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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت دولتها، نيروها، مواضع 
  

  نگرانى پوتين از برنامه اتمى ايران
  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13 جمعه -راديو آلمان 
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، در گفتگويى تلفنى با جورج دبليو بوش رييس جمهور : واشنگتن

به رييس جمهور پوتين . اياالت متحده آمريكا، نگرانى عميق خود را از برنامه اتمى ايران به زبان آورد
آمريكا تضمين داد آه روسيه تا زمانى آه اطمينان نيابد ايران قصد استفاده از ميله هاى سوخت اتمى 

اياالت متحده آمريكا ايران را متهم مى . براى اهداف صلح آميز را دارد، آنها را به بوشهر صادر نخواهد آرد
سيه در ماه گذشته ميالدى نيز تضمين داده بود، رو. آند آه قصد توليد سالحهاى اتمى در بوشهر را دارد

آه تمام تالش خود را خواهد آرد آه برنامه اتمى ايران، زير نظر سازمان بين المللى انرژى اتمى اجرا 
رييس اين سازمان، هفته آينده به ايران سفر خواهد » محمد البرادعى«الزم به تذآر است آه . شود
  .آرد

  
  يري از برنامه تسليحات اتمي ايرانتاآيد روسيه بر لزوم جلوگ

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13جمعه ): راديو فردا(ژان خاکزاد 
در حاليکه غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي از آمادگي براي پذيرش پروتکل 

هوري آمريکا يا مقاوله نامه الحاقي پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي ياد کرده است، رئيس جم
تاييد مي کند که در مکالمه اي تلفني با والدمير پوتين رئيس جمهوري روسيه درباره برنامه هاي هسته 

  : اطالعات بيشتر از عليرضا طاهري از راديو فردا. اي جمهوري اسالمي گفتگو کرده است
بيشتر استوار مي شود  دولت پرزيدنت جرج بوش روز به روز بر اين عقيده ):راديو فردا(عليرضا طاهري 

که روسيه به راستي آماده است که براي پيشگيري از گسترش فناوريهاي هسته اي ويرانگر همکاري 
مکالمه تلفني پرزيدنت بوش با والدمير پوتين که دو روز پيش انجام گرفت اما خبر آن شامگاه . کند

  .  دولتمردان آمريکايي استگذشته انتشار يافت، نشان ديگري از تقويت عقيده ياد شده در ميان
  

بنا بر گزارش پايگاه فارسي زبان وزارت خارجه آمريکا، پرزيدنت جرج دبليو بوش تاييد کرده است که در 
. مکالمه اي تلفني با والدمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه درباره جمهوري اسالمي گفتگو کرده است

هوري اسالمي براي تن در دادن به درخواستهاي در اين گفتگو آقاي بوش بر دعوت بين المللي از جم
آقاي بوش همزمان از پشتيباني روسيه درباره . آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکيد کرده است

روسيه در . نگرانيهايي که از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي وجود دارد، قدرداني کرده است
احداث اين . ع آب سبک در بوشهر در جنوب ايران استحال حاضر گرم ساختن نيروگاهي هسته اي از نو

روسيه . نيروگاه که قرار است يک هزار مگاوات برق توليد کند، هشتصد ميليون دالر هزينه خواهد داشت
بارها گفته است که نگرانيهاي امريکا در اين زمينه پايه اي ندارد و مسکو با ساختن نيروگاه بوشهر، گرم 

يکا درباره بهره برداري غير نظامي از تاسيسات هسته اي، براي کره شمالي همان کاري است که آمر
مسکو تاکيد خواهد کرد : پرزيدنت والدمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه ماه گذشته وعده داد. انجام داد

. که تمامي برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي بايد زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد
لبرادعي، رئيس اين آژانس قرار است هفته آينده وارد ايران شود و از جمهوري اسالمي بخواهد محمد ا

امضا کنندگان اين مقاوله . که مقاوله نامه الحاقي پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي را امضا کند
عوت از نامه به ماموران آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه مي دهند که حتي بي خبر و بدون د

انتظار مي رود که آقاي البرادعي همچنين از جمهوري اسالمي . تاسيسات هسته ايشان بازرسي کنند
 محيطي شود که گفته –خواهد خواست تا اجازه دهد که از منطقه هايي در ايران نمونه برداري زيست 

 کشور ديگر، روز 10 همزمان، نمايندگان آمريکا و. مي شود در آن مناطق اورانيوم غني شده وجود دارد
چهارشنبه و پنج شنبه آينده در بريزبين استراليا ديدار مي کنند تا راههايي براي جلوگيري از رسيدن 

  .سالحهاي هسته اي به جمهوري اسالمي را بررسي کنند

  
گزارش سمينار ايران و آلمان در : تغيير موضع هواداران مدارا با حكومت ايران در دستگاه سياسي آلمان

  انه ادبيات برتولت برشتخ
  2003 يهژوئ 4 -1382  تير13 جمعه): راديو فردا(عليرضا طاهري 

 اجتماعي در خانه برتولت برشت در برلين، پايتخت آلمان مسائل جاري ايران و –در يک گردهمايي ادبي 
زارشي شهرام ميريان، در گ. علت يا علل تظاهرات دانشجويي و مردمي در آن کشور تجزيه و تحليل شد

با اشاره به حال و هواي اين جلسه با فرج سرکوهي، سردبير ماهنامه توقيف شده آدينه و زنداني 
شهرام ميريان، . سابق جمهوري اسالمي که در اين گردهمايي شرکت داشت به گفتگو پرداخته است

  . گزارشگر راديو فردا از آلمان گزارش مي دهد
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ات برتولت برشت، مهمترين مرکز فرهنگي المان در برلين شاهد  خانه ادبي):راديو فردا(شهرام ميريان 
در اين جلسه که جمع کثيري از سياستمداران، شاعران و .  اجتماعي بود–يک نشست ادبي 

نويسندگان آلمان حضور داشتند، ابتدا خانم گيزر هانکرافت شاعر و معاون انجمن قلم آلمان درباره 
آلمان سخن گفت و سپس فرج سرکوهي، روزنامه نگار ايراني تحوالت جهان اسالم و سياست خارجي 

به بررسي تحوالت فرهنگي جامعه ايران از آغاز انقالب اسالمي، سانسور، و جايگاه روزنامه نگاران در 
در بخش گفت و شنود اين نشست، اکثر شرکت کنندگان مسائلي را درباره اوضاع جاري . ايران پرداخت

 دانشجويي و مردمي مطرح ساختند که فرج سرکوهي نمونه اي از آنها را ايران و حرکتهاي اعتراضي
  .بازگو مي کند

در واقع اين بحث را مطرح کردند که شرايط براي ): سردبير ماهنامه توقيف شده آدينه(فرج سرکوهي 
المللي اينکه آلمان در مورد حقوق بشر به ايران فشار بيشتري بياورد، آماده است و اصوال در روابط بين 

ساختاري که به رفورم تن ندهد نمي تواند ادامه پيدا کند و حتي نيروهايي که در وزارت خارجه آلمان و 
احزاب حاکم آلمان معتقد بودند که با حمايت از رفورميستهاي مذهبي ممکن است ايران به طرف 

به اين نتيجه رسيده دموکراسي رود، آن طور که آنجا مي گفتند و بحث مطرح شد، نا اميد شده اند و 
اند که رفورمهاي آقاي خاتمي يا نتيجه نداده، يا اينکه آقاي خاتمي غقب نشيني کرده و به هر حال 
بحث در اين بود که از اين به بعد سياست خارجي در حمايت از نيروهاي طرفدار دموکراسي شکل 

دانشجويان دستگير شده را فشار آوردن به دولت ايران و به طور مشخص مسئله زندانيان و . بگيرد
مطرح کردند و قرار شد که در ان جمع از دولت آلمان خواسته شود که به طور رسمي اقدام کند و 

خواستار ازادي دانشجوياني و مردمي شود که در جريانات اخير دستگير شده اند و قرار شد که اين 
  .مسئله در مجلس آلمان نيز مطرح شود

 اين گفتگو يادآور مي شود که در نشست خانه برتهولد ؟؟؟ برش ؟؟؟ در فرج سرکوهي در ادامه: م.ش
برلين، نامه عليرضا جباري خطاب به محمد خاتمي نيز به زبان آلماني ميان شرکت کنندگان در اين 

  .جلسه توزيع شد
ا کرده خيلي تاثير گذاشت براي اينکه اينها گفتند که دولت ايران و وزارت خارجه ايران ادع: فرج سرکوهي

بود که اين روشها ديگر ادامه ندارد و در مذاکراتي که با مقامات آلماني کرده بودند، گفته بودند که ديگر 
روشهاي قبلي، مثال فشار براي اقرار کردن در مصاحبه هاي از بين رفته، ولي نامه آقاي رضا جباري 

هم پخش کرديم و قرار شد آن را در ما ترجمه اين نامه را . نشان مي دهد که اين شيوه ها ادامه دارد
  .مجلس هم ارائه دهند

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  اجازه ورود اوباش به دانشگاهها را ندهيد: خطيب نماز جمعه امروز تهران
  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13جمعه : خبرگزاري فارس 

ر حال حاضر هر گونه سر و صدايي از جانب هر فردي آب به د: خطيب نماز جمعه امروز تهران گفت 
اي براي بوقهاي تبليغاتي است پس اجازه ورود اوباش به درون دانشگاهها  آسياب دشمن ريختن و بهانه

  را ندهيد 
به گزارش خبرگزاري فارس امامي آاشاني به برنامه هاي تضعيف آننده آمريكا در دو بعد حكومتي و 

آمريكا در بند اول برنامه ريزيهاي خود سعي آرد تا نظام اسالمي ايران را : د و گفت ملي خاطرنشان آر
بعنوان حامي تروريست ، توليد سالحهاي اتمي و فلسطين متهم آند در حاليكه ما خودمان بيش از 

  . همه قرباني تروريستها شديم
د جمعيت روي زمين ، اشاره آرد و  ميليار6خطيب امروز نماز جمعه تهران بر دروغگويي آمريكا در مقابل 

دانند آه آنان خودشان مرآز تروريسم دولتي هستند و در قالب مبارزه  همه دنيا مي: اظهار داشت
باتروريسم دست به اشغال نظامي آشورها ميزنند تا برنامه هاي خود را دنبال آنند اما دنيا شاهد آن 

