوريخواها: دويچه وله

بدانم و اين موضوع آه آيا  مى خواستم ارزيابى شما را از اين نشست. شهر آلن آلمان برگزار شد
 شده است يا نه؟  براى اين همايش در نظر گرفته بوديد، برآورده اهدافى آه
 الئيك جمهوريخواهان دمكرات و همانطورى آه اشاره آرديد، دومين جلسه ى گفت و شنود :اآبر سيف

گفتگو پيرامون پيشرفت آار، مشكالت،  اين جلسه فرصتى بود براى. ديروز در شهر آلن برگزار شد
در زمينه ى . جاهاى مختلف، از جمله شهر آلن مسايل و نحوه ى مشارآت دوستان جمهوريخواه در

 ٣،۴،۵جمهوريخواهان دمكرات و الئيك آه قرار است طى روزهاى  تدارك نخستين گردهمايى سراسرى
برگزار شود، بهرحال آامال محسوس بود دوستان شرآت آننده اسناد تدارآاتى  ماه سپتامبر در پاريس

دوستان  مطالعه آرده اند، مسايل، ابهامات و در عين حال پيشنهاداتشان را ارائه آردند و را تا حدودى
شالگونى و خانم  جاللتشكيل مى شده از آقايان هوشنگ آشاورز، _ عالوه بر من _ شرآت آننده آه 

مشكالتى آه با آن رو به رو  ميهن جزنى بهرحال تالش آردند ضمن پاسخگويى به برخى از مسايل،
دوستان در پاسخگويى مناسب به اين  هستيم را هم مطرح آنند و خواستار مشارآت هرچه بيشتر

 .مسايل بشوند
اوايل ماه سپتامبر در پاريس  ار است درآقاى اآبر سيف، در ارتباط با همين همايشى آه قر: دويچه وله

از طريق اين همايش، تا چه حد گسترده  برگزار شود، ممكن است بفرماييد دامنه ى دربرگيرى افراد
گروههاى سياسى جمهوريخواه و دمكرات در  است؟ يعنى اينكه آيا تالش شده است آه وسيع ترين

 آنند؟ سراسر جهان به اين همايش راه پيدا
طيف هرچه وسيعترى اعم از نيروها،  تالش تدارك آنندگان اين گردهمايى اين بوده است آه :اآبر سيف

آمريكا در اين گردهمايى شرآت آنند، و هم چنين  افراد و شخصيت هاى متعددى از آشورهاى اروپا و
مرزبندى بسيار روشن و دقيقى با جمهورى اسالمى و  جمهوريخواهانى آه ضمن دفاع از جمهورى،

در همين راستاست آه نخستين فراخوان اين گردهمايى . دارند ين با نظام سلطنت در تماميت آنهمچن
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است و دومين فراخوان آه ظرف امروز و فردا منتشر خواهد شد، از  در سطح رسانه ها منتشر شده
ت خود را در اين طيف سياسى مى بينند و تمايل به مشارآت در اتخاذ تصميما آليه ى عالقمندانى آه

 تصميمات جمعى دارند، البته به همان ترتيبى آه خودشان مايل هستند، دعوت به مشارآت و اجراى
اتريش، لندن،  دوستان ما عالوه بر پاريس، در آلن آه صحبت آن شد، در هانوفر، برلين،. شده است

خود را مى نماينده هاى  بعضا. آمريكا و بخشهاى مختلف امريكا، در اين گردهمايى شرآت خواهند آرد
صورت گرفته است و در ادامه ى  بهرحال اين تالشى ست آه. فرستند و بعضا وسيعا شرآت مى آنند

آه اسناد اين گردهمايى نشان مى دهد،  از نظر سياسى همانطور. آن اين تالش جريان خواهد داشت
به عالوه ى الئيك و در واقع مجموع اين دوستان  عالوه بر دوستان نهضت ملى، دوستان دين باور

