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اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------

رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحولت ايران

حماس نوع جديد از موشك قسام را آزمايش كرد
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠جمعه  

خبرگزاري فارس: حماس نوع جديدي از موشك كوتاه برد قسام را در نوار غزه آزمايش كرد.
 به گزارش ميدل ايست نيوز لين، مقامات اطلعاتي اسرائيل گفته اند: حماس اين موشك جديد را در

  كيلومتر آزمايش كرده٢٠راستاي تلشهاي خود براي توسعه و توليد موشك قسام با بردي معادل 
است. 

آنها مي افزايند: آزمايش اين موشك جديد حومه شمال غزه نزديك درياي مديترانه انجام شده است. 
 حماس در جستجوي توليد يك موشك دوربرد براي حمله به شهرهاي اصلي اسرائيل است. انتهاي

پيام/

تونی بلر برای شهادت در دادگاه خوانده خواهد شد
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠راديو آمريكا - جمعه  

 قاضی پرونده مربوط به خود کشی کار شناس اسلحه بريتانيائی گفت از نخست وزير بريتانيا آقای تونی
بلر خواهد خواست تا برای شهادت در دادگاه حاضر شود.

 آقای برايان هاتون رئيس سابق دادگستری ايرلند شمالی، دادگاه روز جمعه را با اين گفتار گشود که وی
بتنهائی پرونده مرگ آقای ديويد کلی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 جسد آقای کلی ماه گذشته و مدت کوتاهی پس از آنکه از طرف کميته پارلمانی در ارتباط با گزارش بی
بی سی مورد سوال قرارگرفت کشف شد. 

بی بی سی گفته است آقای کلی منبع اصلی گزارش مربوط باسلحه بوده است. انتهاي پيام

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

 آمريكا خبرمبادله اعضاي بازداشت شده شبكه تروريستي القاعده و اعضاي سازمان مجاهدين خلق را
تكذيب كرد

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠سياوش اردلن (راديو فردا): جمعه  
 كاخ سفيد گزارش مربوط به مذاكره با ايران در مورد مبادله عناصر القاعده با اعضاي سازمان مجاهدين

 خلق را رد كرد. به گزارش تلويزيون سي ان ان، يك مقام ارشد دولت بوش گفت آمريكااهميت تحويل
اعضاي القاعده را به ايران گوشزد كرده است اما هيچ مذاكره يا مبادله اي در ميان نيست. 

 اردوان نيكنام (راديو فردا): خبر احتمال معامله پنهاني ميان ايران و آمريكا را روز گذشته تلويزيون ان بي
 سي مخابره كرد. آمريكا پس از درگيري هايي با مجاهدين خلق، گروه مسلح مخالف جمهوري اسلمي
 در عراق با اين گروه قرار آتش بس گذاشت. اين سازمان در فهرست گروه هاي تروريستي دولت آمريكا

 قرار دارد و در دوران نظام پيشين عراق مورد حمايت صدام حسين قرار داشت. جمهوري اسلمي
 سرانجام هفته گذشته اذعان كرد كه شماري از اعضاي بالي شبكه تروريستي القاعده را كه در پي

سرنگوني طالبان از افغانستان گريخته بودند، در اختيار دارد اما نامي از آنها نبرد. 
 آمريكا مدعي است كه سيف العادل، فرمانده نظامي القاعده و سليمان ابوغيث ، از سخنگويان شبكه را
 در اختيارايران هستند. سيف العادل به اتهام دست داشتن در انفجار دو سفارتخانه آمريكا در كشورهاي

  تحت تعقيب است. درپي انفجارهاي انتحاري ارديبهشت امسال در شهر رياض١٩٩٨آفريقايي در سال 
 عربستان سعودي، برخي از اعضاي دولت بوش، جمهوري اسلمي را متهم كردند كه ايران به اعضاي

 شبكه تروريستي القاعده كه ممكن است در طراحي اين حملت دست داشته باشند، پناه داده است.
 مقامات جمهوري اسلمي اين اتهام را رد كردند و گفتند شبكه القاعده را دشمن خود مي شناسد.

انتهاي پيام

 كاخ سفيد گزارش مبادله اعضاي سازمان مجاهدين را با اعضاي بازداشت شده شبكه تروريستي
القاعده تكذيب كرد 

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠جمعه  بيژن فرهودي، مصاحبه با پتريك كلوسن- راديو فردا -  
 كاخ سفيد گزارش مربوط به مذاكره با ايران در مورد مبادله احتمالي عناصر القاعده با اعضاي سازمان
 مجاهدين خلق را رد كرد. اين گزارش نخستين با توسط شبكه تلويزيوني ان بي سي منتشر شد. در
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 اين گزارش گفته شد آمريكا سعي دارد سه تن از اعضاي القاعده را با اعضاي سازمان مجاهدين خلق
 مبادله كند: بنا به اين گزارش اين سه تن عبارتند از ابو موسي الضرغاوي، متخصص گازهاي سمي،

 سعد بن لدن، پسر اسامه بن لدن و سليمان ابو غيث، سخنگوي القاعده. دكتر پتريك كلوسن، مدير
 مركز مطلعات استراتژيك در انستيتوي خاور نزديك در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اصل پيشنهاد
 ممكن است براي آمريكا جالب باشد اما با توجه به اينكه آمريكا از امضا كنندگان پيمان منع شكنجه
 است بعيد بنظر مي رسد اعضاي مجاهدين را در اختيار جمهوري اسلمي قرار دهد كه بر اساس

مستندات سابقه ديريني در شكنجه مخالفانش دارد. انتهاي پيام

 فرانسه امضاي بي قيد وشرط پروتكل الحاقي منع گسترش سلح هاي هسته اي را از جمهوري
اسلمي خواست

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠مريم احمدي (راديو فردا): جمعه  
 سخنگوي وزارت امور فرانسه، روز پنجشنبه گفت: فرانسه در حال حاضر در انتظار اين حركت مقامهاي

 ايراني در تضمين دادن به جهانيان در زمينه برنامه هسته اي آن كشور است، تا با اين كار اعتماد جامعه
 بين المللي را جلب نمايد. به گفته سخنگو، امضاي سند الحاقي كه به موجب آن بازرسان سازمان

 انرژي اتمي ميتوانند بدون اطلع قبلي از تاسيسات هسته اي ايران بازديد كنند، نخستين گام مهم در
 راستاي واكنش نشان دادن تهران به نگرانيهاي جامعه جهاني است. پيشتر رئيس جمهوري آمريكا از
اروپاييان خواسته بود با اعمال فشار بيشتر به تهران، آن كشور را وادار به امضاي سند الحاقي كنند. 

 ايران پيوسته اين اتهامها را رد كرده است كه مخفيانه در حال توليد بمب هسته اي است و ايجاد
 نيروگاه اتمي به منظور توليد برق و استفاده هاي غير نظامي، صرفا يك پوشش است. در اوايل ماه

 جاري مسيحي، وزيران خارجه اتحاديه اروپا، نگراني فزاينده خود را نسبت به برنامه هسته اي ايران ابراز
 داشتند و از تهران خواستند بدون هيچ قيد و شرطي، سند الحاقي پيمان را امضا كند. اتحاديه اروپا در
 حال گفتگو با ايران در زمينه بستن يك قرارداد بازرگاني مهم و كليدي است، اما گفته است با توجه به

 گزارش ماه سپتامبر سازمان بين المللي انرژي اتمي، در همكاري با ايران، تجديد نظر كند. در واشنگتن
 روز چهارشنبه پرزيدنت بوش گفت: ما به طور جمعي با ساير كشورها همكاري ميكنيم تا به ايران يادآور

شويم كه نبايد دست به توليد جنگ افزارهاي هسته اي بزند. 

 آقاي بوش در ادامه گفت براي اين كار به بيشي از يك صدا نياز داريم. اين كار به تلش جمعي اروپاييان
 هم نياز دارد و اين كه به تهديد واقعي يك ايران مسلح به سلحهاي هسته اي براي صلح خاورميانه،

 پي ببرد. در همين حال به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلمي ايران، ايرنا، دو گروه كارشناس بين
 المللي انرژي اتمي، در هفته اول ماه اوت به ايران سفر ميكنند. خبرگزاري ايرنا با نقل اين خبر از قول
 مليسا فلمينگ، سخنگوي سازمان بين المللي انرژي اتمي، مينويسد اين دو گروه، يكي گروه فني و

 ديگري گروه حقوقي سازمان بين المللي انرژي اتمي هستند. چهار تا پنج نفر گروه فني و دو نفر گروه
 حقوقي اعزامي را تشكيل ميدهند. آشنايي با جزئيات مضمون پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش

جنگ افزارهاي هسته اي، علت اعزام گروه اعلم شده است. انتهاي پيام

 سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا : برخي از ازعوامل درون رژيم جمهوري اسلمي به تروريست هاي
القاعده پناه داده اند

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠بيژن فرهودي (راديو فردا): جمعه  
 از ريچارد باوچرسخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا سئوال شد ايران علنا گفته است عده اي ازاعضاي

 ارشد وعادي شبکه القاعده را دربازداشت دارد. آيا آمريکا معتقد است علوه براين عده که دربازداشت
 هستند، شماري ازاعضاي القاعده نيز وجود دارند که زنداني نيستند ومقامات ايراني به آن ها اجازه

