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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  قبرس معاهده الحاقي به اتحاديه اروپا را پذيرفت  
  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  

يش تعداد ديروز ، قبرس معاهده الحاق به اروپا را پذيرفت و از اتحاديه اروپا خواست آه در مورد افزا
  .اي بينديشد  مهاجرين ترك به شمال اين جزيره چاره

الملل ايلنا، رئيس جمهور قبرس معتقد است آه امضاي اين معاهده به   بين  به گزارش سرويس
 آشور ديگر به 9زند آه در يك مرحله باقي مانده تا پيوستن قبرس و   هايي سياسي دامن مي  فعاليت

  .آند  تر از هميشه مي   انجام خواهد شد، روابط آنها را نزديك2004اه مه اتحاديه اروپا آه روز يكم م
وزير فرانسوي و مسئول امور اروپا آه دو روز است در " نوئل لونواز" به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،

شود قبرس   خواند آه در نهايت منجر مي" عملي تاريخي " برد پذيرش اين معاهده را   قبرس به سرمي
  .ل به پل ارتباطي اتحاديه اروپا با خاورميانه شودتبدي

هاي آنان   پيوندند، اما قوانين اروپا و آمك  طبق اين معاهده اين مجموعه جزيره به اتحاديه اروپا مي
  پايان پيام . آه جزيره يكپارچه نشده به بخش ترك نشين تعلق نخواهد گرفت  تازماني

  

  ادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران شخصييتها و نهدولتها، نيروها، مواضع 
  

  رفتار دو گزارشگر ايراني بازداشت شده در عراق به خبرنگاران نمي مانست: سخنگوي نيروهاي ائتالف
  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7 سه شنبه  - راديو فردا -بيژن فرهودي

ايران که در عراق بازداشت شدند، سخنگوي نيروهاي ائتالف در عراق اعالم کرد که دو خبرنگار تلوزيون 
وي . مرتکب تخلفات امنيتي شدند و تا اخذ تصميم در مورد سرنوشت شان در زندان باقي خواهند ماند

به گفته وي اين افراد مدعي شدند که . افزود که اين دو نفر روز اول ژوئيه دستگير شدند
اين سخنگو افزود که مقام . گار نمي ماندخبرنگارهستند، اما زماني که دستگير شدند رفتارشان به خبرن

هاي ايراني رسما از بازداشت اين افراد آگاه شدند و از طريق کانالهاي خصوصي، گفت و شنودي در اين 
جمهوري اسالمي اين دو نفر را سعيد ابوطالب و سهيل کريمي، از شبکه دو . زمينه در جريان است

  . اسالمي خواستار آزادي آنان شده استمعرفي کرده است و وزارت امور خارجه جمهوري

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

جانشين فرمانده قرارگاه نجف اشرف در تكذيب ادعاي آمريكا مبني بر حضور ايران در مرزهاي شرقي 
  .»اين ادعا صرفا يك بهانة سياسي است«: عراق گفت

  2003يه   ژوئ29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
سردار قهاري سعيد، با بيان اين مطلب به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، توان نظامي و دفاعي 

نيروهاي نظامي آشور هر لحظه در حال آموزش و «: آشور را بسيار خوب ارزيابي آرد و گفت
ي بسيار ها دشمن، ما و مردم ما را بسيار آزموده است و حتي با صرف هزينه. سازماندهي هستند

سنگين و با راه انداختن جنگ فرهنگي نيز نتوانسته روحية مبارزه و نبرد عاشورايي را از رزمندگان ما 
  . »بگيرد

مردم ما مردمي آزاد در انتخابات هستند و هر جا هم آه تهديدي عليه نظام وجود داشته، «: وي افزود
 انتهاي پيام. »اند مردم با تبعيت از ولي فقيه از نيروهاي نظامي جلوتر بوده

  
پذيرش الحاق ايران به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از سوي مجلس رودررويي با : عسگراوالدي

  قوانين اسالم و آيات عظام است
  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  

ري مفهوم پذيرش الحاق جمهو: اهللا عسگراوالدي مسلمان، دبيرآل جمعيت مؤتلفه اسالمي گفت حبيب
 پذيرش حقوقي آمتر از آن چيزي  مثابه   اشكال تبعيض عليه زنان، به اسالمي به آنوانسيون محو آليه

است آه شرع مقدس براي زنان پذيرفته است، بنابراين زيبنده نبود اآثريت مجلس شوراي اسالمي آن 
  .هاست  آنرا به رسميت بشناسد، اين وهن زنان مسلمان و ناديده گرفتن حقوق الهي و انساني

 اسالمي پس از پايان نشست دبيران اين  به گزارش خبرگزاري آار ايران،ايلنا، دبيرآل جمعيت مؤتلفه
هاي  متأسفانه نمايندگان مجلس به ديدگاه:  مجلس در اين مورد تأآيد آرد جمعيت با اشاره به مصوبه
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ي توجه نكردند و الحاق جمهوري مراجع عظام به ويژه حضرات آيات مكارم شيرازي، فاضل لنكراني و تبريز
  .اسالمي به اين آنوانسيون را تصويب و تأييد آردند

اعتنايي بزرگي به شخصيت زنان مسلمان آشورمان است آه ما مفادي از  اين بي: عسكراوالدي افزود
  .ها را ضايع آنيم آنوانسيون را بپذيريم و حقوق شرعي آن

نبودن آن   آمده، براي خالف شرع و خالف قانون اساسيآه شروطي آه در اليحه وي با اشاره به اين
توانند شروطي بگذارند آه  ها نمي  اين آنوانسيون دولت28 ماده( 2)به موجب بند : آند، گفت آفايت نمي

  .ها پذيرفته نيست با هدف و منظورآنوانسيون مغاير باشد، لذا شروط ما از نظر آن
آند آه منافات صريح با  اه افراطي فمينيستي پيروي ميمفاد آنوانسيون زنان از يك ديدگ: وي گفت

  .قوانين اسالم دارد
ي حيثيتي براي مجلس است؛ در اين مصوبه، نمايندگان  اين مصوبه يك مصوبه: عسكراوالدي گفت

اند و اين براي مجلس خوب  محترم در برابر آارشناسان واقعي اسالم يعني مراجع تقليد قرار گرفته
  .افتاد  آقاي آروبي به هنگام تصويب اليحه، رييس مجلس بود شايد چنين اتفاقي نميالبته اگر. نيست

ها نقل شده است، تصريح  مراجع عظام تقليد در فتاوايي آه از آن: دبير آل جمعيت موتلفه ادامه داد
  .چنان باقي خواهد ماند شود و مشكل هم اند با قيد تحفظ، آار درست نمي آرده

ي اظهارات يكي از مديران آل وزارت آشور مبني بر  ه در پاسخ به سوالي دربارهعسكراوالدي در ادام
ها را واجد  آه اگر دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، افرادي را فاقد صالحيت بداند اما وزارت آشور آن اين

ايد طبق قانون ب: صالحيت بداند، اين افراد را در فهرست نامزدهاي انتخاباتي اعالم خواهند آرد، گفت
شوراي نگهبان، فهرست اسامي واجدان صالحيت را به وزارت آشور ابالغ آند و وزارت آشور موظف 

قانوني است و بيان  است همان اسامي را اعالم آند، اگر چنين آاري را نكند به مفهوم هرج و مرج و بي
  . انتخابات استاين موضع از حاال به معني تالش براي ناامن آردن فضاي انتخاباتي از سوي مجريان

آند، چرا  ها چه آمكي به مشارآت مردم مي آردن سوابق و عدم صالحيت پنهان: عسكراوالدي افزود
  اصرار براي اين آار خالف عرف و قانون وجود دارد؟

ي اروپا بايد از استفاده از  اتحاديه: ي اروپا گفت ي شروط اتحاديه دبيرآل جمعيت موتلفه در ادامه درباره
اگر همين شروطي آه براي ما . گفتن با نظام مقتدر جمهوري اسالمي پرهيز آند د براي سخنزبان تهدي

هاي اروپايي با حقوق  پذيرند؟ بسياري از قوانين دولت ها بگذاريم، مي گذاشته، معادل آن را، ما براي آن
 آن شرط،  يم وبشري مغاير است آه خداوند متعال فرموده، اگر ما براي ارتباط با اروپا شرط قايل شو

پذيرند؟ وقتي زور به ميان بيايد ،عقالنيت تعطيل  ها مي پايان دادن به اين قوانين ظالمانه باشد، آيا آن
  .مي شود

اين آه آقاي آروبي گفتند :  مجلس نيز گفت ي اخير مجلس و اظهارات رييس هاي هفته وي در مورد بحث
ارآت نبايد فراموش آنند آه مجلس مجلس حزب نيست، حرف درستي است، دوستان در حزب مش

. هاي گروهي نبايد مطالبات مردم به دست فراموشي سپرده شود  ملت است و با اصرار بر ديدگاه خانه
ما بايد برگرديم به . گذاشتن روي يك درد در مجلس ماست ي آقاي آروبي در حقيقت انگشت گاليه

ني، تا بتوانيم يك مجلس زنده و پويا و رعايت حقوق ملت و رعايت اخالق اسالمي و مناسبات انسا
  . بانشاط در دنياي توفاني امروز داشته باشيم

را به (س)دبيرآل جمعيت مؤتلفه اسالمي، در انتهاي سخنان خود ايام شهادت حضرت زهراي مرضيه 
، مقام معظم رهبري و مراجع معظم تقليد و امت اسالم (عج)اش، حضرت ولي عصر  فرزند شايسته

 پايان پيام. تتسليت گف

  
هاي دانشجويي داراي مرزبندي جدي با  تشكل :اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير

  هاي خارج از آشور هستند گروه
  2003 يهژوئ  29 -1382  مرداد7 سه شنبه 

سه تن از اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرآبير با شرآت در نشست 
، برگزار شد، ضمن )ايسنا(ها در محل خبرگزاري دانشجويان ايران  به درخواست آنمطبوعاتي آه 

اعتراض به وضعيت دانشجويان بازداشتي، به تشريح مواضع اين تشكل در قبال برخي از مسائل 
  .پرداختند

 دبير انجمن ، در اين نشست، متين مشكين، نايب)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با اشاره به دستگيري دانشجويان و اعضاي تشكل

ها قبل قرار بود با دفتر تحكيم  آه از مدت دانشجويي، همزمان با برخي از حوادث خردادماه، و ادعاي اين
جاد شد تا با اي اي هاي خرداد، بهانه اما با ناآرامي: هاي اسالمي برخورد شود، گفت وحدت و انجمن

ها و اعضاي فعال  ها موجي را در جهت بازداشت آن عنوان دخالت اعضاي اين دفتر در اين ناآرامي
  .هاي اسالمي، آغاز آنند انجمن
ي تيرماه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر  چنين بازداشت دانشجويان را بر خالف آنچه مصوبه وي هم

  .اميد، دانستن غيرقانوني بودن دستگيري دانشجويان، مي
هاي موجود، دستگيري دانشجويان با حكم دادستاني و از طريق  مشكين با بيان اين آه بر اساس گفته