  . از پيش ببرند ماه هنوز نتوانسته اند آاري 3است اينان بعد از 
قسمت دوم برنامه هايشان براي شما جوانان از طريق هدايت به سمت ترياك، ولگردي و : وي تاآيد آرد

  . عياشي در قالب دموآراسي است
: امامي آاشاني اغتشاشات ايجاد شده در حريم دانشگاه را از برنامه هاي دشمن عنوان آرد و گفت 

استفاده از نام آنها و با  آشور هستند آه دشمن با سوء"زت ع"هاي علميه و اساتيد  دانشگاه حوزه
  . خواهد برنامه هايش را عملي آند اما االن وقت سر و صدا نيست بيرون ريختن چهار نفر اوباش مي

هر چند شما جوانان قصدي نداريد و در اصل هم شايد حق با : خطيب امروز نماز جمعه تهران تاآيد آرد
اضر هر گونه سر و صدايي از جانب هر فردي آب به آسياب دشمن ريختن و شما باشد اما در حال ح

اي براي بوقهاي تبليغاتي است پس اجازه ورود اوباش به درون دانشگاهها را ندهيد چرا آه وظيفه  بهانه
  . ما حفظ خونها ، اسالم و فداآاريها است

  
دم دخالت مستقيم عليه نظام ايران را وزيرخارجه جمهوري اسالمي اظهارات وزيرخارجه آمريكا در باره ع

  نشانه پذيرفتن واقعيت ها دانست 
  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13 جمعه -راديو فردا 
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آمال خرازي، وزير امورخارجه چمهوري اسالمي، سخنان آولين پاول، وزير امورخارجه آمريكا درباره ايران 
براي داوري در باره نگرش واشنگتن نسبت به را نشانه پذيرفتن واقعيت ها از سوي پاول دانست و گفت 

آقاي خرازي گفت مواضع . رخدادهاي ايران بايد ديد آيا اين واقع بيني ها پايدار است يا حالت موقت دارد
آمريكائي ها از ثبات برخوردار نيست و حمايت شتابزده آمريكائي ها از ناآرامي هاي اخير، نمونه اي از 

وي افزود، آنان، اآنون در يافته اند آه اين ناآرامي ها اهميت . ي ايران استناآگاهي آنان به واقعيت ها
آولين پاول، وزير امورخارجه آمريكا روز پنجشنبه گفت واشنگتن نبايد به طور مستقيم . نداشته است

 .عليه نظام ايران مداخله آند
 

ربايجان با مخالفان جمهوري  اخبار مطرح شده در روزهاي اخير درخصوص ارتباط دولت جمهوري آذ در پي
ي رسمي مقامات  اسالمي ايران، سخنگوي سفارت ايران در باآو اعالم آرد، منتظر است بيانيه

  .آه نسبت به اين ادعاها واآنش نشان دهد، بخواند جمهوري آذربايجان را پيش از آن 
  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13جمعه 

ي جمهوري  به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير امور خارجه) اايسن(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اخير اعالم آرد آه دولت متبوعش مسووليت اين ادعاها را  ي ادعاهاي مطرح شده آذربايجان نيز درباره

  . گيرد و تاآنون ديداري با هيچ يك از مخالفان جمهوري اسالمي ايران نداشته است به عهده نمي
گاني، از مخالفان جمهوري  ش آرده است، شخصي به نام محمود علي چهرهخبرگزاري فرانسه گزار

  . ي آذري به فكر خودمختاري يا استقالل است اسالمي ايران اخيرا ادعا آرده آه جامعه
ما «: چنين مدعي شده است آرد، هم  صحبت مي-پايتخت جمهوري آذربايجان-گاني آه در باآو  چهره

مختار در جنوب جمهوري آذربايجان استفاده آنيم  ي خود  ايجاد يك منطقهبايد از اين فرصت تاريخي براي
  » .مان را در دست بگيريم و استقالل

: در پي مطرح شدن اين سخنان در باآو، سخنگوي سفارت ايران در جمهوري آذربايجان اظهار داشت
ر داخلي جمهوري دهد آسي چنين سخناني را در داخل خاك ايران عليه امو ايران هرگز اجازه نمي«

 ».آذربايجان ايراد آند

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  آخرين اخبار از وضعيت احمد باطبي  
  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13 جمعه -خبرگزاري آار ايران

 ديشب به مكان نامعلومي 11 تير آوي دانشگاه از ساعت 18احمد باطبي دانشجوي زنداني حادثه 
  .ده شده استبر

از : محمد باقر باطبي، پدر وي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با بيان مطلب فوق گفت
  .اند و ما هيچ خبري در مورد پسرمان نداريم   ديشب مأموران احمد را به جاي نامعلومي برده11ساعت 

  .گذارم  يت پسرم را با آنها در ميان ميزنم و وضع  به همه مسئولين زنگ مي: محمد باقر باطبي گفت
گشت آه به   داد و دوباره به زندان برمي  آمد و امتحان را مي  در فصل امتحانات احمد صبح مي: وي افزود

احمد . ولي در دو امتحان آخري جلوي او را گرفتند. آنم  اين خاطر از رفتار خوب رئيس زندان تشكر مي
  .آند  متحاناتش را بدهد، اعتصاب غذا ميهم گفته بود آه اگر نگذارند ا

پس از شروع اعتصاب غذا تا دو روز گذشته پسرم را در انفرادي نگاه داشتند، اما از ديشب از : وي افزود
  .او خبري نيست

در حادثه آوي دادگاه ظرف سه : گرفت، گفت  وي با بيان اين آه پسرم قبًال از زندان با خانه تماس مي
 براي پسرم صادر آردند اما هيچ آس در مورد آن فرد يا افرادي آه پيراهن را خوني دقيقه، حكم اعدام

  .آرده بود، اقدامي نكرد
ما وابسته به هيچ : وي ضمن تقاضا از مسئولين و نمايندگان مجلس براي حل مشكل فرزندش گفت

 اين بالها را سر ما شايد تنها گناه ما مسلمان بودن ما باشد آه به اين خاطر. گروه و جرياني نيستيم
  .آورند  مي

 
   اعتصاب کنندگان دانشگاههای عالمه طباطبایی و شهيد رجایی4اطالعيه شماره 

 شورای متحصنين دانشجویان دانشگاههای عالمه طباطبایی و شهيد رجایی
اعتصاب غذای دانشجویان در حالی چهارمين روز خود را پشت سر ميگذارد که هنوز هيچ نهاد و مقامی 

این در حاليست . ضر نشده است که به صورت رسمی پيگير مطالبات دانشجویان اعتصاب کننده باشدحا
که فشارهای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی جهت نا اميد کردن اعتصابيون از ادامه اعتصاب 

ير ولی ما دانشجویان اعتصاب کننده اعالم می داریم اینگونه فشارهای غ.همچنان در حال افزایش است
منطقی و غير معقول نه تنها ما را از ادامه اعتصاب منصرف نمی کند بلکه عزم ما را برای پيگيری 

مطالباتمان راسخ تر از پيش می کند وعلی رغم اینکه از نظر جسمی در وضعيت مطلوبی به سر نمی 
ت و همچنان وجود نيامده اس! بریم ولی هيچ گونه خللی در اراده استوار ما برای ادامه اعتصاب به
  .مصرانه بر مطالبات و خواستهای به حق خود پا فشاری می کنيم

  
  چهره واقعي هردو جناح براي ما روشن شد: دانشجويان اعتصابي دانشگاه فردوسي مشهد

www.iran-archive.com 



سه نماينده مجلس شوراي اسالمي از سوي رئيس . اعتصابات غذاي دانشجويي همچنان ادامه دارد
  . ده در دانشگاه عالمه طباطبايي گفتگو آردندمجلس با دانشجويان اعتصاب آنن

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13جمعه ): راديو فردا(مهدي خلجي 
اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه هاي عالمه طباطبايي و شهيد رجايي تهران وارد چهارمين روز خود 

شوراي اسالمي فاطمه راآعي، الهه آواليي و و شمس الدين وهابي آه از سوي رئيس مجلس . شد
خانم آواليي گفت دانشجويان . با دانشجويان اعتصاب آننده در عالمه طباطبايي ديدارو گفتگو آردند

خواستار آزادي همه دانشجويان دستگير شده در حوادث اخير، برخورد با عامالن حمله به خوبگاه 
ود اين خواست ها به رياست خانم آواليي افز.  تير ماه بودند18طرشت و اجازه برگزاري مراسم سالگرد 

مجلس منتقل شده و او قول داده از تمام امكانات و اختيارات خود براي تامين اين خواستها استفاده 
  . آند

نماينده مردم، تهران در مجلس گفت اين اعتصاب غذا پايان نگرفته و قرار است تا اطمينان يافتن از تامين 
  . خواستهايشان اعتصاب را ادامه دهند

.  همين حال اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، پس از چهار روز پايان يافتدر
دانشجويان در بيانيه خود آوردند مهمترين چيزي آه برما روشن شد، چهره واقعي اصالح طلبان و جناح 

ر اين د. راست آشور است آه هردو گروه تنها زماني آه به مردم نياز دارند، از آنها حمايت مي آنند
بيانيه از اصالح طلبان و شخص محمد خاتمي رياست جمهوري اسالمي به خاطر عدم حمايت از 

هدف همه اين اعتصاب ها اعتراض به بازداشت . اعتراضهاي دانشجويي بشدت انتقاد شده است
  . دانشجويان است

رسيدگي قضائي هنوز آمار دقيقي از شمار دانشجويان بازداشت شده و محل نگهداري آنها و چگونگي 
غالمرضا ظريفيان، معاون دانشجويي وزارت علوم گفت تمام دانشجويان . به پرونده شان وجود ندارد

اما هنوز مسئوالن وزارت علوم مطمئن نيستند . بازداشت شده به وزارت اطالعات تحويل داده شده اند
  . از آنهاآه آيا همه دانشجويان به وزارت اطالعات سپرده شده اند يا تنها برخي 

بازداشت شدگان غيردانشجويي آه شمار آنها به مراتب بيشتر است در وضعيتي مبهم تر قرار دارند و 
هيچ اعتراض آشكاري به وضعيت آنها نمي شود و هيچ مسئولي هم اطالعات بي تناقضي درباره آنها 

در ايران براي بيان بنظر مي آيد اعتصاب غذا جزو واپسين حربه هاي فعاالن سياسي . منتشر نمي آند
ماموران لباس شخصي در . حال شماري از دانشجويان خوب گزارش نشده است. اعتراض خود است