فعاليت داده اند؟
 آقاي باوچر درپاسخ گفت: نخست آن که هنوزاعلم نشده است اين افراد به چه نحوي بازداشت
 هستند. آيا درخانه تحت بازداشت هستند يا دستبند به آن ها زده شده است ويا واقعا در زندان

 هستند. من تصورمي کنم که پيشترنسبت به حضور اعضاي القاعده درايران ابرازنگراني کرده بوديم. ما
 معتقديم برخي ازعوامل درون رژيم ايران به تروريست هاي القاعده کمک کرده اند که ازايران عبورکنند

 ويا پناهگاه امن درداخل ايران براي آن ها فراهم آورده اند. ما معتقديم تروريست هاي ارشد القاعده
 درايران نقشي دربمب گذاري هاي دوازدهم ماه مه در رياض داشته اند. اين ها اطلعاتي است که ما

ازپيش داشته ايم.
 سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا درادامه گفت: ايران اخيرا گفته است که عده اي ازافراد، ازجمله

 رهبران ارشد القاعده را دراختياردارد ومي گويد اين عده دربازداشت هستند. اما من تصورنمي کنم ايران
گفته باشد که اين افراد چه کساني هستند و درکجا به سرمي برند وچگونه بازداشت 

 شده اند وچه تصميمي مي خواهند درباره آن ها اتخاذ کنند. ايران بايد طبق قطعنامه هاي سازمان ملل
 متحد رفتارکند. ايران بايد با کشورهائي که درباره جرايمي نظير بمب گذاري در رياض تحقيق مي کنند

همکاري کند و پناهگاه امن دراختياراين قبيل افراد قرار ندهد.
 آقاي باوچر درپاسخ به سئوال ديگري در رابطه با ايرانياني که به اعضاي القاعده کمک کرده اند،

اظهارداشت همان طورکه گفتم اين ها عواملي درداخل رژيم ايران هستند.
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ازآقاي باوچر سئوال شد آيا مقامات آمريکا تاکنون درباره اين مشکل با مقامات ايراني صحبت کرده اند؟
 سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا گفت من دراين مورد نمي توانم وارد هيچ گونه جزئياتي شوم. شما

 خود مي دانيد پيشتر گفتگوهائي درباره القاعده ومسائل مربوط به تروريسم با ايرانيان به عمل آمده
است.

مجددا به آقاي باوچر گفته شد اما آيا به طورمشخص درباره اين افراد با ايران صحبت شده است يا نه؟
 سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا پاسخ داد: من نمي دانم منظورتان افرادي است که ما معتقديم

 درايران هستند و يا افرادي که ايران به حضورآن ها دراين کشوراذعان کرده است؟ کساني را که ايران
 اذعان کرده است دربازداشت دارد، من نمي دانم چه کساني هستند وبنابراين نمي توانم به شما

 بگويم اين زندانيان چه کساني ممکن است باشند. آقاي باوچرگفت ما موضع خود را از راه هاي مختلف
ازجمله همين اظهارات که هم اکنون به عمل مي آورم به اطلع مقامات ايراني رسانده ايم.

 ازسخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا درباره اين گزارش ها سئوال شد که آمريکا احتمال با ايران براي
تحويل گرفتن برخي چهره هاي القاعده که درايران هستند مذاکراتي انجام داده است.

 آقاي باوچرگفت: من فقط اين را مي توانم بگويم که ايران ازموضع ما درمورد اين که نبايد هيچ گونه
پناهگاهي دراختيارتروريست ها ورهبران القاعده قراردهد، خيلي خوب اطلع دارد. انتهاي پيام

مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحولت ايران 

هاشمي رفسنجاني: براي مبارزه با استكبار تا پاي جان آماده  ايم  
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠جمعه  

 حجه السلم والمسلمين هاشمي رفسنجاني امروز در نماز جمعه تهران گفت كه ايران همچنان
سياست تنش زدايي را ادامه مي  دهد اما به كسي هم باج نخواهد داد.

 به گزارش ايلنا هاشمي در خصوص سياستهاي آمريكا گفت: مقامات كاخ سفيد فكر مي كنند با
 سياست امنيتي، ايجاد هيجان، ترس و وحشت كه آمريكا در دنيا پيش گرفته، بتوانند از قدرتشان به نفع

اهدافشان استفاده كنند.
 وي با اشاره به توسعه ي صنايع اتمي در جهان گفت: مي بينيد كه چه بلوايي در جهان راه انداخته اند

كه ديگران حتي از منافع غير نظامي اتمي استفاده نكنند.
 هاشمي رفسنجاني افزود: سياست تحريك احساسات و سياست مغلوب كردن جامعه براي بهره گيري

 از جامعه مغلوب در جهت استعمار، الن تابلو حركت آمريكاست و ضرر هم مي كند، چون اين سياست
ها نمي تواند خيلي طولني باشد.

 وي با اشاره به آثار شكست آمريكا در عراق ، افغانستان، ايران و فلسطين گفت: شب گذشته كوفي
 عنان دبير كل سازمان ملل در گزارش و اخطاري اعلم كرد امنيت در افغانستان به مرحله ي بدي تنزل

 مي كند. هم چنين كميته ي پارلمان انگليس ديروز در گزارش رسمي خود گفت جنگ افغانستان و عراق
 نتوانست براي ما مبارزه با تروريسم را به نتيجه برساند و حال خطر تروريسم بخصوص القاعده از گذشته

كمتر نشده است.
 امام جمعه موقت تهران با بيان اين كه "نقشه راه" به بيراهه مي رود، افزود: خود اسرائيلي ها در

 نقشه ي راه كارشكني مي كنند و با اينكه بوش صريحا ساخت ديوار امنيتي را محكوم كرده، ولي شارون
ساخت آن را ادامه مي دهد و زندانيان را آزاد نكرده است.

 هاشمي خاطر نشان كرد: ايران همان سياست تنش زدايي را ادامه مي دهد، ماجرا جو و سوء استفاده
كن نيست؛ اما باج به كسي نمي دهد و براي مبارزه با استكبار و استعمار هم تا پاي جان آماده است.

 همچنين هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از خطبه ي دوم نماز جمعه ي امروز تهران با اشاره به
 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مورد سالگرد اقامه ي نماز جمعه در تهران گفت: اولين نماز جمعه با

 امر امام خميني(ره) و به امامت آيت ا طالقاني در دانشگاه تهران بعد از هفت ماه از پيروزي انقلب
برگزار شد.

 رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تدبير امام خميني (ره(در انتخاب آيت ا طالقاني براي امامت
جمعه تهران را يكي از نشانه هاي حسن مديريت ايشان دانست.

 امام جمعه ي موقت تهران با بيان اينكه بعد از انقلب اسلمي، تريبون هاي نماز جمعه يكي از مراكز مهم
 انقلب بوده، افزود: دانشگاه تهران قبل از شروع نماز جمعه در قلمرو ضد انقلب بود، همه ي گروهكها

 براي خود امكان جنگ داشتند، اسلحه داشتند و دائما ميتينگ داشتند و به محض اينكه نماز جمعه
 شروع شد و آن جمعيت انبوه، خيابانها و دانشگاهها را پر كرد، ضد انقلب ديد اين مكان ميعادگاه

نيروهاي انقلبي شده و خود به خود دانشگاه به مركز دفاع از اسلم و انقلب تبديل شد. پايان پيام
 معاون رئيس جمهوري اسلمي: حكومت ايران به حمايت خود از سازمان حزب ا لبنان ادامه خواهد

داد
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠فريده رهبر (راديو فردا): جمعه  

 محمد علي ابطحي، معاون محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلمي ميگويد: حكومت ايران به حمايت
 خود از سازمان حزب ا لبنان، وي در مصاحبه با روزنامه كويتي الوطن افزود: تهران حزب ا لبنان را
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 سازماني تروريستي نميداند. ابطحي گفت اين سازمان از نظر سازمان دولت ايران، سازماني است كه
به مقاومت مشروع در برابر اسرائيل دست زده است. 

 واشنگتن سازان حزب ا لبنان و دو سازمان فلسطيني حماس و جهاد اسلمي را سازمانهايي
  ميليون دلر٥٠تروريستي ميداند. روزنامه كويتي الوطن يادآور شده است كه ايران سالنه بيش از 

كمكهاي نقدي در اختيار سازمان حزب ا لبنان قرار ميدهد. 
 معاون رئيس جمهوري اسلمي در گفتگو با اين روزنامه تاكيد كرد كه ايران به اعضا و مسئولن شبكه
 القاعده پناه نداده است، بلكه آنها در بازداشت دولت ايران به سر ميبرند. محمد علي ابطحي از هيچ

 عضو يا مسئول القاعده كه در ايران به سر ميبرند، نام نبرد. وي گفت دولت ايران با شبكه القاعده
اختلفات فكري بنيادي دارد و به همين خاطر هيچ وقت از اين شبكه حمايت نكرده است. 

 روزنامه كويتي الوطن در حاشيه گفتگو با محمد علي ابطحي، ابراز اطمينان كرده است كه سليمان
 ابوغيث، سخنگوي القاعده و ايمن الظواهري، معاون بن لدن در اين شبكه، در ايران به سر ميبرند.