ي بازداشت اعتراض داريم، زيرا تا به حال اتفاق نيفتاده  ما به اين نحوه: شود، گفت ضابطان آن انجام مي
باشد، اما در موعد مقرر خود را اي را از سوي مراجع قضايي دريافت آرده  آه دانشجويي احضاريه

  .معرفي نكرده باشد
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وي با اعالم اين آه بر اساس شواهد موجود به جز حجت شريفي و مهدي حبيبي، ساير دانشجويان 
  .شوند، نسبت به وضعيت نگهداري آنها اظهار نگراني آرد  نگهداري مي325دستگيرشده در بند 

اميرآبير با ادعاي اين آه بر اساس شواهد موجود، آنچه دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه  نايب
ناميد، عالوه بر انحالل دفتر تحكيم وحدت به اعمال فشار بر  گيري از دانشجويان مي موج اعتراف

برخورد با : ها توجه دارد، افزود هاي سياسي نظير مشارآت و گروه موسوم به ملي مذهبي تشكل
هاي  ها، نظام را مقابل تشكل  زيرا حذف اين نوع شكلدار سودي ندارد، هاي شناسنامه تشكل

  .دهد اند، قرار مي داري آه معلوم نيست از آجا آمده غيرشناسنامه
هاي خارج از آشور  هاي دانشجويي داراي مرزبندي جدي با گروه مشكين با تأآيد مجدد بر اين آه تشكل

ها سرنوشت  سأله آه حذف آنهاي دانشجويي نسبت به اين م در حال حاضر تشكل: هستند، گفت
  .هاي خارجي قرار دهد، نگران هستند آشور را در اختيار گروه

هاي  دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير در ادامه با اعالم خبر اقدام برخي از تشكل نايب
ن بدون ، از دستگيري دانشجويا90ي آن به آميسيون اصل  نامه و ارايه دانشجويي در تنظيم شكايت

  .ي نگهداري آنها به عنوان محورهاي اين نامه نام برد ي حكم قضايي و اعتراض به نحوه ارايه
مان  ها و مواضع گاه از آرمان دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با تأآيد بر اين آه هيچ نايب
 بر  هاي مطبوعاتي تهاي دانشجويي همان است آه در نشس آنيم و مواضع تشكل نشيني نمي عقب

  .زنيم، حرف ما نيست اما حرفي آه در داخل زندان مي: آنيم، ابراز عقيده آرد آن تصريح مي
هاي دانشجويي به دبيرآل سازمان ملل  ي تعدادي از تشكل مشكين در ادامه با اشاره به موضوع نامه

المللي به ايران،  گزارشگران بينبعد از نامه به آوفي عنان، بر مبناي خبر اعزام گروهي از : يادآور شد
  . زندان اوين شديم325ي ديگري را تنظيم آرديم و خواستار بازديد اين گزارشگران از بند  نامه

ي امور را  آه به نمايندگان مجلس آه بر اساس قانون حق تحقيق و تفحص در همه وي با ادعاي اين
المللي   طبيعي است آه ما به نهادهاي بين:شود، گفت ي بازديد از اين بند داده نمي دارند، اجازه

  .شويم متوسل 
خواهي پيش  در راستاي جنبش دموآراسي) طيف عالمه(اگرچه دفتر تحكيم وحدت: مشكين گفت

هاي تند و قهرآميز متوسل شويم، از  رود، اما حاضر نيستيم در به دست آوردن اين خواسته به حرآت مي
  .گيرد هاي مدني مانند اعتصاب و تحصن، جا مي  چارچوب نافرمانيآارهاي ما در اين فضا در اين رو راه

هاي بعدي  افتد در تعيين تاآتيك وي در عين حال گفت آه شرايط موجود و آنچه آه در آينده اتفاق مي
  .موثر است

هاي دانشجويي به هيچ  دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با اعالم اين آه تشكل نايب
به رغم آنچه در سال : آميز و براندازانه نيستند، ابراز عقيده آرد واهان توسل به اقدامات خشونتوجه خ

 را  پذيري ايجاد آرد، روند برخوردهاي اخير، اميد به اصالح  اتفاق افتاد و اميدهايي را نسبت به اصالح76
  .آند وند، تقويت ميش پذيري مي هاي متصلب مانع اصالح به تدريج ضعيف و اين تصور را آه گروه

همچنين حامد شجاعي از اعضاي شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با 
اگر آسيبي به اعضاي بازداشتي : اظهار نگراني نسبت به وضعيت دانشجويان بازداشتي عنوان آرد

تر  ار آزادي هرچه سريعانجمن اسالمي و دفتر تحكيم وحدت برسد، تحمل نخواهيم آرد، از اين رو خواست
  .اند، هستيم اين دانشجويان آه تنها ناصح بوده

گاه  نشيني نكردن از مواضع و اصولش، هيچ در هر حال جنبش دانشجويي عالوه بر عقب: شجاعي افزود
هايي، تمايل جنبش دانشجويي به  آميزي آه گروه هاي آنارشيستي و خشونت شود به روش حاضر نمي

  .آنند، رو بياورد ها را دنبال مي آن
دآتر معين يكي از وزراي آارآمد : شجاعي همچنين با تلخ خواندن موضوع استعفاي وزير علوم يادآور شد

توان وارد  ها، نقدهايي نيز به عملكردش مي ي آارآمدي ي دوم خاتمي بود آه به رغم همه آابينه
  .دانست
لوم، حداقل انتظاري آه از مديران وزارت علوم و در شرايط موجود و با توجه به استعفاي وزير ع: وي افزود

جمعي استعفا آنند و آموزش  رود اين است آه در حمايت از اين استعفا، دسته ها مي رؤساي دانشگاه
  .هايي آه خواهان حضور در اين عرصه هستند، بسپارند عالي را به گروه

  .ي نقدهايي دانست  جهات دربرگيرندهوي در ادامه عملكرد شوراي انقالب فرهنگي را نيز از بسياري از
حميد طباطبايي از ديگر اعضاي شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير نيز با 

سكوت : ناميد، ابراز عقيده آرد اشاره به آنچه آن را سكوت خاتمي در برابر دستگيري دانشجويان مي
آند،  ، نشان داد آه بر خالف آنچه عنوان ميي مدني است خاتمي آه مدعي آزادي انديشه و جامعه

  .پايبندي چنداني نسبت به اين مسائل ندارد
ي تعدادي از دانشجويان به آوفي عنان، مدعي شد آه اين نامه  چنين با اشاره به موضوع نامه وي هم

  .اند ي آن توافق و همكاري داشته هاي اسالمي بر سر تهيه آاري جمعي بوده و اعضاي انجمن
وگو با نهادهاي داخلي نيست و در صورتي آه آسي  نامه به آوفي عنان پايان گفت: طبايي افزودطبا

هاي جنبش دانشجويي باشد، حاضريم به او  بتواند در داخل به اين نامه جواب دهد و پاسخگوي خواست
 انتهاي پيام. نامه بنويسيم

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  نشجو در زيرزمينهاي اطالعاتيقتل يك دا
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  1382 مرداد 7 سه شنبه -سايت خبرنامه اميرآبير 
منبع خبر يك نماينده . بنا بر خبر سايت ملي مذهبي دانشجويي به نام احمدزاده به قتل رسيده است

  مجلس عنوان شده است
  :  به گفته يكي از نمايندگان مجلس-خبرآوتاه 

خبر آامل . در يكي از زيرزمين هاي اطالعاتي به قتل رسيده استيكي از دانشجويان به نام احمدزاده
 بزودي منتشر مي شود

  
  ديدار فرزند زهرا کاظمي با وزير امور خارجه کانادا

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7 سه شنبه  - راديو فردا -بيژن فرهودي
 در بازداشتگاه جمهوري  ايراني که–استفان هاشمي، فرزند زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس کانادايي 

به . اسالمي به طرزي مشکوک در گذشت، روز شنبه با بيل گراهام، وزير امور خارجه کانادا مالقات کرد
استفان . گفته سخنگوي وزارت امور خارجه کانادا، اين مالقات به منظور ارزيابي شرايط صورت پذيرفت

پيکر زهرا .  پيکر مادرش به کانادا استهاشمي با حمايت دولت اتاوا، همچنان خواهان بازگرداندن
کاظمي چهارشنبه گذتشته در شيراز به خاک سپرده شد و دولت کانادا به اين دليل سفير خود را از 

  .ايران فراخواند

  
ي آانادا اعالم آرد آه وي قصد دارد در خصوص درگذشت  خبـرگزاري فرانسه به نقل از وزير امور خارجه

  . ن ديدار آنـدزهرا آاظمي با آوفي عنا
  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  

اين خبـرگزاري در ادامه آورد آه بيل گراهام، وزير امور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما خواهان حفاظت از روزنامه نگاران در تمامي جهان هستيم و آرزو داريم : ي آانادا اظهار داشت خارجه

  .  نگاران در آن آشور نيز انجام دهيـم راي گشايش دموآراسي در ايران و حفاظت از روزنامهاين اقدام را ب
خواهيم با آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل ديدار آنيم تا  به همين منظور مي: گراهام خاطر نشان آرد

  .توانيم از طريق سازمان ملل انجام دهيم، مورد بررسي قرار دهيم اقداماتي را آه مي
ي  آه با خاوير سوالنا، هماهنگ آننده چنين با اعالم اين گراهام هم:  پايان اين مطلب آمده است در

ي  سوالنا اظهار داشت آه اتحاديه: ي اروپا ديدار آرده است، مدعي شد ارشد سياست خارجي اتحاديه
 انتهاي پيام. اروپا در اين زمينه با آانادا همكاري خواهـد آرد

  
  .گر ایرانی مورد بازجویی ماموران وزارت اطالعات قرار گرفتجعفر پناهی سينما

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
روزنامه نگار فرانسوی؛ جعفر پناهی سينماگر نامدار ایرانی، از » دانيل سان ژورژو« بر اساس گزارش 

طالعات ایران قرار گرفته سيزده ژوئيه تا بيست و سه ژوئيه در دو نوبت مورد بازجویی ماموران وزارت ا
در بازجویی ها، مليت سينماگرانی که پناهی با آنان در فستيوالهای جهانی « :او می نویسد. است

مناسبات داشته است برای ماموران اطالعاتی ایران از اهميت برخوردار بوده که این نشان از یک پرونده 
 وی در  ساختمانی معروف به ساختمان .سازی و اتهامات جعلی به این سينماگر بزرگ ایرانی است

در هر نوبت سه تا چهار ساعت , سنگی در خيابان جردن تهران که به وزارت اطالعات ایران تعلق دارد
مورد بازجویی قرار گرفته  است و از وی خواسته شده تا پس از احضار به دادگاه پاسخ دهد که چرا در 

چگونه و به . بودجه آن از کجا تامين می گردد.  می سازدایران فيلم های اصطالحا سياه و بدون مجوز 
به غير . بدون مجوز به فستيوال کن فرانسه راه پيدا کرده است» طالی سرخ«پيشنهاد چه افرادی فيلم 

