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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

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

  2003  اوت 7 -1382  مرداد16 پنج شنبه 
  2003  اوت 8 -1382  مرداد17جمعه 
  2003  اوت 9 -1382  مرداد18شنبه  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  همايشی درباره نسل تازه تسليحات هسته ای
  2003   اوت8 -1382 مرداد 17جمعه  -بي بي سي  

يک نشست بحث بر انگيز با شرکت مقامات عالی رتبه در آمريکا در جريان است که بنا به گزارش ها، 
  .يا بمب اتمی کوچک است" مينی نوک"موضوع آن ساخت نسل تازه ای از تسليحات هسته ای به نام 

 می شود، ولی اين اجالس در ستاد فرماندهی استراتژيک هوايی در نبراسکا پشت درهای بسته برگزار
خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد که سندی که درباره اين اجالس درز کرده، نشان می دهد 

  .که موضوع اصلی گفتگوهای آن کارآيی چنين بمب هايی است
همچنين ال گور، معاون . برگزاری اين نشست با انتقاد فعاالن کنترل تسليحاتی رو به رو شده است

  .خوانده است" ديوانگی محض"مريکا، اين طرح را رييس جمهور سابق آ
  .مخالفانی که برای اعتراض به برگزاری اين گردهمايی رفته بودند، از محل دور نگهداشته شدند

اين بمب ها، نسل تازه ای از سالح های هسته ای ضعيفترند که برای فرو رفتن به اعماق زمين پيش از 
نبارهای زيرزمينی را که احتمال نگهداری سالح های کشتار انفجار، طراحی شده اند و می توانند ا

  .جمعی در آنها می رود، نابود کنند
  

  بوش مردم آمريكا را گمراه آرده است: ال گور
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

روز گذشته ضمن انتقاد از سياست هاي بوش در خصوص جنگ عراق، » ال گور«: خبرگزاري فارس
 زيست محيطي آمريكا، رئيس جمهور آنوني آمريكا را به گمراه آردن مردم اين آشور وضعيت اقتصادي و

  .متهم آرد
 معاون سابق رئيس جمهور و رقيب جرج دبليو  »ال گور«به گزارش روزنامه واشنگتن پست چاپ آمريكا، 

ن انتقاد از ، روز گذشته در دانشگاه نيويورك ضم2000بوش رئيس جمهور آنوني آمريكا در انتخابات سال 
  .  دقيقه اي پرداخت35سياست هاي بوش در خارج و داخل آشور، به ايراد يك سخنراني 

بوش :برگزار شده بود، گفت) MoveON.org(» موو آن«ال گور در اين سخنراني آه به دعوت سازمان 
  . پايه هاي اساسي دموآراسي آمريكا را رو به تحليل برده است

لي و واقعي، خود شخص رئيس جمهور است و بايد براي سال آينده از به نظر من مشكل اص: وي گفت
  . قدرت آناره گيري آرده و شخص جديدي جايگزين وي شود

آانديداي سابق رياست جمهوري آمريكا با اشاره به اين نكته آه سياست هاي نظامي و اقتصادي 
 به نظر من حرآت آشور نگران  :دولت بوش منجر به نگراني بسياري از آمريكايي ها شده است، افزود

  . آننده است
نه تنها سياست هاي ما در عراق، بلكه سياستهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست : وي تصريح آرد

  . محيطي ما نيز نگران آننده است
ال گور با بيان اين مساله آه در حال حاضر ميليونها آمريكايي احساس مي آنند آه در آشور ما مسائل 

 مردم آمريكا احساس مي آنند آه برخي از  : به بيراهه آشيده مي شود، گفتو امور اساسي
  . ارزشهاي مهم آمريكايي نيز به خطر افتاده است

 وزير دادگستري اين  »جان اشكرافت«وزير دفاع و » دونالد رامسفلد«وي همچنين از بوش خواست تا 
  . آشور را تحت آنترل قرار دهد
وش از وي خواست تا به مقامات دولت خود دستور دهد تا با آميسيون دو ال گور خطاب به جرج دبليو ب

  .  آامال همكاري آنند2001 سپتامبر 11حزبي تحقيقات در خصوص حادثه 
  . وي همچنين از عدم شرآت در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، در سال آينده خبر داد

ه تاآنون است آه در آن ضمن مخالفت با سخنراني ال گور اولين سخنراني وي از ماه سپتامبر گذشت
  . معرفي آرده بود» گاو باز«جنگ عراق، جرج بوش را يك 

 سخنگوي آاخ سفيد ضمن بي اساس خواندن ادعاهاي ال گور،  »آلر بوآانان«در پي سخنراني ال گور، 
ه با تروريسم و  فكر مي آنم مردم آمريكا مي دانند آه جرج بوش به امنيت آمريكا، پيروزي در مبارز :گفت

