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     فرح جهانگيري ـ آنچه در ارتباط با احكام غالظ و شداد قوه قضائيه جمهوري اسالمي، در باره 
در .  بر فضاي دادگاه هاستشرآت آنندگان در آنفرانس برلين جلب توجه مي آند، روش يك بام و دو هواي حاآم

 تن از شرآت آنندگان در آنفرانس برلين تبرئه شده اند، براي اآبر گنجي و دو مترجم، حكم هاي خيلي 6حالي آه 
همين طور براي خانم مهرانگيز آار ـ آه متاسفانه مبتال به .  سال زندان صادر شده است9 سال و 10شديد 

نظر شما در باره احكام اين دادگاه آه به باور برخي از ناظران . د سال زندان داده ان4سرطان است ـ حكم 
 سياسي مسائل ايران، نه از سوي دادگاه، بلكه از باالترين محافل جمهوري اسالمي صادر شده است، چيست؟
     تهراني ـ مدت هاست آميته بحراني آه از طرف نيروهاي محافظه آار جمهوري اسالمي تشكيل شده، آار 

اين احكام را همين آميته   بحران ـ آه با هدف جلوگيري از پيشرفت خط اصالح طلبانه . ا دنبال مي آندخودش ر
به زبان خودشان، از اين دادگاه  ها استفاده ابزاري شده . تشكيل شده است ـ از باالي سر دادگاه صادر آرده است

صدور اين . يل به دستگاه قصابي شده استبه قول مردم آوچه و بازار تهران، دستگاه قضايي ايران تبد. است
اين احكام در درجه اول وسيله اي براي وارد آوردن . احكام جابرانه هم در واقع نوعي انتقام  گيري سياسي است

در درجه دوم هم ايجاد جو اختناق، فشار، ايجاد روحيه ياس و . فشار به اصالح طلبان و دولت خاتمي است
 هم همزمان با صدور راي دادگاه هاي قتل هاي زنجيره اي، در آستانه هشتمين دور ناخشنودي در مردم است؛ آن
 .انتخابات رياست جمهوري

     اين روش، اصوال استراتژي فرساينده اي است آه جناح محافظه آار درپيش  گرفته است تا دولت خاتمي را 
 .  دوق هاي راي مايوس آنددر انظار عمومي تضعيف، و از اين طريق مردم را از رفتن به پاي صن

     احكامي آه امروز براي شرآت آنندگان درآنفرانس برلين صادر شد، در واقع نوعي گروگان گيري در برابر 
واقعيت اين است آه دادگاه قتل هاي زنجيره اي به ابتكار خاتمي و با بيان او ـ آه . دادگاه  قتل هاي زنجيره اي بود
اما در بين راه مردان خاآستري و عاليجنابان سرخ پوش .  ـ پي ريزي و پي گيري شدگفت چشم فساد را دربياوريم

 نفر از قربانيان قتل هاي 4بطوري آه دادگاه را تنها براي محاآمه قاتلين . مانع از پيشروِي قانونِي قضيه شدند
 محاآمه شرآت آنندگان در مردان خاآستري مي آوشند با اين گونه گروگان گيري ها و با. زنجيره اي تشكيل دادند

آنفرانس برلين يعني ارباب جرايد، خبرنگاران و روزنامه نگاران، وسيله اي براي بستن دهان  نيروهاي 
 .اصالح طلب در برابر سرنوشت دادگاه قتل هاي زنجيره اي پيدا آنند

العام، سنگسارها و قطع      جهانگيري ـ نكته جالب ديگر، تقارن صدور اين احكام با دار زدن هاي اخير در م
 در اين مورد چه نظري داريد؟. عضوها، هم زمان با نزديك شدن سال گفت و گوي تمدن ها است

     تهراني ـ نيروهاي محافظه آار مي آوشند به جهانيان تفهيم آنند آه ايشان قدرت اصلي را در دست دارند و 
ون وسطايي ـ قطع دست ها و اعدام ها و حلق آويز نه دولت خاتمي؛ به ويژه آهِ اعمال اين وحشيگري هاي قر