ميان دانشجويان اعتصابي تردد مي آنند و تاآنون محمد خاتمي درباره اعتصاب ها واآنشي نشان 
  .نداده است

  
  روزنامه نگار ايراني: اطالعيه گزارشگران بدون مرز

  ر پس ازضرب و شتم توسط افراد مسلح لباس شخصي ربوده شدپيمان پاک مه
توسط چهار مرد مسلح ) کليبر(  پيمان پاکمهر در مقابل هتل بابک١٣٨٢ تير ماه ١١چهارشنبه شب 

بنا . لباس شخصي که قصد داشتند وی را به زور سوار ماشين خود کنند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
گزارشگران بدون مرز، اين روزنامه نگار گويا  در اثر ضربا ت وارده بيهوش بر اظهارات چند شاهد واقعه به 

پس از گذشت چهل و هشت ساعت .  و توسط ضاربان با آمبوالنس به مقصد نامعلومي برده شده است
  .از اين واقعه تالش های خانواده ی پاکمهر برای پيدا کردن وی به نتيجه ای نرسيده است

مقامات جمهوری اسالمي به شکل جدی خواهان روشن شدن هر چه سريع تر گزارشگران بدون مرز از 
  .وضعيت اين روزنامه نگار است

 ساله، متاهل، روزنامه نگار مستقل و روزنامه نگار سابق روزنامه نسيم صبا و هفته 30پيمان پاکمهر 
 آذربايجان در قلعه ی نامه احرار تبريز، ساعتي پس از ارسال گزارشي از گردهم آئي هزاران نفر از مردم

اين گرد هم آيي، هر چند از . بابک، برای راديو فردا، مورد ضرب و شتم قرار گرفته  و ربوده شده است
  .سوی رژيم ممنوع نشده بود ولي شديدا تحت کنترل ماموران امنيتي قرار داشت

اه و در پي آغاز از اواخر خرداد م. گزارشگران بدون مرز شديدا نگران سرنوشت پيمان پاکمهر است
"  ناپديد" اعتراضات دانشجويي در شهرهای ايران، تعداد زيادی از روزنامه نگار و دانشجويان به اين شکل 

 خرداد، انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل و روزنامه نگار ٢٦در روز دوشنبه . و دستگير شده اند
شجويان دانشگاه تبريز، توسط افراد مسلح سابق روزنامه سالم به هنگام تهيه گزارش از تظاهرات دان

  .لباس شخصي شديدا مضروب و ربوده شده بود
گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران است، و يادآور مي 

  .  استدر خاورميانه " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" شود  که ايران با هفده روزنامه نگار زنداني 
تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، رضا عليجانی  سردبير محله توقيف شده 

، هدی صابر عضو 2001ايران فردا  و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 
ير مسئول سايت همه ايران، محسن سازگارا مد.  خرداد دستگير شده اند٢٤تحريريه ايران فردا،  شنبه 

خرداد ماه در تهران و انصافعلي ٢٥امين بزرگيان سردبير روزنامه ی توقيف شده ی گلستان ايران، در 
در همين روزعلي اکرمي .   خردادماه در تبريز دستگير شده اند٢٦هدايت روزنامه نگار مستقل در 

يد و بهروز طيراني روزنامه نگار مستقل روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده ی ندای اصالحات، ناپد
 خرداد ٢٨محمدرضا بوذری روزنامه نگار، روزنامه توقيف شده ی گلستان ايران  در  . دستگير شده اند

  .دستگير شده است
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****  
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که 

 .دون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده استاز سوی  گزارشگران ب

  
  )بخش دوم(نگاهي به گزارش گروه تحقيق سازمان ملل متحد درباره بازداشتهاي خودسرانه 

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13جمعه ): راديو فردا(مهدي خلجي 
. ، دو روز پيش منتشر شدگزارش گروه تحقيق سازمان ملل متحد درباره بازداشتهاي خودسرانه در ايران

اين گروه تحقيق براي اولين بار پس از هفت سال که جمهوري اسالمي درهاي خود را به روي بازرسان 
حقوق بشر سازمان ملل بسته بود، امسال به ايران رفتند و با عده اي از بازداشت شدگان و خانواده 

اي نگهداري زندانيان که بازداشت آنها هاي آنها مالقات کردند، از زندانها و بعضي ديگر از مکانه
خودسرانه شمرده شده بازديد کردند، و همچنين اين گروه که اعضاي آن عالوه بر بازرسان حقوق بشر، 
حقوقدانان متخصص در حقوق اسالمي نيز بودند با مقامهاي قضايي و نهادهاي کنترل قضايي جمهوري 

 مجلس شوراي اسالمي گفتگو 90ون اصل اسالمي مانند سازمان حقوق بشر اسالمي و کميسي
نازي عظيما با دکتر عبدالکريم الهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس . کردند

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر که از آغاز در جريان اين گروه بوده، درباره اين گزارش 
  . گفتگو کرده است

 گزارش گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه در ايران، براي اولين بار روز ):اراديو فرد(نازي عظيما 
 فوريه امسال، در پي دعوت حکومت 27 تا 15اين گروه تحقيق در تاريخ . سوم ژوئيه منتشر شد

 و پس از گزارشهاي 1996در اهميت اين گزارش همين بس که از سال . جمهوري اسالمي به ايران رفت
ل و موريس کاپيتورن بازرسان ويژه سازمان ملل که در مورد نقض شديد حقوق بشر در ايران گالين دوپ

منتشر کرده اند، جمهوري اسالمي ورود بازرسان ويژه سازمان ملل را به ايران ممنوع کرد و اين اولين 
 مورد  سال، وضع حقوق بشر در ايران از طريق گروه تحقيق موضوعي سازمان ملل7بار بود که پس از 

امري که به دلهاي بسياري از قربانيان بازداشتهاي خودسرانه و خانواده هاي . بررسي قرار مي گرفت
سرپرستي اين گروه را آقاي لوئي ژوانه، از کارشناسان برجسته حقوق بشر و . آنان نور اميدي تاباند

  . قاضي ديوان کشور فرانسه بر عهده داشت
هم که وضعيت بازداشت شدگان و به ويژه زندانيان سياسي و درباره نکات گوناگون اين گزارش م

عقيدتي در ايران را نشان مي دهد، دکتر عبدالکريم الهيجي که از آغاز در جريان کار اين گروه تحقيق 
گفتگويي که به سبب . بوده و اطالعات الزم را در اختيار انان قرار داده، با راديو فردا گفتگو کرده است

ديروز بخش اول اين گزارش را شنيديد که در . رش، آن را در قسمتهاي مختلف مي شنويداهميت اين گزا
آن دکتر الهيجي به ترکيب اين گروه و ميزان احاطه آنان بر حقوق اسالمي، و امکانات و مشکالتي که 

 به گروه در دسترسي به زندانيان و خانواده آنها داشته، آنگونه که در گزارش آمده سخن گفت و امروز
 زندان اوين نگهداري شده اند مي 209سخنان خود در مورد بازداشت شدگان، به ويژه آنها که در بند 

  . اوين توضيح مي دهد209او در آغاز درباره بند . پردازد
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللي (دکتر عبدالکريم الهيجي 
اين بند زير کنترل اداره زندانها .  اوين يک فراموشخانه مطلق است209بند ): رجامعه هاي حقوق بش

نيست، خانواده زنداني از وضع او خبر ندارد، امکان مالقات با وي نيست، تمام برنامه هايي که براي به 
 بگيرد  تلويزيوني و لو دادن همراهان خودش بايد صورت–اقرار کشاندن زنداني براي انجام مصاحبه راديو 

در اين دوران صورت مي گيرد، و تمام کساني که با آنها مالقات و گفتگو کرده اند، مثل آقايان يوسفي 
اشکوري، تقي رحماني، عبدالفتاح سلطاني، محمدعلي دادخواه، علي افشاري، برادران محمدي از 

زمان در زندان بوده  نفر از وکالي دادگستري که در ان 3مسئوالن گروههاي دانشجويي، احمد باطبي و 
اند واز ميان آنها ناصر زرافشان همچنان در زندان است، زندانيان عقيدتي و سياسي بوده اند و گفته اند 

  . که مدتها در اين بند زنداني بوده اند
. ولي متاسفانه با عباس عبدي، عليرضا اشراقي، و تعدادي از روزنامه نگاران نتوانسته اند مالقات کنند

 مجلس مي تواند گزارش رسمي اي که از بازرسي زندانها داشته براي 90 نه کميسيون اصل متاسفانه
آنها بفرستد چون مجاز به اين امر نبود است، و نه اينکه هيئت نمايندگي جمهوري اسالمي توانسته 

  .خبري و کزارشي از وضعيت اين زندانيان بدهد
  مثال با آقاي گنجي توانستند مالقات کنند؟: ع.ن
با آقاي گنجي مالقات کردند وچيزي که در مالقات با گنجي نظر آنها را خيلي : کتر عبدالکريم الهيجيد

ولي از سوي ديگر وسايل . جلب کرده بود اين بود که گنجي در يک سلول تنهاي تنها بوده است
نمود يعني از يک سو مي خواستند اين جور وا. استراحت و زندگي گنجي تا حدودي آماده بوده است

کنند که او زير فشار نيست و به همه چيز دسترسي دارد، ولي از سوي ديگر براي اينکه بتوانند 
  .مقاومت و استقامت وي را درهم بشکنند، در انزواي مطلق بوده است

  در اين گزارش گروه تحقيق، آيا آنان به وجود شکنجه جسمي يا روحي اشاره اي کرده اند؟: ع.ن
رسيدگي به مسئله شکنجه در ماموريت اين گروه نبوده، ولي در همين : جيدکتر عبدالکريم الهي

  . نوعي شکنجه تلقي مي شود209گزارشي که داده اند گفته اند که نفس بودن در بند 
آقاي الهيجي، اتهامهاي اين بازداشت شدگان چگونه بوده و در چه رده هايي مي شود آنها را قرار : ع.ن

  داد؟
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گروه تحقيق زندانيان عادي را هم ديده است، به خصوص زنهاي محکوم شده : يجيدکتر عبدالکريم اله
 –ولي در ارتباط با زندانيان سياسي . به مجازات زندان که بيشتر هم مجازاتهاي جنسي بوده است