از وی که شناخته شده ترین تهدید شده در مراکز امنيتی و اطالعاتی ایران به شمار می آید، طی ماه 
  .ران و هنرمندان از سوی این وزارتخانه در حصارهای اطالعاتی قرار گرفته اندگذشته بسياری از سينماگ

پناهی فيلمساز و هنرمندی است که مسائل انسانی برایش در « : می نویسد» دانيل سان ژورژو«
درجه نخست قرار دارد و از خودسانسوری متنفر است و همواره با نگاهی مستقل از وابستگی به هر 

او امروز مورد توجه منتقدان سينمای . سی کوشش کرده است بلندگوی واقعيت باشدگونه گرایش سيا
جهان می باشد و سينماگری است که بخاطر خالقيت های فوق العاده اش جوایز با اهميت و بزرگی را 

بسيار دردناک است که او حاال در وضعيتی عادی . از فستيوالهای جهانی فيلم بدست آورده است
وی می نویسد پس از بابک پيامی دیگر سينماگر  شناخته شده این کشور .  ی نمی کندزندگی را سپر

که ماه گذشته در محل کار خود دستگير و روانه بازداشتگاه شده بود، موارد متعددی از فشار بر روی 
سينماگر ایرانی مشاهده شده است که این موضوع باعث گردیده تا زندگی هنرمندان ایرانی سخت 

 .خاطره قرار گيردمورد م

  
  مذهبان حكومت شيعى و حقوق سنى

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7 سه شنبه  - راديو المان -آيواندخت قهارى
حكومت دينى نه حكومت دين به طور آلى بلكه همواره حكومت گروهى خاص از روحانيان مذهبى 

ان بخشى از روحانيان شيعه و اين چنين است آه در ايران از ميان مسلمان. خاص از دينى خاص است
  . تمامى روحانيان سنى زير فشار هستند و از حقوق آامل شهروندى برخوردار نيستند
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هر شخصى حق دارد از آزادى انديشه، وجدان و دين “: گويد  اعالميه جهانى حقوق بشر مى١٨ماده 
 اظهار دين يا اعتقاد، در قالب اين حق مستلزم آزادى تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادى: مند شود بهره

آموزش دينى، عبادتها و اجراى آيينها و مراسم دينى به تنهايى يا به صورت جمعى، به طور خصوصى يا 
  ” .عمومى است

نمونه بسيار روشن وضعيت . شود در ايران اين اصل به شكلى آشكار و خشن زير پا گذاشته مى
اآثر آردها، بلوچها و . دهند يران را تشكيل مى درصد جمعيت ا١٠مذهبان است آه بيش از  سنى

آنند، پايتخت هنوز  با وجود آنكه جمعيت بزرگى از اين اقوام در تهران زندگى مى. ترآمنها سنى هستند
معتقدان به مذهب سنى هيچ پست و مقامى در آشور . مذهبان نيست داراى مسجدى براى سنى

درسه شوند تا چه برسد به استاندار و مدير آل و وزير و دهد آه مدير م ندارند و رژيم حتى اجازه نمى
  . جمهور رئيس

اى به  مذهب آشور نامه سرگشاده در هفته گذشته در اعتراض به اين وضعيت نمايندگان مناطق سنى
اهللا نورى همدانى از دادن پاسخ علنى  يكى از آنان به نام آيت. هاى قم نوشتند اهللا سه تن از آيت
اهللا منتظرى است به جاى حمايت صريح از خواست آنها براى داشتن  يگرى آه آيتد. خوددارى آرد

  . مسجدى در تهران ابراز نگرانى آرد آه مبادا مسجد سنيان جاى شعارنويسى عليه خلفا شود
او در پاسخ خود به نامه نمايندگان . اللهى به نام مكارم شيرازى بود تر از همه پاسخ آيت دهنده تكان

معروف است برادران اهل سنت نه تنها مسئله کنترل جمعيت را رعايت نمى کنند، بلکه “: نوشته است
عکس آن را انجام مى دهند تا بافت جمعيت تغيير کند و اين که زمين ها و مغازه هايى را در شهرها و 

ين ترتيب به ا. ”بازارهاى سيستان و بلوچستان از شيعيان خريدارى مى کنند تا آنها را به ضعف بکشانند
اهللا بدهكار  سنيان متهم به توطئه شده و به جاى گرفتن پاسخى مودت آميز چيزى هم به آقاى آيت

  .شوند مى

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  پس از توجيهات آژانس انرژي اتمي در مورد پيوستن به پروتكل الحاقي تصميم مي گيريم: خرازي
  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  

ايران پس از توجيهات متخصصين آژانس انرژي اتمي، در مورد : وزير امور خارجه گفت: خبرگزاري فارس
  .آند گيري مي پيوستن به پروتكل الحاقي تصميم

آمال خرازي در پاسخ به سوال خبرنگار پارلماني فارس در مورد تهديدات اتحاديه اروپا مبني بر پذيرش 
اين فشار تنها از سوي : اي تا آخر سپاتامبر گفت هاي هسته گسترش سالحپروتكل الحاقي منع توليد و 

  . اند اتحاديه اروپا نيست، بلكه بسياري از آشورها در اين رابطه بر ما فشار آورده
 انرژي اتمي در روزهاي آينده به ايران سفر آنند، تا ما را  قرار است متخصصين حقوقي آژانس: وي افزود

  . كل الحاقي توجيه نمايندنسبت به پذيرش پروت
  . آنيم گيري مي پس از اين توجهيات، ما در مورد پيوستن به پروتكل تصميم: وزير امور خارجه تصريح آرد

آمال خرازي همچنين درپاسخ به اين سوال آه نماينده ويژه پوتين رييس جمهوري روسيه از برخي 
: وقي آن خبر داده است، گفتتوافقات آشورهاي ساحلي درياي خزر در رابطه با رژيم حق

  . هايي بوده است اما هنوز تكميل و رژيم حقوقي تعيين نشده است پيشرفت
بررسي همه جوانب ادامه دارد و بخشي از نظرات ايران تامين و بخش ديگري در حال : خرازي تاآيد آرد
  . ارزيابي است

برنامه سفر وجود : و شده است، گفتوزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال آه آيا سفر وي به پكن لغ
 .انتهاي پيام. باشيم دارد و ما در حال تعيين تاريخ آن مي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   نفر را براي رياست دوره اي برگزيد٩شوراي حكومت انتقالي عراق 
  2003   ژوئيه29 -1382 مرداد 7 سه شنبه  -خبرگزاري فرانسه 

:  سخنگوي حزب دموآرات آردستان عراق  به خبرنگار خبر گزاري فرانسه  گفت» هوشيار زيباري«
  . نفر را براي تصدي رياست دوره اي اين شورا انتخاب آرد٩شوراي حكومت انتقالي عراق 

آرد از  ٢ سني و ٢ شيعه، ۵ نفر متشكل از ٩اين : خبرگزاري فرانسه از بغداد، به نقل از زيباري افزود
  .اعضاي شوراي حكومت انتقالي مي باشند

  .هريك از اعضاء رياست دوره اي شوراي حكومت انتقالي را براي مدت يك ماه به عهده خواهند گرفت
 عضو است، امروز درباره ترتيب به عهده گرفتن مسئوليت ٢۵شوراي حكومت انتقالي عراق آه مرآب از 

 .فره تصميم خواهد گرفت ن٩اداره رياست شورا را از سوي اعضاي 
  

  متهم شدن دولت بريتانيا به نقض قوانين بين المللي در جنگ با عراق توسط حقوقدانان يونان
   2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7 سه شنبه  - راديو فردا -) لندن(شهران طبري 
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يا را به نقض  صفحه اي، دولت بريتان47 هزار عضو، در شکايت نامه اي 20جامعه حقوقدانان آتن، با 
طبق اين بيانيه، آمريکا و بريتانيا چهار معاهده از . تمامي پيمان هاي بين المللي و حقوق بشر متهم کرد

اين .  الهه و پيمان دادگاه بين المللي جنايت عليه بشريت را ناديده گرفتند1954معاهدات ژنو، پيمان 
اين جامعه قصد . افراد و اهداف غير نظامي بودشکايت نامه افزود که نکته بارز در اين جنگ، حمله عليه 

دارد چنانچه اين شکايت به جريان افتد، شمار قابل مالحظه اي از شخصيت هاي بين المللي را به 
در اين شکايت اگرچه توني بلر، نخست وزير . شهادت خواند، از جمله کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل

اما جک استراو، وزير امور خارجه، جف هون، وزير دفاع نيز در بريتانيا در راس خاطيان خوانده شده، 
اکنون با دادستان کل دادگاه بين المللي جنايت علي بشريت است که . فهرست متهمان هستند

اگرچه دولت سوسياليست يونان حمله به عراق را . تصميم بگيرد اين شکايت مبناي قانوني دارد يا نه
 را در اختيار نيروهاي ائتالف قرار داد، اما اکثريت مردم يونان با جنگ عراق تاييد کرد و پايگاه نظامي کرت

  .مخالف بودند
  

  روسيه بدهي هاي عراق را نخواهد بخشيد
  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7 سه شنبه  - راديو فردا -) مسکو(ماني کسروي 

صندوق بين المللي پول در آندره ايالريانوف، مشاور رئيس جمهوري روسيه که در نشست چندي پيش 
واشنگتن شرکت داشت، امروز در جمع خبرنگاران گفت که عراق در فهرست کشورهاي نادار قرار ندارد 

و بنابراين مسئله بخشودن بدهي هاي آن به هيچ عنوان مطرح نيست و تنها مي توان در مورد تمديد 
و وزير دارايي روسيه نيز با اشاره آلکسي کودرين، معاون نخست وزير . مدت بازپرداخت آن سخن گفت

به اينکه بخش عمده اين بدهي غير نظامي است، اعالم کرد که مسکو تحت هيچ شرايطي، بدهي 
در همين حال به عقيده روزنامه ايزوستيا، عراق در حال حاضر به روسيه . هاي عراق را نخواهد بخشيد

بدهي به روسيه، بيشتر مربوط به دوران جنگ  ميليارد دالر بدهکار است که هشت ميليارد 18و فرانسه 
به نوشته اين روزنامه، عليرغم ادعاهاي مقامات بلندپايه روسيه در رابطه با . اين کشور با ايران مي شود

غير نظامي بودن بدهي عراق، بخش قابل مالحظه آن نظامي بوده، چرا که شوروي در زمان جنگ ايران 
  .رتش عراق بودو عراق، تامين کننده عمده سالح ا

  
     عراق  سياسي  در صحنه  پنهان هاي  توافق  آرد افشاي  اعالم  طالباني جالل

  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8 چهار شنبه  -روزنامه اعتماد 
   پذيرش امريكا در مقابل:  آرد  فاش  عراق  آردستان  ميهني  رهبر اتحاديه  طالباني جالل:  الملل بين گروه

  . آند  مي پوشي  چشم  آنان  سالح ، از خلع  و اسراييل  عراق  بين  روابط ردها از برقراري آ حمايت
   پشت ، از مسائل  از دوستانش  با يكي وگويي  در گفت  در بيروت  طالباني ، همچنين  خبري  منابع  گزارش به

