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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 
  

  .  پنج آشور ديگر مصونيت آمريكا در برابر دادگاه جنايات جنگي را پذيرفتند
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

المللي   ر برابر تحقيقات دادگاه بينسفيد اعالم آرد آه پنج آشور جديد مصونيت شهروندان آمريكا د  آاخ
  .آمريكا با اين دادگاه اصًال موافق نيست. اند  جنايات جنگي را پذيرفته

المللي جنايات جنگي آه با توجه به معاهده رم در سال   الملل ايلنا، دادگاه بين  بين  به گزارش سرويس
 جنايات جنگي و خشونت را مورد  ايجاد شده است، افراد متهم به جنايات انساني، نسل آشي،1998

اند، اما آمريكا به شدت مخالف    آشور اين دادگاه را تصويب آرده90در حال حاضر . دهد  محاآمه قرار مي
  .آن است

هايي قرار گيرند آه   به گزارش آسوشيتدپرس، واشنگتن بيم آن دارد آه سربازان آمريكايي تحت پيگيري
  .اند  كوت گذاشته شدهدر حال حاضر به مناسبات سياسي مس

 آشور قرار داد دوجانبه امضا آرده آه سربازان آمريكايي در برابر دادگاه جنايات جنگي 35بوش با 
مصونيت پيدا آنند، پنج آشور جديد امضا آننده اين قرارداد شامل آلباني، بوسني، هرزگوين، جيبوتي، 

  پايان پيام . جزيره موريس و زامبيا هستند
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ، نيروها، دولتهامواضع 
  

  مردم ايران به آزادي عالقه دارند و ما استيصال آنها را درک مي کنيم: رئيس جمهوري آمريکا
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  ): راديو فردا(مريم احمدي 

غ گل سرخ در آاخ سفيد، خبرنگاري به رئيس جمهور در آنفرانس مطبوعاتي امروز پرزيدنت بوش در با
آمريكا، اين موضوع را يادآور شد آه ايران يكي از آشورهاي سه گانه محور شرارت است و گفت با 

هشدارهايي آه به برخي از آشورها داده ايم آه بايد مواظب اعمالشان باشند، آيا ما اآنون در مراحل 
رار داريم يا اينكه ايران از لحاظ نحوه برخورد، بيشتر در همان طبقه اوليه حرآت به سوي جنگ در ايران ق

آقاي بوش در . بندي آره شمالي قرار دارد آه منظور مذاآره براي حل مسئله هسته اي آن آشور بود
  : پاسخ گفت

به ياد مي آورم آه بالفاصله پس از جنگ در عراق، از قلم هاي برخي از ): راديو فردا(بيژن فرهودي 
. ويسندگان اين جمالت بر روي آاغذها آمد آه االن آنها آماده براي حمله به سوريه يا ايران ميشوندن

فكر ميكنم بهترين برخورد براي . راه به سوي تمام گزينه ها باز است: رئيس جمهوري آمريكا گفت
ا با ما اعالم آنند برخورد با مقامات ايراني در اين زمان اين است آه ديگران را متقاعد ساخت آه هم صد

  .آه توليد يك سالح هسته اي، به نفع آنها نيست
مايلم در اينجا . من معتقدم آه يك ايران آزاد بر زندگي مردم ايران اثر خواهد گذاشت: پرزيدنت بوش افزود

اي بسياري از هموطنان ما با ايرانيان از تماس . از ايرانيان مقيم آمريكا، بويژه لس آنجلس، قدرداني آنم
جالب اينجا است آه . ميل يا تلفن در تماس بودند آه ميخواهم از آنها به خاطر اين آار سپاسگزاري آنم

در لس آنجلس يك فرستنده تلويزيوني است آه حتما درباره آن خوانده ايد آه توسط يكي از شهروندان 
مردم ايران . سيار بيننده داردما اداره مي شود و او هزينه آنرا پرداخت ميكند، اين تلويزيون در ايران ب

ما در آنار آساني هستيم آه در ايران شديدا . عالقه مند هستند آه آزاد باشند و ما در آنار آنهاييم
ما استيصال آنها را درك ميكنيم آه در جامعه اي زندگي ميكنند آه ماهيت استبدادي و . دنبال آزادي اند
  .خودآامي دارد

من . ان آن است آه جهان، يك صدا و متحد، پيام روشني به ايران بفرستنداآنون زم: پرزيدنت بوش گفت
در مزرعه ام با آقاي برلوسكوني، نخست وزير ايتاليا صحبت آردم و به او گفتم آه اتحاديه اروپا، همراه با 

همينطور در سفر به روسيه، به دوستم والديمير پوتين . آمريكا، پيام بسيار روشني به ايران بفرستد
  .گوشزد آردم آه بايد مواظب اشتياق ايران براي دستيابي به سالح اتمي باشد

من جدا معتقدم آه ما ميتوانيم اين مسئله را . فكر ميكنم در اين زمينه به پيشرفتهايي دست يافته ايم
اين مسئله اي است آه به تالشهاي جمعي و هماهنگ، توسط . به صورت مسالمت آميز حل آنيم

اين آشورها بايد با آمريكا همكاري آرده و با دولت ايران . ف جهان، بويژه اروپا، باز داردآشورهاي مختل
  .در اينباره صريحا صحبت آنند

نكته جالب ديگر در مورد ايران اين است آه آنها اعضاي القاعده را در اختيار دارند و : پرزيدنت بوش افزود
ل مثبتي است آه اين دسته از اعضاي القاعده با اين تحو. خودشان به اين موضوع اعتراف آرده اند

آسي در تماس نيستند، من ترجيح ميدهم آه آنها در جايي نگهداري شوند، تا آنكه به اين سو و آنسو 
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اميدوارم مقامات ايراني به تقاضاي آشورهاي همسايه . رفته و براي انجام حمالت، توطئه چيني آنند
برخي از آشورهايي آه اين اعضاي القاعده، اتباع آنها هستند، . دخود گوش دهند و آنها را تحويل دهن

  .اين براي ايران مفيد خواهد بود آه چنين تصميمي اتخاذ آند. خواستار استرداد آنها شده اند
 

متهم شدن جمهوري اسالمي از سوي اسرائيل به پر کردن جاي عراق در حمايت از ستيزه جويان 
  فلسطيني

  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8 چهار شنبه  -اديو فردا  ر–ايراهيم بي پروا 
مقامات اسرائيلي به دولت بوش گفتند آه شواهد و مدارك متعددي وجود دارد آه حاآي است ايران در 

اين مقامات همچنين . طي جنگ در عراِق، حمايت از ستيزه جويان فلسطيني را شدت بخشيده است
ه تالش هايش در توسعه تسليحات هسته اي شتاب ميبخشد آه به واشنگتن گفتند آه دولت تهران ب

  . ميتواند اسرائيل و ديگر متحدان آمريكا در مرحله خاورميانه را مورد تهديد و هدف قرار دهد
آريل شارون، نخست وزير اسرائيل در ديدارش با پرزيدنت بوش در آاخ سفيد، اين نگرانيها را مطرح 

هفته گذشته به ايران و سوريه هشدار داد درصورتيكه از تروريسم رئيس جمهوري آمريكا در . ساخت
يك مقام رسمي گفت نگرانيهايي در رابطه با ايران، . حمايت آنند، مسئول و جوابگو شناخته ميشوند
  .هم در بيت المقدس و هم در واشنگتن وجود دارد

راق را در حمايت از گروههاي مقامات اسرائيلي ميگويند آه براساس اطالعات تازه، ايران جاي خالي ع
ستيزه جويي مثل حماس و حزب اهللا پر ميكند و تهران سخت ميکوشد تا در آتش بس يك ماهه اخالل 

اين بايد براي اين : آقاي شارون در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با پرزيدنت بوش گفت. ايجاد آند
، Sean McCormackشان مك آرمك . آشورها روشن شود آه اعمال شيطاني شان نميتواند ادامه يابد

سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا گفت آه هر دو آشور ايران و سوريه نياز به يك گزينش بنيادي 
اساسي براي نبرد عليه تروريسم، متوقف آردن حمايت و پناه دادن دادن به تروريستها و شبكه هاي 

  .تروريستي دارند
 بوش بر حمايت صدام از ستيزه جويان فلسطيني، تاآيد در آسب حمايت براي جنگ در عراق، پرزيدنت

 هزار دالر به خانواده هاي 50مقامات اسرائيلي ميگويند اطالعات تازه نشان ميدهد آه ايران . ورزيده بود
اين دو برابر مبلغي است آه صدام حسين وقتي در راس قدرت بود، به آنها . بمب گذاران انتحاري ميدهد

  .مي پرداخت
مقامات اسرائيلي شرآت آننده در مذاآرات دو رهبر گفت آه ما همچنين مخصوصا از مشارآت يكي از 

ماموران جمهوري اسالمي از طريق حزب اهللا و ديگر گروهها براي تضعيف آردن محمود عباس، نخست 
آقاي بوش در هفته پيش با آقاي عباس . وزير فلسطينيها و آتش بس و تشويق تروريسم، اطالع داريم

  .قات آرده بودمال
 11اياالت متحده ايران را به پناه دادن به اعضاي القاعده آه مسئول حمالت تروريستي به آمريكا در 

مقامات آمريكايي احتمال اقدامات نظامي براي متوقف آردن .  هستند، متهم آرده است2001سپتامبر 
ض ايران ميگويد آه فعاليتهاي هسته تهران از توليد و توسعه تسليحات هسته اي را رد نكرده اند، در عو

  .اي اش براي مقاصد مسالمت آميز است و اقدامات تروريستي را تكذيب ميكند

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
   حضور نيافت  90دادستان تهران در جلسه آميسيون اصل 

  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  
جود آنكه از آقاي مرتضوي براي حضور در جلسه روز گذشته با و:  مجلس گفت 90رئيس آميسيون اصل 

  . دعوت به عمل آمده بود ايشان در اين جلسه حضور نيافتند 90آميسيون اصل 
اگر دادستان حرف : گفت , حسين انصاري راد , ايلنا, به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران 

  .حسابي داشت در جلسه حضور مي يافت 
مجازات آند و , دولت و مسئولين نظام بايد ضارب زهرا آاظمي را هر آسي آه هست : د وي افزو

  .پرونده بايد تا قانع شدن مردم جهان و برقراري آامل عدالت جريان داشته باشد 
نبايد طوري اقدام شود آه مثل دوران قتل هاي زنجيره اي چهره نظام و آشور : وي در پايان يادآور شد 

  ايان پيام پ. مخدوش شود

  
اگر دادستان : رييس آميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران پارلماني اعالم آرد

  .آرد ي آميسيون شرآت مي تهران حرفي براي گفتن داشت روز گذشته در جلسه
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

ي  ي روز گذشته با بيان اين مطلب در مورد جلسهراد  به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، حسين انصاري
ي اين جلسات احتمال  آميسيون و عدم حضور دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش آه آيا در ادامه

اگر جلسات متناسب با حضور ايشان باشد، حتما : دعوت از دادستان تهران وجود دارد، اظهار داشت
  .شود دعوت مي
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ر مورد احتمال قرائت گزارش آميسيون اصل نود در مورد فوت زهرا آاظمي در ي مردم نيشابور د نماينده
اين تصميم منوط به رأي اعضاي آميسيون است، و در مورد زمان نيز بايد : صحن علني مجلس گفت

مسؤوالن، مسأله را روشن سازند آه ضارب هر آسي است بايد معرفي شود آه با چه پشتوانه و 
به هر صورت پرونده بايد معلوم شود و ملت ايران و جهان هم قانع . ده استقوايي دست به اين آار ز

هاي  آند، همان گونه آه در قتل شوند آه عدالت اجرا شده است، در غير اين صورت آشور ضرر مي
 انتهاي پيام. اي اتفاقي آه رخ داد، مانند دمل چرآين تشكيالتي را بيمار آرد زنجيره