 . آردن ها ـ با  نمايش در وسايل ارتباط جمعي جمهوري اسالمي هم همراه است
     محافظه آاران مي خواهند محافل جهاني را متوجه اين نكته آنند آه قدرت اصلي در دست محافظه آاران و در 

 . تراسشان هم ولي فقيه و دستگاه هاي قضايي اس
به عبارتي .      از سوي ديگر مي خواهند مردم را به اين نتيجه گيري برسانند آه انتخاب خاتمي  سودي ندارد

 . مي خواهند مردم را پاسيو آنند
     براي مقابله با اين اعمال، نيروهاي اصالح طلب و آزاديخواه بايد با جسارت در برابر اين اعمال ايستادگي 

. ه عدم استقالل دستگاه قضايي در هر آشوري نشان دهنده حاآميت استبداد است و برعكسآرده، نشان بدهند آ
استقالل دستگاه قضايي، ترجمان اصلي و زمينه اساسي : در واقع بايد بكوشند اين موضوع را تفهيم آنند آه

ق نشده است به دليل دستِ  باال داشتن نيروهاي محافظه آار، متاسفانه دولت خاتمي موف. دموآراسي است
اين نوع اتفاقات در درون آشور هم . اين نبرد همچنان ادامه دارد. دستگاه قضايي مستقلي به وجود بياورد

 . ادامه همان پيكار ناتمامي است آه در آينده ـ با رويارويي نيروها ـ جدي تر خواهد شد
حال آنفرانس برلين در يكي از      جهانگيري ـ واآنش دولت آلمان در اين مورد چه بوده است، چون به هر
 !شهرهاي آلمان برگزار شده است؛ و به ابتكار يكي از سازمان هاي آلماني؟

     تهراني ـ نه تنها دولت آلمان، بلكه تمام نهادهاي اجتماعي و حتا سازمان هاي روشنفكري و فرهنگي اين 
سفير ايران را به » عزيزي«ت آلمان وزير خارجه دول» يوشكا فيشر«امروز . آشور هم به حرآت درآمده اند



. حضور خواست، و نوعي اخطار اضطراري را به دولت ايران در رابطه با احكام دادگاه ها تسليم او آرد
هم ـ تا سير اوضاع به همين نحو است ـ از سفر به ايران خودداري خواهد » گردهارد شرودر«صدراعظم آلمان 

.  نهادهاي حقوق بشري و نيروهاي اجتماعي اروپا وارد شده استفشارهايي هم از سوي انجمن قلم، . آرد
مجموعه اين واآنش ها، اين ها را مجبور به عقب نشيني خواهد آرد؛ مثال بعيد نيست آه ولي فقيه، به عنوان 

 . فرشته نجات وارد صحنه شود و عفو عمومي اعالم آند
رانند؛ به اين دليل آه دادگاه روحانيت به وضع      جهانگيري ـ عده زيادي براي سرنوشت آقاي اشكوري نگ

 .ايشان رسيدگي مي آند
     تهراني ـ در رابطه با آقاي اشكوري هم، وزارت خارجه آلمان به روشني موضع گيري آرده و گفته است آه 

گونه رفتار ايشان هم هيچ . ايشان ميهمان دولت آلمان بوده و در حضور همگان عقيده اش را ابراز داشته است
به مسائلي آه اآنون ] وزارت خارجه آلمان[در واقع ميزبانان آلماني . اقدامي بر عليه امنيت ايران نبوده است

تا جايي آه آيهان تهران مدعي شده موضع گيري دولت آلمان، . در ايران مي گذرد، به روشني اعتراض آرده اند
ن است آه دخالت و موضع گيري در باره واقعيت امر اي. دخالت در امور داخلي جمهوري اسالمي است

 .سرنوشت انسان ها و انسانيت يك امر انساني و فرامرزي است
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