 الوطن اضافه ميكند مسئولن دولتي در ايران اعلم كردند كه آماده اند اعضاي القاعده را كه در ايران به
 سر ميبرند، به كشورهاي اصلي آنها تحويل دهند، اما نكته قابل تامل در اين است كه تا كنون هيچ

كشور عربي از اين پيشنهاد تهران استقبال نكرده است. انتهاي پيام

دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،رويدادهاي عراق 

  ميليون دلري به يك شهروندعراقي براي اطلعات منجر به پيدا شدن پسران صدام پرداخت٣٠جايزه 
شد

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠(راديو فردا): جمعه  
  ميليون دلري را به يك شهروندعراقي صادر٣٠كولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا دستور پرداخت جايزه 

 كرد. اين شخص مخفيگاه عدي و قصي پسارن صدام حسين را در موصل به ارتش آمريكا خبر داده بود.
  ميليون دلري نيز براي آورنده اطلعات منجر به دستگيري يا كشته شدن صدام حسين٢٥يك جايزه 

تعيين شده است. انتهاي پيام

آمريكا آماده آموزش ارتش جديد عراق است 
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠جمعه  

خبرگزاري فارس: آمريكا آمادگي خود را براي آموزش ارتش جديد عراق اعلم كرد .
به گزارش ميدل ايست نيوز لين، مقامات مي گويند:برنامه اين آموزش از روز شنبه آغاز خواهد شد. 
 آنها افزودند: اين برنامه با كمي تاخير انجام مي شود زيرا هدف آمريكا توقف عمليات مبارزان سني در

شمال غربي بغداد بوده است. 
  هزار تن از مردم١١در همين رابطه «ريكاردو سانچز» فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق گفت: بيش از 

آمادگي خود را براي ثبت نام در ارتش جديد عراق اعلم كرده اند . 
 روزه خود را آغاز مي كنند. ١٠ جولي اولين گردان از ارتش عراق آموزش ٢٣وي افزود: در 

  عراق يك ارتش٢٠٠٥ هزار عراقي آموزش خواهند ديد و تا سال ١٢ ، ٢٠٠٣مقامات مي گويند: تا سال 
 هزار نفري خواهد داشت . انتهاي پيام/٤٠

'پيشرفت' در کار بازرسی ها در عراق
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠بي بي سي - جمعه  

 يک مقام آمريکايی که بر کار جستجو برای سلح های تخريب جمعی در عراق نظارت دارد، می گويد که
پيشرفتی در اين زمينه حاصل شده است.

 "ديويد کی" مشاور ويژه دفتر مرکزی اطلعات آمريکا (سيا)، گفت که دانشمندان عراقی در حال
همکاری با بازرسان هستند. 

 وی در عين حال هشدار داد يافتن سند و مدرک به زمان نياز دارد، زيرا عراقی ها مدت دو دهه در حال
تهيه اين تسليحات بوده اند. 

 اظهارات آقای کی در حالی بيان می شود که فشار بر جرج بوش، رييس جمهور آمريکا و تونی بلر،
 نخست وزير بريتانيا، برای ارائه سندی دال بر وجود تسليحات تخريب جمعی در عراق، که حمله به آن

کشور عمدتا به اين دليل انجام شد، افزايش يافته است.
 خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد، هم اکنون موضوع حساس در آمريکا، جستجو برای

تسليحات عراق است.
 وی می افزايد که با توجه به ادامه يافتن بحث ها درباره اين که آيا آمريکا و بريتانيا در مورد خطر عراق
 پيش از جنگ مبالغه کرده بودند يا خير، دولت بوش اکنون می داند که هر گونه سندی که ارائه شود،

بايد متقاعد کننده باشد.
 ديويد کی به سناتورهای آمريکايی گفت که بيشتر کار جستجو در مناطقی که پس از جنگ توسط

عراقی ها شناسايی شده و هدف حملت آمريکايی ها نبوده، انجام می شود.
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 يک سناتور ارشد از حزب دمکرات هشدار داد که ارائه دليلی محکم برای وجود سلح های تخريب
 جمعی، نه فقط وجود برنامه توليد اين گونه سلح ها، لزم است تا جنگی که عليه عراق به راه افتاد،

توجيه شود. انتهاي پيام

صندوق بين المللی پول برای تاسيس يک بانک مرکزی درعراق با مقامات عراقی همکاری می کند
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠راديو امريكا - جمعه  

 صندوق بين المللی پول می گويد برای تاسيس يک بانک مرکزی درعراق و کمک به احيای اقتصاد
 جنگزده کشور با مقامات عراقی همکاری می کند. تام داوسون سخنگوی آی ام اف روز پنجشنبه گفت

چندين هيات برای کمک به حل مسائل مالی و پولی به بغداد رفته اند. 
 وی افزود صندوق بين المللی پول در باره تشکيل کنفرانسی از اعانه دهندگان در اکتبر برای جلب

 سرمايه گذاری خارجی در عراق سرگرم مذاکره است. روز چهارشنبه رييس بانک جهانی گفت سازمان
 او مايل است به بازسازی کشور کمک کند، اما اين کار را پس از تشکيل دولت جديد و تدوين قانون

اساسی انجام خواهد داد. انتهاي پيام

دختران صدام در اردن
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠بي بي سي - جمعه  

در اردن اعلم شده است که دو دختر صدام حسين، رعنا و رغد، وارد عمان پايتخت اين کشور شده اند.
 به اردن گريختند.١٩٩٥رنا و رغد همسر دو مقام ارشد عراقی بودند که در سال 

 اما آنها يک سال بعد با تضمين های صدام حسين داير بر اين که آنها را عفو کرده است با همسران خود
به عراق بازگشتند اما به جرم خيانت به قتل رسيدند.

  فرزند آنها اجازه دهد تحت حفاظت دولت به اين٩اکنون اردن موافقت کرده است به دو دختر صدام و 
کشور بازگردند.

 يک سخنگوی ملک عبدا به بی بی سی گفت که اين کشور به خاطر آنچه وی دليل انساندوستانه
خواند با ميزبانی آنها موافقت کرده است. انتهاي پيام

هيات حقوقي آسيب ديدگان جنگ در عراق از روز پنجشنبه در بغداد كار خود را آغاز كرد.
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠جمعه  

 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از شبكه ي خبري الجزيره، هيات حقوقي آسيب
 تريليون دلر برآورد كرده است.٧٢٠ديدگان جنگ ميزان خسارات در عراق را 

 اين هيات نهادي مستقل و غيرسياسي است و وظيفه اش برآورد خسارت هاي آسيب هاي وارده بر
 كشور و مردم عراق و تعيين غرامت ها و نحوه ي پرداخت آنها توسط مسوولن اين خسارت ها است.

انتهاي پيام

شيعيان و آينده عراق- حكومت عرفي  يا مذهبي

'خروج آمريکا از عراق صلح نيست'
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠بي بي سي - جمعه  

آيت ا صدر اتهاماتی را که به سيد مقتدی صدر نسبت داده می شود رد می کند
 آيت ا سيد حسين صدر، يکی از روحانيان بلندپايه شيعه در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی

 در مورد اوضاع جاری در عراق گفت که اوضاع بغداد، پايتخت اين کشور با ساير شهرستانها متفاوت
است.

 آيت ا صدر که از علمای کاظمين عراق است و هم اکنون در لندن سکونت دارد، اوضاع شهرستانهای
 عراق را عادی توصيف کرد اما گفت که در بغداد، مشکلتی همچون سرقت خودرو و عدم امکان رفت و

آمد شهروندان پس از ساعت يازده شب همچنان ملموس است.
 وی که پس از اشغال خاک عراق از سوی ارتشهای آمريکا و بريتانيا از شهرهای نجف و کربل ديدار کرده

 است می گويد اوضاع اين دو شهر مذهبی تقريبا� عادی است و ناآرامی ای که اخيرا� در شهر کربل رخ
 داده و به تيراندازی به گنبد حرم امام سوم شيعيان انجاميده، جنبه سياسی نداشته بلکه در پی تلش

عده ای از اشرار و سارقان برای پناه بردن به اين حرم رخ داده است.
 آيت ا صدر می گويد در نجف با همگی مراجع و در رأس آنها، آيت ا سيد علی سيستانی ديدار

 کرده و به او گفته است بهتر بود درخواست ديدار پل برمر، حاکم آمريکايی عراق با خود را می پذيرفت و
 از اين فرصت برای در ميان گذاشتن خواسته های شيعيان استفاده می کرد اما آيت ا سيستانی به
 او گفته است که سعی دارد همواره جانب اعتدال و ميانه روی را رعايت کند و شيعيانی که در خارج از

عراق زندگی می کنند نمی توانستند مقصود او از پذيرفتن پل برمر به حضور خود را بدرستی درک کنند.
 به گفته آيت ا صدر، پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريکا نيز درخواست ديدار با آيت ا سيستانی

کرده بوده اما او نيز پاسخ رد دريافت کرده بوده است.
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 آيت ا صدر که بزرگ خاندان صدر به شمار می رود، می گويد با سيد مقتدی صدر، يکی از روحانيان
 شيعه که فعاليتهايش در پی سقوط حکومت صدام حسين، واکنشهای متفاوتی ميان شيعيان عراق

 برانگيخته نيز ديداری خصوصی به مدت يک ساعت داشته و در اين ديدار از او خواسته است فعاليتهای
خود را به گونه ای دنبال کند که به رودرويی با نيروهای تحت فرماندهی آمريکا در عراق نينجامد.