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  .  آمريكا عامل اصلي ترور و ايجاد نفرت در جهان است: رهبر معظم انقالب اسالمي
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  
اي در اين ديدار آه صبح امروز در حسينيه امام خميني انجام شد علت اصلي   اهللا خامنه  حضرت آيت

م را، دعوت اسالم از ملتها براي دفاع از استقالل، عزت و حقوق و منافع ملي دشمني آمريكا با اسال
اي و تبليغاتي   ها ضمن استفاده از روشهاي پيچيده رسانه  آمريكايي: خود برشمردند، ايشان افزودند

آنندآه علت خصومت آنها با دين مبين پروردگار، دعوت اسالم به جنگ   براي دشمني با اسالم، ادعا مي
آند   باور نمي  و ترور و نفرت آفريني است، اما اسالم از اين تهمتها مبراست و اين دروغ بزرگ را آسي

دانند آمريكا عامل و علت اصلي جنگ آفريني، تعرض به حقوق ملتها، ترور و ايجاد نفرت   چرا آه همه مي
  .در جهان است

ريكايي در مورد نقض حقوق بشر در ايران و رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به تبليغات استكبار آم
گونه ادعاها باوجود رنگ و لعابهاي تبليغاتي فراوان، در   اين: حمايت ايران از تروريسم خاطرنشان آردند

ريشه اختالفات آمريكا با جمهوري اسالمي در اين است آه : ايشان افزودند. است  جهان رسوا شده
 و مستقل باشد و براساس رأي مردم اداره شود نه رأي و خواست خواهد ايران، عزيز  نظام اسالمي مي

استقالل " مستكبران جهاني و به همين علت امروز معناي وفاداري به جمهوري اسالمي، وفاداري به 
  .است" آشور، حقوق ملت و پايداري در برابر بيگانگان 

با : امات آمريكايي ارزيابي آردند و افزودندها و مق  اي اغواگري را شيوه اصلي رسانه  اهللا خامنه  آيت  حضرت
ها در مناطق   هاي اين روش در فريب افكار عمومي جهان عملكرد زشت آمريكايي  وجود برخي موفقيت

است و هر روز بيش از پيش   مختلف از جمله در عراق، مانع از فريب خوردن اذهان عمومي ملتها شده
  .سازد  مردم جهان را از آمريكا متنفر مي

زورگوئيهاي غير قابل : ايشان، عراق امروز را، صحنه آزمايش ادعاهاي مختلف آمريكا برشمردند و افزودند
هاي عراقي و   مرج، تعرض به حريم ناموس خانواده  و  تحمل، گماشتن حاآم بيگانه، تصرف منابع، رواج هرج

ودمكراسي مورد نظر آمريكا بشر   برخوردهاي اهانت آميز از جمله واقعيتهائي است آه ماهيت حقوق
دهد آه آمريكا برغم ادعاهاي خود در مورد نجات   آند و نشان مي  براي ملتهاي خاورميانه را بر مال مي

  .تر از رژيم صدام است  مردم عراق، گرگي درنده
اي، اقدام رئيس جمهور آمريكا در ناديده گرفتن جنايات و تروريسم رژيم   اهللا خامنه  حضرت آيت

نيستي را مالك روشني براي درك معناي تروريسم در منطق دولتمردان آمريكائي دانستند و صهيو
آمريكا تروريسم واضح دولت جعلي اسرائيل را آه حتي خود صهيونيستها، منكر آن نيستند : افزودند

خود آلود يك جوان فلسطيني در دفاع از شرف و خانه و هستي   گيرد اما اقدام آوچك و خشم  ناديده مي
  پايان پيام .......... نامد  را تروريسم مي

  
  بدون واليت حكومت مفهومي ندارد:  مهدي آروبي
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

 به رياست حجت االسالم و المسلمين ٣٠/٨ ي علني امروز مجلس شوراي اسالمي ساعت  جلسه
  .مهدي آروبي تشكيل شد

االسالم و المسلمين مهدي  ، حجت)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار پارلماني 
قانون اساسي در : آروبي رييس مجلس شوراي اسالمي در سخنان قبل از دستور امروز خود گفت

  .آردند هاي الحادي و التقاطي فعال بودند و در جامعه هرج و مرج ايجاد مي شرايطي تدوين شد آه گروه
 اصل دارد آه ميثاق ملت است و همه ملزم و ملتزم به اجراي ١٨٧ ون اساسي قان: آروبي تصريح آرد

خورند آه پاسدار و  آن هستند، به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آه بر اساس آن سوگند مي
  .حافظ آن باشند

 ١١٠  و ٥٧ گانه است آه بر اساس اصول  قانون اساسي مرآب از رهبري و قواي سه: آروبي اضافه آرد
  .باشد اختيارات و وظايف رهبري تعيين شده و نفر اول آشور مي

گانه نيز ضمن رعايت اصل تفكيك قوا داراي وظايف و  بر اساس قانون هر يك از قواي سه: وي افزود
ي  وظايف قوه. گذاري، استيضاح، تحقيق و تفحص و سوال را دارد اختياراتي هستند آه مجلس حق قانون

ي قضاييه نيز وظايف تظلم خواهي و احقاق حقوق مردم و ايجاد آرامش   و قوهمجريه نيز مشخص است
  .آنند را بر عهده دارد، و هر سه قوه نيز نظر رهبري به وظايف خود عمل مي
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رييس جمهوري در مقابل ملت، مجلس و : رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه خاطرنشان آرد
 و اخطار داده و  ي مجريه تذآر تواند به قوه لس ميرهبري پاسخگوست و بر اساس قانون اساسي مج

  .آن را استيضاح نمايد
گويم زماني آه آقاي هاشمي رفسنجاني رييس جمهور بود و  من به طور مثال مي: آروبي اضافه آرد

پور را معرفي آرد اين حق مجلس  بود را آنار گذاشت و آقاي محتشمي آقاي ناطق نوري آه وزير آشور، 
ي عبداهللا نوري اين اتفاق افتاد و آنها نيز جا به جا شدند و   بدهد يا ندهد، به طوري آه دربارهبود آه راي

  . بگيرد مجلس اختيار اين آار را داشت آه هر چه خواست تصميم
تواند در بسياري از مسايل سياسي وارده  مجلس شوراي اسالمي اختياراتي دارد آه مي: وي گفت

ي  تواند به شكايات مردم از قوه  قانون اساسي مي٩٠ بر اساس اصل شده، تحقيق و تفحص آند و 
  .قضاييه رسيدگي نمايد

در قانون اساسي وظايف رهبري هم به طور مفصل مشخص شده آه با توجه به : آروبي تصريح آرد
 رهبري در برابر اين مجلس پاسخگوست و خبرگان بايد عملكرد رهبري را  وجود مجلس خبرگان رهبري،

  .نظر داشته باشندزير 
ها  ي مسايل خبرگان و وظايف آن بعدا به طور مفصل با يكي از روزنامه من درباره : آروبي ادامه داد

  .مصاحبه خواهم آرد
من خودم بيش از همه به : ي سخنان خود با اشاره به آزادي نقد و انتقاد اظهار داشت وي در ادامه

 و هيچ مسولي تاآنون به اندازه بنده نقطه نظرات خود را ي قضاييه اعتراض داشتم شوراي نگهبان و قوه
ي  ام، مثال درباره ي مسايل مختلف به رهبري گفته من همواره نقطه نظرات خود را درباره. نگفته است

ام، اما در  شود اظهارنظر آرده شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام آه به ايشان مربوط مي
  . ام الت نكردهي ديگر هرگز دخ مسايل قوه

 آقاي ٧١ ام، به طور مثال وقتي در سال  ها اعتراض داشته البته در مورد بازداشت: آروبي ادامه داد
 عبدي آه بازداشت شد يك نفر ٧٢ زاده دستگير شد يك نفر معترض بود و آن هم من بودم، در سال  اصغر

ها پيش آمد  ي شهرداري مسالهحتي وقتي  حرف زد و روزنامه سالم هم چاپ آرد آن هم من بودم، 
ها نيز چه  بيش از همه من گفتم و اعتراض آردم آه البته فحش آن را نيز خوردم و يكي از روزنامه

هايي به بنده داد، در رابطه با دستگيري آديور آه يك مقاله نوشته بود اعتراض آردم، فكر نكنيد  فحش
آس انتقاد  ض نكند به اين مفهوم است آه تيچي مسوليت خود اعترا گويم مسولي در حوزه اين آه مي

  .توان بسياري از مسايل را منعكس آرد نكند، بلكه منطقي و دوستانه مي
  ي سياسي پيدا نكند زيرا نتيجه  براي انعكاس مسايل بهتر است مسايل جنبه :آروبي تاآيد آرد

  .دهد نمي
د با اشاره به جايگاه مجلس چنين در بخش ديگري از سخنان خو رييس مجلس شوراي اسالمي هم

رهبري هم با نظر خبرگان انتخاب شده، خبرگاني آه در سال : خبرگان در قانون اساسي اظهار داشت
اهللا العظمي صانعي، اردبيلي،   درصد مردم به آن راي دادند، و آيت٧٧ ي بعدي حدود   و در دروه٦١ 

به خاك سپرده نشده ) ره(د آه هنوز امامطاهري اصفهاني و سيدمهدي روحاني از اعضاي خبرگان بودن 
ها بودند، نه آنهايي آه به سينماها  بود و راي دادند و آن موقع هم نه گروه فشار بود و نه لباس شخصي

  .زدند؛ بلكه آنها آزادانه انتخاب آردند ها را به هم مي آردند و يا نماز جمعه حمله مي
حاآميت با : ظر خاتمي در خصوص رهبري و واليت گفتي ن وي سپس با قرائت بخشي از روزنامه درباره

  .  است واليت مالزم است، و بدون واليت حكومت مفهوم ندارد و ايشان همواره بر آن تاآيد داشته
اهللا العظمي اراآي  اي پس از فوت آيت وقتي بحث مرجعيت پيش آمد و در جلسه: آروبي در ادامه افزود

ها صورت گيرد،  ، و معتقد بوديم مرجعيت هم بايد از طريق حوزهمسايلي مطرح شد آه ما سكوت آرديم
ي سابق اصفهان در نماز جمعه مباحث مرجعيت را مطرح آرد  اهللا طاهري امام جمعه اما افرادي مثل آيت

ي اينها را در  اهللا العظمي صانعي هم نوشت آه مرجع بايد مجتهد جامع الشرايط باشد آه همه و آيت
  .آس نظر خود را مطرح آردتاريخ داريم و هر

ما نبايد به صورتي : ي بيرجند گفت ي سخنان خود با اشاره به نطق پيش از دستور نماينده وي در ادامه
 سياسي پيدا آند و تنش در جامعه به وجود آيد، آيا اين اصالحات در  عمل آنيم آه مسايل آامال جنبه

ي سياه را  نين بود؟ آيا اصالحات آاري نكرده آه اين چهرهگونه بود و اوضاع قبل از آن اين چ  اين٧٦ قبل از 
  دهيد؟ آيا واقعا آاري صورت نگرفته است؟ از مجلس نشان مي

هاي بزرگي برداشته است؛  من معتقدم مجلس آارهاي بسيار خوبي انجام داده و گام: آروبي افزود
 يا نمايندگان حق حرف زدن ندارند، تواند انتقاد آند گويد هيچ آس نمي گونه نيست آه آقاي آيتي مي اين

  .هاي مختلف هستيم ها شاهد اظهار نظرهاي نماينگان با ديدگاه در حالي آه هر روز در نطق
رييس مجلس شوراي اسالمي با تاآيد بر حفظ جمهوريت و اسالميت نظام جمهوري اسالمي تاآيد 