در تدارك اين گردهمايى شرآت دارند و ما اميدواريم آه  نيروهاى چپ دمكرات و آزاديخواه مشترآا
تاآنون گرفته ايم، اين گردهمايى هرچه فراگيرتر و وسيعتر با همين تنوعى  بتوانيم با پاسخ مناسبى آه

 .دادم برگزار شود آه توضيح
 اين جريانى آه  تمايزات ين پرسش، اگر ما بخواهيم تفاوت وآقاى اآبر سيف به عنوان آخر: دويچه وله

آنند، با گرايش و حرآتى آه در اوايل  خود را تحت عنوان جمهوريخواهان دمكرات و الئيك معرفى مى
ايران صورت گرفته است، بسيار آوتاه بيان آنيم،  سال ميالدى در برلين، تحت عنوان جمهوريخواهان

 مى بينيد؟ وم را در چهشما شاخص هاى اين حرآت د
عمده جمهوريخواهى وجود دارد  مهم ترين تفاوتى آه از نظر سياسى مابين اين دو گرايش :اآبر سيف

از درون را داشته و دارد و با تكيه بر  اين است، آه آن گرايش اميد به تحول نظام جمهورى اسالمى
طور آه در اسناد پيش نويس شان و همان. ايران است بخشى از هيات حاآمه درصدد تحول در جامعه

ولى اين . جناح محافظه آار به تمكين و عقب نشينى عنوان مى آردند هم ارائه آرده بودند، وادارآردن
اسنادش نشان مى دهد، مهم ترين مسئله اش، دفاع از آزادى و دمكراسى و  گرايش به صورتى آه

مسئله ى دومى . تماميت آن، مى باشدروشن با جمهورى اسالمى و نظام سلطنت در  مرزبندى بسيار
 توانم به شما بگويم بدون اينكه قصد اساعه ادب داشته باشم، اين مجموعه اى آه موسوم آه من مى

امرى ابزارى  شده است به جمهوريخواهان دمكرات و الئيك علنيت، شفافيت و دمكراسى را نه به عنوان
از همين امروز بايد در  وان يك متد و يك روش آهو فقط در ارتباط با مسايل وسيله اى، بلكه به عن

آه به شما توضيح دادم، تفاوت  ولى همانطورى. مناسباتش، در گفتمانش جريان پيدا آند، مى بيند
 .به حكومت يا تكيه بر مردم است اصلى با آن دوستان در زمينه ى راهبرد سياسى نوع نگاه

 .تلفنى پذيرفتيد دعوت ما را براى اين گفتگوىبا تشكر از شما آقاى اآبر سيف آه : دويچه وله
 2004 اوت 9 – 1383 مرداد 19 دوشنبه - راديو آلمان -جمشيد فاروقى: مصاحبه گر
عنوان زنى آه همواره از   شما را، به خانم جزنى، در وهله ى نخست مى خواستم نظرگاه: دويچه وله

آسانى آه در اين حرآت شرآت دارد، اصوال  ز شما به عنوان يكى ا .حقوق زنان دفاع آرده است، بدانم
چگونه مى توانيد با مشارآت خود از حقوق زنان در  به جنبش زنان چگونه مى نگريد و فكر مى آنيد

 ايران دفاع آنيد؟
را مقدم دانستيد بر سوالهاى  من بسيار از شما ممنونم آه اين سوال در مورد زنان :ميهن جزنى

خواهم و هدفم است به عنوان يكى از آحاد  وان يك فعال سياسى آه مىمن نه تنها به عن. ديگرتان
داشته باشم، بلكه به دليل زن بودن خود، همانطور آه   دخالت مردم ايران در سرنوشت آشور و مردمم

مجلس گفتم، و به عنوان يك زن منافع مستقيمى دارم با برقرارى  ديروز هم همانجا خدمت حاضرين
و تا وقتى آه جمهورى اسالمى با اين احكام و قوانين اساسى و واليت . الئيك جمهورى دمكراتيك و