عقيدتي به صراحت اعالم شده که تمام آنها در ارتباط با عقايدشان يا اظهار غقايدشان به مجازاتهاي 
حکوم شده اند و همين جا اشاره کرده اند که عالوه بر اينکه اظهار عقيده جرم نيست، اظهار سنگين م

 سياسي به آن اشاره –حقي که در ميثاق بين المللي حقوق مدني . عقيده يک حق انساني است
  .تشده و بنابراين از نظر آنها بازداشت و زندان اينها از مصاديق بارز بازداشت و زندان خودسرانه اس

  آقاي الهيجي، آيا اينها با يهوديهايي که بازداشت شده بودند مالقاتي داشته اند؟: ع.ن
. اينها نتوانستند با يهوديها مالقات بکنند چون گفته بودند که آنان آزاد شده اند: دکتر عبدالکريم الهيجي

 روايت مختلف به آنها 4در مورد يهوديها مي گويند که . ولي اين هم يکي از نکات جالب اين گزارش است
اينجا است که آنها به اين نتيجه مي رسند که اساسا تا زماني که جمهوري اسالمي . داده شده است

حاضر به صادر کردن يک حکم رسمي و علني چه در مورد مجازات يک محکوم و چه درباره وضعيت وي 
  .نشود، بايد گفت که براي اين مرخصي ها هيچ مصونيتي وجود ندارد

 وضعيت آقاي عباس اميرانتظام هم اشاره مي کنند و درباره آقاي اميرانتظام اينها در دو نوبت و طي به
دو گزارش اعالم کرده بودند که بازداشت عباس امير انتظام از مصاديق بازداشت خودسرانه است و با 

مطابق آن مقرر شده اينکه در مورد امير انتظام، کميسيون حقوق بشر يک قطعنامه اي صادر کرده بود و 
بود که نبايد هيچ گونه تعرضي نسبت به کساني که با نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل همکاري 

دارند نبايد صورت بگيرد، آقاي اميرانتظام در پي يک مصاحبه دو مرتبه بازداشت شد و نسبت به 
  .بازداشت مجدد وي هم اعتراض شده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  
   و نگراني اسرائيل3زمايش موفقيت آميز موشك شهاب آ

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13 جمعه - راديو فردا -مسعود ملك 
اسرائيل و نيروهاي آمريكا در خليج فارس .  را با موفقيت آزمايش آرد3جمهوري اسالمي موشك شهاب 

 3رتاب آزمايشي موشك شهاب بنا به گزارش روزنامه هاآرتص، پ.  قرار مي گيرند3در برد موشك شهاب 
اين روزنامه . در گفته گذشته از موفقيت آميزترين آزمايش هاي موشكي ايران در پنج سال گذشته بود

اين روزنامه نوشت ژنرال موشه يالون، فرمانده ارتش .  آيلومتر است1100برد اين موشك حدود : نوشت
سيلوان شالوم وزير امور . ينباره گفتگو خواهد آرداسراييل هفته آينده با مقامات وزارت دفاع آمريكا در ا

خارجه اسرائيل گفت اميدوار است آژانس بين المللي انرژي اتمي ايران را تحت فشار بگذارد تا پروتكل 
  . آره شمالي است1 نوع اصالح شده ندانگ 3شهاب . الحاقي را امضا آند

  
  بوش و دادگاه نظامي زندانيان القاعده  

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13 جمعه -ايران خبرگزاري آار 
رود جزء شبكه تروريستي   جرج دبليوبوش، رئيس جمهور آمريكا اعالم آرد شش زنداني آه احتمال مي

  .توانند در برابر دادگاه نظامي از خود دفاع آنند  باشند مي
زنداني آه از نظر الملل ايلنا، به نقل از خبرگزاري آسوشييتدپرس اين شش   بين  به گزارش سرويس

  .واشنگتن جزء شبكه القاعده هستند
توانند در برابر دادگاه نظامي   به گفته يكي از منابع نزديك به آاخ سفيد، با توجه به اظهارات بوش مي

  .حاضر شوند
اند   اين مسئول بلندپايه آمريكايي در خبر خود اعالم نكرد آه اين افراد با توجه به چه معياري انتخاب شده

  .و در آجا محبوس هستند، در هر حال اين افراد آمريكايي نيستند
رود اين افراد جزء رهبران القاعده آه در حال حاضر در آمريكا محبوس هستند باشند و يا   احتمال مي
  . زنداني آمريكايي گوانتاناموباي باشند680اينكه جزء 

 

  راقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده ع،عراق رويدادهاي 
  

  آخرين رويدادهاي عراق
  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13 جمعه - راديو فردا –) بغداد(پيمان پژمان 

 ساعت گذشته يك سرباز آمريكايي آشته 24در سه حمله نظامي جداگانه عليه نيروهاي ائتالف ظرف 
ت گرفت، يك در حمله اي آه امروز صبح عليه يك اتومبيل نظامي در بغداد صور.  تن مجروح شدند11و 

ديشب نيز يك خمپاره در شهر بالد در شمالغرب بغداد شليك شد آه در آن . سرباز آمريكايي مجروح شد
 مليون دالر جايزه 25حمالت اخير درحالي صورت مي گيرد آه پل برمر ديشب . ده سرباز مجروح شدند

 مليون دالر 15 مبلغ جوايز مشابهي به. براي دستگيري يا تاييد آشته شدن صدام حسين اعالم آرد
  .براي دو پسر صدام حسين اعالم شده است

  
  يازده عراقي توسط نيروهاي آمريكايي آشته شدند
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  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13جمعه : خبرگزاري فارس
امروز يازده عراقي آه به آاروان نيروهاي آمريكايي حمله آرده بودند، توسط نيروهاي آمريكايي آشته 

  . شدند
يازده عراقي آه با نارنجك و سالحهاي سبك به : آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا امروز اعالم آردبه گزارش 

  . سوي آاروان سربازان آمريكايي حمله آرده بودند، توسط سربازان آمريكايي آشته شدند
  .  مايلي شمال بغداد رخ داد55اين حادثه در نزديكي بالد، 

  .  حمله به مردان عراقي، به سوي آنها آتش گشودندسربازان يگان چهارم پياده نظام آمريكا با
  . بر اساس گزارش ارتش آمريكا، هيچ يك از سربازان آمريكايي در اين حادثه زخمي نشدند

اظت از موزه بغداد بود، از ديگر سو ارتش آمريكا امروز از آشته شدن يك سرباز آمريكايي آه در حال حف
 .خبر داد

  
ي   حزب دموآرات آردستان به عنوان مسووالن تامين امنيت خطوط لولهنيروهاي پيش مرگ وابسته به

  . نفتي شمال عراق از سوي مقامات آمريكايي معرفي شدند
  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13جمعه 

 يك منبع موثق - چاپ قطر -ي الشرق  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اين  سعود بارزاني، رهبر حزب دموآرات آردستان و ديگر مقامات بلندپايهاعالم آرد طي نشست م

مرگ وابسته به اين حزب مسووليت حفظ امنيت خطوط  حزب با مقامات نظامي آمريكا نيروهاي پيش
  . ي نفت شمال عراق آه تا ترآيه و سوريه ممتد است؛ را به عهده گرفتند لوله

مرگ حزب دموآرات به عنوان نيروهاي امنيت  جانبه نيروهاي پيشطبق اين توافق دو« :اين منبع افزود
  ».اند؛ استقرار خواهنـد يافت مرزي در تمام مناطقي آه مورد هجوم مسلحانه قرار گرفته

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  واآنش ها به تعيين فرماندار جديد براي نجف

  2003 ژوئيه 4 -1382تير  13جمعه ): راديو فردا(علرضا طاهري 
شهر نجف داراي يک فرماندار جديد شده است، اما به رغم اين که تصاوير او بر سردر مغازه ها و 

فرمانداري تجف نسب شده، به نظر مي رسد نه کسي از ساکنين نجف او را مي شناسد، و نه آنکه 
شين نجف که مسئوالن آمريکايي او فرماندار پي. خبر انتصاب فرماندار شهروندي را به هيجان آورده است

  . را منصوب کرده بودند، اکنون به جرم آدم ربايي و سرقت بازداشت شده اند
 شهروندان نجف که از درب ورودي مرکز عمليات نظامي امريکا مي گذرند، با ):رايو فردا(فريبا مودت 

يک آموزگار بيکار . ن مي دهندنگاهي به تصوير حيدر مهدي مطار ميالي، فرماندار جديد با تلخي سر تکا
او هم . مي گويد، بايد عکس و نام او را برايمان پست مي کردند تا از هويت فرماندارمان مطلع شويم

در روز دوشنبه . مثل فرماندار قبلي که بازداشت شد، نه منتخب ما بلکه منتصب آمريکايي ها است
پيشين را که خود منصوب داشته بودند گذشته، نيروهاي اعتالف در عراق با شرمساري فرماندار 

مقامات آمريکايي در . بازداشت کرده و آقاي ميالي، معاون وي و فرماندار کنوني را در سمتش قرار دادند
او تنها موقتا به عنوان فرماندار نجف عمل مي کند تا انتخابات آزاد : مورد آقاي ميالي هم مي گويند

منابع دستگاه رهبري آمريکا در عراق، در توجيه .  خود را برگزينندبرگزار شود و مردم خود فرماندار شهر
وي هنگامي که کسي به آنان عنايتي نداشت به : اشتباهشان در مورد فرماندار پيشين مي گويند

اما . کمک نيروهاي ائتالف آمد و مقامات مسئول از سابقه و اقدامات پيشين وي اطالعي نداشته بودند
با .  ساخته اند که بازداشت وي، بر اعتبار نيروهاي ائتالف در نجف افزوده استدر عين حال خاطرنشان

وجود اين، بسياري از شهروندان نجف از اينکه درمورد انتخاب فرماندارشان با آنها مشورت نشده سخت 
ا به خاطر اقدامات غير قانوني اش، اين يک واقعيت است که فرماندار پيشين نه تنه. خشمگين هستند

اما فرماندار . بلکه به علت آنکه در نجف شيعه نشين اهل سنت بوده، چندان محبوبيتي نداشته است
شيخ مرتضي صدر، يکي از . شيعه مذهب کنوني نيز براي مردمش در هاله اي از ابهام قرار دارد

. جف را در يک جمله خالصه کرده استبرجسته ترين رهبران شيعه در عراق، احساسات شهروندان ن
. آمريکايي ها يک فرد را از سمتش برکنار کرده و فرد ديگري را به جاي او قرار داده اند: وي مي گويد