  :  عبارتند از  آرد آه  اشاره  نكاتي  به وي.   گفت  سخن پرده
   به  چند مليتي  نيروهاي  در چارچوب  چند آشور عربي  نظامي شود، نيروهاي  مي  اعالم  آنچه  برخالف1

  .  خواهند شد  اعزام عراق
   اعضاي  به  هم  عراقي  مهم  چند عشيره  او و رهبران  شديد مقتدا صدر، قرار است هاي  اعتراض  دليل  به2

  .  شوند  افزوده  انتقالي شوراي
 آار  ، اين  روند صلح  پيشرفت  و در صورت  است  اجتناب  غيرقابل يي  مساله  با اسراييل  روابط  برقراري3

  .   خواهد گرفت صورت
   و خلع  شده  محسوب  ائتالف  آرد جزو نيروهاي  نيروهاي  پس  از اين  آردند آه  توافق  آردها با امريكاييان4

  .  نشوند سالح
با »  العربيه «  با شبكه وگويي  در گفت  عراق هاي  صدري  گروه هبر جنجالير» مقتدا صدر« ديگر  از سوي
 شوند و   خارج  زودتر از عراق  هر چه خواهم  مي  و از آنان  امريكا هستم  دشمن  من  آرد آه  اعالم صراحت
 خبرنگار   سوال  به سخ در پا وي. ماند  خواهم  باقي  آنان  دشمن  حضور دارند، من  در عراق  آنان  آه تا زماني

 رد  ، ضمن  انتقالي  در شوراي  عضويت  به  شدن  دعوت  در صورت  در مورد موضعش يي  ماهواره  شبكه اين
  صدر در عين. شد  پرسي  همه  از طريق  جديدي  مردمي  شوراي  تشكيل  شورا، خواهان  با اين همكاري

زنند، رد   مي  نظامي  عمليات  به  امريكا دست  نيروهاي  عليه  را آه  مسلح  با گروههاي  ارتباط  هر نوع حال
،   مصاحبه  از اين  ديگري مقتدا صدر در بخش.  آند ها را محكوم  اقدام  حاضر نشد اين  حال آرد اما در عين
 در  ران خبرنگا  سوال  به او در پاسخ.  آرد  اعالم  عراق  جمهوري  رياست  خود را براي  نامزدي بطور تلويحي
 را   يا فرد ديگري  من  را دارند آه  حق  اين مردم:   گفت  جمهوري  رياست  حضور در پست  براي مورد آمادگي

  ، استعفاي  عراق  جنوب  دانمارآي حاآم»  فيلهليزر اولي «  حال در اين. آنند  انتخاب  پست  احراز اين براي
 خبر استع  ، با اعالم وگويي  گفت  طي  در آپنهاك  دانمارآي  ديپلمات اين. آرد  اعالم  سمت خود را از اين

  .  خواهد ماند  خود باقي  در پست  اآتبر آينده26، تنها تا   خود، گفت فاي
   بود تا حاآم  شده  منصوب  پست  اين  به  ماه  شش  براي  گذشته  مه  ماه  از اوايل  ساله61   دانمارآي اين
 تخصيا   عدم  به  در اعتراض  خبر دادند، وي  ديپلماتيك منابع.  باشد  عراق  چهارگانه  از مناطق يكي
 و   است  خود استعفا داده  از مقام  حاآميتش  تحت  منطقه  به  با ديگر مناطق  همسان  امنيتي هاي آمك

  .  شود  وي ، جانشين  است  انگليسي  ديپلمات  يك آه»   سنوت هيالري «  خانم قرار است
  
  مه حمله به نيروهاي آمريکايي در عراق و افزايش تلفات، از ديد يک کارشناس نظاميادا

www.iran-archive.com 



  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  ): راديو فردا(بکتاش خمسه پور
ژنرال ريچارد مايرز، رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا منطقه ميان بغداد، پايتخت عراق تا تکريت، زادگاه 

ژنرال مايرز . ون شده عراق را منطقه اي جنگي و بسيار خطرناک خوانده استصدام حسين رهبر سرنگ
در حالي از اين منطقه به عنوان يک منطقه جنگي خطرناک ياد مي کند که ادامه حمالت به سربازان 
آمريکايي در عراق و کشته شدن آنها، انتقاداتي را متوجه پرزيدنت بوش، رئيس جمهوري آمريکا کرده 

له سناتور باب گراهام از حزب دموکرات و نامزد احراز مقام رياست جمهوري امريکا خواستار از جم. است
افزايش : از سوي ديگر مخالفان حمله آمريکا به عراق معتقدند. استيضاح از پرزيدنت بوش شده است

شده شمار کشته شدگان ارتش آمريکا در عراق نشان مي دهد که آمريکايي ها در باتالق عراق گرفتار 
 Charlesگزارشگر راديو فردا در لندن، گفتگويي دارد در همين زمينه با سرگرد چارلز هي من . اند

Haymanکارشناس بريتانيايي مسايل دفاعي و نظامي ، .  
با کشته شدن روز افزون سربازهاي آمريکايي در عراق، آنها که با ): راديو فردا، لندن(شهران طبري 

اما آنها که اميد .  به آن بسته اند که عراق به باتالقي براي آمريکا بدل شودآمريکا سر جنگ دارند، دل
دارند در پي اين جنگ ناگوار، طليعه دموکراسي و رفاه اجتماعي در اين کشور پر ظرفيت بدمد و مردم آن 

فردا با اين موضوع را از سوي راديو . بتوانند به آن چه قابل آن هستند دست يابند، دچار نگراني شده اند
آيا واقعا :  مطرح مي کنم و مي پرسمJane'sسرگرد چالز هي من، تحليلگر نظامي مرکز اطالعاتي 
  ممکن است عراق به باتالقي براي آمريکا بدل شود؟

راستش در اين برهه از زمان پاسخ به ): Jane'sتحليلگر نظامي مرکز اطالعاتي (سرگرد چالز هي من 
 هفته تا دو ماه آينده ميزان تالفات را در اين کشور 6ا بايد حتما ظرف م. اين سؤال بسيار دشوار است

اگر طي اين مدت ميزان تلفات به همين اندازه کنوني باشد، آن وقت مي شود گفت که . بررسي کنيم
اما تعداد تلفات ارتش امريکا از اول ماه . نيروهاي آمريکا با دشواري قابل مالحظه اي روبرو خواهند بود

اين رقم از نظر نظامي بسيار ناچيز است، اما از نظر انساني و سياسي .  نفر است51 ژوئيه 28 مي تا
اهميت بسيار دارد و اگر تا دو ماه ديگر به دو برابر برسد آن وقت بايد به طور قطع بگويم به احتمال زياد 

  .مشکالت سياسي عظيمي براي جرج بوش و دولتش به همراه خواهد آورد
در حال حاظر نيروهاي امريکا مي گويند اين تلفات به علت : گرد هي من مي گويمبه سر: ط.ش

اما با کشته . مقاومتهاي پراکنده عناصر طرفدار صدام و کساني است که قدرت را از دست داده اند
شدن پسرهاي صدام و دستگيري يا کشته شدن هرچه زودتر خود او، اين مقاوتمها به پايان مي رسد و 

در حالي که برخي ديگر معتقدند . متوجه سربازهاي آمريکايي است، برطرف خواهد شدخطري که 
نارضايتي اکثريت شيعه عراق از حضور امريکا در اين کشور، منبع عمده دشواريهاي کنوني و دشواريهاي 

  کدام درست است؟. بيشتر در آينده خواهد بود
به گمان من . اميان صدام حسين بپردازيمبگذاريد اول به سني هاي عراق و ح: سرگرد چالز هي من

حزب بعث پايگاهي به . اشتباه است که بگوييم صدام حسين و پسرهايش حزب بعث عراق بوده اند
اما حمالتي که اکنون عليه امريکاييها مي شود، احتماال از دو جبهه است . مراتب وسيع تر از صدام دارد

کساني که از جبهه ديگري با نيروهاي امريکا . بعث استکه فقط يکي از آنها از سوي بازماندگان حزب 
اکنون شواهد بسيار وجود دارد که . روبرو شده اند، نه از حزب بعث هستند و نه از شيعه هاي عراق

عده بسيار زيادي که شايد مناسبترين نام برايشان جهاديها باشد، از کشورهاي منطقه و اطراف عراق 
اين ها مسلمانان تندرو و بنيادگرايي هستند که . يروهاي آمريکا مي جنگندبه اين کشور آمده اند و با ن

اما در مورد . وارد صحنه شده اند و به اين ترتيب، اين درگيريها در عمل مي تواند تا مدتها به طول انجامد
ومتي دخيل اما اگر آمريکا و بريتانيا آنها در فرآيند حک. شيعيان، آنها در حال حاضر نيروي متخاصم نيستند

  .نکند، آن وقت ممکن است آنها نيز رفته رفته به نيروهاي متخاصم بدل شوند
با توجه به اين که جمهوري اسالمي ايران با آمريکا رابطه : از سرگرد هي من مي پرسم: ط.ش

  دوستانه ندارد، فکر مي کنيد ايران مي تواند منشاء نارضايتي شيعيان شود؟
ر کورد نقش ايران محتمل است اين است که برعکس، نفوذ ايران نيروي آن چه د: سرگرد چالز هي من

بعيدترين چيزي که دولت ايران مي تواند بخواهد اين است که . بازدارنده از نارضايتي شيعيان عراق باشد
شيعيان جنوب عراق عليه آمريکا بلند شوند، چرا که مي داند بالفاصله انگشت اتهام به سوي آنها بلند 

من در صحبت با بسياري از تحليلگران خاور . شد و آنها هستند که از تبعات ان آسيب مي بينندخواهد 
ميانه از آنها نيز مي شنوم که اکثريت دست اندکاران جمهوري اسالمي از هر دو جناح موجود، خواهان 

يان به کار چنين مخالفتي از سوي شيعيان عراق نيستند و مي کوشند نفوذ خود را براي آرام کردن شيع
  .بندند

  
  . ي الدعوه عراق از درخواست تعدادي براي شهيد دانستن عدي و قصي انتقاد آرد روزنامه

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
ي الدعوه   روزنامه- چاپ آويت -ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شهيد دانستن عدي و قصدي ستمي است : باشد، نوشت  حزب الدعوه ميچاپ عراق آه وابسته به
  .آنـد دار مي هاي شهدا را جريحه آه احساسات خانواده

به نظر مي رسد آه آساني آه چنين درخواستي دارند نسبت به جنايتهاي فرزندان : اين روزنامه افزود
  .اند بوده اطالع صدام بي

 انتهاي پيام. الدعوه فرزندان صدام را از فاسقين دانست و گفت آه آنها مستحق سرنوشت بدتـري بودند
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  بندر ام القصر عراق تحت نظر يك شرآت آمريكايي آغاز به آار آرد 

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
  .ت آمريكايي آغاز شد  فعاليت تجاري در بندر ام القصر عراق تحت نظر يك شرآ-خبرگزاري فارس

به گزارش خبرگزاري فرانسه، آغاز فعاليت تجاري در بندر ام القصر عراق و حذف عوارض گمرآي تا پايان 
  . ، موجب تشويق بازرگانان براي صدور آاال به عراق خواهد شد2003سال 