 سيد مقتدی صدر که پدرش، آيت ا سيد محمد صدر در زمان حکومت صدام حسين کشته و قتل او به
 حکومت صدام حسين نسبت داده شد، گروهی با عنوان جماعت صدرثانی را در عراق رهبری می کند

که از آن با عنوان گروهی تندرو ياد می کنند.
 اين گروه از سوی برخی روحانيان شيعه متهم شده است که در قتل سيد عبدالمجيد خويی، فرزند آيت
 ا سيدابوالقاسم خويی، يکی از مراجع بزرگ پيشين شيعه دخالت داشته و با محاصره منزل آيت ا

سيستانی قصد داشته است او را به خروج از نجف وادارد.
 اما آيت ا صدر می گويد آنچه در مورد سيد مقتدی صدر گفته می شود نادرست است و او اهل جنگ

و درگيری نيست بلکه به دنبال اين است که حوزه نجف را از شيوه های مسالمت آميز محافظت کند.
 آيت ا صدر می گويد سيد مقتدی صدر نه تنها نقشی در قتل سيد عبدالمجيد خويی نداشته بلکه

عده ای را نيز برای محافظت از او فرستاده بوده است.
 سيد عبدالمجيد خويی که بنيادی اسلمی را در لندن اداره می کرد و در نخستين روزهای پس از

 سقوط حکومت صدام حسين در عراق به اين کشور سفر کرده بود در آرامگاه امام اول شيعيان در نجف
به دست عده ای مسلح کشته شد.

 آيت ا صدر دليل قتل سيد عبدالمجيد خويی را پشتيبانی او از سيد حيدر رفيعی می داند که در زمان
حکومت صدام حسين توليت آرامگاه امام اول شيعيان را به عهده داشت اما مردم از او ناراضی بوده اند.

 آيت ا صدر در مورد شورای بيست و پنج نفره ای که اداره موقت امور عراق را به عهده گرفته است
می گويد با اين شورا مخالفتی ندارد اما نمی تواند آن را به صورت کامل تأييد کند.

او معتقد است که شيعيان عضو اين شورا نماينده کليه گروههای شيعه در عراق نيستند.
 پيروان سيد مقتدی صدر از جمله گروههای شيعی اند که آيت ا صدر اعتقاد دارد بايد نماينده ای در

 شورای حکومتی عراق داشته باشد، چرا که به گفته وی، اين گروه شامل شمار زيادی از شيعيان
سراسر عراق می شود که فعاليت گسترده ای دارند.

 وی همچنين خط مشی پيروان سيد مقتدی صدر را متفاوت با مجلس اعلی شيعيان عراق به رهبری
محمد باقر حکيم می داند.

 تفاوت اين دو گروه به گفته آيت ا صدر اين است که مجلس اعل دارای رابطه قوی با حکومت ايران
است در حالی که رابطه پيروان سيد مقتدی صدر با مردم عراق قوی است.

 آيت ا صدر می گويد اگر از سيد مقتدی صدر برای عضويت در شورای حکومتی عراق دعوت می شد،
 او اين دعوت را نمی پذيرفت اما اگر اين دعوت را به شيوه درستی با او مطرح می کردند، نمايندگانی به

اين شورا می فرستاد.
 وی در پايان گفت و گو اظهار داشت که اگر عراق را به دست عراقيها بسپارند و از خارج دخالتی در

عراق صورت نگيرد، اين کشور بسوی آرامش و امنيت پيش خواهد رفت.
آيت ا صدر مشخص نکرد منظور او از آنهايی که از خارج در عراق دخالت می کنند چه دولتهايی اند.

 اما او در عين حال تأکيد کرد که در شرايط کنونی، نيروهای خارجی نبايد عراق را ترک کنند چرا که خروج
آنها از عراق به بازگشت بازماندگان حکومت صدام حسين به قدرت می انجاد.

 به گفته وی، هيچيک از شيعيان عراق به دنبال درگيری با نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق و بيرون
 راندن آنها از اين کشور نيستند، بلکه آنانی که با اين نيروها درگيرند طرفداران صدام حسين يا کسانی

اند که از خارج به عراق فرستاده شده اند انتهاي پيام

مقتدي صدر خواستار تشكيل يك ارتش چريكي براي مبارزه با نيروهاي آمريكا شد
عباس ملكزاده، بر اساس گزارش والنتيناس مايت گزارشگر راديوآزاد اروپا- راديوآزادي

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠جمعه  
 مقتدي صدر، يک روحاني جوان عراقي که درميان طبقات فقير شيعه درعراق شهرت دارد، قويا به
 مخالفت با حضورنظامي آمريکا درعراق برخاسته است ومي گويد براي برقراري امنيت، دست به

 تشکيل يک ارتش چريکي زده است. با اين حال برخي ازتحليلگران مشروعيت وميزان حمايت ازاو را
 درعراق زيرسئوال برده اند. به چكيده اي از گزارش والنتيناس مايت گزارشگر راديوآزاد اروپا- راديوآزادي

دراين مورد توجه كنيد. 
  سال دارد، روحاني جوان وپرجاذبيه٣٠عباس ملكزاده (راديو فردا): مقتدي صدرکه گفته مي شود حدود 

 اي است که درشهر مذهبي نجف درعراق سکونت دارد وازيک خانواده مقتدرمذهبي برخاسته است. او
  به وسيله عوامل١٩٩٩فرزند آيت ا العظمي محمد صدريکي ازمراجع تقليد شيعيان است که درسال 

صدام حسين کشته شد. 
 به گزارش والنتيناس مايت گزارشگر راديوآزاد اروپا- راديوآزادي، مقتدي صدر يکي از پرسر وصدا ترين
 مخالفان اشغال عراق ازسوي آمريکا است. اوبه شدت خواستارآن است که نيروهاي آمريکا هرچه

 زودترخاک عراق را ترک گويند تا شهروندان عراق فرصت يابند درصورت تمايل حکومتي اسلمي دراين
کشور مستقرکنند.
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 تحليلگران با بررسي ميزان حمايت از وي مي گويند آشکاراست که مقتدي صدر ازشهرت واعتبار پدرش
بهره برداري مي کند. او مرتبا مواضع ضد آمريکائي خود را تشديد مي بخشد.

 مقتدي صدرخواستارتشکيل ارتشي چريکي درعراق براي مبارزه با فساد اخلقي وايدئولوژي هاي
 خارجي شده است. با اين حال او مي گويد چريک ها دست به اقدام مسلحانه عليه نيروهاي

 اشغالگرآمريکا درعراق نخواهند زد وتلش خواهند کرد با توسل به راه هاي مسالمت آميزنيروهاي آمريکا
را واداربه خروج ازعراق کنند.

 هنوز روشن نيست که ارتش چريکي صدرعمل درچه سطحي است، اما سخنگوي وي اظهارداشت
  هزار داوطلب براي عضويت درآن ثبت نام کرده اند. گزارش ها حکايت ازآن دارد که بيش١٠تاکنون حدود 

  تن ازداوطلبان دريک محله فقيرنشين حومه بغداد که سابقا صدام شهرناميده مي شد و اکنون١٠٠٠از 
به صدرشهر تغيير نام داده است، به چريک ها ملحق شده اند.

 موفق الربيعي، يک عضو شيعه شوراي حکومتي عراق درمصاحبه اي با راديوآزاد اروپا- راديوآزادي
 نخواست ابرازنظري درباره فعاليت هاي مقتدي صدرکند وفقط گفت اظهارات انتقاد آميز درباره او، مي

تواند به شکاف در جامعه شيعيان عراق منجر شود.
  نفره عراق پنهان نمي کند. اعضاي اين شورا٢٥مقتدي صدر نارضايتي خود را ازشوراي حکومتي 

 ازسوي آمريکا انتخاب شده اند ويک عضو مجلس اعلي انقلب اسلمي عراق نيز درميان آن ها ديده
 مي شود. صدر مرتبا در خطبه هاي نماز جمعه، شوراي حکومتي عراق را آلت دست آمريکا مي نامد

 وخواستارانحلل آن است. اوبه جاي اين شورا، خواهان تشکيل يک دولت منتخب مردم عراق است. با
 اين حال تحليلگران بعيد مي دانند که صدربتواند به طورجدي به مقابله جوئي با شوراي حکومتي

بپردازد.
 نهضت مقتدي صدراز آيت ا کاظم حسيني حائري، يک روحاني عراقي که درايران استقرار دارد،

 حمايت مي کند، اما هوادارآيت ا سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق که خواستار جدائي ميان دين
وحکومت است، نيست. انتهاي پيام

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

نخستين گامها در راه تشكيل حكومتى جديد در عراق
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠راديو آلمان - جمعه  

  درباره چشم اندازهاى برقرارى دمكراسى و صلحى پايدار در عراق مينويسد:Die Weltروزنامه آلمانى 
 “پال برمر، گرداننده آمريكائى امور غيرنظامى در عراق اظهار داشت كه انتخابات عمومى و رفراندم قانون
 اساسى در عراق، بر خلف اعلم قبلى نه در اواخر سال آينده، بلكه كمى زودتر، يعنى در اواسط سال

 آينده ميلدى، برگزار خواهد شد. اين نشانه قدرت و در عين حال ضعف آمريكاست. برمر در اين امر از
 خود قدرت نشان داده كه حال مردم عراق را به مشاركت در انجام مسوليتهاى سياسى كشور دعوت

 كرده است. ضعف او در اينجاست كه وى پيش از تدوين قانون اساسى، برگزارى انتخاباتى را اعلم
 ميكند كه بايد بر اساس قانون اساسى جديد انجام گيرد. شتابزدگى دولت ايالت متحده بخوبى

 محسوس است و علت را هم بايد در هزينه ادامه استقرار سربازان آمريكائى در عراق و بازسازى اين
 كشور جست. شكى نيست كه بدون دولتى مشروع، عراق كمكهاى بين المللى دريافت نخواهد كرد،
 كمكهائى كه جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا هم به آن نياز دارد تا در سال انتخاباتى آينده، در بند

مسائل عراق نباشد.” 