چوب قانون اساسي را همواره مورد گفت و چار مي) ره( بنده همان جمهوريت و اسالميتي آه امام :آرد
گويم آه ضعف نيست، بلكه ضعف و آاستي هم وجود دارد آه بايد درصدد  دهم، البته نمي تاآيد قرار مي

  .رفع آن برآييم و تذآر و اخطار دهيم و مسايل را پيگيري نماييم
فتم قصد دارم هاي انتخاب مجلس ه ي تاريخ اصالحات در نزديكي من درباره: وي سپس خاطرنشان آرد

  .ها به طور مفصل حرف بزنم  هشت ساعت با يكي از روزنامه-حدود هفت 
ام و معتقدم همه بايد نظرات  در هر صورت بنده جز آساني بودم آه همواره اعتراض آرده: آروبي گفت

  .آنم خود را مطرح آنند و همواره بر اصالحات تاآيد مي
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 با اشاره به اظهارات خود در  پور عضو هيات رييسه وي سپس در پايان سخنان خود از محمد نعيمي
  .خواهم پور معذرت مي از آقاي نعيمي: پور گفته بود، گفت ي علني روز يكشنبه و آنچه به نعيمي جلسه

 انتهاي پيام
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  من مجبور شدم رضايت بدهم : مادر زهرا آاظمي
  1382 مرداد 8چهارشنبه 

اش به شيراز با مادر  گوي خبرنگار اعزامي در شماره چهارشنبه خود، متن آامل گفت» ون ياس«روزنامه 
  . را منتشر آرد» زهرا آاظمي«
  

  . در اولين زمان ممكن نسبت به درج آن اقدام آرد" رويداد"با توجه به اهميت مطالب، 
نو به  امي روزنامه ياسوگويي اختصاصي با خبرنگار اعز عزت آاظمي، مادر زهرا آاظمي در گفت: نو ياس

او با توصيف وضعيت . شيراز، جزئيات وقايعي را آه در يك ماه گذشته براي او رخ داده است شرح داد
اهللا االعظم، و تشريح آنچه در برخورد با مأموران دادستاني   در بيمارستان بقيه– زهرا آاظمي –دخترش 

  . ندش استبر او گذشته است اعالم آرد خواهان شناسايي قاتل فرز
وگو است الزم به توضيح است آه اسم خبرنگار  رو داريد متن آامل و بدون ويرايش اين گفت آنچه پيش

مادرش نيز در . شد باشد اما چون در بين خانواده و دوستان زيبا ناميده مي مقتول در شناسنامه زهرا مي
  : ياد آرده است» زيبا«اي مصاحبه از وي با نام 

  
   سال پيش از ايران رفت؟ چند) زهرا(زيبا 
بعد . آالس ششم را آه تمام آرد به دانشگاه تلويزيون تهران رفت و دو سال آنجا درس خواند) زهرا)زيبا 

  . از دو سال با پسر يك روحاني ازدواج آرد و با هم به فرانسه رفتند
  داماد شما روحاني بود؟ 

پسرش هم همانجا به . ست سال فرانسه بودندآنها بي. آرد نه، پدرش معمم بود و در همدان زندگي مي
تا زماني آه او در دانشگاه سوربن فرانسه . من چند سفر براي ديدنشان به فرانسه رفتم. دنيا آمد

 سال زندگي در فرانسه به 22بعد از . فرستاديم دآترايش را گرفت، ما مرتب براي مخارجشان پول مي
  . آانادا رفت

  چرا از همسرش جدا شد؟ 
با يك دختر سياهپوست ازدواج آرد و . ما هم ديگر پولي نداشتيم برايشان بفرستيم. بود[...] ش شوهر

ما در فرانسه يك آپارتمان براي زيبا خريده بوديم و سه قسمت قسط براي . حاال از او چند تا بچه دارد
م شوهر متوجه شدي وقتي قسمت سوم قسط را فرستاديم،. خريد آن آپارتمان برايشان فرستاديم

دانم چكار آرد، وآيل گرفت و خانه را از دست  نمي. سابق زيبا آپارتمان را به نام خودش آرده است
  . زيبا هم آه ديد خانه ندارد، پسرش را برداشت و به آانادا رفت. دخترم درآورد

  ديگر ازدواج نكرد؟ 
. رفتيم ك بار به ديدنش ميما هرچند سال ي. آرد و ازدواج هم نكرد خودش در تمام اين سالها آار مي

من .  سال پيش، وقتي زيبا دوساله بود فوت آرد50البته پدر زيبا، . رفت) ناتني(آخرين مرتبه هم پدرش 
  . شوهرم از او مثل دختر خودش مراقبت آرد و او را به مدرسه فرستاد. دوباره ازدواج آردم

  غير از زهراا فرزند ديگري نداريد؟ 
  . فقط زيبا را داشتم. اي ندارم هيچ بچه نه،

خانم آاظمي، دوست داريد در مورد اتفاقاتي آه در اين مدت افتاده برايمان تعريف آنيد؟ شما چطور از 
  ماجرا باخبر شديد؟ 

زنگ تلفن به .  وضو گرفتم آه به مجلس دعا بروم– تير 14 –گويم، حقيقت دارد، روز شنبه  چيزي آه مي
  . وريد، زيبا را گرفتنديك خانمي گفت سند بيا. صدادرآمد

  بعد از بازگشت زيبا از عراق، او را ديديد؟ 
  . مستقيمًا رفت تهران نه،

  قبل از سفر به عراق به شيراز آمد؟ 
فقط چند شب . نه، فقط پارسال يك ماه و پنج شش روز شيراز پيش من بود، بعد خداحافظي آرد و رفت

د بودم، شب دوم هم نبودم پيغام داده بود آه آي شب اول من مسج. قبل از اين تلفن، زنگ زده بوده
شه؟ تا اين آه روز شنبه زنگ زدند و گفتند سند بياوريد من هم نفهميدم چطور  اداره مامانم تعطيل مي

 صبح به 5/5به پسر خواهرم گفتم برايم بليت بگير، ساعت . آفش پوشيدم و سند خانه را برداشتم
   .سمت تهران حرآت آردم و رفتم اوين

  از چه سازماني؟ . دانيد از آجا تماس گرفتند؟ از تهران مي
. حتي اسمش را نپرسيدم. شناختم خدا شاهد است آه او را نمي. يك خانم تماس گرفت. دانم نمي

آنها در را برايم . خواهم وثيقه بدهم رفتم اوين گفتم مي. آيد آه آفش پوشيدم و رفتم من فقط يادم مي
گفتم چادر ندارم يك چادر . روسري سرم بود، گفتند بايد چادر سرت آني. بودچادر سرم ن. باز آردند

آيفش را توي . آيد گفتند االن مي اول مي. آنجا تا ساعت سه بعدازظهر نشستم. دادند تا سرم آنم
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چند شب پيش زنگ زده و حرف زده بود : بعد گفتند سكته آرده، گفتم. ساك گذاشتند و به من دادند
ام  من االن لباس تن بچه. الخره بعد از ساعت سه بعدازظهر به من يك دوربين عكاسي دادندبا. خدا نكند
روسري سبز، شلوارش هم مشكي بود با . اي پوشيده، پيراهنش هندي بود آفش قهوه. خواهم را مي

  . خواهم ام را مي هاي بچه من تمام لباس. اي مانتوي قهوه
وقتي گفتم خودتان از .  صداي بلند سرم داد آشيد آه برو بيرونمردي با. من رفتم سراغ دخترم را بگيرم

من آه با او : پرسيد آيا قبًال مشكل قلبي داشت؟ گفتم. دخترتان سكته آرده: من خواستيد بيايم، گفت
من دخترم : گفتم. نه او مريض بوده و سكته آرده است: گفت. آردم هيچ مشكلي نداشت صحبت مي

خيلي از من . بعد برايم ناهار آوردند ولي من نخوردم. خترت را بردار و بروبرو د: گفت. خواهم را مي
 بعد از ظهر آنجا 5/3تا . آنيد آخرين حرفتان را بزنيد چرا مرا معطل مي: به آنها گفتم. تجسس آردند

وقتي او را ديدم چشمانش بسته . بعد من را با همراهانم سوار ماشين آردند و پيش دخترم بردند. بودم
قسمتي از پشت .  سياه شده بود- مثل اين چادر سرم-رانش. شست پاهايش چسب خورده بود. ودب

زير اين . قسمتي از سرش را تراشيده بودند. سياه بود] اشاره به ساعد دست راست[دستش 
به : از آنها پرسيدم چرا دخترم اين طوري شده؟ گفت. [...] زخم بود] اشاره به چشم راست[چشمش 
  . فتهحال آما ر

  در اتاق خصوصي بود؟ 
  نه، ده دوازده تا تخت بود، يك گوشه هم زيبا 
فردا آه رفتم بيمارستان ديدم برايش حجله درست . خوابيده بود با آلي چيزي آه به او آويزان بود

  . فقط زيبا آنجا بود. اند، برده بودند توي يك اتاق آه همه چيز بود آرده
  چند روز بستري بود؟ 

 بعد از ظهر به ديدنش 4من هر روز ساعت .  روز بود آه به آما رفته بود12و را ديدم، وقتي من ا
  . رفتم مي

  . اعالم آردند شما در حضور سفير آانادا رضايت داديد جسد به آانادا منتقل شود
حالم خيلي بد بود، خيلي گريه . بله، من را با ماشين بردند سفارت آانادا همراهم بيرون منتظر ماند

  . آنجا امضا آردم آه جسد را آانادا ببرند. ردمآ
  . پس چه شد آه در ايران دفن آرديد

چهار نفر، پنج نفر از آقايان . هر روز مأمور باالي سرم بود.  روز تهران خانه مادر دوست زيبا بودم15من 
ور شدم رضايت موجبات ناراحتي را ايجاد آرده بودند آه من مجب. زدند آمدند و با صاحبخانه حرف مي مي
  . جنازه را برداشتم و آمدم شيراز. يك زن تنها، بدون پول، غريب، آجا را داشتم آه بروم. بدهم

  آنيد علت مرگ دخترتان چيست؟  شما فكر مي
گويند وسايلت اينجا  آيند و مي گرفت، مأموران به سراغش مي جلوي زندان عكس مي. او مجوز داشت

براي همين او را به داخل . خواهم از وسايلم محافظت آنم من مي: گويد باشد، خودت برو ولي او مي
گفتم چرا . هايش آبود بود اما وقتي من او را ديدم شست پاهايش چسب داشت، دست. برند زندان مي

اشاره به [آنيد، اينجاي دستش  گفتم مسخره مي. دستش آبود است، گفتند به خاطر سوزن است
يك نفر به من گفت دخترتان فقط ] اشاره به بازو و ساعد راست[ود است سوزن دارد چرا اينجا آب] آرنج

اهللا االعظم دو دآتر با ديدن زيبا  ولي من شنيدم آه در خود بيمارستان بقيه. يك روز در زندان زنده بود
من . دانم شناسم و اسمشان را هم نمي من آنها را نمي.  بودند سريع به سفارت آانادا خبر داده

خواهم همان  من مي. خواهم ام را مي من فقط قاتل بچه. خدا داناست.  علت مرگ چيستدانم نمي
  . خواهم اعدامش آنند مي. اي آه با بچه من آرده سرش بياورند معامله

من . آمدند شب مي شب، نصفه. گفت برو بيرون هر آه بود به من مي.  روز مهمان آن خانه بودم15من 
خانم : آمدند گفتند بگذاريد ببريمش بيمارستان خودمان. زدم م ميهر روز سر. مريض افتاده بودم
پس هرچه شد مسؤول شما : گفتند. گذارم ببريد نمي. اين امانت دست من است :صاحبخانه گفت