ا به يك شرآت المللي آمريك بنابر اين گزارش، اداره بندر ام القصر عراق از طرف آژانس توسعه بين
  . آمريكايي واگذار شده و قرارداد آن نيز امضا شده است

  . اين در حالي است آه اداره اين بندر پيش از اين تحت نظر نيروهاي انگليس بوده است
القصر از سلطه نيروهاي آمريكايي و  مسئوالن و آارآنان عراقي بندر ام: در ادامه اين گزارش آمده است

  /انتهاي پيام. له ناراضي هستندانگليسي بر اين اسك
  
  در بازسازي عراق نقشي ندارد» بيكر«

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
، وزير امور خارجه پيشين آمريكا در »جيمز بيكر«دولت بوش روز گذشته اعالم آرد : خبرگزاري فارس

  .بازسازي عراق شرآت نخواهد آرد
بيكر در ميان : ن اعالم خبر فوق در شماره امروز خود نوشتضم» واشنگتن پست « روزنامه آمريكايي

افراد صاحب نامي قرار دارد آه بعضي مقامات آمريكايي اميدوار بودند مسئوليت برخي ماموريت هاي 
خاص مربوط به روند بازسازي عراق مانند دريافت آمك مالي از ديگر آشورها يا تجديد ساختار بدهي 

  . بگيردهاي اين آشور را به عهده 
آالين «، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در نطق روزانه خود اظهار داشت بيكر و »ريچارد بوچر«

  . ، وزير امور خارجه آمريكا در اين خصوص چيزي نشنيده اند»پاول
مقامات در بسياري از دفاتر دولتي آمريكا هفته گذشته خاطرنشان آردند آه بوش، رئيس جمهوري 

ست تالش براي بازسازي عراق نياز به بهبود و افزايش دارد و برخي از اين مقامات گفتند آمريكا معتقد ا
  . آه دولت اميدوار است بيكر در اين اقدام شرآت آند

به عراق » پل برمر«حتما مقامات ديگري از جمله از وزارت امور خارجه نيز براي آمك به : بوچر افزود 
 /. انتهاي پيام. فرستاده مي شوند

  
  اعزام سربازان ترآيه به عراق نياز به يك طرح دارد: وزير امور خارجه ترآيه

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
وي معتقد : وزير امور خارجه و معاون نخست وزير ترآيه روز گذشته گفت» عبداهللا گل«: خبرگزاري فارس

  .ه طرح از پارلمان مي باشداست آه براي اعزام سربازان حافظ صلح ترآيه به عراق نياز ب
موافقت : وي اظهار داشت.تي.در پاسخ به سوال ويژه آانال تلويزيوني ان» گل«به گزارش ترآيش پرس،

  . پارلمان براي اعزام نيرو به عراق نياز است
دستور : گل با اشاره به اين موضوع آه وقتي طرح پيشين تصويب شد در عراق جنگ وجود داشت گفت

  . براي آرام آردن اوضاع عراق است) عزام نيروا(اين برنامه 
  . با توجه به اين موضوع تجزيه و تحليل خطرات بايد به دقت بررسي شود: وي تصريح آرد

گل اظهار داشت آه به مقامات آمريكايي گفته است براي بررسي جزئيات اعزام نيرو به عراق بايد در 
  . آنكارا بحث شود

اره به اين مطلب آه ترآيه يكي از آشورهايي است آه از منافع ناشي از وزير امور خارجه ترآيه با اش
اعزام سربازان حافظ صلح به منظور تضمين ثبات در عراق : ايجاد ثبات در عراق بهره مند مي شود گفت

  . صورت مي گيرد
است و گل خاطر نشان آرد آه به لطف توجهات سازمان ملل و ناتو اعزام اين نيروها به عراق مناسبتر 

با توجه به بررسي ها و برآوردهاي وزارت خارجه و ستاد مشترك ارتش ، اعزام نيروها براساس منافع 
  . دراز مدت انجام مي گيرد

داخل يك تيم مناسب ) سربازان(ابتدا بايد آنها : وي در خصوص چگونگي روند اعزام سربازان ترك گفت
  . اعزام آنان چند ماه به طول مي انجامدمورد سنجش و ارزيابي واقع شوند و مذاآرات براي 

پايگاه نيروهاي اعزامي در عراق براساس نياز تعيين خواهند شد و همه درباره موفقيت : گل تصريح آرد 
  . سربازان ترك آگاه هستند

اعزام نيروها به عراق فقط براساس يك فرمان است و ما نمي : وزير امور خارجه ترآيه اظهار داشت
 /انتهاي پيام. اي خود را براي مقاصد ديگر اعزام نماييمخواهيم نيروه

  
  .  يكي از محافظين نزديك صدام توسط سربازان آمريكايي دستگير شد

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
حسين به همراه دو نفر ديگر از طرفداران رژيم سابق عراق امروز صبح   يكي از محافظين جان نثار صدام

  .ازان آمريكايي دستگير شدندبه دست سرب
  .الملل ايلنا، سربازان آمريكايي خانه اين محافظ فداآار را محاصره آردند  بين  به گزارش سرويس
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به گزارش يكي از مسئوالن نظامي، اين . پس از چند حلمه مختصر باالخره آنها به تخريب خانه پرداختند
. تند و از بدنشان خون جاري بود خانه را ترك آردندمحافظ و همراهانش در حالي آه لباس زير به تن داش

العاده به صدام   شناختيم، اين مرد فوق  ما هدف اصلي خود را مي: " باره گفت  در اين" آلنل استيوراسل"
  . "نزديك بود

ها از افشاي هويت دقيق او سرباززدند و فقط اعالم آردندآه اين   به گزارش آسوشيتدپرس، آمريكايي
ها و پرتاب موشك به چندين خانه مسكوني   در حمالت امروز آمريكايي. ارترين محافظ صدام بودمرد فداآ

پايان . است  البته آمريكا تعداد دقيق آنها را هنوز اعالم نكرده. آم چهارنفر دستگير شدند  در تكريت دست
 پيام 

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
   حكومتي عراق قطعا پاسخگوي خواسته هاي مردم عراق نيستشوراي: عبد العزيز حكيم

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
عبد العزيز حكيم نايب رئيس و عضو جهادي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد : خبرگزاري فارس

  . دآرد آه شوراي حكومتي عراق قطعا نمي تواند خواسته هاي مردم عراق را بر آورده نماي
هدف از تشكيل شوراي حكومتي عراق را » السفير«عبد العزيز حكيم در مصاحبه با روزنامه لبناني 

  . تالش براي روي آار آوردن يك دولت منتخب مردمي در اين آشور دانست 
وي ضمن رد عادي سازي رابطه با رژيم صهيونيستي اين امر را منوط به تصيميم دولت آينده عراق 

ا در مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مخالف با برقراري رابطه با اسراييل هستيم م: دانست و گفت
زيرا اين رژيم دولتي متجاوز محسوب مي شود آه به مردم فلسطين ظلم و ستم و در حق آنها شكنجه 

  . روا مي دارد و سرزمين هاي آنها را به اشغال خود در آورده است 
مي عراق با اشاره به اينكه طرح چنين مساله اي آن هم در نايب رئيس مجلس اعالي انقالب اسال

تصميم نهايي اين مساله بر عهده دولت منتخب مردم آه بر اساس : سطح رسمي زود است، گفت
  . قانون اساسي توانايي بر قراري رابطه با آشور هاي همسايه را دارد، نهاده شده است

اره به اينكه زمان دقيقي براي اعالم تشكيل دولت نايب ريس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با اش
جديد در عراق وجود ندارد تاآيد آرد ، هيچ آس نمي تواند در قبال تصميمات شواي حكومتي عراق از 

  . حق وتو استفاده نمايد 
وي استقالل عراق را هدف مقدسي خواند و تصريح آرد آه ما براي رسيدن به اين هدف خود ، راه 

 /انتهاي پيام . ميز را انتخاب آرده ايم مقاومت صلح آ
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد7: روزنامه های تهران
  2003 يهژوئ  29 -1382  مرداد7  سه شنبه -بي بي سي 

روزنامه های سه شنبه تهران در صفحات اول خود خبر استعفای دکتر مصطفی معين را منعکس کرده و 
  .داليل خارج شدن اين عضو قديمی کابينه از دولت محمد خاتمی پرداخته اندبه تحليل 

  
ياس نو در عنوان اصلی صفحه اول خود اعتراض به برخوردهای امنيتی و دخالت نهادهای غير مسوول 

در دانشگاه ها را به عنوان دليل استعفای وزير علوم و فن آوری ذکر کرده و در سرمقاله خود به بررسی 
  .دانشگاه های کشور پرداخته استوضعيت 

ياس نو از نگاه اقتدار گرای بخشی از حکومت به دانشگاه ها نوشته و يادآوری کرده که تجلی اين نگاه 
 بود که به نام انقالب فرهنگی دانشگاه ها را به تعطيل کشاندند و لطمه جبران ناپذيری به 59در بهار 

  .نظام علمی کشور زدند
اشاره به برخورد محافظه کاران با دانشگاه ها نوشته مدتی بعد از تعطيل دانشگاه سرمقاله ياس نو با 

ها قبول کردند که فيزيک و شيمی، اسالمی و غيراسالمی ندارد و بعد از دوسه سال چاره ای نداشتند 
  .جز آنکه همان روش معمول را طی کنند اما يک چيز ماند و آن نگاه ترديد آميز به دانشگاه ها بود

  
رسالت در خبری کوتاه استعفای وزير علوم را ظاهری خوانده و نوشته اين استعفا جدی نيست و به 
  .قصد زير فشار گذاشتن شورای نگهبان برای تصويب اليحه اختيارات وزارت علوم صورت گرفته است
 عليه رسالت از آغاز دور دوم رياست جمهوری محمد خاتمی با نقل اظهار نظرهای مقامات محافظه کار

وزير علوم و فن آوری، بارها برکناری او را خواستار شد و در فرصت های مختلف نا آرامی دانشگاه های 
  .کشور به مديريت دکتر معين و همراهی دستياران وی با دانشجوها مربوط دانست

  
کرده ياس نو در کاريکاتوری که کار بزرگمهر حسن پور است دکتر معين را در هيات فوتباليستی تجسم 

که مجروح و سرو دست شکسته در حال خروج از زمين مسابقه می گويد ديگر الزم نيست تکل جفت پا 
  ...بزنيد خودم دارم می روم
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تغيير موضع اتحاديه اروپا و قرار گرفتن جمهوری اسالمی در موقعيتی دشوار موضوع تحليل ها و مقاالت 
لف به بررسی آثار اين حادثه و راه هائی پرداخته روزنامه های سه شنبه تهران است که از ديدهای مخت

  .اند که دستگاه ديپلماسی ايران در پيش دارد
  

ديپلماسی ايران را درگير يکی از حساس ترين " يک چرخش و چند پرسش"اعتماد در گزارشی با عنوان 
يت حقوق بشر معضالت خود ديده و نوشته ادامه روابط ايران و کشورهای اروپائی بيش از هر چه به رعا
  .در ايران، امضای پروتکل الحاقی و دخالت نکردن در جريان صلح خاورميانه بستگی دارد