  كه در پاريس انتشار ميابد، در تفسير خود درباره آينده عراق، بهLiberationروزنامه ليبرال چپگراى 
 شخص برمر پرداخته و متذكر ميشود: ”پال برمر، گرداننده تشكيلت غيرنظامى در عراق، در جوى

 خصمانه، به امور ميپردازد. وى در مورد تمامى تصميمات شوراى حكومتى عراق، از حق وتو برخوردار
 است، اما بايد گفت كه فرايند تشكيل حكومتى جديد در اين كشور آغاز شده و سه ماه پس از

 سرنگونى صدام حسين، نخستين نشانه هاى تشكيل دستگاه اجرائى واقعى در عراق به چشم
 ميخورد. با وجود اين بايد گفت كه اوضاع در عراق همچنان پرهرج و مرج است و هر روز به سربازان

 آمريكائى حمله ميشود. مرگ دو پسر صدام حسين، موفقيتى سمبليك است كه به تنهائى نميتواند،
مقاومت هوادران رژيم سابق عراق را درهم شكند.“ انتهاي پيام

 مرداد١٠هفته نامه های ايران: 
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠بي بي سي - جمعه  

 در گذشت زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی، استعفای مصطفی معين وزير علوم، تحقيقات و فناوری و
وضعيت سياسی ايران مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ تهران است. 

 هفته نامه اميد جوان ياداشت هفتگی خود را به درگذشت زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی مقيم كانادا و
 دستور محمد خاتمی برای پيگيری مرگ وی اختصاص داده و نوشته است: فاصله بودن و نبودن خاتمی،

فاصله اعلم خبر به صورت "سكته" يا "ضربه مغزی" است.
 به نوشته اميد جوان، محمد خاتمی با اين كار نشان داد كه اگر چه مرد حداكثری و نهايت آروزها نيست

اما لاقل از حداقل ها عقب نمی نشيند.
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 هفته نامه صدا كه در اصفهان منتشر می شود مرگ زهرا كاظمی را ابهام آميز خوانده و آن را تلش
برای تخريب وجهه بين  المللی دولت خاتمی معرفی كرده است.

 به نوشته صدا، محافل سياسی پنهان می كوشند به دولت های خارجی نشان دهند كه سيد محمد
خاتمی در ايران كاره ای نيست و آنها نبايد به مذاكرت و روابطشان به دولت خاتمی دل ببندند.

 "از آن كاظمی تا اين كاظمی" عنوان مطلبی است كه هفته نامه شما ارگان جمعيت موتلفه چاپ شده
است. 

 ، از مصطفی كاظمی به عنوان عامل قتلها نام برده كه با عناصر دوم٧٧نويسنده با اشاره به قتلهای آذر 
خردادی در ارتباط بوده است.

 به نوشته شما: مصطفی كاظمی هم اهل شيراز و مدتها مدير كل اطلعات استان بوده است و زهرا
 كاظمی نيز متولد شيراز است و گفته می شود با حمايت و مساعدت عناصر دوم خردادی وارد كشور

شده و در مدت اقامت خود نيز با آنها ارتباطاتی داشته كه قابل بررسی است.
 "استعفای وزيری كه اختيارات می خواست" عنوان مطلبی است كه در ايران جمعه چاپ شده و در آن

دليل استعفای مصطفی معين وزير علوم، تحقيقات و فناوری بررسی شده است.
 ايران جمعه با اين پرسش كه خاتمی در مقابل استعفا چه خواهد كرد، سخنان وی را در پايان نشست

 هيات دولت نقل كرده كه گفته، آقای معين از دوستان و مديران خوب نظام هستند و ما در خدمت
ايشان بوده و هستيم.

 به نوشته ايران جمعه، اگر خاتمی اجازه دهد كه معين نيز چون عبدا نوری و عطاء ا مهاجرانی او را
ترك كند در آن صورت شايد تنها تر از گذشته شود.

 عبدا نوری وزير سابق كشور با استيضاح مجلس و عطاء ا مهاجرانی وزير سابق ارشاد با استعفا از
كابينه خاتمی كنار رفته اند.

 هفته نامه شما استعفای مصطفی معين وزير علوم را بازی تكرار خوانده و نوشته است: آقای معين
  نيز قصد استعفا داشت ولی هيچگاه كرسی وزارت را٧٨ تيرسال ١٨چهار سال پيش در جريان واقعه 

 رها نكرد و استعفای امروز او بيانگر مخالفتش با قانون اساسی است. زيرا او به خاطر اينكه شورای
نگهبان مصوبه مجلس را مغاير با قانون اساسی دانسته استعفا كرده و اين بهانه بسيار غلطی است.
 شما به آقای معين پيشنهاد كرده است در صورتی كه متوجه شده نمی تواند آموزش عالی كشور را

اداره كند صادقانه به ملت بگويد و خداحافظی كند.
 به نوشته شما، كسانی كه هر چند گاه يكبار از استعفا و كناره گيری سخن می گويند نخواهند

توانست در كشور انقلبی ايران منشاء اثری باشند.
 يالثارات ارگان انصار حزب ا، شرايط فعلی را دوران گذار جمهوری اسلمی خوانده و مجاهدين انقلب

 اسلمی و حزب مشاركت را متهم كرده است كه در انديشه و عمل مقهور مخالفين جمهوری اسلمی
شده اند.

 به نوشته يالثارات، اين گروه با گمان به پايان رسيدن كار نظام، تمام حيثيت خود را قربانی كردند تا در
 آينده بهره ای از قدرت داشته باشند. آنها تمام پل های پشت سر خود را شكستند و قدم در راهی بی

بازگشت نهادند كه نهايت آن چيزی جز فرو افتادن به سرنوشت گروه های مختلف ضد انقلب نيست.
 نويسنده يالثارات در معرفی گروه های داخلی نوشته است: گروه هايی نظير حزب مشاركت و سازمان
 مجاهدين مقطع كنونی را دوران گذار جمهوری اسلمی به يك جمهوری لئيك می دانند. اين عناصر در

  از مدعيان سينه چاك امام (خمينی)و مبارزه با استكبار و دفاع از محرومين به شمار می آمدند٦٠دهه 
  دچار يك دگر ديسی عميق معرفتی و سياسی شده و به دنبال عدول از٧٠و از ابتدای دهه 

 آرمانخواهی به اين نتيجه رسيده اند كه ليبرال دموكراسی سرنوشت محتوم بشر است و هيچ نظامی
قادر به ايستادگی و مقابله در برابر آن نيست.

 هفته نامه جام ارگان جامعه اسلمی مهندسين نيز از اين گروه به عنوان ميكروب های نفوذی ياده كرده
 كه به گونه طلبكارانه، انقلب،  نظام و آرمانهای اعتقادی هسته مركزی انقلب را خدشه دار كرده و به

زير سئوال برده و می برند.
 جام فعاليت فرهنگی اين گروه را مخرب خوانده و از نيروهای اصولگرا و انقلبی خواسته است با برخورد
 قاطع از فعاليت سينمايی،  مطبوعاتی، ادبی و هنری آنها جلوگيری كنند زيرا هزينه های زيادی را برای

انقلب و نظام در پی خواهد داشت. 
 هفته نامه گوناگون كه روزهای شنبه در تهران منتشر می شود كاريكاتوری را جمال رحمتی در صفحه

اول خود چاپ كرده و نوشته است: آيا انقلب فرزندان خود را جدا می كند؟
 شخصيت اين كاريكاتور انسانی در قامت درخت است كه تبری در درست گرفته و در حال قطع كردن

. انتهاي پيامبدنه خود است

پي آمدهاي رويدادهاي ايران در اين هفته از ديد يك نشريه انگليسي زبان
٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠اردوان نيکنام (راديو فردا): جمعه  

  چاپ لندن در شماره امروز خود دو گزارش . تفسير درباره مسائلEconomistهفته نامه اکونوميست 
 ايران دارد. گزارشي درباره کشته شدن زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني – کانادايي و تفسيري

درباره فشارهاي اقتصادي آمريکا بر ايران. همکارم نازي عظيما نگاهي دارد بر اين دو مطلب: 
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 هفته نامه اکونوميست در شماره اين هفته خود دو مقاله درباره ايران دارد. يکي از اين مقالت که به
 روايط ايران و آمريکا مربوط مي شود با اشاره به قانون تصويب شده آمريکا در مورد اعمال مجازات بر