وي افزود که مردم عراق بايد در مورد قوانين اساسي، دولت، و رهبرانشان . اينها هر دو مثل هم هستند
 خارج از ساختمان مرکز فرماندهي آمريکا در شهر صف مي با وجود اين مردم نجف در. تصميم بگيرد

محمد عبدالعلي، . کشند تا بلکه برايشان در دستگاه رهبري آمريکايي شهر شغلي وجود داشته باشد
 سال پيش، يعني هنگامي که رژيم صدام حسين پدرش را اعدام کرد از 16يکي از آنها که شغلش را 

  . ها اينجا هستند، اميدوارم بتوان به بازار کار بپيوندمحال که آمريکايي: دست داد مي گويد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

آاري به تغيير رژيم در ايران : توصيه تحليلگر بين المللي روزنامه باستون گلوب به محافظه آاران آمريكا
  نداشته باشيد

  2003ژوئيه  4 -1382 تير 13جمعه ): راديو فردا(سياوش اردالن 
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 مرداد در ايران، آتاب تازه اي در آمريكا منتشر شده است آه با الهام از آن روزنامه 28در آستانه سالگرد 
  . باستون گلوب به دولت آمريكا توصيه مي آند از تغيير رژيم ايران خودداري آنند

 مقاله نويس امور بين HDS Greenwayروزنامه باستون گلوب در مقاله اي از ): راديو فردا(بهنام ناطقي 
 مرداد رفته است به مناسبت انتشار کتاب تازه اي در اين باره در 28المللي خود به پيشبازسالگرد واقعه 

 All The Shah's Men: A American ، به نام Stepen Kinzerآمريکا به قلم نويسنده نيويورک تايمز آقاي
Coup and the Roots of the Middle East Terrorهمه مردان شاه«:  که عنوان فارسي آن مي شود :
  » کودتاي آمريکائي و ريشه هاي ترور در خاورميانه

مرداد که طي آن حکم عزل محمدمصدق از نخست وزيري ايران توسط فرستاده شاه به او ?? واقعه 
  . ابالغ زد هواداران شاه قيام ملي و هواداران مصدق کودتاي آمريکائي قلمداد کردند

ي گرين وي در مقاله خود در روزنامه باستون گلوب در باره اين کتاب مي نويسد هري ترومن، رئيس آقا
جهموري وقت آمريکا که قهرمان اصلي اين کتاب است، به شدت در برابر فشار انگليسي ها براي 
  . ودمبارزه با مصدق مبارزه مي کرد زيرا مصدق به شدت با کنترل نفت ايران بدست انگليس مخالف ب

اما با روي کارآمدن آيزنهاور و رسيدن جان فاستر داالس به مقام وزارت امورخارجه آمريکا فضاي فکري 
واشنگتن دگرگون شد و آمريکائي ها، که مصدق به آنها اطمينان کرده بود، در ايران سفارتخانه داشتند 

ت، نوه رئيس جمهوري سابق در حاليکه مصدق انگليس ها را از ايران بيرون کرده بود و کرميت روزول
موفق شد با هزينه اندکي کودتائي به راه بياندازد که در کتاب هاي قصه هم نظيرش يافت نمي شود و 

  . براي اين کار از سازمان سيا مدال گرفت و وينستون چرچيل او را تقدير کرد
وي در ايران و براي بسياري، عزل محمد مصدق موفقيتي براي سياست جلوگيري از نفوذ اتحاد شور

 ساله همکاري ايران و آمريکا بود اما آقاي کينزر در 25خليج فارس دانسته مي شود که شروع کننده 
کتاب جديد خود بحث مي کند که مي توانست ايران را به يک دمکراسي بالغ تبديل کند چنان ميراثي 

مريکائي به گروگان گرفته  ديپلماتهاي آ1357باقي گذشت که بعد از سقوط شاه در اثر انقالب سال 
  . شدند تا حادثه مشابهي تکرار نشود

 مرداد مي گذرد، رامسفلد وزير دفاع 28اقاي گرين وي مي نويسد امروزدر حاليکه نيم قرن از واقعه 
در حاليکه تغيير رژيم . آمريکا و ساير محافظه کاران اطراف او از تغيير مجدد رژيم در ايران صحبت مي کنند

به خاطر خستگي جوانان ايران از حکومت ديني رخ خواهد داد و آنها براي تغيير حکومت ايران به در ايران 
  .کمک دولت بوش نياز ندارند

  
مساله قرارداد ميدان نفتي آزادگان و پروتكل الحاقي دو موضوع جدا از هم : يك آارشناس مسائل نفتي

  است
  زادگان صرف نظر آنند  ميدان نفتي آتوانند به راحتي از قرارداد توسعه  ها نمي  ژاپني

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13  جمعه -خبرگزاري آار ايران 
به نظر مي رسد فشارهاي اخير آمريكا بر روي آشورهاي اروپايي و همچنين ژاپن در رابطه با فعاليت 

 به راحتي از قرارداد توانند  هاي اقتصادي با ايران، اثرات منفي خود را به جاي گذارده، اما ژاپني ها نمي
  .زادگان صرف نظر آنند توسعه ميدان نفتي آ

دآتر محمد علي خطيب استاد دانشگاه و آارشناس مسائل نفتي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري 
قرارداد ميدان نفتي آزادگان منابع بسياري را نصيب ژاپني ها : با بيان اين مطلب گفت , ايلنا   ,آار ايران 

  .و آنها نمي توانند به راحتي از اين پروژه صرفنظر آنندآند   مي
قطعا توسعه اين ميدان به دليل مشترك بودن با عراق براي ما بسيار مهم است و : دآتر خطيب افزود 

اما آنچه در اين ميان مهم بنظر مي   , تاخير در اجراي پروژه، اثرات منفي خود را بر جاي خواهد گذاشت
  .ارداد توسعه ميدان نفتي آزدگان و امضاي پروتكل الحاقي استرسد ارتباط دادن قر

بايد بپذيريم آه آمريكا از حربه پروتكل الحاقي براي تحت فشار قرار دادن : اين استاد دانشگاه تصريح آرد 
ما بايد روشن آنيم آه آيا مي خواهيم ژاپن و آشورهاي اروپايي را در آنار . ايران استفاده آرده است

  .قرار دهيم و يا راه حل منطقي ارتباط خود را با آنها ادامه دهيمآمريكا 
هاي ايران با وجود تحريم هاي آمريكا، استفاده از تضادهاي موجود   به گفته وي يكي از بزرگترين موفقيت

  .در آشورهاي صنعتي براي عقد قراردادهاي بزرگ است
 ها مبني بر لغو قرارداد ميدان نفتي آزادگان وي در رابطه با موضع وزارت نفت در خصوص اظهارات ژاپني

اگر وزارت امور خارجه در اين مورد تصميم منطقي مبتني بر منافع اقتصادي نگيرند، طبعا در اين : افزود 
ينده، بازنده اصلي ايران خواهد بود زيرا آشورهاي دارنده تكنولوژي نفت محدودند   قرارداد و قراردادهاي آ

  .از خود دور آنيمو ما نبايدآنها را 
در شرايطي آه فشارهاي آمريكا بر روي ايران افزون شده و حتي برخي از شرآاي : دآتر خطيب گفت 

مان در قراردادهاي خود با ايران محتاطانه برخورد مي آنند، هرگونه تعلل از سوي ايران به   تجاري اروپايي
  .معناي ضرر و زيان خواهد بود

  
  گوناگون

  
   شنبه قلعه بابک و وقايع و مسائل حاشيه ای آن  ۵مراسم شامگاه گزارش کاملی از 
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  گزارشی از قلعه بابک  
   شنبه تا صبحگاه جمعه بيدار خواهد ماند۵آذربايجان از شامگاه 

 استثنایی این شب بيدار خواهند  شنبه شب صدها هزار نفر در قلعه بابک جهت شرکت در مراسم۵
  .ماند

 آذربایجانيان با شب زنده داری در حریم قلعه بابک خواهند کوشيد تا صدای عدالت خواهی و آزادیجویی 
  .خود را به گوش تمام ملت ایران و همچنين ملل جهان برسانند

ری اسالمی به رعایت هدف از برگزاری این مراسم خيره کننده دعوت تمام دولتهای جهان به ویژه جمهو
  . حقوق بشر و االخص حقوق اقوام و ملل ایرانی است

در روزهای سيزدهم و چهاردهم تير ماه بسياری از ايرانيان آکاه و عدالت طلب خود را آذربايجانی خواهند 
  دانست 

 تير ماه در قلعه بابک تجلی خواهد یافت آنچنان مورد توجه ١۴ و ١٣حماسه عظيمی که طی روزهای 
قرار گرفته است که بسياری از ایرانيان غير ترک با آرزوی سفر به کعبه بابک خودرا همراه با آذربایجانيان 

  .خواهند دانست
گفته می شود در  ایميلهای متعدد به سایتهای آذربایجانی و نيز پيامهای تلفنی که از سراسر ایران به 

ی آنان نيرز منعکس گردیدیه است  بسياری از دفاتر برخی از نشریات استانی شده و در پيامهای مردم
ايرانيان آکاه و عدالت طلب  و مخالف نژاد گرایی اعالم کرده اند که ما با افتخار همزمان با روزهای 

  .برگزاری مراسم قلعه بابک خود را آذرابيجانی خواهيم دانست
----------------------------  

  انتشار تکفير نامه هايی برای بابک
در . ه می شود در اکثر شهرهای آذربايجان تکفيرنامه هايی برای بابک خرمدين منتشر شده است گفت

اين تکفير نامه ها که به ادارات دولتی نيز ابالغ گرديده به فتاوی آقايان مکارم شيرازی و موسوی اشاره 
  .شده است

هايی با کارمندان موافق مراسم با ارسال اين تکفيرنامه ها به ادارات به نظر می رسد احتماال  برخورد
  .قلعه بابک صورت خواهد گرفت

اما خبر می رسد به رغم انتشار این تکفيرنامه ها تعداد کارمندانی که قصد سفر به قلعه بابک دارند  در 
  . مقایسه با سال قبل افزایش چشمگيری داشته است

----------------  
  افزایش فشار عليه فعاالن آذربايجانی 

ی از شهرها با احضار فعاالن آذربايجانی از آنها خواسته شده است تا با دادن تعهد اعالم کنند که در برخ
  .در ايام برگزاری مراسم قلعه بابک از شهرهای خود خارج نخواهند شد