به صاحبخانه ] از مأموران[آقاي توآلي . آشيدند از آن به بعد من را اين طرف و آن طرف مي. هستيد
از آانادا هم پسر زيبا آوشش . هرچه زودتر جنازه را برداريد ببريد. يدخور شما لطمه مي: گفته بود

آمدند به . جايي نداشتم بروم. پول نداشتم. غريب بودم. من هم راهي نداشتم. آرد جنازه را ببرد مي
  . رفتيم پزشكي قانوني، جنازه را دادند. صاحبخانه گفتند جنازه را برداريد و ببريد

شستند گفتند  آساني آه اينجا جسدش را مي. ند آالبدشكافي آرده بودندبدون اينكه از من بپرس
  . گفتند به خاطر آالبدشكافي بوده، خيلي بالسرش آوردند. خيلي از او خون رفت

  محل دفن چطور فراهم شد؟ 
به من گفتند هرجا بخواهي . مي خواستند جنازه زود دفن شود و شرش را از سرشان آم آنند

گفتم نه پا . اما سرقولشان نماندند. حمزه، شاهچراغ، آلي از اين حرفها زدند بن عليآربال، . بريم مي
  . دارم، نه ماشين

حاال او زيرخاك است، تو را . آخرش آوردند آستانه دفن آردند. خواهم جايي باشد آه بروم درددل آنم مي
 .خواهم من فقط قاتل را مي. خدا شما از حقيقت دفاع آنيد

  
  ستار رسيدگي فوري شوراي امنيت ملل متحد به قتل زهرا آاظمي شدمريم رجوي خوا

  )2003 ژوييه 29 (1382  مرداد 7 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران شوراي امنيت ملل متحد را به رسيدگي فوري 
يم آخوندي فراخواند و خواستار اتخاذ تدابير الزم توسط دژخيمان رژ, پرونده قتل فجيع خانم زهرا آاظمي

وي افزود اخبار دهشتناك تجاوز و تعرض بازجويان و . االجرا عليه فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران گرديد
شكنجه گران نسبت به خانم آاظمي وجدان بشريت معاصر را جريحه دار آرده وجامعه بين المللي و 

حقوق زنان و حق آزادي بيان قرار , ايش تاريخي براي دفاع حقوق بشرارگانهاي ذيربط در برابر يك آزم
  . گرفته اند

خانم رجوي تاآيد آرد در حاليكه آخوند ابطحي معاون خاتمي صراحتا اعتراف آرده است آه زهرا 
آاظمي بر اثر خونريزي مغزي ناشي از شكنجه فوت آرده است ديكتاتوري ضدبشري آخوندها از هيچ 

  . رار از عواقب اين جنايت فروگذار نمي آندتالشي براي ف
سر , ابتدا خاتمي تالش آرد با تشكيل يك آميسيون تحقيق آه اعضاي آن خود در جنايت دست داشتند

و ته قضيه را هم بياورد و دست آخر هم  درگزارش آميسيون مزبور بطور تلويحي خانم آاظمي مقصر 
ي او در مدت  اي غيرطبيعي، جسورانه و پرخاشگرانهرفتاره«: قلمداد شده است گزارش تصريح ميكند

» تاييد شده است) نيروي انتظامي و وزارت اطالعات, دادستاني(ربط  بازداشت از سوي هر سه نهاد ذي
شنود، شروع به فرياد زدن و فحاشي عليه او  مي…مشاراليها هنگامي آه در اوين صداي بازجو را «و يا 
  . »آند مي

, ندي سپس به رغم اصرار پسر خانم آاظمي براي انتقال جسد مادرش به آاناداسردمداران رژيم آخو
از اين آار سر باز زدند و جسد را به , آه طبق قانون و شرع آخوندهاي دين فروش بايد پذيرفته مي شد

زور در شيراز به خاك سپردند و حاال هم در يك صحنه سازي نمايشي ديگر براي دفع الوقت از 
بگذريم آه اين صحنه سازي سخيف نيز احدي را در . تن از ماموران رژيم صحبت ميكنند 5” دستگيري”

ايران نمي فريبد و تنها يادآور دستگيري نمايشي شماري از عوامل رژيم در جريان قتلهاي سياسي 
  .زنجيره اي است

  
  پرونده زهرا آاظمي هنوز به نتيجه نرسيده است: وزير دادگستري

  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  
بررسي پرونده زهرا آاظمي هنوز به جايي نرسيده است و در : وزير دادگستري گفت: خبرگزاري فارس

  .حال بررسي است
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس محمد شوشتري پس از پايان جلسه امروز هيات دولت 

ر مرحله بررسي است و فرد خاصي به عنوان متهم اين پرونده آماآان د: در جمع خبرنگاران تصريح آرد
  . اصلي اعتراف نكرده است و هنوز به نتيجه نرسيده است

وزير دادگستري درباره اظهارات امروز مادر زهرا آاظمي در مورد وجود آبودي و شكستگي بر روي بدن 
. توانم اظهارنظر آنم ام ، نمي ام و چون جسد راهم نديده اين اظهارات را نشنيده: فرزندش تصريح آرد

 /انتهاي پيام
  

  ادعاهاي مادر زهرا آاظمي صحت ندارد: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

دآتر پزشكيان ضمن رد ادعاهاي مادر زهرا آاظمي مبني بر وجود آبودي و شكستگي : خبرگزاري فارس
  . چنين چيزي وجود ندارد و آذب محض است:  آرددر بدن و صورت فرزندش تاآيد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس وي آه در پايان جلسه امروز هيئت دولت با خبرنگاران 
شود آه اين مساله  معموال به بيمار اي سي يو داروهاي مختلفي تزريق مي: سخن مي گفت،تاآيد آرد

  . شود محل تزريقات ميباعث ايجاد آبودي و خونمردگي بر روي 
هاي موردنظر مادر زهرا آاظمي مربوط به آثار به جا مانده از تزريقات است و  آبودي: وزير بهداشت افزود

  . اين يك نظر آامال فني و تخصصي است
فيلم جسد نيز موجود است و از تمامي مراحل آالبدشكافي فيلم تهيه شده و اگر :وي خاطرنشان آرد

  . ايم فيلم را به وي نشان دهيم ي است آمادهآسي مدعي چنين چيز
اين : وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد آوتاهي پزشكان در درمان زهرا آاظمي گفت

 /انتهاي پيام. اي است آه مي تواند بررسي شود مساله
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  وي فلسطينيافزايش پشتيباني جمهوري اسالمي از گروه هاي ستيزه ج
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  ): راديو فردا(ژان خاآزاد 

به گفته ناظراني که مذاکرات سران آمريکا و اسرائيل در واشنگتن را دنبال مي کنند، مقامهاي اسرائيل 
. به دولت بوش گفته اند که ايران به پشتباني خود به گروههاي ستيزه جوي فلسطيني اضافه مي کند

  : خبرگزاري رويتر گزارشي دارد که چکيده آن را همکارم اردوان نيکنام به اطالع شما مي رساند
مقامهاي اسرائيل همچنين گفتند که تهران به تالشهاي خود براي دستيابي ): راديو فردا(اردوان نيکنام

ف قرار دهد، شتاب به سالحهاي هسته اي که مي تواند اسرائيل و ديگر متحدان آمريکا در منطقه را هد
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اين موضوع را آريل شارون نخست وزير اسرائيل در ديدار روز سه شنبه با جرج بوش . بخشيده است
  . رئيس جمهوري آمريکا در کاخ سفيد مطرح کرد

پرزيدنت بوش هفته گذشته اعالم کرده بود که ايران و سوريه بايد در صورت حمايت از تروريسم پاسخگو 
 وزير اسرائيل ايران در تالش براي پر کردن جاي خالي عراق در پشتيباني از به گفته نخست. باشند

گروههاي حماس و جهاد اسالمي است و نيز فعاالنه مي کوشد آتش بس موقت بين اين گروهها و 
آقاي شارون گفت بايد براي اين کشورها روشن ساخت که اعمال . اسرائيل را با ناکامي مواجه سازد

  . اند ادامه يابدپليد آنها نمي تو
آقاي بوش از ايران يا سوريه نام نبرد اما شون مک کورت سخنگوي شوراي امنيت گفت ايران و سوريه 

اسرائيليها مي گويند که ايران . بايد در مبارزه با تروريسم و توقف حمايت از آنها تصميم اساسي بگيرند
يعني دو برابر رقمي که . داش مي دهد هزار دالر پا50به خانواده هر بمب گذار انتحاري فلسطيني 

يک مقام اسرائيلي شرکت کننده در مذاکره گفت ما مي دانيم که . صدام حسين به آنها مي پرداخت
  .ايران از طريق حزب اهللا و ديگر گروهها مي کوشد محمود عباس نخست وزير فلسطين را تضعيف کند

  
  فت شد مخال٢٠٠١با علنی شدن بخشی از گزارش حمله سپتامبر 

  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8 چهار شنبه  -راديو امريكا 
پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری اياالت متحده آمريکا، در خواست انتشار پاره ای از مدارک مربوط به واقعه 

آقای بوش گفت فاش ساختن اطالعات مربوطه می تواند به .  را رد کرد2001يازدهم سپتامبر سال 
اما آقای بوش اظهار داشت، پس از پايان بررسی ها، بخش محرمانه . لطمه وارد سازدادامه بر رسی ها 

بعضی از قانون گذاران اياالت متحده ونيز عربستان سعودی خواهان . اطالعات را می توان منتشر کرد
روز سه شنبه، اميرسعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودی، . انتشار مدارک مربوطه شدند

وزير خارجه . نانی در کاخ سفيد، گزارشهایمنتشر شده راغير منصفانه و اهانت آميز خواندطی سخ
 عربستان سعودی گفت، کشورش بغلط مورد اتهام مشارکت در واقعه يازدهم سپتامبر قرار گرفته است

  
ه چشم انداز سفر اولين گروه کارشناسان حقوقي آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران براي توجي

  مقامات جمهوري اسالمي
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  ): راديوفردا(ماه منير رحيمي 

مطابق گفته هاي کمال خرازي، جمهوري اسالمي پس از ديدار کارشناسان آژانس بين المللي انرژي 
خارجه وزيرامور . اتمي از ايران، در مورد پذيرش بازرسي از تاسيسات هسته اي تصميم مي گيرد

طي روزهاي آينده، تحت فشارهاي فزاينده بين المللي، براي ورود کارشناسان : جمهوري اسالمي گفت
  . اين آژانس خواهيم بود

جامعه بين الملل به برنامه هاي سالحهاي هسته اي زير زميني در تهران ظنين ): راديوفردا(ليال آرمان 
. پيمان منع تکثير سالح هاي هسته اي را امضاء کنداست و به ايران فشار مي آورد تا پروتکل الحاقي 

اين پروتکل يا مقابله نامه، به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه مي دهد تا بدون دعوت و به 
  .صورتي کامال ناخوانده و سر زده از تاسيسات هسته اي جمهوري اسالمي بازديد کنند

 ژوئيه، برابر با ششم مرداد، 28ي اتمي، مليسا فليمينگ، روز به گفته سخنگوي آژانس بين المللي انرژ
 ساعته به تهران مي روند 48اولين گروه کارشناسان حقوقي آن آژانس، هفته اول اوت طي ماموريتي 

تا به مسئوالن جمهوري اسالم توضيح دهند که پروتکل الحاقي در صورتي که از طرف ايران امضاء شود، 
  .تچه کاربردي خواهد داش

گروه دومي از آژانس بين المللي انرژي اتمي همزمان به بازديد معمول از : خانم فلمينگ افزود
گزارش اين گروه قرار است روز هشتم سپتامبر، برابر با . تاسيسات هسته اي ايران ادامه خواهد داد