 شرکتهاي امريکايي که در زمينه انرژي در ايران سرمايه گذاري مي کنند مي نويسد: اگرچه اين قانون تا
 به حال اجرا نشده است، اما اکنون با بلندتر شدن صداهاي مربوط به بلند پروازيهاي اتمي ايران و

 کمکهاي اين کشور به تروريستها و گرد آوردن دوباره قواي خود در واشنگتن ايرانيان خود را در معرض
 خطر مي يابند و با آن که با افزايش تلفات آمريکا در عراق، احتمال حمله نظامي آمريکا به ايران کمتر

 مي شود، اما امريکا که شرکتهاي تابع خود را از معامله با ايران بازداشته است مي تواند بر آن شود که
 کشورهاي ديگر را که در نفت و گاز ايران سرمايه گذاري مي کنند تنبيه کند. اکونوميست مي نويسد:

 تلشهاي اروپاييها براي سر به راه کردن ايران از طريق امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش
 سلحهاي اتمي نيز در دست انجام است و به اشاره هاي وزيران خارجه اتحاديه اروپا استناد مي کند

  ژوئيه احتمال قطع مذاکرات تجاري با ايران را در صورت عدم امضاي پروتکل تا آغاز پاييز اعلم٢١که روز 
 کرد. اين مقاله سپس با توجه به جمعيت جوان و ناآرامي ايران، نياز ايران به سرمايه گذاري خارجي را

براي حفظ خود ضروري مي شمارد.

 اما اکونوميست در مقاله ديگرش به مرگ روزنامه نگاران در ايران پرداخته است. در اين مقاله،
 اکونوميست مي نويسد: رئيس قوه قضائيه کوشيد با برگماري سعيد مرتضوي، دادستان تهران به

 تحقيق درباره پرونده زهرا کاظمي، مخالفان خود رابه عقب براند. اما اين امر نتيجه معکوس داد و پس از
 آن که آشکار شد که سعيد مرتضوي، جواني که براي مقام خود بسيار حقير و خرد مي نمايد احتمال

 خود دستور بازداشت، بازجويي، و ضرب وشتم منجر به مرگ زهرا کاظمي را داده است و در اين راه نه
 فقط به تهديد خانواده قرباني و خانواده قربانيان ديگرش، بلکه به ارعاب مقامات دولتي نيز دست زده

 است، اين سرکرده نبرد با روزنامه نگاران و بازداشت آنان با ترديد محافظه کاران نسبت به فايده رساني
 بيشتر خود روبرو است. به نوشته اکونوميست، مرگ زهرا کاظمي روابط خوب ايران و کانادا را تيره کرده

 است و گويا کانادايي ها قصد دارند از سازمان ملل بخواهند براي محکوم کردن سابقه ايران در زمينه
 نقض حقوق بشر قطعنامه اي صادر کند. اکونوميست مي نويسد البته کسي انتظار ندارد مرتضوي را در

  که جدال سهمگينتري١٣٧٦جايگاه محکومان ببيند و مي افزايد: ماجراي قتلهاي زنجيره اي در خرداد 
 ميان محمد خاتمي و تندروها به وجود آورد، نتوانست قاتلن و آمران اين جنايت را بر صندلي اتهام

 بنشاند، اما به اين منجر شد که قتل سياسي از فهرست ابزارهاي سياست داخلي حذف شود و اين
 بار نيز از قتل زهرا کاظمي نمي توان چشم اميد به بهبود رفتارهاي هول انگيز با روزنامه نگاران داشت.
 اما شايد بتوان به اين دلخوش بود که از اين پس دست کم کار ضرب و شتم منجر به مرگ خبرنگاران در

 دوران بازداشت، دشوارتر شود. اکونوميست مي نويسد: اين مي تواند يکي از پيشرفتهاي اندک
محسوسي باشد که مارک آقاي خاتمي را بر خود دارد. انتهاي پيام

كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان

نكنوانسيون ع رفع ض تبعيض ي فمنيستي ت است  
٢٠٠٣ ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩پنج شنبه 

هبه ش گزارش ي واحد مـركـزي ي خبـر, عضـو شـوراي فرهنگي ن اجتماعي زنان ب تهران با بيـان ايـن مطلب   افزود:
تتفكرات ي فمينيستـي ج رواج70  در دهـه ت يافت ه, اما اخيرا در ديدگاه يهاي ي غربـي ه به ت شدت   مورد انتقاد قرار

نگـرفـت, و زنـان ب انديشمند غرب ن اين ه ديدگاه ت را رد كردند. عل سوند گفت ه: ديدگاه ي فمينيستي   معتقـد بـه
هايجاد تشابه ل كامل م در تمام ن عرصهها بيـن ت زن و مرد اسـت ي, و بـسيـاري ي از واقـعيـتهـا و معيارهاي ي مذهبي  

را انكار ميكند. 
يوي ه با اشاره م به ديدگاه اسلم ن و تمـدن ب غـرب ه درباره ن زنان م افزود:اسلم ي, زنان را بخشي ت از انسانيت   و متاثر

حاز روح ي آدمي ه مـيدانـد, و با توجه ن به اين ح روح ك مشترك ي, به عـرصـههـاي ك مشترك ت فعاليت ق, حقـوق ف و تكـليـف  
نمـرد و زن ي باور دارد. سوند وجود برخي ت تفـاوت يهـاي ن ذاتـي در زن ه و مرد را به ي ويژه در عرصههاي ت زيست  
يشناختي ي و روانشناختي ي مورد تاييد دستاوردهاي ت عـلمـي دانست ي, و گفت: جز در مواردي   مانند توليـد

لمثل ي " باردار,ي ن زايمـان ي, شيـردهـي چ " هيـچ ت تفات ي جنسيتي ن بين ت زن و مرد وجود نـدارد, و تفاوت يهاي  
يديگرجنسيتي ه زائيده شآموزش گ وفرهنـگ ت ملت ههاست كه ن بايد از بين  برود. 

يوي ق حق ن شرط را تامين ه كننده ف موارد خلف ق شـرع و اخلق ت ندانست  , و گفت: حق شرط محدود اسـت و
قطبق ن اين ي كنوانسيون نمي م توان شرطي اعـلم ه كرد كه ف با اهداف ن كنوانسيون ت مخالفت   داشتـه باشد و اگر

يكشوري ي شرطي ن تعيين ن كند و ديگـر كشورها آن  را نپذيرند آن شرط نافذ نخواهد بود انتهاي پيام

 خطيب جمعه ي اسلمشهر گفت: پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر خلف قرآن ،سنت پيامبر
و نظر مراجع تقليد است.

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠جمعه  
 به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت السلم نوروزي با اشاره به تصويب اين

 كنوانسيون توسط نمايندگان مجلس افزود: با وجود تعداد زياد علما و ايثارگران در بين نمايندگان مجلس،
تصويب اين لكه ننگ و نقطه سياه در پرونده ي مجلس ششم باعث تعجب است.
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  اين٢٨وي با بيان اينكه شهيد مدرس به تنهايي در مقابل اولتيماتوم روسيه ايستاد، گفت: در ماده 
 كنوانسيون آمده است كه هيچ عاملي حتي مذهب نمي تواند در تفاوت زن و مرد دخالت كند و هر يك از

كشورها كه آن را امضا كند، بايد اين مساله را در كشورش اجرا كند.
  مرداد سالروز شهادت شيخ فضل ا نوري اظهار داشت: شهيد مشروطه وقتي ديد١١وي با اشاره به 

 انقلب مشروطه توسط روشنفكران غرب و شرق زده به انحراف كشيده شده، خواهان مشروطه
مشروعه شد و در اين راه به شهادت رسيد.

 نوروزي با اشاره به وقايع اخير در مورد زائران عتبات عاليات اظهار داشت: طبق نظر مراجع عاليه و
مسوولن نظام به دليل نبود حاكميت و امنيت در عراق زيارت در اين شرايط صحيح نيست. 