  / انتهاي پيام. بهبود شرايط اقتصادي آشور متعهد است
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  بوش و مشاوران نظامي آمريكا امروز در تگزاس با يكديگر مالقات مي آنند
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

بوش و رهبران عالي رتبه ارتش آمريكا امروز در مزرعه شخصي بوش در تگزاس به : خبرگزاري فارس
 بحث و بررسي در خصوص تالشها براي تغيير و تحول بيشتر در ارتش اين آشور با يكديگر ديدار منظور

  .مي آنند
معاون رياست » ديك چيني«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل ازآسوشيتدپرس، در اين خصوص 

  . جمهوري آمريكا روز گذشته وارد تگزاس شده است
رئيس » ريچارد مايرز«و ديگر رهبران نظامي آمريكا از جمله وزير دفاع » دونالد رامسفلد«از ديگر سو 

  . ستاد مشترك ارتش آمريكا نيز در اين اجالس شرآت خواهند آرد
افراد شرآت آننده در اين اجالس قرار است در خصوص طرحهاي رامسفلد براي تبديل ارتش به نيروي 

  . ان باشد، بحث و گفتگو آنندآارآشته آه قادر به پاسخگويي در قبال بحرانها در سرتاسر جه
 سخنگوي آاخ سفيد در اين باره گفت آه مقامات شرآت آننده در اين اجالس در خصوص  »آلر بوچان«

تعهدات مبني بر تغيير و دگرگون آردن ارتش براي مقابله با چالشهاي قرن بيست و يكم صحبت خواهند 
  . آرد

اين آشور را مورد بازنگري قرار داده و در خصوص جنگ اين مقامات استراتژيها و اولويت هاي : وي افزود
درسهاي گرفته شده از عمليات آزادسازي عراق ... جهاني بر ضد تروريسم، پايگاههاي خارج از آشور

  . تبادل نظر خواهند آرد
از ديگر سو بوش همچنين با تعدادي از مقامات ارشد و مشاوران در سياست خارجي اين آشور مالقات 

معاون وزير امور خارجه شب سه » ريچارد آرميتاژ«وزير امور خارجه آمريكا و » آالين پاول«. آرده است
شنبه و روز چهارشنبه در مزرعه شخصي بوش در تگزاس به منظور بحث و بررسي در خصوص نقاط 

 /پيامانتهاي . مشكل آفرين در جهان از ليبريا تا آره شمالي و از آره شمالي تا خاورميانه گفتگو آردند
  

  گفتگوى آالين پاول با خبرنگاران 
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17 جمعه -راديو آلمان 

  
 وى ٠ديروز پنجشنبه هفتم اوت آالين پاول، وزير خارجه آمريكا در برابر مطبوعات بين المللى قرار گرفت

دچار خستگى قصد داشت بدين گونه شايعاتى را رد آند آه مى گويند، وى از مقام و مسئوليت خود 
   ٠شده است

  
آيا آالين پاول استعفا خواهد داد؟ از : وزير خارجه آمريكا بايد شايعه درد و رنج خود را تكذيب مى آرد

مقام خود خسته شده؟ وى براى رفع شبهات بطور غيرمترقبه اى يك آنفرانس مطبوعاتى ويژه براى 
  : خبرنگاران خارجى ترتيب داد، با اين اشاره آوچك آه

  
   ٠”ول مى دهم، اگر امروز با ادب باشيد، بزودى آنفرانس مطبوعاتى ديگرى برايتان برگزار آنمق“
  

از مناطق بحرانى سراسر جهان از وى :  دقيقه پرسش و پاسخ هاى اين جلسه بطول انجاميد۴٠حدود 
آمريكايى وارد ليبريا  گفته شد آه اولين سربازان ٠از عراق، از ايران و خاورميانه و البته از ليبريا: پرسيدند

 در عوض ٠شده اند و آيا بر تعدادشان افزوده خواهد شد؟ و پاول در اين مورد برخوردى محتاطانه داشت
 به نظر پاول حتى اگر تايلور پناهندگى نيجريه ٠در مورد آينده رئيس جمهور چارلز تايلور پاسخى صريح داد

د گفت، در آشور همجوار سييرا لئون از چارلز تايلور به خاطر  باي٠را بپذيرد، بايد در مقابل دادگاه قرار گيرد
 ٠جنايات جنگى به دادگاه بين المللى جزا آه تحت پوشش سازمان ملل است، شكايت شده است

  :پاول در اينباره اعتقاد دارد آه
ن در صورتى آه تايلور بزودى آشور را ترك آند، آه حدس ما چنين است، اين قضيه هيچ ربطى به اي “

   ٠” آن ديگر مسئله اى است ميان تايلور و دادگاه٠شكايت ندارد
  

 آخرين ٠ولى مسئله اى آه به تمامى جهانيان مربوط مى شود، اين است آه در عراق چه مى گذرد
  : بمبگذارى در برابر سفارت اردن در بغداد تنها هشدارى بود آه مبارزه عليه ترور ادامه خواهد داشت