همچنين آنها مجبور به قرايت متونی شده اند که به شدت بابک خرمدين را هدف انواعی از تهمتها و 
  .داده استاهانتها قرار 

  بسياری از خانواده های آذربايجانی به محض اتمام کنکور عزيزانشان به قلعه بابک سفر خواهند کرد.
بسياری از خانواده ها مترصد اتمام . شنبه کنکور علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد۵روز 

  .بر ا ی حرکت به قلعه بابک هستند.کنکورعزيزانشان 
----------------  

  اهالی روستاها نيز همانند شهرها در شور سفر به قلعه بابک به سر می برند
اخبار رسيده از  برخی از روستاهای واقع  دشت مغان و آستارا واردبيل و خياو و نيز قوشاچای  حکايت 
  .از آن دارد که جوانان روستايی همانند جوانان شهري با ميل گسترده آماده سفر به قلعه بابک هستند

ين در حالی است که فشار های رسمی  در روستا ها برای عدم سفر به قلعه بابک از شهرها بيشتر ا
  . مشاهده ميشود

آذربايجان در قلعه جمهور سخن خواهد گفت دنبال انتشار تکيفرنامه هايی در روزنامه های افراطی و نيز 
ا در قلعه بابک با ملت سخن بيانيه هايی در سايتهای شووونيستی نخبگان آذربايجان قصد دارند ت

  .بگويند
 آذربايجان سخن می - شنبه و صبح روز جمعه بر اساس منشور۵آنان اعالم کرده اند در مراسم شامگاه 

 تحليل ملت آذربايجان را از مراسم قلعه بابک ارايه خواهند کرد و خواستار برقراری  نظام فدرال در -گويد
  .طيون مذهبی و نيز نژاد گرايان آريايی خواهند شدايران و مبارزه آرام فرهنگی با افرا

--------------------------  
شورای شهر کليبر خواستار عدم حضور لباس شخصی ها درمراسم روز جهانی بابک خرمدين شده 

  است
بر اساس خبرهای رسيده از قلعه بابک نيروهای انتظامی و نيز لباس شخصی در حال بازرسی دقيق 

  .اريهای عازم به قلعه هستنداتوبوسها و سو
گزارشهای رسيده حکایت از آن دراد که  اعضای شورای شهر کليبر خواهان خروج نيروهای لباس 

  .شخصی از حریم  قلعه بابک هستند
تاکنون تنش ویژه ای ميان مردم و  انبوهی از نيروهای انتظامی و لباس  شخصی  حاضزر در محل 

  . گزارش نشده است
  !تبديل به دقيقترین پليس راه جهان شده استپليس راه اهر 
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 کليبر با دقت تمام مشغول بازرسی و در -گفته می شود در طول راههای منتهی به کليبر پليس راه اهر
  .واقع معاينه فنی خودروهای عازم به کعبه باک هستند

.... ف پاکنها  سالم بودن چراغهاوبسته بودن کمربندها و داشتن الستيک زاپاس و خوب کار کردن بر
همه وهمه مورد توجه پليس راه قرار دارد و عدم تایيد مسایل فنی اتوموبيلها می تواند موجب توقفهای 

  !چند ساعته گردد
اما به رغم اين توقفهای طوالنی  مسافران قلعه عدالت خواهی از اينکه می بينند به مناسبت برگزاری 

ظايف محوله همانند پليسهای مدرن کشورهاي اروپايی  کليبر در انجام و-اين مراسم پليس راه اهر 
  .عمل می کنند بسيار خوشحالند

   
  کليبر نگين ايران است

به دستور شورای شهر کليبر هزارن پالکارد با مضامين مختلف نوشته شده و در طول جاده ها و خيابانها 
  :نصب شده است

  .کليبر نگين ايران است
  آذربايجان مهد شهيدان

  م آذربايجان آنا يوردو
  پاينده باد ايران 

  .آذربايجان سر ايران است
  ...چوخ خوش گليبسينيز 

  
  گزارش کامل

 شنبه  جمعيت غير قابل شمارشی از هویت طلبان آذربایجانی در صدها همايش کوچک و ۵شامگاه 
تلف بزرگ در منطقه ای به وسعت دهها کيلومتر از قاال درسی تا هتل بابک به اجرای ميتينگهای مخ

  .پرداختند
در اين ميتينگها که در اطراف اجاقهای پر شعله آتش برگزار می شد بر خواسته های ملل ايرانی به ويژه 
اکثريت ترک کشورمان تاکيد شد و سخنرانان خواهان اجرای سريع اصل آموختن به زبان مادری در همه 

  .دندسطوح ودر تمام رشته ها ی تحصيلی در عموم مناطق دوزبانه کشور ش
در پايان يکی از ميتينگهای اصلی که در محوطه هتل بابک برگزار گردید قطعنامه ای به سه زبان ترکی و 

  .انگليسی و فارسی قرایت با تشویق شدید حضار روبرو گردید
مورد !   در این قطعنامه منشور آذربایجان سخن می گوید و نيز اعالميه ها و کنوانسيونهای بين المللی

   گرفته بود و بحث فدراليسم از مهمترین اصول آن تلقی می گردیدتوجه قرار
-----------------------------------------------------  

  رقص مشعلها در قلعه بابک 
دهها مشعل در قلعه بابک به نشانه تقدیر از شعله های هزارساله  آزادیخواهی و عدالت   شامگاه روز 

  . و آزاديخواهان رقصيد شنبه در دستان هويت طلبان۵
هر ساله در  قلعه بابک مراسم رقص مشعلها در يادبود آتشهای برافروخته قشون بابک برگزا می شود و 

  .زا صحنه های خيره کننده ای برخوردار است
-----------------------------  

  !آهنگران در قلعه بابک
قوی ای که توسط اردوگاه تازه تاسيس همزمان با برگزاری مراسم  قلعه بابک بلندگوهای بسيار 

نيروهای انتظامی در محوطه پایين هتل بابک کار گذاشته شده اند اقدام به پخش نوحه آقای آهنگران با 
  .صدای بلند کرده اند

اين در حالی است که نيروهای انتظامی از حمل هرگونه بلند گو توسط مردم ممانعت نموده وسايل 
  .صوتی را توقيف می کنند

-----------------------------  
  اتوبوسهای مسافران قعه بابک را از سه راه اهر بر گرداندند

بر اساس گزارشهای رسيده نيروی انتظامی به بهانه غير قابل عبور بودن جاده برای اتوبوسها به خاطر 
  .حضور گسترده سواريها مانع از عبوروسایل نقليه عمومی  از سه راه اهر شده است

 به مسافران اعالم کرده اند می توانند یا به شهرهای خود برگردند ویا  در سه راه از اتوبوسها پياده آنها
  !شده سوار ماشينهای شخصی شوند

  .اما احتماال دهها اتوبوس برگشت داده شده اند.تعداد اتوبوسهای برگردانده شده روشن نيست
------------------------------------  

  .بوس بازداشتی قلعه بابک آزاد شدندمسافران اتو
 ٨این افراد پس از <در پی تجمه و شعار دادن صدها تن از هویت طلبان برای آزادی افراد دستگير شدگان

  ساعت
  . بازداشت بدون تنش ویژه ای آزاد شدند

  .گفته می شود برخورد با این افراد از جانب تيروهای انتظامی مناسب بوده است
----------------------------  
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  در قلعه بابک بانوان و دوشيزگان دوشادوش مردان و پسران شرکت کرده اند
  .حضور گسترده بانوان و دوشيزگان همراه با مردان و پسران خويشاوند باعث حيرت گرديده است

  .اين امر سبب شده تا در بسياری از سخنرانيها از استقامت زنان ترک در طول تاريخ حکايتها نقل شود
تومروس آنا و نيگار و هجر و سارا و زينب پاشا و تئللی زری و سريه و مدينه گلگون و مرضه اسکويی و 

  همسر وفادار 
و پر تمحمل نماد مقاومت جهان مرحوم صفرخان قهرمانی از جمله  نامهایی هستند که برزبان  

  .سخنرانها رانده می شوند
--------------------------------  

  ن کاريکاتورهای اهانت آميز در قلعه بابک مشاهده شد
این .تعدادی کاريکاتور به شدت اهانت آميز عليه ترکهای آذربايجان در قلعه بابک مشاهده شده است

کاریکاتورها که به نظر می رسد شب هنگام از ارتفاعات به سمت محوطه قلعه پرتاب شده است موجب 
  . استبروز خشم و نفرت شدید عليه شوونيزم گردیده

گفته می شود قبل از برگزاری مراسم قلعه بابک تلویزیونها سلطنت طلب در مورد شرکت کنندگان این 
  .مراسم اهانتهای رکيکی بر زبان رانده بودند

--------------------------------  
   هنرمندان اردبيلی در قلعه بابک حماسه آفريدند

شده اردبيلی با حضور فعال در قلعه بابک و اجرای گفته می شود جمع بزرگی از هنرمندان شناخته 
نمایشنامه های منظوم و آهنگين هزاران تن از جمعيت حاضر را مجذوب محتوا و شکل اجرای تاترهای 

  .ملی خود کردند
  .تم اصلی این نمایشها تاریخ ترکان آذربایجان و نيز کتاب جاودان ده ده قورقود بوده است

اتر جذاب به رغم حضور سنگين نيروی انتظامی و مشکالت عدیده فضای باز تماشاچيان می گویند این ت
  .انجام شده است

 ------------------------------  
  تجلی  ارزشهای اخالقی در قلعه بابک 

  .حاضران در مراسم قلعه بابک  از تجلی ارزشهای اخالقی در قلعه بابک سخنها می گویند
نی و پایبندی به مالکهای دینی و نيز صيانت از محيط زیست از  رعایت نظم و تجلی ارزشهای انسا

  .ویژگی های اصلی شرکت کنندگان در این مراسم بوده است
گفته می شود برخی از جوانان با تشکيل گروههای ویژه اقدام به کمک رسانی به سالمندان و توزیع آب 

  ندو امداد به مصدومان احتمالی  نيز جمع  آوری زباله ها کرده ا
--------------------------------  

  یورش به سوی قلعه جمهور آغاز شده است
 بر اساس آخرين گزارشهای رسيده صدها هزار تن از هويت طلبان آذربايجانی راهپيمايی عظيم و 
  .پرشکوه خود را به سوی صخره بذوقلعه جمهور و آشيانه عقاب آزادی و ارک عدالت آغاز کرده اند