 خطيب جمعه ي اسلمشهر با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه و
فرزندانش رسالت حضرت محمد (ص) و حضرت علي (ع) را تكميل كردند. انتهاي پيام

 ميز گرد راديو فردا : چشم انداز پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي محو همه اشكال تبعيض از
زنان،

٢٠٠٣- اول اوت  ١٣٨٢ مرداد ١٠ماه منير رحيمي (راديو فردا): جمعه  
 پس از مدتها مجادله جناح اكثريت در مجلس شوراي اسلمي با جناح محافظه كار اقليت و رفت و

 برگشت ليحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي محو همه اشكال تبعيض از زنان، بين مجلس و
 شوراي نگهبان، سرانجام چهارشنبه پيش، مجلس دوباره اين ليحه را تصويب كرد، ولي دست كم تا

 درآمدن آن به شكل يك قانون، باب بحث، همچنان باز است. در اين باره با شهل اعزازي، جامعه شناس
 در تهران، حجت السلم احمد منتظري، فرزند آيت ا حسينعلي منتظري، مرجع تقليد ناراضي در قم و
 دكتر مهناز افخمي، مديرعامل بنياد مطالعات ايران و رئيس سازمان بين المللي آموزش و همكاري زنان

 در واشنگتن، گفتگو كردم. نخست از خانم اعزازي ميپرسم چه ضرورت اجتماعي موجب مطرح شدن
اين ليحه در مجلس شده است؟ 

 شهل اعزازي: مشكلتي كه در جامعه ايران دارد بوجود مي آيد، بخصوص در مورد زنها حادتر است.
 دختران و زنان جامعه ما، يك تنگ راه هايي را در زندگي خودشان حس ميكنند. به صورت فردي يك

 تصميمي ميگيرند، اما اين در مورد تعداد زيادي از زنان دارد صورت ميگيرد، حتي ورود دختران به
 دانشگاه، بعد مسئله كارشان را بوجود مي آورد. دختران فراري كه خوب معلوم است بايد خيلي در مرد

 آن دقت كرد كه چه بايد كرد. اين مسائل همه نمايشگر نوعي فشار است، يك جو عمومي وجد دارد كه
 نابرابري هاي زن و مرد را نشان ميدهد. شايد با تصويب اين كنوانسيون، دولت هم بيشتر مجبور شود

به وضع زنان توجه كند. 

 م . ر : پيشتر چهار تن از مراجع تقليد با صدور فتوي هايي اين ليحه را خلف موازين شرعي خوانده
  خورشيدي در اينباره اعلم كرده بود پيوستن به معاهده١٣٧٦بودند. رهبر جمهوري اسلمي، در سال 

 مذكور براي مسلمانان و دولتهاي كشورهاي اسلمي، اگر پايبند به احكام نوراني و حيات بخش اسلم
 هستند، جايز نيست. اين ليحه در شوراي نگهبان رد شد. مجلس دوباره اصلحاتي روي آن گذاشت، از

 ، نظر خود را١٣٨١جمله اينكه لفظ در چهارچوب شرع را بر آن افزود، اما آيت ا فاضل لنكراني در سال 
 چنين عنوان كرد. الحاق به معاهده مذكور كه متضمن موارد خلف شرع است، جايز نيست و تقيد به

 ، فتوي١٣٨١قيده در چهارچوب شرع، از دايره لفظي تعدي نميكند. ناصر مكارم شيرازي نيز در سال 
 داده است بي شك اين معاهده مخالف تعليمات اسلمي است و قيودي مانند تخلف بر تعليمات

 اسلمي و عدم مخالفت با شرع، مشكلي را حل نميكند. همچنين آيت ا تبريزي در رد اين ليحه گفته
 است به يقين هر قانون و قراردادي كه مخالف احكام شرع مقدس اسلم بوده يا مطابقت با مصالح

 مسلمين نداشته يا عزت اسلم و مسلمين را در خطر بيندازد، شرعا اعتباري نداشته و اطاعت از آن
 جايز نيست. چنانكه متن فتوي ها را خوانديم، هيچ يك از اين چهار مرجع به جزئيات وارد نشده اند و در
 اجمال آن را مخالف اسلم خوانده اند. البته هستند مراجعي كه تا اندازه اي نظر متفاوت دارند، همچون
آيت ا يوسف صانعي و آيت ا حسينعلي منتظري. احمد منتظري نظر پدرشان را چنين بازگو ميكند. 

  است، در مورد پيوستن به كنوانسيون٣١/٢/١٣٨١آيت ا احمد منتظري: چيزي كه ايشان جواب داده، 
 بين المللي رفع تبعيض از زنان، پس از سلم و تهنيت، مجرد پيوستن به كنوانسيون نامبرده و شركت در

 جلسه های آن°، اگر مستلزم راي دادن به مصوبه هاي مخالف احكام رسمي اسلم نباشد، اشكالي
 ندارد، نظير عضويت ايران در ساير جوامع بين المللي، بلكه به جا است ايران و ساير كشورهاي

 اسلمي در اينگونه مجامع شركت كنند و در مشتركات با ساير ملل هماهنگ شوند و قاطعانه از احكام
 قطعي اسلم در موضوعات خاص، دفاع نمايند و با منطق و استدلل ثابت كنند كه برخي تبعيضات وارده
 در اسلم نسبت به زنان بر اساس تفاوت طبيعي و سازماني زنان است و ناشي از ظرافت مخصوص زن

 و متناسب با كشش و تمايلت دروني او ميباشد و در حقيقت ارفاقي است نسبت به او با ملحظه
 سازمان جسمي و رواني او. به اعتقاد ما احكام اسلمي امور جزافي نيست، بلكه تابع مصالح و

 مفاسد واقعي است كه بسا عقول ساده انسانها از درك آنها قاصر است. ضمنا هر يك از كشورهاي
 جهان نيز داراي سنتهاي خاصي ميباشند كه جزء بافت فرهنگ آنها ميباشد و ناچارند آنها را رعايت

 نمايند و با اين وضع عضويت در مجامع جهاني را نيز پذيرفته و در مشتركات با آنها هماهنگ ميباشند.
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 عدم شركت در كنفرانسها، كنوانسيونها و سازمانهاي بين المللي، انزواي سياسي را در پي دارد و
طبعا به ضرر كشور تمام ميشود. 

 م . ر : بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه حتي مفهوم اگر اشكال شرعي نداشته باشد، در
 مجوزي كه آيت ا منتظري براي پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان داده، همان گره اي

 است كه هنوز باز نشده. دكتر مهناز افخمي ميگويد اين مشكل را تعداد زيادي از كشورهاي مسلمان
ديگر به گونه اي حل كرده اند.

  مملكت تصويب شده كه١٧٤دكتر مهناز افخمي : ليحه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، توسط 
  ميليون مسلمان دارد و اين ممالك١٠٠اكثريت مردم مسلمان هستند يا تعداد قابل توجهي مثل هند كه 

 از آسيا و آسياي مركزي از قزاقستان و پاكستان و مالزي و اندونزي و بنگلدش گرفته تا جاهايي مثل
 قزاقستان و ازبكستان و تركيه و غيره. در ممالك عربي، عراق، اردن، كويت، مراكش، حتي عربستان

  به اين كنوانسيون ملحق شد. پس مسئله اسلم در ارتباط با كنوانسيون٢٠٠٠سعودي كه در سال 
 توسط اين ممالك، تا حدي حل شده تلقي شده، يعني اين كنوانسيون را به عنوان يك الگو يا مدل كه به
 طرفش پيش ميروند ممالك و جوامع، يعني سعي ميكنند كمبودها، كاستيها و مشكلتي كه وجود دارد

 در زمينه مساوات زن و مرد، با آن روبرو شوند و اين مسائل را به تدريج حل كنند. مسئله اي كه وجود
 دارد رد جمهوري اسلمي اين است كه اصول اصل مساوات قبول شده نيست و حتي اصل توسعه و

 پيشرفت قبول شده نيست. نظري كه جمهوري اسلمي در مورد وضع زن دارد، اين است كه زن مكمل
 مرد است و اين نقش مكمل درش يك نوع ضابطه هايي وجود دارد كه آنها به خودي خود، تبعيض را

 بوجود مي آورد. ممالك ديگر اسلمي به اين مسئله به اين نحو نگاه ميكنند كه روح اسلم و زيربناي
 مذهب درش اين قبول شده است كه جوامع با گذشت زمان و ضرورتهاي اجتماع|، شرايط را عوض

 ميكنند و اصل مذهب، درش عدالت و مساوات همه انسانها منظور شده. اين تفسيرهايي كه بعدها
 بوجود آمده، بستگي داشته به شرايط زمان و مكان و در نتيجه آنها خودشان را متعهد ميدانند به اين

تغييرات.

 م . ر : يكي دير از بحثهاي اختلف زن و مرد در ايران، سن بلوغ و سن قانوني است. سني كه در آن
  سال در قانون١٨دختر يا پسر ميتواند فعاليت اجتماعي داشته باشد، مثل معامله اي را امضا كند، 

  سال، اما براي١٣پيش بيني شده، ولي برخي مراجع تقليد سن بلوغ را براي دختران، نه سال و برخي 
 سال ميدانند. شهل اعزازي ميگويد: يك دختر نه ساله، كودك است، نه حتي نوجوان.١٥پسر، 

  سال، دختران زيادي را ميبينيم١٥ يا ١٤ تا ١٠شهل اعزازي : ما وقتي كه در سالنامه نگاه ميكنيم، بين 
 كه ازدواج كردند، فراوان به نسبت سنشان، و هم پسران ازدواج كرده و متاهل و خيلي جالبه كه افراد

 مطلقه و بيوه در اين رده سني قرار ميگيرند. با روندي كه در جامعه ما وجود دارد، عموما دختر و پسر را
  ساله را بالغ در نظر نميگيرد چون شرايط آنقدر تغيير كرده كه٩ سال مورد قبول قرار ميدهد، دختر ١٨از 

اينها در حد بچه هستند و ما بهشون نوجوان نميگوييم و كودك ميگوييم. 