 ما مصمم ٠ايد بدانند آه ما مرعوب نشده ايم و بطور حتم شكست نخورده ايمولى تروريست ها ب “
   ٠”هستيم در هر نقطه عليه تروريسم بجنگيم تا باالخره از شر اين تازيانه خالص شويم

وقتى پاول از آشور هايى چون ايران و سوريه سخن مى گفت، تحقير و انزجار و ناخشنودى را در صداى 
 هر ٠ به عقيده وى دمشق نبايد قرارگاه مرآزى تروريست ها باشد٠ى شد شنيدوزير خارجه آمريكا م

 اين ديپلمات ٠چه باشد، تروريسم حمايت شده از سوى دولت ها روند صلح را به مخاطره مى اندازد
  : ارشد به شگفتى مى پرسد

ئيل و فلسطينى آخر چرا ايران بايد به تروريست هايى آمك آند آه آرزويشان نابودى صلح ميان اسرا “
   ٠”هاست
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 فلسطينى ها ٠و اما در مورد اسرائيل، آالين پاول هردو طرف را با سخنان صريحى مورد خطاب قرار داد
 ولى حصار مرزى آه اسرائيل قصد ايجاد آن را دارد، ٠بايد بيش از تنها يك آتش بس متزلزل فعاليت آنند

  :  ادامه مى دهدمى تواند به سنگ يادبود يك صلح شكست خورده باشد و
 ما ترديد داريم، ما با چنين حصارى مشكل ٠اين حصار مرزى در برخى جاها در واقع يك ديوار است “

   ٠” و حال اسرائيلى ها اعتراض ما را مورد سنجش قرار مى دهند٠داريم
به اگر اين طرح صلح به شكست بيانجامد، پس از آن : ولى بقول وزير خارجه آمريكا يك چيز روشن است

ما بيش از اينها در روند صلح پيشرفت داشته ايم آه اآنون بخواهيم از “: آجا خواهيم رسيد؟ وى گفت
 و سپس وزير خارجه با متانت تمام از مطبوعات ٠”اين فرصت ها بى آنكه بهره اى بگيريم دست بكشيم
گرى به عنوان بزودى آنفرانس مطبوعاتى دي“: بين المللى تشكر آرد و برخالف تمامى شايعات گفت

 ٠”وزير خارجه خواهم داشت
 
  

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

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  وقت چنداني براي خاتمي باقي نمانده است  : محمدرضا فاآر
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17ه جمع

آقاي خاتمي اگر بخواهد در اين شرايط حساس به طور اساسي تصميم گيري آند : محمدرضا فاآر گفت
بايد صريح و روشن موضع خود را در برابر آساني آه استقالل آشور را به رايگان مي فروشند روشن 

  .آند چرا آه براي ايشان وقت چنداني باقي نمانده است
هم :  جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفتعضو

مواضع اعتقادي و هم مواضع سياسي ما اقتضا مي آند آه نسبت به مسايل اساسي و حياتي آشور 
  .صريح حرف بزنيم و مشخص آنيم چه منظوري داريم

گهداشتن در امور غير مهم قابل توجيه است هر چند دو پهلو صحبت آردن و همه را راضي ن: فاآر گفت
  .همان هم فعال آارايي خودش را از دست داده است

اينكه آسي در سخنان خود : وي در رابطه با برخي از مذاآرات جلسه مشترك دولت و مجلس گفت
قت گاهي به نعل بزند و گاهي به ميخ، مورد و تاريخ مصرف خاصي دارد من احساس مي آنم اآنون و
آن است آه آقاي خاتمي هم خودشان و هم دولتشان و هم تاريخشان را از اين ابهام خارج آنند، 

  .باالخره تاريخ مي خواهد در مورد ايشان قضاوت روشني داشته باشد  
نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه دوره مسووليت اين دولت و اين مجلس رو به 

الخره ما به يك جايي مي رسيم آه بايد مشخص آنيم آيا به پاي استقالل آشور و با: پايان است گفت
اعتقاداتمان ايستاده ايم يا نه؟ در موارد محدودي مي توان به صورت آلي صحبت آرد و سعي آرد همه 

  .را راضي نگه داشت اما در همه مسايل اين شيوه آارايي ندارد
ياسي استقالل اين آشور است و چون استقالل ما به دين مسئله حياتي امروز ما از نظر س: وي گفت
  و نظام 

يعني اگر اين نظام اسالمي نباشد استقالل سياسي هم نخواهيم داشت ( ديني مان بستگي دارد 
امروز استقالل ما بسته به رهبري الهي مااست، اگر اين رهبري ديني و نظام ) چنانچه سايرين ندارند