عظيم رجب پور در گزارش اعتماد با جمع آوری اظهار نظرهای مختلف درباره چرخش در سياست اروپا 
در اواخر نوشته دو ماه فرصت کمی برای ديپلماسی ايران نيست چنان که خاتمی بعد از بحرانی که 

  .دولت هاشمی رفسنجانی در روابط ايران و اروپا وجود داشت توانست آن را برگرداند
  

ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی نظريات نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی را 
 کند که آمريکا منعکس کرده که گفته است ايران با پای بندی به تمامی تعهدات و قراردادها بايد کاری

  .نتواند اجماع جهانی عليه ايران را به دست آورد
  

نسيم صبا نظر ذوالقدر معاون فرمانده سپاه پاسداران را نقل کرده که گفته است پذيرش پروتکل الحاقی 
زمينه را برای تحرکات اطالعاتی دشمن فراهم می کند و در عين حال نکته مثبت آن پايان دادن به 

  .ريکا عليه جمهوری اسالمی استجوسازی های آم
  

دکتر حسين سليمی به نوشته انتخاب گفته است اگر ايران پروتکل الحاقی را نپذيرد از حداقل انرژی 
اتمی هم محروم خواهد ماند در حالی که با امضای پروتکل و انعقاد پيمان های جديد با اروپا و تن دادن 

  . تغيير اوضاع سياسی برداشتبه تحوالت داخلی می توان کاری اساسی در جهت
  

به نوشته نسيم صبا هنوز معلوم نيست که تصميم گيرندگان کشور چه راهی را برای مقابله با 
هشدارها در مورد امضای پروتکل الحاقی برگزيده اند و اين بالتکليفی هنگامی می تواند خطرناک باشد 

رژی اتمی در مورد ايران تصميم گيری می که کمتر از دو ماه ديگر شورای حکام آژانس بين المللی ان
  .کند

 کشور 35با اشاره به اين که از جمع " فرصت هائی که به تهديد بدل می شود"امين مراديان در مقاله 
 کشور غيرمتعهد هم زير فشار آمريکا قرار 17 کشور اروپائی عليه ايران هستند و 18عضو شورای حکام 

  .رايط را به زيان ايران دانسته استدارند تا عليه ايران رای بدهند، ش
  

اعتماد در مقاله ای يادآور شده که از زمانی که رييس جمهور خاتمی گام هائی در جهت تنش زدائی در 
روابط ايران و اروپا برداشت اراده ای بر ضد اين روابط در کشور وجود داشت که برای به هم ريختن آن 

  .حتی از قاچاق موشک هم فروگذار نکرد
رام رفيع زاده در مقاله اعتماد با اشاره به ماجرای مرگ زهرا کاظمی نوشته اين مساله بار ديگر شه

موضوع نقص حقوق بشر در ايران را در جهان پررنگ کرد و به نظر می رسد در آينده هم همچنان اين 
  .موضوع بر روابط ايران و کشورهای ديگر سايه افکن خواهد بود

  
 بررسی وظيفه اصالح طلبان در زمينه سياست خارجی پرداخته و با اشاره به ياس نو در مقاله ای به

رفتار محافظه کاران در داخل کشور به اصالح طلبان پيشنهاد کرده است در زمانی که حکومت زير 
فشارهای بين المللی قرار گرفته در رفتار خود تجديد نظر کنند و با گوشزد کردن عواقب سنگين 

  .ينه ترين راه را برای خروج از بحران بيابنداقداماتشان کم هز
داوود محمدی با اشاره به تنگ تر شدن حلقه فشارهای جهانی عليه ايران نوشته در اين وضعيت گرفتار 

شدن اصالح طلبان به واکنش های مدام در مقابل رفتار بحران ساز جناح محافظه کار، دور بسته ای از 
  . که برای افکارعمومی قابل تحمل نيستبحث های نافرجام را ايجاد می کند

  
امير محبيان در سرمقاله رسالت با اشاره به بحران هائی که در روابط ايران و کشورهای اروپائی به 
وجود آمده نصيحت کرده که مسووالن کشور از کوشش برای خوب نمائی و جلب رضايت غربی ها 

ود از جمهوری اسالمی را در ذهن محرومان و دست بردارند و در صدد آن باشند که تصوير زيبای موج
  .مسلمانان نگاه دارند

نويسنده سرمقاله رسالت با تاکيد بر اين که ما نبايد اجازه بدهيم کشورهای دست چندم اروپائی 
شرايطی را بر ما تحميل کنند نوشته شخصيت های استوار ضمن اهميت دادن به نظريات ديگران، خود 

  .ران مبدل نمی کنندرا به مقلد و مطيع ديگ
  

ياس نو همراه نامه انصافعلی هدايت، روزنامه نگار تبريزی که ماجرای دستگيری و شکنجه خود را در 
زندان تبريز فاش کرده، از نامه وبالگ نويسانی که سايت هايشان مسدود شده به کوفی عنان، نامه 

را به رييس جمهور، نامه وکيل عباس عبدی به رييس ديوان عالی کشور، نامه خانواده محسن سازگا
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عباس عبدی به دادستان تهران خبر داده است که همه آنها در اعتراض به زندانی شدن ها و محدوديت 
  .هائی است که برای آزادی بيان در ايران وجود دارد

ين محمد حيدری در مقاله ای در ياس نو با اشاره به مرگ زهرا کاظمی و نامه ها و بيانيه هائی که در ا
  .زمينه منتشر شده نوشته بايد برای مقابله با رويه های غيرقانونی و غير انسانی گامی فراتر نهاد

نويسنده مقاله ياس نو عمل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران در اعالم 
ان و دانشجويان تحصن و دست از کار شستن نوشته بهتر است در سوگ خبرنگاری جسور، روزنامه نگار

  مرداد، همدل شوند و گامی فراتر بردارند17و دانشگاهيان و همه جريان های روشنفکری در روز 
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8 چهار شنبه  -روزنامه اعتماد 
،   اجتماعي  و بيمه ، بازنشستگي ضي ار  اصالحات  قوانين ، با اجراي  جديد عراق البكر و رژيم احمد حسن

   مارس11   پيمان  با آردها و امضاي بس ، آتش  داخلي ، رشد صنايع1974 تا 1970  ساله  پنج  برنامه تدوين
   و فعاليت  تاسيس  آردها و اجازه  به  با اعراب  مساوي  حقوق  اعطاي و قول) 1349 اسفند 21 (1970
 دآتر رشيد   به او در ضمن.  داد  را نشان  خوبي  آرد طليعه  جنگجويان ن و بخشود  آرد زبان هاي رسانه

 خود را از   شده  غصب  حقوق  نزديك  در آتيه  عراق  دولت  دستور داد آه  عراق  وزير نفت الرفاعي
  نفرشان  دويست  آه  شد و سيصد زنداني  اعالم  دولت عفو عمومي.   خواهد گرفت  پس  نفتي هاي شرآت

   بهبود رفت رو به)  آمونيسم (  شرق  بلوك  با آشورهاي  عراق  آزاد شدند و روابط  بودند از زندان مونيستآ
   فراوان  حمايت  بعثي  از رژيم  شرقي  و آلمان  شوروي دولت.  امضا شد  مشترآي  صنعتي هاي و طرح
در . آنند  شرآت  اسراييلي  با سربازان زي مر هاي  رفتند تا در جنگ  سوريه  به  عراق افراد ارتش. آردند مي
   نظاميان  سرشار از آينه  بود، با قلبي ها گذرانده  عارف  را در زندان  چند سالي  آه ، صدام  دوران اين

   يك البكر پيشنهاد تاسيس  احمد حسن  بودند، به  برده  سرقت  را به1963   انقالب  گمان  به  آه راستگرايي
 نبرند و او و   سرقت  را به ، انقالب ، ميراث  از اسلحه ، با استفاده  ارتشيان  داد تا در آينده  ويژه  امنيتي نيروي
، 1966   از سال ، حتي  بعث  حزب  امنيتي  يا بازوي  جهازهنين  تشكيل زمينه.  نكنند  زندان  او را روانه امثال
   مخفي  گروه  به  داشت  فراواني  مشابهت جهاز هنين. بود   آمده ها، فراهم  عارف  از زندان  از فرار صدام پس

 را  ، آن  آلمان  زمامداري  مقام  به  از رسيدن  پيش  هيتلر، حتي  آه  نازي  حزب  امنيت يا گروه» ،د اس«
) 1.( بود  مخالف هاي  دسته  و سرآوب ، ترور دشمنان  از دشمنان  اطالع  آسب  آن ، وظيفه  داده تشكيل
 شد،   انقالب  شوراي  و رييس  بعث  حزب  دبيرآل جمهوري البكر رييس  حسن  آه1968   ژوييه31از   پس
   امنيت  و مسوول  انقالب  فرماندهي يا شوراي»  قياده «  مجلس  معاونت  مقام  را به  ساله31   حسين صدام
  .  آرد  منصوب  حزب داخلي

  ، تهران ، نشر زرين  احمد قاضي ، ترجمه فارس  خليج  و بحران  حسين ، صدام  ميلروي  ميلر لوري  جوديت1
  . 6467، صا1370

  
   وجود داشته است2002 نيروگاه فعال انرژي هسته اي در سال 436

  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7سه شنبه  
شته آه  در سراسر دنيا وجود دا2002 نيروگاه فعال انرژي هسته اي تا پايان سال 436: خبرگزاري فارس

  . بيشتر است2001اين تعداد، چهار واحد از سال 
نشست صنعتي انرژي اتمي ژاپن آه ساالنه گزارشي را در خصوص وضعيت نيروگاه هاي انرژي هسته 

 28 در مورد 2002 دسامبر سال 31اي در سراسر دنيا منتشر مي آند، ضمن ارائه گزارش فوق آه در 
 727 هزار و 373تعداد نيروگاه انرژي هسته اي به طور متوسط اين : آشور تهيه شده است، اعالم آرد

  . مگاوات برق توليد مي آند
 رآآتور در دست احداث وجود داشته است آه اين تعداد، براي توليد 39، 2002بنا بر اين گزارش، در سال 

  .  مگاوات برق آافي است696 هزار و 34
 گيگاوات، بهره برداري اقتصادي خود را در 2/8فيت ، هشت نيروگاه انرژي هسته اي با ظر2002در سال 

  . چهار آشور جهان آغاز آردند؛ اين نيروگاه ها در ژاپن، فرانسه، چين و آره جنوبي قرار دارند
روشن است آه در منطقه آسيا، هند پيشرفت خوبي را در زمينه ساخت رآآتورهاي هسته اي داشته 

ست احداث هند به هفت عدد رسيد آه براي توليد چهار ، تعداد رآآتورهاي در د2002در سال .است
  . هزار مگاوات برق استفاده مي شود

اين . ، دو نيروگاه انرژي هسته اي در جمهوري چك و چين به قدرت بازدهي آامل رسيدند2002در سال 
  .  به توليد برق پرداختند2000دو نيروگاه در اواخر سال 