 مهناز افخمي: چون زن موجود مستقل و مساوي و آزادي تلقي نميشود، مسائلي مثل حداقل سن
 ازدواج كه نه سالگي باشد يا اينكه اجازه شوهر يا ولي براي سفر يا حق مطلق طلق در اختيار مرد و

 غيره، اينها به عنوان چيزي كه طبيعي است تلقي ميشود و خوب همينها است كه اين ليحه مي
 خواهد با آنها روبرو شود و آنها را عوض كند. متاسفانه اين تعهد به مساوات در اصل وجود ندارد و تصور
 نميكنم كه اين كنوانسيون به تصويب برسد و در مراحل مختلف مثل شوراي نگهبان بگذرد و حتي اگر

 ١٧٤هم بپيوندد يك حالت صوري خواهد داشت كه آن تعهد را كه منظور سازمان ملل متحد و آن 
مملكتي كه ملحق شدند است، متاسفانه تصور نميكنم كه در شرايط فعلي در دسترس باشد. 

 م . ر : حبيب ا عسگراولدي، دبير كل جمعيت مؤتلفه اسلمي در سخنراني كه به تازگي داشته
 است، گفته است با پذيرش اين ليحه حقوق شرعي زنان ضايع ميشود. از آقاي منتظري ميپرسم

حقوق شرعي چگونه حقوقي است. 

 آيت ا احمد منتظري: آقاي عسگراولدي، مسلما در اين حد نيستند كه بتوانند در مسائل تخصصي
 اسلمي نظر بدهند، اين بايد مجتهدين و محققين حوزه علميه نظر بدهند، مثل آقاي موسوي اشكوري
 آمد فقط نظر خودش را بيان كرد كه چه بسا حجاب يك مسئله شخصي باشد و علما خوب است در اين
 زمينه تحقيق كنند. چنين پيشنهادي را ميبينيم كه چگونه برخورد كردند و هنوز هم ايشان به خاطر اين
 اعلم نظرشان در زندان است. بسياري از مسائلي كه مربوط به زنان است، مسلم از آن عصر جاهليت
 بوده و همينطور در زمان پس از عصر پيغمبر هم بر اثر حكومتهاي ظالم و مستبدي كه بودند و آنها مي

 خواستند از زنان استفاده ابزاري كنند، اين يك تحقيقي مي خواهد كه بدون از تفسيرها و ترس،
 محققين حوزه ها انجام دهند. پيغمبر اسلم به مشركين بحث ميكرد، اينها چطور حاضر ميشوند بروند
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 الن كه زمان گفتگو است و آقاياني كه معتقدند اسلم دين منطق و علم است، چرا نميروند اين منطق
و علم را صحبت كنند و ديگران را قانع كنند؟

چون اگر واقعا آقايان بتوانند ثابت كنند كه تبعيض وجود ندارد، خوب اين را ميپذيرفتند. 

 م . ر: آقاي منتظري، آقاي مكارم شيرازي هم گفتند كه روي كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، رواج بي بند
 و باري، دين زدايي و آزادي به معناي غلط آن است. منظور چي است و چطور ممكن است كه يك

كنوانسيوني، يك قراردادي كه براي رفع تبعيض باشد، موجب بي بندو باري يا موجب دين زدايي شود. 

 حجت السلم احمد منتظري: اول بايد از خود ايشان پرسيد، ثانيا من فكر ميكنم اين يك پيش داوري
 است. لبد نظر ايشان به مسئله حجاب بانوان است كه مسلم حجاب يك مسئله شخصي است، مگر

 يك عنوان ثانوي پيدا كند و فرهنگ بي بند و باري و برهنگي را در جامعه بخواهد ترويج دهد و باعث
گمراه شدن ديگران كه الن در جمهوري اسلمي اكثريت مردم مسلمانند. 

 م . ر : اما سواي بحثهاي فقهي و فتوي هاي مختلف در اين باره، آيا منافع ملي كشور ايران، اين را
ايجاب ميكند، جمهوري اسلمي، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را امضا كند؟

 مهناز افخمي: قطعا اگر جامعه ايران تعهد داشته باشد به پيشرفت، به توسعه، به اينكه ملحق شود به
 ، لزمه اش اين است ه به اين كنوانسيون ملحق شود، زيرا اين كنوانسيون در٢١جوامع ديگر در قرن 

 اصل شرايطي را كه بين انسانهاي زن و مرد را بوجود مي آورد، در نتيجه واقعا ضرورت دارد كه جامعه
 بتواند استفاده كند از كنوانسيون و از آن نوع نفوذي كه ملحق شدنش ميدهد به جامعه بين المللي كه

 بتواند دولت را به آن طرف پيش ببرد و آنچه كه گفته ميشود به تضاد با شرع اسلم، مربوط ميشود به
 تفسير بزرگان قوم مذهبي در ارتباط با اسلم، يعني اگر قبول داشته باشيم كه اسلم مذهبي است

 كه عدالت در آن مطرح است و انصاف در آن مطرح است، شرايط مناسب و مطلوب براي زندگي مردم در
 آن مطرح است و مساوات بين انسانها در آن مطرح است، همش بستگي به اين دارد كه آن جامعه

 چقدر پيشرفته است و روحانيون آن جامعه تا چه حد آگاهي به اين دارند كه شرايط پيشرفت چه هست
 ٢١و شرايط تغيير فرهنگ، به صورتي كه بتواند به جوامع كمك كند كه بتوانند نقش خودشان در قرن 

 بازي كنند، چه هست و در نتيجه خيلي لزم و ضروري است كه ايران ملحق شود، ولي اين لزمه اش
 اين است كه حكومت قبول كند زنان انسانهايي هستند بالغ و كامل و خودشان ميتوانند تصميم بگيرند،

ميتوانند مشاركت كامل داشته باشند در پيشبرد هدفهاي جامعه. 

 شهل اعزازي : در مجموع، مسائلي كه در سازمان ملل و كنوانسيونها مطرح ميشوند، يك تفكري در
 پشتشان قرار دارد كه ملل جهان را ترقيب كنند كه تغييراتي در شرايط نامناسب اجتماعي خودشان

 بوجود بياورند، يعني اگر در دوران قبل، نابرابري هايي نسبت به زنان، خيلي طبيعي به نظر مي آمد و
 هيچ كس راجع به آن فكر نميكرد، سال به سال و دهه به دهه، قوانين جديد و معاهده نامه هاي جديد
 بوجود مي آيد كه سعي كنند اينها را از بين ببرند. و اين ايده اي است كه آدم ميتواند بگويد ايده بسيار

 پسنديده اي است و بايد به دنبالش رفت. وقتي كه ايران هم عضوي از يك جامعه بزرگتر است و
 بسياري از كشورها آنرا قبول كردند، فشار از خارج كشور وارد ميشود و يك مقدار تبعات بين المللي هم

دارد. 

 حجت السلم احمد منتظري: من فكرميكنم كامل ضروري باشد، مخصوصا مسئله طلق كه به دست
 مرد است، الن جمهوري اسلمي آمده در مصوباتي كه مجلس شورا داشته و شوراي نگهبان آنرا تاييد
 كرده، در واقع بخش زياديش را به دست زن داده و دفتر ازدواج و طلق آنها آگاه ميكنند كه وكالت اجراي

 طلق را از شوهر بگيرند، با شرايطي و در واقع جمهوري اسلمي اين را پذيرفته كه برخي از تبعيضهايي
 كه به اسم اسلم بوده، راه حلي برايش پيدا كرده و اصل معناي اجتهاد اين است كه بيايند مسائل روز
 را مطابق با همان روز حل كنند و زمان و مكان مسلم در موضوعات و احكام فقهي تاثير دارد. اين است

 كه اين آقايان خودشان را پيرو مرحوم آيت ا خميني بدانند و ايشان ميگفتند براي مصلحت نظام،
 احكام اوليه را ميتوان تسهيل كرد و مثال ميزدند نماز و حج را. من ميخواهم ببينم اگر بر فرض رفع

 تبعيض شود از زنان، قانوني بيايد كه خانمها ارث مساوي ميبرند، يا اينكه ديه مساوي ميبرند در مقابل
 كشته شدن. بر فرض يك چنين چيزي اگر تصويب شود، آيا از تسهيل شدن نماز و تسهيل شدن حج

مهمتر است؟
 م . ر : چنانچه كه شنيديم حجت السلم منتظري، پيوستن ايران را به كنوانسيون بين المللي رفع

 هرگونه تبعيض عليه زنان، ضروري ميداند. دكتر مهناز افخمي، به تصويب نهايي اين ليحه در مجلس
 شوراي اسلمي چندان خوشبين نيست و شهل اعزازي معتقد است حتي اگر اين ليحه تصويب شود

 از پس مشكلت بنايد زنان در ايران بر نيمي آيد، گرچه همه بر اين باورند كه گام موثري براي رفع
تبعيضهاي موجود در ايران است. انتهاي پيام

www.iran-archive.com 


	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحولات ايران
	جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	سياوش اردلان (راديو فردا): جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	مريم احمدي (راديو فردا): جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	بيژن فرهودي (راديو فردا): جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	فريده رهبر (راديو فردا): جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	بي بي سي - جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	بي بي سي - جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	بي بي سي - جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	هفته نامه های ايران: 10 مرداد
	بي بي سي - جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	اردوان نيکنام (راديو فردا): جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003
	پنج شنبه 9 مرداد 1382- 31 ژوئيه 2003
	ماه منير رحيمي (راديو فردا): جمعه  10 مرداد 1382- اول اوت  2003