  .از چهار سوی به سمت قلعه در حال حرکت استسيالب جمعيت 
  .معروف به هزار پله تعيين شده استمهمترسين مسير حرکت به قلعه از پای پله های هتل 

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003جوالي -5 | 1382تير 14 شنبه -روزنامه اعتماد 
 دو آشور   مناسبات  در نتيجه د آه دا  انجام  مذاآراتي  شوروي  مسكو نيز سفر آرد و با سران بزاز به

   آردها مشارآت  امور آشور به  آند و در اداره  را حل  عراق  آردستان  آرد مشكل او تالش.  شد دوستانه
 اما در   داشت  مبذول  انتخابات  آشور و برگزاري  به  عادي  وضع  اعاده  براي هايي  تالش بزاز حتي. دهد
  گرا و در عين  و غرب  معتدل  از اندازه  او را آنار بگذارد، زيرا بيش  فشار آوردند آه  عارف  به ، نظاميان فرجام
   نظاميان  آه ديد، در حالي  مي  اقتصادي  را از ديدگاه  عراق  و مسائل  مشكالت  بود و همه ،اقتصاددان حال
 باشند و  ها در حرآت  وزارتخانهها و  سربازخانه  بمانند، ميان  باقي  بر سرير قدرت  داشتند همچنان ميل

  .  آورند  هيجان  را به  بكوبند و مردم  اسراييل  و نابودآردن  عربي  و اتحاد و امت  انقالب  بر طبل هرچندگاه
   موضع  را به  اجرا آرد و نظاميان ها را تا حدودي  برنامه  بود اين  نظامي  آه وزير بعدي ، نخست  طالب ناجي
  .  آشاند رضايت

،   آرام او مردي.  نبود  سياست  اهل ،چندان  برادرش ، برخالف  محمد عارف سرلشگر عبدالرحمن
   خودش  حال  اگر او را به  بود آه  در امور نظامي  تحصيلكرده يي  و تا اندازه يي  حرفه ،نظامي معتدل
 و اگر  دانست  مي آافي عمر خود   بقيه  تمام  را براي  ستاد ارتش  رياست  پست گذاشتند، همان مي

 در   نظامي  عالي  يا وابسته  سفارت  با احراز پست خواست  مي دادند،دلش  او مي  اختيار را به بازهم
  .  دور شود  عراق  زاي  توفان ، از محيط  يا فرانسه  يا آلمان انگلستان
در .  گماشتند  جمهوري  رياست  به1345   ارديبهشت\ 1966   سال  اصرار در اواخر آوريل  او را به اما ديگران
   همراه  به  و آرامش  سكون  او تا حدودي  نامند و عجالتايافت  را نمي  ديگريص، گماشتند، زيرا شخ حقيقت
   در اين اما عراق. 1347   تا تيرماه1345   بود،از ارديبهشت  او بسيار آم  جمهوري  رياست مدت.  داشت
 شور   همه  آن  از سرها افتاد آتش  انقالبي  گراييد، شور و تب  عادي  وضعيت ش آرام  به  از پيش  بيش مدت

  .   فرونشست رفته  رفته خواهي و شر و وحدت
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  يي  را تا اندازه  عراق  بود، اما مقتضيات  تجربه  بسيار آم  در امور سياسي ، مانند برادرش  هم محمد عارف
  ،از سال  آوتاه  مدت در همان. تر شد آارتر و محتاط  محافظه رفت جلو   رو به  زمان آرد و هرچه  مي درك

  ، با آن  آشور عراق  اداره  بودند آه  فهميده  عراقي ، نظاميان1345 \ 1966   تا سال1337 \ 1958
  به)  ناصر طرفداران(ها   ناصري  خواستهاي  به  دادن تن.   نيست ، آار آساني يي  و قبيله  نژادي چندگانگي

 در   از قرنها استحاله ، پس ش. ه1311 \   ميالدي1932   از سال  تازه  آشور آه  استقالل شدن  زايل بهاي
   دست  خود به  سرنوشت  بود و سپردن  پديد آمده  عالم  جغرافياي  صفحه ، روي  عثماني  امپراتوري اندرون
  .  خواهد شد رفتند، تمام  شمار مي  به  آفريقايي و  قبطي  نبودند، بل  عرب  چندان  آنها هم  ديگر آه آشوري
   آنان ساني  تمساح ، سياست  آنان  براندازي هاي  توطئه ها، به  در برابر آمونيست  و مماشات سكوت

  . شد  مي منتهي) طلبد  مي  بيشتري هاي شود و باز لقمه  بخورد سير نمي  لقمه  هرچه تمساح(
   و حفظ  ايجاد موازنه  حال  اما در عين  غرب  به  متمايل يي  و تااندازه  مستقل جديد تقريبا ، سياست بنابراين
 خود،   شمالي  و همسايه  خود،ايران  شرقي  با مسكو را اتخاذ آرد و با همسايه  پيشين  روابط همان
 .  گشود  در دوستي ترآيه

  
  آند     ساعت يك نفر در ايران خودآشي مي3هر

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13  جمعه - خبرگزاري آار ايران
دآتر معتمدي مدير آل دفتر آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري 

  ». نفر در ايران خودآشي مي آنند3000ساالنه « : آار ايران، ايلنا، اعالم آرد
 آشي در ايران اتفاق مي افتد اما اگرچه آمارهاي غير رسمي حكايت از آن دارد آه هر ده روز يك خود

به ) هر ده روز يك نفر( دآتر معتمدي مدير آل دفترآسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي با انكار اين آمار
 نفر 5 درصد، هزار نفر، درسال است، 5رقم خود آشي در آشور ما « : آند  اي بزرگتر اشاره مي  فاجعه

خودآشي ) ساعت يك نفر3هر (ر در جمعيت آل ايران در سال  نف3000درصد هزار نفر يعني اينكه حدود 
  »مي آنند

شود منتشر نشده است اما به گفته   اگرچه آمار دقيقي از تعداد خودآشي هايي آه منجر به مرگ مي
ها علت مرگ   دآتر معتمدي به دليل مذموم بودن عمل خودآشي در بين ايران، حتي برخي خانواده

  .آنند  عي اعالم ميفرزندان خود را مرگ طبي
اما روند روبه افزايش آمار برخي از آسيب ها و اختالت اجتماعي نشان از آن دارد آه هنوز متوليان امور 

  .ها رو به افزايش است  اند از هزار توي مشكالت راه چاره اي بيابند و تعداد خودآشي  اجتماعي نتوانسته
 48اند و    ميليون نفر از جوانان آشورمان افسرده4همچنين آمار غير رسمي ديگري حكايت از آن دارد 

  ".اي آاش به دنيا نمي آمديم" اند  درصد جوانان در يك نظر سنجي گفته
آن هم جو نا اميدي بر اساس . آنم  من تا اين حد نا اميدي و ياس را تاييد نمي« : گويد  دآتر معتمدي مي

 48اني آه براي ديدن فوتبال به استاديوم مي روند، حدس و گمان، مثًال آيا مي توان گفت ازصد هزار جو
  ».در صدشان نااميدند

  اما افسردگي فراگير جوانان با توجه به چشم انداز تحصيلي، شغلي پيش روي آنان بسيار جدي است، 
دآتر اصغر دادخواه روانشناسي و استاد دانشگاه علوم بهزيستي در ارزيابي وضعيت فعلي اميد به 

منحني اميد به زندگي درجوانان در حال حاضر سير نزولي دارد و به خط قرمز « :  مي گويدزندگي جوانان
  ». اين مساله بايد سياستگذاران امور جوانان را به فكر وا دارد. و بحران رسيده است

تواند خطر ساز باشد و عالوه بر   به اعتقاد اين روانشناس نزديك شدن منحني اميد به زندگي به آف مي
  .ايش تعداد خود آشي ، زمينه بزه هاي مختلف را در جامعه به وجود آوردافز

اي دارد و بر   اميد به زندگي پرسشنامه« :گويد  دآتر اصغر دادخواه درباره ميزان نا اميدي در جوانان مي
ن اي. اساس آنچه آه اخيرًا وزارت بهداشت و درمان اعالم آرده، روند اميد به زندگي رو به افزايش است

توان   اما منحني اميد به زندگي را مي. آند  واقعيت در افزايش ميانگين سني زنان و مردان نمود پيدا مي
در گروه جوانان . نوجوانان و جوانان و بزرگساالن بررسي آرد, در گروههاي مختلف سني مانند آودآان

ي جوانان آافي و مناسب چرا آه برنامه ها. بعيد نيست اين منحني روندي رو به پايين داشته باشد
  »  .نيست

ها و اينكه جوانان ايران خود را با جوانان دنيا مقايسه مي   دآتر داد خواه با در نظر گرفتن فراگيري رسانه
از طرفي عناصر مهم . در چنين مقايسه اي ميزان اميد به زندگي آاهش مي يابد« :آنند، مي گويد

، اشتغال و گذران اوقات فراغت است آه از اين نظر با توجه براي ايجاد اميد در جوانان تحصيل همگاني
  ».به امكانات محدود جوانان دچار ياس مي شوند 

نبايد برنامه . برنامه هاي مخصوص جوانان بايد متناسب با روحيه آنان و به روز باشد« :وي مي افزايد
همچنين برنامه ها نبايد تك .  بمانند ريزان خود را به ايران محدود آنند و از نكات مورد توجه در دنيا باز

  ».قطبي و فقط مبتني برمسائل ايدولوژي باشد 
دآتر سيد حسن حسيني جامعه شناس استاد دانشگاه تهران از نبود آمار دقيق و درست گله مند 

اما نمي تواند اين . است وي ميزان آمار خودآشي را با توجه به آمار رسمي عادي ارزيابي مي آند
اما معتقد است .  در صد جوانان را آروز آرده اند اي آاش به دنيا نمي آمدند را قبول آند48 آه گفته را

هر چه به جلوتر مي رويم مردم ما با آم و آيف « يكي از علت هاي اين آرزو پديده جهاني شدن است 
تصادي در از طرفي به دليل مشكالت اق. زندگي مردم در ديگرآشورها و جوامع بيشتر آشنا مي شوند
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هر چه اميد در جامعه . انسان نيز به اميد زنده است. آمد مردم پاسخگوي نياز هاي روز مره آنان نيست
  ».آمتر شود ،ميزان پايندي ها نيز آاهش مي يابد 

ما جلوي رسانه ها را آه نمي توانيم بگيريم پس راه حل معقولش « :دآتر حسيني در ادامه مي گويد
ايران آشور ثروتمندي است و تنها نيازمند يك مديريت . اه همگاني پيش برويم اين است آه به سمت رف