  .هفدهم شهريور منتشر شود
وزراي خارجه اتحاديه اروپا اوائل ماه جاري ميالدي نگراني روزافزون خود را درباره برنامه هسته اي 

جمهوري اسالمي اعالم کردند و خواستار شدند که تهران بدون هيچ قيد و شرطي، پروتکل الحاقي 
ذاکره درباره يک اتحاديه اروپا که در حال م. پيمان منع گسترش يا تکثير سالح هاي هسته اي را بپذيرد

در همکاري آن اتحاديه با تهران در ماه سپتامبر، : قرارداد حساس تجاري با ايران است، مي گويد
  .همزمان با آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در، تجديد نظر خواهد کرد

 برنامه جمهوري اسالمي اين اتهام را که در حال توسعه و توليد سالح هاي هسته اي، زير پوشش
بيش از همه، آمريکا است که اين اتهام را به ايران وارد . هسته اي غير نظامي است، بي پايه مي داند

  .آمريکا مي گويد که ايران سرشار از نفت نيازي به انرژي هسته اي ندارد. مي سازد
 نظام هفته گذشته، محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران، آمريکا را متهم به تالش براي براندازي

جمهوري اسالمي کرد و افزود که براي اين کار واشنگتن مسئله بهره گيري جمهوري اسالمي از سالح 
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي هسته اي، علي . هاي هسته اي را دستاويز قرار داده است

رگ وجود دارد که اکبر صالحي، يکشنبه گذشته هشدار داد که اگر پروتکل امضاء نشود، اين خطر بز
آژانس در جلسه ماه سپتامبر خود، پرونده ايران را احتماال به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع 

  .دهد
 

  چانه زني مخفيانه آمريکا براي استرداد اعضاي دستگير شده القاعده در ايران توسط جمهوري اسالمي
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  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  ): راديو فردا(عليرضا طاهري 
در حالي که نيروهاي آمريکايي براي مقابله با حمالت چريکي در عراق در حال آماده باش هستند، 

. ديپلماتهاي اياالت متحده مخفيانه مشغول چانه زني بر سر استقرار اعضاي القاعده در ايران مي باشند
نان به عضويت در القاعده در ايران از  درباره حضور مظنوNewsweekتازه ترين گزارش هفته نامه آمريکايي 

  : نيما تمدن از راديو فردا
 با اشاره به صحبتها هفته پيش وزير اطالعات ايران مبني بر حضور Newsweek): راديو فردا(نيما تمدن 

مقامات رسمي آمريکا معتقدند مظنونان : تعداد زيادي از اعضاي گروه القاعده در ايران مي نويسد
سعد بن الدن پسر و جانشين احتمالي اسامه : ه اياالت متحده در تعقيب آنها استکساني هستند ک

 سپتامبر، ابومصعب زرقاوي اردني 11بن الدن، سليمان ابوغيث سخنگوي کويتي القاعده بعد از حمالت 
که به گفته کولين پاول حلقه ارتباطي ميان بن الدن و صدام حسين بوده، و سيف العدل رئيس شاخه 

  . و القاعدهنظامي
اياالت متحده همچينين بر اين باور است که رهبران اصلي جهاد اسالمي و جماعت اسالمي در ايران 

، باور آمريکاييها چنين است که شماري از اين مظنونان Newsweekبنا به گزارش هفته نامه . هستند
روهاي اياالت متحده معتقدند ولي تند. همچون بن الدن پسر و مصريها واقعا در بازداشت ايرانيها هستند

دولتمردان آمريکا مايلند به اين . حکومت ايران برخي از آنها را رها کرده تا ترورهاي آينده را طراحي کنند
 قطع شده، آنها در 1979مظنونان دست يابند، اما چون روابط ايران و آمريکا پس از بحران گروکانگيري 

حدان خود در منطقه مظنونان را در گام نخست به کشوري تالش هستند طي مذاکراتي مخفيانه با مت
  .ثالث و از آنجا به خاک اياالت متحده ببرند

 در بخش ديگري از گزارش خود ضمن اشاره به ديدار رئيس قوه قضائيه Newsweekهفته نامه آمريکايي 
دن در همان روزها و ايران در اوايل ژوئيه با پادشاه و ولي عهد عربستان سعودي، لغو تابعيت سعد بن ال

:  سپتامبر چنين نتيجه مي گيرد11ابطال تابعيت کويتي سليمان ابوغيث در نخستين هفته هاي پس از 
با اين تالشها راه ايران براي استرداد مظنونان به آمريکا هموار شده است، چون جمهوري اسالمي 

  .ناگزير نخواهد بود آنها را به کشورهاي مطبوعشان باز گرداند
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  امريكا يك نيروي امنيتي جديد در عراق ايجاد ميكند
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

اعراب و اآراد زير نظر نيروهاي آمريكايي براي تشكيل يك نيروي امنيتي جديد به : خبرگزاري فارس
  . هوابرد آمريكا درموصل آموزش مي بينند101لشكر منظور آمك به نيروهاي 

به گزارش آسوشيتدپرس، آموزش اين نيروها به منظور حفظ صلح در شهرهاي شمالي عراق صورت 
  . مي گيرد آه مدت اين آموزش يك ماه بطول مي انجامد

اق بوده و يا با اين سربازان براي اين برنامه داوطلب شده اند آه برخي از آنها از اعضاي ارتش سابق عر
  . اقليت آرد برعليه ارتش سابق عراق مبارزه آرده اند

اين اقدام يك اقدام :   اطالعاتي ارتش آمريكا در اين باره گفت311گروهبان گردان » مايكل سينكو«
  . اساسي است

  .  با استفاده از مترجم به آموزش اين سربازان پرداخته ايم :اين گروهبان ارتش آمريكا افزود
هدف از اين : آاليفرنيا در اين باره گفت» مونتري پارك«گروهبان از » آندرو اسكاربروگ«ز ديگر سو ا

آموزش اين است آه سربازان عراقي و سربازان آمريكايي با يكديگر آار آرده و امنيت را براي پايگاه 
ر عليه حمالت احتمالي  هوابرد آمريكا فراهم آنند،عالوه بر اين ، در صورت لزوم به مبارزه ب101لشكر 
  . بپردازند
 ما به اين سربازان گفته ايم آه آنها نه فقط از آمريكايي ها محافظت مي آنند، بلكه از پدران،  :وي افزود

  . مادران، برادران و خواهران خود نيز محافظت مي آنند
رد آه تا پايان بيش از دو شرآت نيز طي هفته هاي آتي براي آموزش به اين نيروها اقدام خواهند آ

  .  عراقي و آرد فارغ التحصيل خواهند شد360سالجاري 
  . آنها يونيفورم هاي خودشان، دوخت موصل، و با درجات خودشان به تن دارند

 مايلي شمال بغداد واقع شده است، در 240شهر موصل، بزرگترين شهر شمالي عراق است آه در 
 هوابرد آمريكا در اين شهر 101نيروهاي لشكر توسط ) عدي و قصي(هفته گذشته، دو پسر صدام 

 /انتهاي پيام. آشته شدند
  

  . سخنگوي حزب الدعوه اسالمي به عنوان رييس شوراي حكومت انتقالي عراق تعيين شد
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

 الحيات، برهام صالح، يي ي فرا منطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
، سخنگوي ”ابراهيم جعفري“يكي از مقامات مسوول حزب اتحاد ميهني آردستان عراق اظهار داشت، 

  .ي اسالمي به عنوان اولين رييس شوراي انتقالي عراق تعيين شد حزب الدعوه
يب داد آه به يي اين شورا ترت اي براي تعيين رييس دوره جلسه) چهارشنبه(اين شورا امروز «: وي افزود

  ».يي انتخاب شد به عنوان اولين رييس دوره” جعفري“تصويب اعضاي اين مجلس، 
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وگو با خبرنگاران اظهار داشت، وزيران اين شورا از  يونادم يوسف، يكي از اعضاي اين شورا نيز در گفت
  .ها خواهند بود اتشوند و اين افراد از آارشناسان و تكنوآر افرادي متفاوت از منتخبين شورا برگزيده مي

 انتهاي پيام
  

  آنوانسيون رفع تبعيض از زنان
  

  نپيوستن به آنوانسيون رفع تبعيض از زنان بنام اسالم بهانه است  : شيرين عبادي
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

  .  ه استشيرين عبادي معتقد است آه نپيوستن به آنوانسيون رفع تبعيض از زنان، بنام اسالم، بهان
فرهنگ مرد ساالر حاآم بر جامعه است آه قرائت خود را وارد قوانين آرده و در برابر تساوي حقوق زن و 

  .مرد ايستادگي مي آند نه اسالم و در حقيقت اسالم بهانه آنان است
شيرين عبادي وآيل پايه يك دادگستري با بيان اين مطلب به آنوانسيون رفع تبعيض از زنان اشاره مي 

با توجه به تأآيداتي آه اعالميه و ميثاق بين المللي در ارتباط با بهبود وضعيت زنان در : آند و مي گويد
توجه بيشتري به وضعيت حقوقي زنان , جهان داشت و بر تساوي حقوق زن و مرد اصرار مي ورزيد 

ق بر اساس احساس مي شد آه به همين دليل آنوانسيون خاصي آه تاآيد دوباره اي بر تساوي حقو
جنسيت و تبيين و تشريح مصاديق تساوي در آنوانسيون رفع تبيعض از زنان قيد شد ودولت هاي زيادي 

  .به اين آنوانسيون پيوستند ولي متاسفانه دولت ايران هنوز به اين آنوانسيون ملحق نشده است
زنان با شرط عدم از سوي هيئت دولت پيشنهاد به الحاق آنوانسيون رفع تبعيض از : وي مي افزايد

تعهد در برابر قوانين مغاير با اسالم شد آه بر اساس آن آسي حق ندارد بر اساس اين آنوانسيون از 
  .دولت ايران به دادگاه الهه شكايت آند

اين اليحه به مجلس رفت اما به علت تنش هايي آه در افكار عمومي ايجاد شد از : گويد  عبادي مي
نمايندگان زن در مجلس چندين بار تذآر دادند و اعتراض آردند آه مجددًا از دستور آار مجلس خارج شد؛ 

دستور آار مجلس قرار گرفت آه به علت تنش هاي پيش آمده اخير مجددا از دستور آار مجلس خارج 
  .شد و سرانجام دو هفته پيش تصويب شد

اي    زنان تحصيلكرده و فرهيختهبر اين اعتقادم آه نيمي از مردم ايران زنان هستند؛: شيرين عبادي گفت
اين زنان نيازمند تساوي و برابري با برادران خود . دهند   در صد دانشجويان مارا تشكيل مي63آه 

هستندآنان از خود مي پرسند چرا ديه آنها بايستي نصف ديه مرد باشد؟ چرا شوهرشان هر زمان 
چرا پس از طالق حق حضانت اطفال بايد در تواند آنها را بي هيچ عذر موجهي طالق دهد و   خواست مي

اختيار پدر باشد و طبيعي است آه قوانيني آه پاسخ گوي اين چراها باشدتنش زا نيست بلكه به 
  .آند  آاهش آن تنش ها آمك مي

وي معتقد است اگر احساس مي شود در جامعه التهاب است بايد با معالج هاي اجتماعي التهاب را از 
  .ه صورت مسئله را پاك آنيمبين ببريم نه آنك

وآيل پايه يك دادگستري استدالل مخالفين براي الحاق دولت ايران به آنوانسيون را استناد به اين آه 
ايران آشوري اسالمي است و به موجب قانون اساسي بايد قوانين آن منطبق با اسالم باشد، عنوان 

آنوانسيون با اسالم انطباق ندارد بنا براين مخالفين معتقدند چون برخي از اصول : آرده و مي گويد 
  .پيوستن به آن ايجاد تعهد مي آند آه مي تواند اين تعهد بعدها براي حكومت مساله ساز باشد