ي چك آغاز به آار آرد، از سوي آشورهاي همسايه با هنگامي آه رآآتورهاي هسته اي جمهور
  . مخالفت روبرو شد اما با تالش اتحاديه اروپا ايمني آنها تاييد شد

 2004 تا 2003نام دارند، در خالل سالهاي » 2 و 1تملين «اآنون انتظار مي رود هر دوي اين رآآتورها آه 
  /. انتهاي پيام. به بهره برداري اقتصادي برسند
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 اروپا در  هاي  آنيد دغدغه  حل  را خودتان  مشكل  بروآسل  به  ايران  پارلماني  از سفر هيات رشيگزا
     با ايران مواجهه

  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8 چهار شنبه  - روزنامه اعتماد -   شهربانو اماني
 سفر از  اين.  سفر آرد  بروآسل  به  رسمي  ديداري  براي  ايران  از پارلمان  هياتي  امسال در خردادماه
   در آميسيون  شرآت  قرار بود براي  آه  با هياتي  هيات  سفر اين  بود چون  شده ريزي  برنامه ماهها پيش

 نيز   اروميه  نماينده  شهربانو اماني  شد، خانم  سفر آند، همزمان  بلژيك به»  برابر هاي  و فرصت زنان«
   وي  آه  است  گزارشي  شده  پياده گردد، متن  مي  تقديم آنچه.   حضور داشت ل در بروآس  هيات  اين همراه

  .   است  آرده  اعتماد بيان  تيترروزنامه  شوراي در جلسه
  

 دو   بين در اين.   اروپا ديدار داشت  با پارلمان  بود آه  ايران  پارلماني  هيات ، سفر نخستين  بروآسل سفر به
ها بود و   دانشگاه هاي  ناآرامي  بحث يكي. تر شود  و مشكل  فشرده شد آار هيات  ، سبب  مهم موضوع
   قبل  دو ماه  از يكي  هيات  آه هايي  بر برنامه  عالوه  دو بحث اين.   ايران  اتمي  انرژي  ديگر موضوع بحث
 ورود ما با  روز اول   از همان  قضيه  بيت شاه. ها شد  برنامه  فشردگي  بود، سبب  آرده ريزي برنامه

ما آنجا با .   گرفت شكل..  و   ما با سوالنا، بروك  ديدارهاي  داد و مجموع  سفير ايران  آه گزارشاتي
 امور   ويژه  نماينده  عنوان ، گافنر به  پارلمان  رييس  عنوان  اروپا مانند سوالنا به  شاخا پارلمان هاي چهره
   با موضوع  مرتبط  آه  عواملي  سنا و همه  مجلس ، رييس  بلژيك مور خارجه اروپا، وزير ا  در پارلمان ايران
  .   بودند، ديدار آرديم ايران

 شما  آنها معتقد بودند آه.  بود  و دين  ديدارها، دموآراسي  اين  ما در همه  مورد بحث  موضوع نخستين
 آنيد   را طراحي  ديني  دموآراسي  نام  به  آنيد و سيستمي  جمع  را با هم  و دين خواهيد دموآراسي مي

.  آرد  جمع  دو چيز را با هم  اين توان  نمي  شد آه  آن  و نتيجه  آرديم  را در اروپا آزمايش  سيستم اما ما اين
   را در نظام  بشري  و معقول  محصول هاي  آزادي توان  نمي گفتند و اينكه  مي  خود سخن  از تجارب آنها حتي

  .  بلور ساخت مت ديني
آنند   مي  پافشاري  بر آزادي  آه  است  صد سال  اآنون  ايران مردم:   آنها گفت  به  در پاسخ  ميردامادي آقاي
، اما   و امثالهم  مشروطه اند، مانند انقالب  حضور پيدا آرده  سياسي هاي  و صحنه  بارها در ميدان  آن و براي
  . آند  مي  نزول  بشدت  مردمي ، حرآتهاي  قرار دهيم  دين  را رو در روي  آزادي اگر اين

   موارد حتي آنها در اين.  بود  داده  رخ  دانشگاه  در مقابل  آه اتفاقاتي. ها بود  دانشگاه محور ديگر، بحث
  ه چ  ايران  در داخل  آه دانم  نمي  من البته. دادند  مي  ما نشان  را به  از برخورد با دانشجويان عكسهايي

   وسيع  تبليغات حتي.   داشت  وسيعي  آنند اما آنجا بازتاب  را منعكس  حادؤه  توانستند اين مقدار مطبوعات
 آنها   چگونه  آه  انتقاد داشتم  من حتي.  راستا بود  در همين  بوش  مشاوران  شتابزده ها و حمايت ماهواره

 در  اند بدون آنند، حاال آمده  مي  حرآت  آن ند و مطابقآن  مي ريزي نشينند برنامه ، مي آنيم  ما فكر مي آه
  . اند  آرده  مستقيم ها، دخالت  ناآرامي  و ابعاد اين  پيامهايشان  پيامدهاي نظر گرفتن

 در آشور اجرا   است  چند وقتي  البته  سنگسار بود آه  حكم ، اجراي  عمده  ديگر از بحثهاي يكي
 بخاطر  شود و در واقع  اجرا نمي ، بلكه  نشده  سنگسار نقض  حكم  بود آه ينها ا انتقاد اروپايي. شود نمي

، آجا   آي  داشتند آه  بسيار دقيقي  گزارشات آنها حتي.   است  شده  گذاشته  مسكوت فشارها مدتي
  .   است سنگسار شده

 سنگسار   حكم حتي. ودند ب  دقيق  خيلي  موضوع  اين  و روي  گرفت  صورت يي  عمده  مورد بحثهاي در اين
   قبول  بسيار مصر به  و با تحكم  مورد انتقاد شديد قرار گرفت هم»  برابر  و فرصتهاي زنان « در آميسيون

 ما   آه  بوده  حكومت  مردمي  و مقبوليت  و مشروعيت  ايران  حكومت مورد بعد، جايگاه.   بوديم  انتقادات اين
، 76 خرداد 2  انتخابات.   بوديم  آرده  زيادي ، تبليغات  طلب  اصالح  دوستان  همين ، بخصوص  موضوع  اين روي
  اما زماني.  بود  باال برده  را هم  بود، انتظارات  گسترده  حضور مردم  آه78   بهمن29  و يا همان80 خرداد 18
 نفر   ميليون  و نه ، بيست  در انتخاب  با وجود آزادي  در آن  شد آه81 اسفند 9   انتخابات  به  منتهي آه

   در هلند همه گفتند، بطور مثال  مي حتي.  وجود آمد  و ترديد به  سوال  آنها جاي  نكردند براي شرآت
   را مقايسه  مختلف  آشورهاي  انتخاباتي  هستند و نظام  حضور در انتخابات  به  ملزم  شرايط واجدين
  . آردند مي
،   احزاب جايگاه.  آرد  بررسي  مختلف  از زواياي  توان  را مي واقعا آن.  شت دا  هم  بررسي  جاي ، اين خب
،   است  بعد قضيه  يك  آه  ايران  زنان ، جنبش  گفتم  آقايان  در آنجا به  من حتي...  و   حضور مردم  عدم داليل

 بسيار  ، فشارهاي ديدا شدم آان  خود من  آه زماني.   است  آرده  رسوخ  آشور هم  نقاط  دورترين امروز به
 دهند، وارد شد اما امروز   انجام  قرار بود آار تبليغاتي  آه  و يا آساني ام ، خانواده  شوهر من  به زيادي
  .  وجود ندارد  هم  منعي زنند و هيچ  خانمها را مي ها و تراآتها عكس  ماشين  روي  راحت خيلي

   تراآتورهايشان  بعضاص روي  آانديدا را حتي هاي ، پوستر خانم ما  شهري  نقاط  در دورترين در آردستان
  ها را وارد مجلس  داريد،ما خانم  حسابي  رقيب  دوره ، اين  گوشزد آردم  آقايان  به  من  بودند آه نيز زده
   انرژي حث، ب  موضوع اما مهمترين.  اروپا بود  ما و اتحاديه هاي ، محور بحث  گفتم  تا االن آنچه.  آنيم مي
 متعدد خود  هاي  آند، در بحث  مطرح  حكام  در اجالس  بوش  از آنكه  قبل ها حتي اروپايي.  بود  ايران اتمي
 سرشار   منابع  با داشتن  ايران آردند آه  مي  از ما نيز سوال  بود و حتي  مطرح  موضوع  اين  ايران  به مربوط
 مجبور   نگرانند و ايران  خيلي تاآيد داشتند آه.  ندارد  اتمي  از انرژي  استفاده  به  و گاز،لزومي  نفت انرژي
  .  آند  اروپا را جلب  اعتماد اتحاديه  آه است
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   مردم  نماينده  عنوان  به  هرحال به.   آرديم  موارد صحبت ، در اين  داشتيم  آه  خصوصي ما در ديدارهاي
   و فضاي  با ايران  خاطر روابط  به اروپا معتقد بود آه? بود   چه  قضيه  بيت  شاه  آه گويم  مي ايران

   اشاره  عراق  جنگ  ماجراي  به بخصوص. پردازد  را مي  زيادي هاي  وجود دارد، هزينه  آه آميزي مسالمت
   از يك  بخاطر ترس  نيست  معلوم  قرار داشتند و البته  راستا با ايران  معتقد بودند در يك آردند آه مي

 سر ما   را روي  آن  حاال منت  آه  است  اروپا بوده  سران  پرده  پشت  فضا و تصميمات  شدن قطبي
   قابل  اصال برايشان  آه  هم  موضوع يك... دانستند و  مي  را صحيح  ايران گذاشتند و يا واقعاص سياست مي
،  خورديم  مي  پستشان  به  از ما آه هرآدام.  بود يي  هسته  دانش  داشتن  به  ايران  نبود، اذعان هضم

 اروپا   در پارلمان  دانمارك ، نماينده  شام  در ضيافت بطور مثال.  شديم  مي پيچ  سوال  قضيه  اين پيرامون
.   داريم  بسيار بااليي  بشري  ما دانش  و گفتيم  آرديم  مورد صحبت ما در دو سه.  بود  پيگير قضيه خيلي

   هم  را دارد و محكم  دانش  اين  آه شمالي ، مانند آره  باشيم  داشته  ما هم  دارد آه  اشكالي اصالص چه
 ما واقعاص سرآمد   اآنون  هرحال به.   بگوييم  دنيا هم  همه  و به  باشيم  داشته  ما هم بله.   است ايستاده
. آنند  مي ما دارند دنيا را اداره  نخبگان.   هست  آه  فشارهايي ، با وجود همه  را در آشور داريم نخبگان
   داشته  را هم  نوين  علم  آه  آارآمد و دانشمند ما است  نيروهاي ،حق  ما است  جوانان  حق  اين پس

   دانش ، مهمترين  هستيم  تحريم  آه  است  سال  ما سالهاي  گفتم  آنجا هم ، من  گذشته از اين. باشند
   عالوه  آنند، به گذاري توانند سرمايه ، آنها نمي  هستيم  تحريم اما چون.   امريكا است  مال  و گاز هم نفت
گيرند و از   فشار قرار مي خواهند قرارداد امضا آنند، تحت  مي  آه  ديگر هم هاي  آشورها و شرآت اين