 در درجه ى اول به جان زنها و بعد به جان تمام ملت ايران افتاده است، وظيفه ى خود مى فقيه اش،
ه ايران، از روز اول آ به همين جهت هم بوده آه زنهاى. دانم آه در اين راه حتا انرژى بيشترى نيز بگذارم

مبارزه را به دست گرفتند و  با اين رژيم واليت فقيهى جمهورى اسالمى روبه رو شدند، درفش
انگيزه هاى شرآت من در اين طيف  اين يكى از. برافراشتند و تا اآنون هم زمين نگذاشته اند
  .جمهوريخواهان دمكرات و الئيك مى باشد

گسترده ى مردان در جنبش  شاهد نقش وسيع وخانم جزنى، با توجه به اينكه ما همواره : دويچه وله
هستيم، مى خواهم بدانم شما به  هاى سياسى و به خصوص در سازمانها و حرآتهاى خارج از آشور

افزايش نقش زنان در چنين حرآتهايى را چگونه  عنوان زنى آه همواره از خواست زنان دفاع آرده است
 مشارآت در چنين حرآتهايى مى آنيد؟تشويق به  مى دانيد و همين طور چگونه زنان را

 در چنين حرآاتى  به مشارآت تشويق آردن زنان. من از سوال آخر شما شروع مى آنم :ميهن جزنى
 خاطره ى زنان ما از مبارزه  اين آه براى. در اين مرحله، واقعا براى شخص من بسيار مشكل است

من به هيچ وجه اسم . خوشى نبوده استخاطره ى  يشان در سازمانهاى مردانه، بدون هيچ تعارفى،
االن بسيار . سازمانها در اين عيب همه مثل هم بوده اند سازمان به خصوصى را نمى آورم، چون تمام

البته انصافا . آنيم آه بدبينى را آنار گذاشته و عمال قدم به جلو گذارند مشكل است آه زنها را راضى
واقعا  ما از نزديك با اين دوستان همكارى داريم و. ير يافته انددوستان مرد ما هم بسيار تغي بايد گفت آه

مشارآت داشته  مشاهده مى آنيم آه تا چه حد تغيير آرده اند و چقدر هم مشتاق هستند آه زنها
 .باشند

سياسى در ايران همواره  با توجه به اينكه جنبش هاى. خانم جزنى به عنوان آخرين پرسش: دويچه وله
موفقيت چنين حرآتهايى را در صورت   گسترده ى زنان توام بوده است، آيا اصوال شانسبا نقش وسيع و

 عدم جذب زنان چگونه مى بينيد؟
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در ايران چون ظلم مستقيم . وجود دارد تفاوت آيفى بزرگى بين حرآت زنان در ايران و اينجا :ميهن جزنى
تش به آتش خورده باشد و دست خود مانند آسى آه دس رژيم اسالمى بر زنان است، آنها ناخودآگاه،

در خارج از آشور اين ستم مستقيم وجود ندارد، ولى آگاهى از  ولى. را پس مى آشد، مبارزه مى آنند
به اين جهت است آه در آنجا بسيار سريع تر زنان متحد مى شوند و در . دارد اين ستم مستقيم وجود

 نبشى اگر زنها در آن شرآت نكنند، تا چه حدپرسيديد شانس موفقيت چنين ج. با تاخير اينجا آمى
اين جنبش  من از حاال شما را شاهد مى گيرم، آه اگر. خواهد بود؟ به نظر من بسيار خراب خواهد شد

شروع مى شود و آم آم  خارج از آشور نتواند زنان را به خود جلب آند، پروسه ى آن اول با تعدادى
 .شديدى پيدا مى آند ود، آه نخواهد رفت، تقليلفروآش مى آند و اگر نگويم از بين مى ر

تلفنى پذيرفتند و وقت خود را  با تشكر از خانم ميهن جزنى آه دعوت ما را براى اين گفتگوى: دويچه وله
 .دادند در اختيار شنوندگان ما قرار
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