البته آه ما مسلمان و پايبند اسالم هستيم اما فراموش نكنيم : وي در پاسخ به مخالفين مي گويد
آه اگر در مغايرت با موازين اسالمي باشد قابليت اجرايي شرط الحاق دولتايران به آنوانسيون اين بود 

  . ندارد، بنابراين چنين شرطي نگراني ها را برطرف مي آند
وي با اشاره به پيوستن ايران به دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق اقتصادي و 

متعهد اجرا آنها شده و يكي از اصول ايران با پيوستن به اين دو ميثاق بين المللي : گويد   اجتماعي مي
بارز اين ميثاق ها تساوي حقوق زن و مرد است آه از جهت بين المللي مكلف به تعهد آن هستيم 

زماني آه به اين ميثاق ها پيوستيم شرط انطباق يا عدم انطباق در آن منعكس نبود يعني بدون هيچ 
تبعيض از زنان بپيونديم يا نپيونديم متعهد قيد وشرطي به آن پيوستيم حال چه به آنوانسيون رفع 

تساوي حقوق زنان خود هستيم، پس مخالفت با پيوستن به آنوانسيون مبناي منطقي ندارد و تنها 
  . ناشي از انعكاس فرهنگ مرد ساالر حاآم در اين سرزمين است 

سه مشكلي عبادي معتقد است پيوستن به آنوانسيون چه با حق تحفظ و چه بدون حق تحفظ في نف
  را حل 
آند، زيرا بايد اين آنوانسيون را اجرايي آرد ، پيوستن به آنوانسيون فقط زمينه اجرايي آردن قوانين   نمي

يعني پس از پيوستن به آنوانسيون بايستي يك . سازد  را از سوي اصالح و بازنگري در قوانين فراهم مي
در آجا به تساوي حقوق زنان صدمه مي خورد ، چرا بايد ديد . بازنگري آلي در قوانين خود انجام دهيم 

  .و راه حل آن چيست 
در ابتدا قضاوت را خاص مردان مجتهد : وي با اشاره به محروميت زنان از قضاوت در اوايل انقالب مي گويد

د توانن  اعالم و زنان را از قضاوت محروم آردند آه پس از سالها مطالعه خالف آن ثابت شد آه زنان نيز مي
  .همچون مردان در حكم قضاوت فعاليت آنند

 15پس از .اهللا صانعي آمد آه قضاوت براي زن در اسالم حرام نيست   همچنين در فتواي آيت: وي افزود
شود   ها به شغل قضاوت منصوب شدند و جامعه نيز پذيراي آنها شد و يا اينكه عنوان مي  سال دوباره زن
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گويند راه حلي   دانند و مي  برخي افراد آن را منتسب به اسالم ميچرا ديه زن نصف ديه مرد است آه 
تواند ديه زن و مرد برابر   اهللا صانعي صراحتًا فتوا دادند آه مي  حال آنكه آيات عظامي چون آيت. ندارد
  .باشد

آند نه   اين فرهنگ مردساالري است آه در مقابل تساوي حقوق زن ايستادگي مي: افزايد  وي مي
دهد آه زنان به جايگاه   فرهنگ مردساالري حاآم در اين سرزمين اجازه نمي. ، اسالم بهانه استاسالم

  .واقعي خويش دست يابند
بايستي به . عبادي معتقد است، ابتدا بايد مشكل قانوني را رفع آرد تا بر مشكالت عرفي غلبه آرد

 براين اعتقاد است آه قانون بايد فلسفه حقوق. دنبال اجرايي آردن، قانون و آارهاي فرهنگي باشيم
آند فرهنگ جامعه را   يك پله باالتر از فرهنگ اجتماعي قرارگيرد آه ضمن آنكه مقبوليت عمومي پيدا مي

بينيم   تعالي بخشد فرهنگ آه يك پله باال آمده دوباره قانون بايد تصحيح شود و يك پله باالتر رود، اما مي
زنان ساليان زيادي قاضي .  فرهنگ اجتماعي ما اين گونه نيستآه نسبت برخي از قوانين به نسبت

بودند و اجتماع آنها را به خوبي پذيرفته بود اما قانون را تغيير دادند و زنان را از قضاوت محروم آردند، حال 
  .وددرباره زنان به اين منصب رسيدند و دوباره جامعه آنها را پذيرفت پس قانون ما يك پله از جامعه پائين ب

 سال 9آند، تا سال گذشته سن ازدواج دختران   وي با اشاره به سن ازدواج دختران درقانون تصريح مي
هايي آه در ايران    درصد ازدواج98طبق آمار گرفته شده حدود .  سال رسيده است12بود آه اخيرًا به 

دهد خواهان   شان مي سال در دختران است پس بنابراين زماني آه جامه ن15گيرد، باالي   صورت مي
 9 سال براي دختران خود هستند، دليلي ندارد قانون وضع آنيم آه سن ازدواج در آن 15ازدواج باالي 

  .سال انتخاب شده باشد
وي معتقد است چه به آنوانسيون رفع تبعيض بپيونديم بايد بنشينيم و قوانين خود را بار ديگر با ديد 

م و قوانيني وضع آنيم آه متناوب با زنان فرهيخته ايران و جامعه آارشناسانه و بي طرفانه بررسي آني
  .امروز ما باشد

اگر مردي زني را عمًال به قتل رساند : گويد  وي با اشاره مجدد به ديه زنان در قانون مجازات اسالمي مي
بينيم قانون به   مياز خون مقتوله را به او بدهند تا بتوانند تقاضاي اجراي حكم قصاص را بكنند،   بايد نيمي

آنند اما با   اي آن را منتسب به اسالم مي  دهد عده  مردي آه زني را آشته به نوعي دستمزد هم مي
اهللا صانعي مشخص شد اين اسالم نيست   توجه به مطالعاتي آه شد و فتواي علماي عظامي چون آيت

بنابراين بايد بدون .  استو اسالم چنين ظلمي را در حق زن روا نمي دارد، اسالم دين برابري
  .شتابزدگي و با آارشناسي و بي طرفي قوانين را بار ديگر بررسي آنيم

آيد، آيا اسالم   ها از آجا مي  گويد، اين تفاوت  ها در قوانين نسبت به زن و مرد مي  وي با اشاره به تفاوت
  پايان پيام . ين ما نموده استگفته، مسلمًا نه، اين فرهنگ مردساالر است آه قرائت خود را وارد قوان

  
مراجع مسلم تقليد با آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان : مسوول دفتر مطالعات زنان حوزه عليمه قم

  مخالفند، نيازي به صحبت دوباره نيست  
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

خالف شرع بودن آنوانسيون هنگامي آه مراجع با : مسؤل دفترمطالعات زنان حوزه علميه قم گفت
حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان متفق القول هستند و موضوع از نظر ما تمام شده تلقي مي شود 

  .و نياز به صحبت دوباره در اين مورد نيست
محمد رضا زيبايي نژاد، مسؤل دفتر مطالعات زنان حوزه علميه قم در گفت و گو با خبرنگار ايلنا 

آيت اهللا جواد تبريزي، آيت اهللا مكارم , آيت اهللا صانعي, اي  رت آيت اهللا خامنهمراجعي چون حض:گفت
آيت اهللا فاضل لنكراني وآيت اهللا شبيري با اين آنوانسيون مخالف هستند و مطرح شدن دوباره , شيرازي

  .آن بي معني است
 در گذشته فصل مشكل ما اين است آه: وي در خصوص موافقت برخي از فقها با اين آنوانسيون گفت

ايم و   ها مراجع بودند ولي االن آساني را به عنوان آيت اهللا معرفي آرده  الخطاب مسائل شرعي در حوزه
  از آنها استفتاء 

  .آنيم آه در حد شاگردي مراجع نيز نيستند  مي
در اين معاهده يك هدف آلي دارد آه آن حذف آليه تمايزات بين زن و مرد : زيبايي نژاد تصريح آرد

  . سياست، فرهنگ و آليه زمينه هاست, اقتصاد, هاي حقوق  حوزه
هدف اين آنوانسيون حذف آليه سنتها، عرفها و فرهنگهايي است آه جنسيت را عامل تمايز : وي افزود

  .دانند  مي
بر خالف نظر برخي از : هاي سنتي ياد آرد و گفت  زيبايي نژاد از اين هدف به عنوان هدف فمينسيت

ان مجلس آه در موافقت آنوانسيون و اين موضوع آه آنوانسيون نمي خواهد تشابه بين زن و نمايندگ
  .مرد را بيان آند، ما معتقديم اين آنوانسيون به تشابه بين زن و مرد نظر دارد 

مسؤل دفتر مطالعات زنان حوزه عليمه قم با اشاره به استفتايي آه توسط مرآز پژوهشهاي صدا 
ايشان در اين استفتائيه پيوستن به معاهده مذآور : بري صورت گرفته است، گفتوسيما از مقام ره

براي مسلمانان و دولتهاي آشور هاي اسالمي آه پايبند به احكام نوراني و حيات بخش اسالم هستند 
را جايز ندانسته اند، زيرا مفاد عهد نامه با بسياري از احكام اسالم در تعارض و تضاد است مگر آنكه 

  .ارض اصالح شودتع
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خواهد با قيد چار چوب   مشكل مجلس شوراي اسالمي اين است آه مي: زيبايي نژاد خاطر نشان آرد
 اين آنوانسيون آليه حق شرط 28شرع اشكاالت اين آنوانسيون را برطرف آند در حالي آه طبق ماده 

  .هايي آه با روح معاهده در تعارض است پذيرفته نخواهد شد
 و 1ه اينكه در چار چوب شرع آليت عدم تمايز بين زن و مرد پذيرفته نيست، افزود در ماده وي با اشاره ب

 اين آنوانسيون آه اهداف معاهده را بيان مي آند، مسئله رفع تمايز مطرح شده آه در هويت خود با 2
  .ارزشهاي ديني منافات دارد 

آنوانسيون رفع آليه اشكال : انست و گفتزيبايي نژاد تصويب اين آنوانسيون را به سود زنان ايران ند
تبعيض عليه زنان بيشتر به جوامع غربي نظر داردو در پي حل دغدغه هاي زنان اروپايي است و نمي 
توان بدون در نظر گرفته شدن شرايط حقوقي و فرهنگي جامعه خود يك نسخه اجرايي به دست زنان 

  . ايراني بدهيم
مشكل اين آنوانسيون اين است آه مي خواهد : طر نشان آردمسؤل دفتر زنان حوزه علميه قم خا

  نسخه
نخ نما شده فمنيسم هاي سنتي را آه در حال حاضر پست مدرن ها و پست فمنيسم ها به آن اعتقاد 

  . ندارند را پي گيري آنند
 داند اما دين زن را در انسانيت و ارزش مندي برابر با مرد مي: وي با اشاره به جايگاه زن در اسالم گفت 

به دليل اينكه خداوند انتظارات متفاوتي را از زن و مرد دارد و متناسب با آن استعداد هاي ويژه اي را به 
  . آنان اعطا آرده در بعضي از زمينه هاي حقوقي فرصتهاي خاصي به زنان يا مردان داده است

: و روشن و جزئي باشد گفت وي با اشاره به قانون معاهدات ژنو آه بر اساس آن حق شرط بايد شفاف 
حق شرطي آه مجلس براي پيوستن به اين آنو انسيون در نظر گرفته يعني تطابق آن با اصول شرع 

  .مبهم وآلي است 
به همين دليل در صورتي آه ما با اين حق شرط به آنوانسيون بپيونديم در عرف بين : زيبايي نزاد افزود

  .ح خواهد شدآن مطر  الملل به منزله الحاق مطلق به
بعد از : مسؤل دفتر مطالعات زنان حوزه علميه قم با اظهار تعجب از عملكردفتر مشارآت امور زنان گفت