جاي تاسف است آه با اين همه ثروت . مناسب آه ثروت طبيعي را مورد بهره برداري قرار دهد، هستيم
  ."و منابع طبيعي چنين فقر گسترده اي داريم 

 بخش جامعه ايراني ندانسته و مي گويد حسيني هيچ برنامه و طرحي را آه از بيرون ارائه شود، نجات
مسووالن بايد بحث آنند ببينند چه سياستي براي رفع مشكالت اقتصادي و اجتماعي مناسب تر « : 

  ».است نه اين آه بحث ها فقط بر سر بي ديني و با ديني آدم ها باشد
ادامه اين نا بساماني « :يداو بسياري از نارضايتي ها را ناشي از شرايط روز مره مردم دانسته و مي افزا

  ».ها موجب از هم پاشيدن شيرازه جامعه خواهد شد
 

  گرايانه ندارد شدن، آارآردي واقع نگرش قطبي به مفهوم جهاني
  2003 يهژوئ 4 -1382  تير13 جمعه

ي  بندي سياه و سفيد و نگرش قطبي به مقوله تقسيم: يك استاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت
  . گرايانه ا آارآرد ايدئولوژيك دارد و نه واقعشدن صرف جهاني

ها و عضو هيات علمي دانشگاه در  دآتر محمدمهدي فرقاني، رييس مرآز مطالعات و تحقيقات رسانه
، ضمن بيان مطالب فوق به )ايسنا(وگو با خبرنگار سرويس ديدگاه خبرگزاري دانشجويان ايران  گفت

انتقادنگرها اين واژه را :  اشاره آرد و گفتGLOBALIZATIONي  ي واژه آارآرد و مفهوم سياسي دوگانه
شدن ياد  هاي غيرانتقادي از آن به عنوان جهاني آنند و ديدگاه سازي تعبير مي به مفهوم جهاني

دانند و آساني آه رويكرد  سازي را يك پروژه مي انتقادنگرها جهاني: توان گفت آنند، به عبارتي مي مي
آه چگونه اين واژه را  بنابرآنچه ذآر شد، اين. بينند عنوان يك فرآيند يا پروسه ميمثبت دارند آن را به 

  .آنيم تعريف آنيم، مبتني بر اين است آه از آدام منظر به اين پديده نگاه مي
ي  شدن فرآيند تحول در همه جهاني: هاي فوق پرداخت و افزود وي در ادامه به تشريح هر آدام از ديدگاه

آند آه طي آن به  گي اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي را تبيين ميهاي زند شيوه
گيري است، به اين معنا آه  ي جهاني در حال شكل نوعي وابستگي متقابل فزاينده“ آنتوني گيدنز“قول 

  .شوند جوامع هر روز بيش از پيش به يكديگر وابسته مي
بايد با تكيه  اين رويكرد مي: نوعي اجبار دانست و تصريح آردشدن را  وي در ادامه ورود به فرايند جهاني

  .بر خالقيت و مشارآت فعال صورت گيرد
سازي نوعي  جهاني: سازي پرداخت و اظهار داشت اين استاد دانشگاه در ادامه به تبيين مفهوم جهاني

 مسوول به نام ي عمودي است و طبق تعريف، اين پروژه همواره يك متولي و  تحميل و رابطه اجبار،
آمريكا دارد آه به نوعي، عمال دستور آن به آشورهاي ديگر و به خصوص آشورهاي در حال توسعه 

ي استعماري يا نواستعماري و نوامپرياليستي در اين رابطه  شود و به عبارتي نوعي رابطه ديكته مي
  .نهفته است

:  نگاه سومي نيز به اين واژه داشت، افزودتوان وي با اشاره به اين مطلب آه در آنار اين دو ديدگاه مي
آگاه با  اين است آه اين پديده در راه است و ما به طور ناخود نگاه سومي آه ما نبايد از آن غافل شويم، 

اثرات و تبعات آن مواجه خواهيم شد چه به اين پديده به عنوان پروسه بنگريم و چه پروژه، به هر حال 
ه قرار داريم و ناگزيريم اين پديده را بشناسيم و به نحوي فعال و خالق با آن مادر آانون و بطن اين پديد

  .برخورد آنيم
آفريني آنها در جريان اين  ي آن با نقش ي علمي آشورها و رابطه فرقاني در ادامه با اشاره به توسعه

ا نباشد، بايد در جهت اش با اين پديده، منفعل و پذير براي اينكه يك آشور در جريان رويارويي: پديده گفت
المللي است و تنها زباني  ي علمي گام بردارد و به عبارتي از آنجا آه علم زبان بين رسيدن به توسعه

گيري  ي اول بايد به شكل تواند در تحقق اهداف موثر باشد، در وهله فهمند و مي است آه همه آنرا مي
  .باور و نگرش علمي، درسطوح مديريتي توجه داشته باشيم

بندي سياه و سفيد يا به عبارتي قطبي اين پديده صرفا آارآرد ايدئولوژيك  تقسيم: وي در ادامه گفت
شدن صرفا تهديد است يا به تمامي، فرصت  توان گفت آه جهاني دارد و نه واقع گرايانه، بنابراين نمي

مل آنيم و ابتكار عمل شود با هوشياري ع ي ما به اين پديده باعث مي بينانه شود، نگرش واقع تلقي مي
  .در اين زمينه را از دست ندهيم

ي اطالعاتي جهاني  شدن و ارتباط آن با جامعه هايي آه جهاني اين استاد دانشگاه در ادامه به فرصت
شدن اين است آه  يكي از جهات مثبت جهاني: آورد، اشاره آرد و گفت براي آشورها به ارمغان مي

آيد، به عبارتي هر فرهنگ و آشوري آه معتقد  رهنگي، به وجود ميي جهاني براي هر ف امكان عرضه
ها و نظامي ارتباطي و با استفاده از  آيد آه از طريق رسانه است پيامي دارد، شرايطي برايش پديد مي

با مخاطب خود ارتباط تعاملي و دوسويه  تواند  آوري اطالعات، بدون اعمال آنترل و نظارت چندان، مي فن
  .دبرقرار آن

ي جهاني اشاره آرد  ي اطالعاتي در عرصه گيري دموآراسي ديجيتالي در جامعه وي در ادامه، به شكل
آورد آه دانش، اطالعات و عقايد بيش از هر زمان ديگري  شدن اين فرصت را به وجود مي جهاني: و گفت

حتي به انتقال آيد آه انسانها به را به عبارتي اين امكان به وجود مي. به مشارآت گذاشته شود
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هاي سنتي قابل اعمال است،  ديدگاهها و عقايد خود بپردازند و اين دقيقا با آنترل شديد آه بر رسانه
  .آورد وضعيت متفاوتي را پديد مي

بر،  ها و يا آانالهاي ارتباطي باعث شده است آه آنترل آنها بسيار دشوار و هزينه چرا آه تكثر رسانه
  .شود

هاي خود با ديگران وارد تعامل شوند به نوعي  ه افراد از طريق بيان عقايد و ديدگاه اينك :وي يادآور شد
ي  يابند آه تامين بخشي از حقوق شهروندي و ايجاد جامعه آزادي بيان در محيط مجازي نيز دست مي

مدني مجازي از دستاوردهاي آن است، به طور خالصه، بايد گفت آه ايجاد چنين فضايي به افزايش 
  .شود ي انسانها منجر مي  ناطقهقدرت

: رساني را نيز يكي ديگر از فرصتهاي جهاني شدن دانست و گفت وي در ادامه، تحقق عدالت اطالع
رساني  تواند به صورت بالقوه موجبات تحقق عدالت اطالع متاسفانه با وجود اينكه جامعه اطالعاتي مي

  .اند اين امكانات بالقوه را به بالفعل تبديل آنند ستهولي آشورهاي جهان سوم آمتر توان را فراهم بياورد، 
يابي  شدن براي آشورها به همراه دارد اين است آه امكان اطالع همچنين از ديگر فرصتهايي آه جهاني

آورد و امكان  هاي مختلف اجتماعي فراهم مي ساختار سياسي آشورها را از خواستها و نيازهاي اليه
  .آورد ملكرد دولتها نيز به وجود مينظارت بيشتر مردم را بر ع

اي  به زعم عده: شدن براي آشورها اشاره آرد و افزود وي در ادامه به بيان برخي از تهديدهاي جهاني
داري و با هدف پيدا آردن بازارهاي جديد فروش و تامين سود  جهاني شدن از سوي آشورهاي سرمايه

ا آه از طريق امكانات تكنولوژيك، اين آشورها عادت شود، به اين معن بيشتر مطرح و به پيش برده مي
دهند و از  هاي مختلف اجتماعي را تشخيص و مطابق با آن فرايند بازاريابي را شكل مي مصرف گروه

  .آنند جهتي نيز از طريق تغيير عادات قبلي عادات جديد مصرفي را ترويج مي
شدن و ورود به  به عنوان تهديد ديگر جهانيشدن حريم خصوصي افراد نيز  فرقاني، در ادامه به مخدوش

ي مجازي به نوعي  اطالعات شخصي افراد در اين شبكه: ي اطالعاتي جهاني اشاره آرد و گفت جامعه
  .آند تواند به حريم شخصي افراد، خدشه وارد  قابل دسترسي است و از اين لحاظ، اين پديده مي

رساني اظهار  هاي اطالع ارزش در شبكه با ارزش و بيي اختالط اطالعات درست و نادرست و  وي درباره
گيرند، به نوعي آه گاهي توانايي تشخيص درست را از   شهروندان زير باران اطالعات قرار مي :داشت

  .شوند ي اجتماعي مي دهند و به نوعي دچار سرگيجه دست مي
يد و مصرف ميزان بااليي از اطالعات ي هژمونيك و امكان تول در واقع، رابطه: اين استاد دانشگاه تاآيد آرد

  . پيرامون، شده است-در آشورهاي قدرتمند باعث ايجاد شكاف عميق ميان آشورهاي مرآز
رنگي و محو هويتهاي بومي، محلي و  شدن به آم از يك ديدگاه، جهاني: چنين وي خاطرنشان آرد هم

زبان واحد، نظام سياسي واحد و به طور انجامد و از اين طريق به ايجاد نظام واحد جهاني،  ملي نيز مي
 .آند بوم جهاني واحد آمك مي آلي، يك زيست
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