   ايران سردشت.   هستيم  شيميايي هاي  سالح  ما خود قرباني  اينكه  عالوه به. زنند  قرار سرباز مي امضاي
 را   فاجعه  اين هاي ،بازمانده  قرار گرفت  مورد حمله  شيميايي هاي  با بمب  حاضر بود آه  شهر قرن نخستين

   آه  موافقيم  ما هم بله.  دادند  ما هزينه هاي  بچه  همه  اين  آه يا حلبچه. شناسند  مي ، همه هم
 تا  از امريكا گرفته.  آشور يا دو آشور  يك آشورها، نه   همه  نباشد، اما براي  آشتار جمعي هاي سالح

   متحد و ابزارهاي  دارد و پارلمان  آه  عظيمي  قدرت  به  اروپا با توجه اتحاديه.  قدرت  آم  حتي آشورهاي
  .  بدهد  آشورها نشان  را بايد در مورد همه  حساسيت ديگر اين
   ايران  از اروپا به  هياتي  شما يك  تاآيد آرد آه  هم  ميردامادي  و آقاي  گفتيم  اينها را آنجا هم ما البته

   هيات  اين آميز و به  صلح  استفاده  به ما تاآيد داريم.  آنيم  مي بفرستيد، ما حتماص اعتماد آنها را جلب
  .  دهيم  مي  را نشان  موضوع اين
   و اين ها پايبند هستيم  تمدن وگوي  و گفت  جنگ ف در برابر ائتال  صلح  براي ،ائتالف  خاتمي  شعارهاي ما به

   ما است  و مجلس  دولت  عملي هاي ، برنامه اينها شعار نيست.   ما است  جهاني هاي  از برنامه موضوعات
.  ندارند  زمينه  در اين ها، تخصا آافي ها معتقد بودند پارلمان اما اروپايي.   آنها را داديم  جواب  هرحال و به
 هستيد، چرا رسماص از   قدر مطمئن  شما اگر اين  آه  گفت  من  به  آقايي  يك  خصوصي  در جلسه تيح

   در ايران  موضوعات  مقدار اين  چه  آه دانم نمي.  بيايند و بازديد آنند آنيد، آه  نمي ها دعوت خود امريكايي
   مصاحبه  مجلس  ملي  امنيت  آميسيون ييس و ر  هيات  رييس  عنوان  به  ميردامادي اما آقاي.  شد منعكس

   ما به  در برابر تعهدات در حقيقت.   است  دوجانبه  بحث  خچج يك  آنوانسيون بحث:  آرد و گفت
  .  دارد  برعهده  ايران  در قبال  نيز تعهداتي ، خود آژانس آنوانسيون

   آند و ما اين آميز آمك  صلح  دانش ه ب  دستيابي  عضو در زمينه  آشورهاي  به  آه  متعهد است آژانس
   به  امريكا دعوت  آشورها و حتي  خود از همه  اتمي هاي  نيروگاه  تكميل  ما براي البته.  انتقاد را داريم

   صراحت آنها به.  آنند ها آمك  نيروگاه  اين  رساندن  پايان  به  بيايند براي  معنا آه  اين  و به آنيم  مي همكاري
   ايران  تاآيد داشتند اين حتي.   ما است هاي  دغدغه  از مهمترين  يكي  مساله  و اين  نگرانيم د آهگفتن
   حكومتي  از مقامات  برخي  آه  شرط  پيش در مورد مساله.  آند  جمع يي  گونه  را به  بايد قضيه  آه است

   خود را انجام  وظيفه  آه  آسي  گفت  خصوصي  جلسه  بودند، خود سوالنا در يك  آرده قبالص مطرح
   آنوانسيون  اعضا به  از تعهدات  هستيد، يكي شما عضو آنوانسيون. آند  نمي  طلب يي دهد، جايزه مي

   آخرين  آه  است  اين  است  مسلم  آنچه  هر حال به.  را امضا آنند  الحاقي  پروتكل  آه  است نيز همين
   ايران  عليه  آرد آه  بسياري  تالش  حكام  امريكا در شوراي  ما گفتند آه آنجا به.   است  ايران  براي فرصت
   دوستان  آه  با تالشهايي  بود اما خوشبختانه  رفته  پيش  هم  مراحل  تا آخرين حتي.  صادر شود بيانيه

   هم  اتمي انرژي   آژانس  رييس  دستور و گزارش حتي.  امريكا امضا نشد  دادند، بيانيه  ما انجام اروپايي
 امريكا امضا شد،   اگر بيانيه  بود آه  شده  آماده  متعددي هاي  و ميكروفون  تريبون حتي.  نشد خوانده

  از جمله» مصر« ما دادند،   به  آه  اخباري مطابق.  آند  را اعالم  ايران  بيايد و موارد تخلف  البرادعي بالفاصله
 مصر بود تا   بشدت  انگليس  آه داد، در حالي  مي  انجام  ايران  نفع  به  بسياري  تالش  بود آه آشورهايي

   متحده شد، اياالت  مي  گفته حتي.  داد  انجام  بسياري  نيز آمكهاي آويت.  امضا شود  ايران  عليه بيانيه
   رو نكرد، اما در همان ني را بطور عل  آن  لحظات ، تا آخرين  نبوده  مطمئن  بيانيه  برخورد با امضاي  از نوع چون

 امريكا   بود، در برابر تالش  آويتي  خانم  يك  شورا آه رييس.  بود  صدور بيانيه  مصر به  آخر نيز بشدت جلسه
  .   شما را امضا آنم  بيانيه توانم  نمي من:  گفت
   و قضيه  آرده  را منتفي  بيانيه شد،  انجام  ايران  نفع  به  آه هايي  تالشها و آمكها و رايزني  همه  هر حال به

  .   آلي بندي  جمع  و يك  ذآر تذآرات  شد به منتهي
   متحده  اياالت  هم  در آخر جلسه  شد آه  چه  پرسيديم  جلسه  حاضر در آن  از آقايان ما در آنجا از يكي

توانند   مي پس.  خنديدند با هم هر دو   معنا بود آه  اين  به  در واقع اين.   ايران  و هم  هستيم  راضي گفت
 از   خيلي از جمله.   گرفت  صورت  بود آه  فعاليتهايي  مجموع اين.  آنند  خود را نيز با يكديگر حل مشكالت

 در   آه  گروهي همان. آردند  مي  رايزني  ايران  نفع  به  سبزها هم  اروپا مانند حزب  سياسي هاي گروه
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   متفاوت  با آخر آن شد، اول  برگزار مي  آه يي  هر جلسه در حقيقت.  بود  دخيل  هم  برلين  آنفرانس ماجراي
  . شد  مي  تعديل  آن  اول  به  نسبت ها در آخر جلسه گيري  فعاليتها موضع  مجموعه بخاطر همين. بود

  پارلمان   خارجي  آميسيون  با اعضاي  هيات  و نيمه  دو ساعت  نشست  درباره  هم  بنده  عرض آخرين
 در   ميشل  با آقاي  ايشان سپس.  دادند  انجام  آوتاهي  صحبت  ميردامادي  آقاي  جلسه در آن.  اروپاست
   از ما انجام  خوبي ، استقبال  رفتيم  هر جا آه  هر ترتيب به.  بودند  حضور يافته  و پاسخ  پرسش جلسه
  آردند آه  مي  سوال  برخي حتي.  سفر آنند  ايران به   آه آرديم  مي  ديدارها دعوت  در همه ما هم.  گرفت

 ما   و يا اساسا آمدن  آنيم  برقرار و صحبت  ارتباط  آزادانه  و دانشگاهيان  با مردم  توانيم  مي ما اگر بياييم
  .  ايجاد آند تواند مشكلي مي
  احساس.  بود  خودش ر در نوع سف  نخستين  با اينكه بخصوص.  بود  سفر بسيار مثبت  اين آنم  فكر مي من
بايد از .   آخر را بسوزانيم  فرصت  ما اين  آه  معنا نيست  اين  به البته.  شد  تلطيف  فضا، مقداري آنم مي
 پر قو زير   دادند، بالش  فرصت  طور نباشد چون اين.   را بكنيم  استفاده  نهايت  آمده  پيش  فرصت  ماه سه

   اين آردند آه  مي  مالقاتها اعالم  اين  آنها در همه  برود چرا آه  از دست تا فرصت   و بخوابيم سر بگذاريم
 تاآيد   دهيد، چون  خود انجام  مشكل  حل توانيد براي  مي  را آه ، برويد و آنچه  خود شماست مشكل

  .   نيست  ساخته  آنها ديگر آاري  از دست داشتند آه
   رخ  در ايران  آه  و وقايعي  تحوالت  به  نسبت هم.  اروپا بود  نظر مثبت ، جلب  قضيه  بيت  شاه  هرحال به
  . گذرد  مي  ايران  پيرامون  آنچه  به  نسبت دهد و هم مي
   دوستانه  ديگر ارتباط  با آشوري  آه  است  هر آشوري  حق ، اين  خارجي  ارتباطات  در زمينه  معتقدم بنده

 و   منافع  يك  هر حال  به  معنا آه  اين به.   است  شده  تعريف  برنامه  يك ر چارچوب د  اين البته.  باشد داشته
   صرفه ها به  اروپايي  براي  بودن  اگر در آنار ايران بالطبع. آنند  برقرار مي  ارتباط  دارند آه هايي بستان بده

 در   هر قيمتي  حاضر باشند به  آه عنا نيست م  اين  يا هر چيز ديگر اما به  بازار مصرفي  دليل  به ، حال است
 آنها   را به  بيشتري تواند امتيازات  و مي  ما قدرتمندتر از ماست  طرف  هر حال  به  قرار گيرند، چون آنار ايران
   روي  نيستند بيشتر از اين  دهند، حاضر هم  را از دست خواهند ايران  نمي  بر آنكه  آنها عالوه بدهد، پس

 خود را   بايد منافع طبيعتا ما هم.   است  من  برداشت اين.  دهند  آنند و هزينه گذاري  سرمايه نايرا
  .  بسنجيم
   آه در حالي.   ايران  بود درباره  بسيار مثبتي  آرد، گزارش  ما قرائت  سوالنا در روز آخر نشست  آه گزارشي

 25سوالنا حدود .  آرديم  نمي  را احساس ثبتي م  فضاي  خود چنين ما در صحبتها و ديدارها و جلسات
  .  بود  ايران  به  مربوط  گزارش  اين  عمده  بخش  داد آه  گزارش دقيقه

  البته.  وجود بيايد  به  آشور ايران  براي خواهد مشكلي اروپا نمي?   بكنيم توانيم  مي گفتند ما چه آنها مي
   سبب  اين  به  آنيد، بخشي  خود را با امريكا حل  مشكالت يمگوي  اگر مي  داشتند آه  اذعان  هم خودشان
.  امريكا قرار گيرد  و در يد قدرت  از اختيار اروپا خارج  ايران  اقتصادي  بازار پرمنفعت  نيستيم  مايل  آه است
  .   است  جهاني  مشكل  ديگر اين  از سوي البته
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