اعمال نظر مراجع در سال گذشته در خصوص اين آنوانسيون نماينده اين مرآز خانم احترامي مطرح 
ه به پي گيري اين مسئله آردند آه مسئله پيوستن به آنوانسيون از ديد ما مختومه است اما دوبار

  .پرداختند 
اين دفتر آماده مناظره با هر يك از افراد حوزوي آه موافق پيوستن به اين : زيبايي نزاد خاطر نشان آرد

  .آنوانسيون هستند مي باشد
اين مناظره علمي بايد در حضور مخاطباني آه به زبان فني علم آگاهي دارند، برگزار : وي تصريح آرد

   پيام پايان. شود
  

بندهاي متعددي از آنوانسيون رفع تبعيض صريحا بر خالف شرع : آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي
  اسالم است
  2003  ژوئيه 30 -1382 مرداد 8چهار شنبه  

ها عموما و آمريكا خصوصا، از شكوفايي اسالم در جهان و به  غربي:آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي 
  .ي در ايران، بسيار ناخشنودندقدرت رسيدن انقالب اسالم

در نمابر ارسالي از سوي دفتر ) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  گروه زيادي از آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي درباره: العظمي مكارم شيرازي آمده است  اهللا آيت

. اند وراي اسالمي سؤاالت مختلفي آردهي زنان در مجلس ش تصويب آنوانسيون محو تبعيض درباره
  :اند ايشان در پاسخ چنين مرقوم داشته

ام، بندهاي متعددي از اين  همان گونه آه قبال نيز در پاسخ سؤاالت مربوط به اين مسأله نوشته
توان با آن موافقت آرد؛ البته قيودي آه نمايندگان  آنوانسيون صريحا بر خالف شرع اسالم است و نمي

 تمام 28ي  اند، بسيار خوب است، ولي با توجه به اين آه ماده  به هنگام تصويب به آن اضافه آردهمحترم
آند، اضافه  قيودي را آه با هدف اين معاهده آه رفع هر گونه تفاوت است، مخالف باشد ـ نفي مي

ي مذآور از ما  توانند در آينده طبق ماده ها مي آند و آن نمودن اين قيود متأسفانه مشكلي را حل نمي
  .طلبكار شوند

  :دانم توجه همه عزيزان را به چند نكته جلب آنم در اين جا الزم مي
هاي مختلف بر مسلمانان  ها سعي دارند فرهنگ خود را به هر قيمت آه باشد و تحت پوشش  ـ غربي1

هاي  تجربيات سال. المللي به ما بقبوالنند هاي بين هاي فريبنده و الزام تحميل آنند و آن را تحت پوشش
ها به هيچ چيز جز تسليم مطلق شدن قانع نخواهند شد و به اين ترتيب هويت  اخير نشان داده آه آن

خواهيم به صورت يك ملت زنده و آبرومند و  اگر مي. اند ديني و فرهنگي و استقالل ما را نشانه گرفته
ها مقاومت آنيم و بهاي مقاومت را نيز  آنخواهي  مسلمان باقي بمانيم، بايد در مقابل تحميالت و زياده

  .ها ها صداقت دارند و نه آن ها، نه اين ها قابل اعتمادند، نه اروپايي نه آمريكايي. بپردازيم
ها هر روز مانند آودآان به   اين مطلب را ثابت آرد آه آن  ـ تجربيات مربوط به انرژي اتمي براي همه2

ر نظر دارند ما را قدم به قدم به عقب برانند و به يك ملت ضعيف و شوند و د اي متوسل مي ي تازه بهانه
  .دهند ي دفاع مقتدرانه از استقالل خود را نمي ها حتي به ما اجازه وابسته تبديل آنند، آن
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آند، در مورد  هاي نامحدود و نامعقول خود را با زور و قلدري مطرح مي تنها آمريكا نيست آه خواسته
با توجه به اين حقايق، بسيار . صدا شدند ها هم ي اروپا نيز با آن قي ديديم اتحاديهامضاي پروتكل الحا

ها از ما راضي خواهند  انديشي است آه گمان آنيم اگر ما آنوانسيون رفع تبعيض را امضا آنيم، آن ساده
  .شد

ايي اسالم در ها عموما و آمريكا خصوصا، از شكوف ي گذشته به خوبي نشان داد آه غربي  ـ تاريخ دهه3
جهان و به قدرت رسيدن انقالب اسالمي در ايران، بسيار ناخشنودند و آن را مانع بزرگ منافع نامشروع 

بينند و به  خود در فلسطين و ايران و عراق و افغانستان و در يك آلمه در تمام آشورهاي اسالمي مي
  .آوشند عناوين مختلف در تضعيف آن مي

راي تضعيف اسالم و باورهاي ديني و آلوده آردن جوامع اسالمي، همين ها ب يكي از مؤثرترين راه
  .آنوانسيون و مانند آن است

برادران و خواهران عزيز نبايد به سادگي از آنار اين مسايل بگذرند و اهدافي را آه در پشت آن مستتر 
  .است، ناديده بگيرند

نگاهي به . آند ها حل مي ن مشكلي را از آن ـ خواهران عزيز هرگز گمان نكنند آه قبول اين آنوانسيو4
بينند، بيندازند، و آمارهاي  وضع زنان در جوامع غربي و آزارهايي را آه مرتبا از سوي مردان مي

ها را بر تمام مسايل  وحشتناآي را آه در اين زمينه منتشر شده بررسي نمايند و حاآميت مردان آن
ي نمادين دارد ـ را بنگرند و به فريبكاري   هم جنبه ، آه آنسياسي و اقتصادي ـ جز در موارد بسيار آم

  .ها آشنا شوند هاي آن ها و پروتكل ها و آنوانسيون غربي
هاي  ها، طالق به يقين اگر مفاد اين آنوانسيون در آشور ما پياده شود، شاهد متالشي شدن خانواده

  .ن خواهيم بودهاي مختلف ناشي از آ سرپرست شدن آودآان و آلودگي بسيار، بي
  .آنند ي حقوق زن عمل نمي  ـ شك نيست آه در محيط ما گروهي به دستورات اسالم درباره5

ها را گرفت و قطعا فقط عمل به دستورات اسالم در اين زمينه آرامش و  بايد با قوت و قدرت حق آن
 انتهاي پيام. دهد آسايش و شخصيت و حيثيت به زنان ما مي

  
  گوناگون

  
   ) NPT(يمان منع گسترش سالحهاي آشتار جمعيمتن آامل پ

  نقل از خبرگزاري پارس
  : مقدمه 

  شوند؛  آشورهاي موسس اين پيمان آه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي
آورد و در نتيجه نياز به يك تالش  اي براي نوع بشر ببار مي هايي آه يك جنگ هسته با توجه به ويراني

   از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت حفظ امنيت مردم؛ همه جانبه براي جلوگيري
اي را بصورت جدي افزايش  اي خطر يك جنگ هسته با اعتقاد به اينكه، گسترش سالحهاي هسته

  خواهد داد؛ 
اي به منظور  نامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد آه خواستار انعقاد موافقت با رعايت قطعنامه
  اي است ؛  رش بيشتر سالحهاي هستهجلوگيري از گست

المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليتهاي  با تعهد به همكاري در جهت تسهيل اجراي پادمان آژانس بين
  صلح جويانه؛ 

با تاآيد بر حمايت از تحقيقات، توسعه و ديگر تالشها براي انجام بهتر اصل پادمان موثر بر روي جريان 
ژه بوسيله استفاده از ابزارها و ديگر روشها در نقاط استراتژيك معين و در منابع و مواد شكافت پذير وي

المللي انرژي اتمي؛با تأييد اين اصل آه منافع حاصل از آاربرد صلح  چهارچوب سيستم پادمان آژانس بين
آوري آه آشورهاي دارنده سالحهاي  اي، شامل محصوالت جنبي ناشي از فن جويانه تكنولوژي هسته

نمايند، بايد جهت اهداف صلح جويانه در  اي آسب مي  از توسعه ادوات انفجاري هستهاي هسته
اي يا آشورهاي فاقد آن، قرار  دسترس آليه اعضاي اين پيمان اعم از آشورهاي دارنده سالح هسته

گيرد؛با اعتقاد به اينكه در اجراي اين اصل، همه اعضاي اين پيمان حق دارند در تبادل هر چه وسيعتر 
اي براي اهداف صلح جويانه،  اطالعات علمي شرآت نموده و جهت توسعه بيشتر آاربرد انرژي هسته

به صورت انفرادي يا با همكاري ساير آشورها اقدام نمايند؛ با اعالم قصد خود مبني بر نيل به پايان هر 
  اي؛  تهچه وسيعتر مسابقات تسليحاتي و تعهد به انجام اقدامات موثر در جهت خلع سالح هس

با اصرار بر همكاري تمام آشورها در نيل به اين هدف؛با يادآوري مجدد اعضاي پيمان منع آزمايش سالح 
 آه در مقدمه اين پيمان، قصد خود را جهت نيل 1963اي در جو، فضاي ماوراء جو و زير آب در سال  هسته

ت در اين زمينه، ابراز اي براي هميشه و ادامه مذاآرا به قطع آليه انفجارات سالحهاي هسته
المللي و تقويت اعتماد بين اعضاء، به  اند؛با تمايل هر چه بيشتر نسبت به آاهش تشنجات بين داشته

اي و بر چيدن تمام ذخاير موجود و حذف سالحهاي  منظور تسهيل در قطع توليد سالحهاي هسته
نعقاد پيماني در جهت خلع سالح هاي ملي، از طريق ا اي و وسايل حمل و نقل آنها از زرادخانه هسته

المللي؛با تاآيد مجدد بر اين موضوع آه بر اساس منشور  عمومي و آامل تحت نظارت شديد و موثر بين
المللي از هر گونه تهديد يا توسل به زور بر عليه تماميت  سازمان ملل متحد، آشورها بايد در روابط بين

روشي آه با اهداف سازمان ملل متحد مغاير ارضي يا استقالل سياسي آشورهاي ديگر به هر 
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المللي بايد به نحوي تامين شود  باشد، خودداري نموده و اين موضوع آه استقرار و حفظ صلح بين مي
  . آه حداقل منابع انساني و اقتصادي مصروف آن گردد

  : نسبت به مواد زير توافق نمودند 
  

  ماده ا 
شود از واگذاري مستقيم يا غير  اي است متعهد مي ح هستههر يك از اعضاي اين پيمان آه داراي سال

اي و يا آنترل بر اين سالحها يا ادوات  اي يا ساير ادوات انفجاري هسته مستقيم سالحهاي هسته
اي را به هيچ طريقي در  انفجاري به ديگري خودداري نموده و هيچ يك از دولتهاي فاقد سالح هسته

اي و يا آسب اين سالحها يا ديگر ادوات   ادوات انفجاري هستهاي يا ساير ساختن سالحهاي هسته
  . اي و آنترل بر آنها آمك، تشويق و ترغيب ننمايد انفجاري هسته

  
   2ماده 

شود از قبول مستقيم يا غير  اي است متعهد مي هر يك از اعضاء اين پيمان آه فاقد سالح هسته
اي و يا آنترل بر اين سالحها يا ساير  نفجاري هستهاي يا ساير ادوات ا مستقيم انتقال سالحهاي هسته

اي يا ساير ادوات  اي به ديگري خودداري نموده و به هيچ طريقي سالحهاي هسته ادوات انفجاري هسته
اي را نساخته و آسب ننمايد و در جستجو و يا دريافت آمك براي ساخت سالحها يا  انفجاري هسته

  . يداي برنيا ساير ادوات انفجاري هسته
  

   3ماده 
اي آه بر  گردد طي موافقتنامه اي است متعهد مي هر يك از اعضاء اين پيمان آه فاقد سالحهاي هسته

المللي انرژي اتمي و سيستم پادمان آن، مورد مذاآره قرار گرفته و منعقد  طبق اساسنامه آژانس بين
ضو مربوطه تحت اين پيمان و به منظور بررسي انجام تعهدات ع" خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا
اي يا ديگر  اي از استفاده هاي صلح جويانه، به سوي سالح هسته جلوگيري از انحراف انرژي هسته

  . اي، بپذيرد ادوات انفجاري هسته
اي آه  دستورالعملهاي پادمان مورد نياز در اين ماده بايد متوجه مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه

اي اصلي و يا در خارج از آن، توليد، فرآوري و يا مورد استفاده قرار گرفته  هستهخواه در يك موسسه 
  . است، باشد

  : شود آه  هر يك از اعضاء اين پيمان متعهد مي
  مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه _ الف
طراحي يا جهت فرآوري، استفاده يا توليد مواد شكافت پذير ويژه " تجهيزات يا موادي را آه مخصوصا_ ب

اي تحويل ننمايد مگر آنكه اين مواد چشمه يا مواد  تهيه شده است، به هيچ آشور فاقد سالح هسته
  . شكافت پذير ويژه تحت پادمان مقرر در اين ماده قرار گيرد

 اين پيمان رعايت گرديده و مانع از توسعه 4پادمان مقرر در اين ماده به نحوي اجرا خواهد شد آه ماده 
و فني اعضا يا همكاري هاي بين المللي در حوزه فعاليت هاي صلح جويانه هسته اي شامل اقتصادي 

مبادله بين المللي مواد هسته اي و تجهيزات جهت فراوري ، استفاده يا توليد مواد هسته اي براي 
. نشود  اهداف صلح جويانه بر طبق مقررات اين ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه اين پيمان ،

هايي را  باشند جهت رعايت مفاد اين ماده، موافقتنامه اي مي اعضاء اين پيمان آه فاقد سالحهاي هسته
المللي انرژي اتمي با آژانس  به صورت انفرادي يا به اتفاق ساير اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بين

د و هشتاد روز پس از الزم ها در مدت يكص مذاآرات مربوط به انعقاد اين موافقتنامه. نمايند منعقد مي
در مورد اعضايي آه اسناد تصويب يا الحاق به اين پيمان را پس . االجرا شدن اين پيمان آغاز خواهد شد
دهند، مذاآرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداآثر در تاريخ ارائه  از مدت يكصد و هشتاد روز ارائه مي

ها بايد حداآثر هجده ماده پس از تاريخ شروع  ين موافقت نامها. اسناد تصويب يا الحاق آغاز خواهد گرديد
  . مذاآرات به اجرا گذاشته شوند

   
   4ماده 

هيچ يك از مواد اين پيمان به نحوي تفسير نخواهد گرديد آه به حقوق غير قابل انكار هر يك از اعضا اين 
اي جهت اهداف صلح جويانه بدون  پيمان به منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته

  .  اين پيمان، خللي وارد نمايد2 و 1هر نوع تبعيض و بر اساس مواد 
گردند آه تبادل هر چه وسيعتر تجهيزات، مواد، دانش و اطالعات فني را  همه اعضا اين پيمان متعهد مي

اعضاء . ت را دارنداي تسهيل نموده و حق شرآت در اين مبادال جهت مصارف صلح جويانه انرژي هسته
المللي در توسعه  اين پيمان در صورت توانايي بايد انفرادي يا به اتفاق ساير اعضا يا سازمانهاي بين

در قلمرو اعضايي آه فاقد سالح " اي براي اهداف صلح جويانه مخصوصا بيشتر استفاده از انرژي هسته
  . عه جهان، مشارآت نمايندباشند و با توجه به نيازهاي مناطق در حال توس اي مي هسته

  
   5ماده 

نمايد آه اقدامات مقتضي را بر طبق مفاد اين پيمان و تحت نظارت  هر يك از اعضاء اين پيمان تعهد مي
المللي به عمل آورده و منافع بالقوه هر  المللي و از طريق دستور العملهاي مناسب بين شايسته بين
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ارات هسته اي را با رعايت اصل عدم تبعيض در اختيار آليه گونه آاربرد صلح جويانه استفاده از انفج
باشند قرار دهد و هزينه مورد درخواست از اين  اي مي اعضا اين پيمان آه فاقد سالحهاي هسته

آشورها بابت ادوات انفجاري مورد استفاده تا حد ممكن، آاهش يافته و شامل مخارج تحقيق و يا 
توانند بر اساس يك يا چند  باشند، مي اي مي فاقد سالح هستهاعضا اين پيمان آه .توسعه نباشد 

المللي مربوطه آه نمايندگي اعضاء فاقد سالح  موافقتنامه بين المللي خاص و از طريق يك سازمان بين
  . اي در آن به نحوي مكفي تامين شده باشد ، از اين منافع استفاده نمايند هسته

اعضا اين . ممكن پس از الزم االجرا شدن پيمان آغاز خواهد گرديدمذاآرات بر روي اين موضوع در حداقل 
هاي دو جانبه از  توانند طي موافقتنامه باشند در صورت تمايل مي اي مي پيمان آه فاقد سالحهاي هسته

  . منافع مذآور استفاده نمايند
  

   6ماده 
رابطه با اقدامات موثر جهت گردد آه با حسن نيت، مذاآرات در  هر يك از اعضاء اين پيمان متعهد مي
اي، انعقاد پيمان خلع سالح عمومي و آامل  اي و خلع سالح هسته توقف هر چه زودتر مسابقات هسته

  . المللي را تعقيب نمايد تحت آنترل سخت و موثر بين
  

   7ماده 
ل هيچ يك از مواد اين پيمان به حق گروههاي مختلف آشورها آه جهت حصول اطمينان از فقدان آام

اي وارد  اي بنمايند، خدشه اي در قلمروهاي خود مبادرت به انعقاد پيمانهاي منطقه سالحهاي هسته
  . سازد نمي

  
   8ماده 

متن اصالحات پيشنهادي به . تواند اصالحاتي را به اين پيمان پيشنهاد نمايد هر يك از اعضا اين پيمان مي
در صورت تقاضاي يك سوم .عضاي پيمان رسانده شودگردد تا به اطالع آليه ا دولت امين پيمان ارائه مي

اعضا يا بيشتر جهت اصالح پيمان، دولت امين از آليه اعضاي پيمان جهت تشكيل آنفرانس به منظور 
  . بررسي اين اصالحات دعوت به عمل خواهد آورد

يه دول دارنده هر گونه اصالحي به اين پيمان بايد با اآثريت آراء آليه اعضاء اين پيمان شامل آراء آل
اي عضو اين پيمان و آليه اعضا ديگر پيمان آه در تاريخ اعالم اصالحيه پيشنهادي، در  سالحهاي هسته

اين اصالحات در مورد .المللي انرژي اتمي عضويت دارند ، مورد تصويب قرار گيرد شوراي حكام آژانس بين
باشد آه  ايد از تاريخي الزم االجرا ميهر يك از اعضا اين پيمان آه سند تصويب اصالحيه را تسليم نم

اي آه از اعضا پيمان  اسناد تصويب اآثريت اعضا پيمان از جمله آليه آشورهاي دارنده سالح هسته
المللي انرژي اتمي  باشند و آليه اعضا ديگر آه در تاريخ اعالم اصالحيه در شوراي حكام آژانس بين مي

ن، اصالحيه در مورد ساير اعضاي پيمان از تاريخ ارائه اسناد پس از آ. عضويت دارند ، تسليم شده باشد
  . گردد تصويب اصالحيه، الزم االجرا مي

) سوئيس(پنج سال پس از الزم االجرا شدن اين پيمان آنفرانسي متشكل از اعضا پيمان در شهر ژنو
مقدمه و مفاد جهت بازنگري بر نحوه اجراي پيمان مذآور، به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف 

  . پيمان، تشكيل خواهد شد
توانند با ارائه يك پيشنهادي در اين مورد به  پس از آن و در فواصل پنج ساله، اآثريت اعضاء پيمان مي

  . دولت امين پيمان، خواستار تشكيل آنفرانس مشابه ديگري جهت بررسي عملكرد پيمان شوند
  

   9ماده 
هر آشوري آه پيمان را قبل از آنكه بر طبق بند . توح خواهد بوداين پيمان براي امضا آليه آشورها مف

  . تواند در هر زماني به آن ملحق شود سوم اين ماده الزم االجرا شود، امضا ننموده باشد مي
اين پيمان به تصويب آشورهاي امضا آننده آن خواهد رسيد و اسناد تصويب و الحاق پيمان نزد دولتهاي 

لند شمالي و اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي و اياالت متحده آمريكا آه بريتانياي آبير و اير
  . شود گردند به امانت سپرده مي بدينوسيله بعنوان دولتهاي امين تعيين مي

اند و ارائه اسناد  اين پيمان پس از تصويب آشورهايي آه دولتهاي آنها بعنوان امين پيمان تعيين شده
  . ننده اين پيمان، الزم االجرا خواهد گرديدآ تصويب چهل دولت ديگر امضاء

گردد آه تا قبل از  اي به دولتهايي اطالق مي در جهت اهداف اين پيمان، آشورهاي دارنده سالح هسته
  . اي را ساخته و منفجر نموده باشند اي يا وسيله انفجاري هسته  يك سالح هسته1967ژانويه 

ق خود را پس از الزم االجرا شدن اين پيمان تسليم نمايند در مورد آشورهايي آه اسناد تصويب يا الحا
  . گردد پيمان از تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق، الزم االجرا مي

دولتهاي امين پيمان، تاريخ هر امضاء و تاريخ تسليم هر سند تصويب يا الحاق و تاريخ الزم االجرا شدن 
ها را بالدرنگ به اطالع آليه  رانس و ساير اعالميهاين پيمان و تاريخ وصول هر تقاضاي تشكيل آنف

  . آشورهاي امضا آننده و يا ملحق شده به پيمان، خواهند رساند
  .  منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد102اين پيمان توسط دولتهاي امين پيمان بر طبق ماده 

  
   10ماده 
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اده مربوط به موضوع اين پيمان، منافع چنانچه هر يك از اعضاء پيمان تشخيص دهد حوادثي فوق الع_ 1
عاليه آشورش را به مخاطره انداخته است اين حق را خواهد داشت آه در اعمال حق حاآميت ملي 

 ماهه به آليه 3اين عضو بايد آناره گيري خود را با اطالعيه قبلي . خود از اين پيمان آناره گيري نمايد
  . عالم نمايداعضاي پيمان و به شوراي امنيت ملل متحد ا

اي باشد آه به نظر دولت مورد اشاره، منافع  اطالعيه فوق بايد حاوي بيان و شرح حوادث فوق العاده
  . عاليه آشورش را به مخاطره انداخته است

بيست و پنج سال پس از الزم االجرا شدن اين پيمان، آنفرانسي تشكيل خواهد گرديد تا در مورد _ 2
 مدت نامحدود يا براي مدت يا مدتهاي اضافي مشخص تمديد شود، تصميم اينكه آيا اين پيمان براي

  . گردد اين تصميم با اآثريت آراء اعضاء پيمان، اتخاذ مي. گيري نمايد
  

   11ماده 
متون انگليسي و روسي و فرانسه و اسپانيايي و چيني اين پيمان داراي اعتبار واحد بوده و در بايگاني 

  . ضبط خواهد گرديددولتهاي امين اين پيمان 
هاي مصدق اين پيمان را براي دول امضاء آننده يا ملحق شده به پيمان ارسال  دولتهاي امين، نسخه

  . دارند مي
  .  در سه نسخه در شهرهاي لندن، مسكو و واشنگتن منعقد شد1968در تاريخ اول ژوئيه 

  پايان
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