  .ت جغرافيايي خواهيم داشت و نه استقالل سياسيديني نباشد مطمئنا نه وحد
وي به عنوان شاهد گفتار خود به وضعيت آشورهاي ديگر دنيا اشاره آرد آه آمريكا به طورروزافزون 

  .آاپيتوالسيون را به آنها تحميل مي آند
استقالل اگر نعوذباهللا آسي بخواهد مسائل الهي و ديني را نديده بگيرد، در اولين مرحله به : وي گفت

آشور بايد فكر آند و اگر آسي خدا را قبول داشته باشد و توحيد را در راس امور بداند قبل از اينكه نوبت 
به استقالل برسد بايد اسالم را مدنظر داشته باشد زيرا آه استقالل هم از ثمرات توحيد و اسالم است 

  پايان پيام. و در هر دو حال شوخي با استقالل آشور را نمي شود تحمل آرد
  

  اي داخلي است    هاي هسته  برنامه: ايران
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

  .وگو با آمريكا درباره القاعده را رد آرد  ايران قاطعانه انجام هرگونه گفت
اي آشورمان مربوط به   هاي هسته  ايران بار ديگر تأآيد آرد آه برنامه, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

  .خل آشور است و براي اهداف صلح آميز طراحي شده است دا
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هيچ گفتگويي با آمريكا : به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت " عبداهللا رمضان زاده" سخنگوي دولت ايران
  .در مورد گروه القاعده يا هر موضوع ديگري صورت نگرفته است 
طه با ترور و تروريسم انجام نخواهد گرفت و وي در ادامه سخنانش افزود آه ايران هيچ معامله اي در راب

  .انتظار دارد آه آمريكا هم چنين تدابيري در پيش گيرد 
وي همچنين به توافقات پنهاني اي آه بين مسئوالن آمريكايي در عراق با گروه مجاهدين خلق آه 

  .مقرشان در زمان صدام حسين در عراق بوده است اشاراتي آرد 
 تن از اعضاي گروه مجاهدين خلق را 30تصريح آرده است آه آمريكا ) بازتاب ( ني ايستگاه اينترنتي ايرا

براي انجام عملياتهاي انتحاري از طريق عراق به ايران فرستاده و هيچ آدام از طرفين عكس العملي بر 
  .اين گزارش نداشته اند

ه ايران در برنامه هاي هسته ايران اين ادعا را آه دانشمندان پاآستاني و آره شمالي و ديگر آشورها ب
  .اش آمك مي آنند رد آرده است 

و بار ديگر بر اين امر آه برنامه هاي هسته اي اش محدود به اهداف غير نظامي است تاآيد آرده است 
.  

روزنامه لس آنجلس تايمز قبًال بيان آرده بود آه ايران با آمك هاي پنهاني اي آه از جانب روسيه و چين 
 آره شمالي صورت گرفته است در آستانه دستابي به قدرت توليد سالحهاي هسته اي و پاآستان و

  .است 
آه ادعاي اين روزنامه در رابطه با همكاري   :سخنگوي وزارت امور خارجه ايران افزود " حميد رضا آصفي"

  .ايران با دولتهاي ديگر براي رسيدن به تكنولوژي هسته اي آذب محض است 
انش تاآيد آرد آه تكنولوژي ايران به تالش دانشمندان ايراني بر مي گردد اين وي در ادامه سخن

  .تكنولوژي فقط براي اهداف غير نظامي و صلح آميز به آار گرفته مي شود 
سخنگوي وزارت امور خارجه تاآيد آرد آه ايران صريحًا اعالم مي آند آه سالحهاي آشتار جمعي در 

ديم آه دستيابي به سالحهاي آشتار جمعي غير اخالقي و غير انساني ايران جايگاهي ندارد و ما معتق
  .است و مخالف اعتقادات ديني ماست 

اين ادعا را آه او سابقًا با ايران همكاري " عبدالقدير خان" از طرف ديگر دولت پاآستان از جانب پروفسور
  .هسته اي داشته قرار گرفته است اين رد آرد 

" سخنگوي وزارت امور خارجه پاآستان تصريح آرد پروفسور" مسعود خان" در ادامه چنين ادعاهايي
  .ابدا به ايران نرفته و با هيچ يك از آارشناسان امور هسته اي ايران ديدار نكرده است " عبدالقدير خان

وي در ادامه سخنانش با روزنامه نگاران افزود آه تكرار چنين اتهاماتي به اين معناست آه پاآستان 
  .ادعاهاي مخرب قرار گرفته است هدف 

بر شايستگي ايران براي " خورشيد مسعود قصوري" قابل ذآر است آه وزير امور خارجه پاآستان
دستيابي به تكنولوژي هسته اي به منظور اهداف صلح آميز تاآيد آرد و تصريح آرد آه آشورش به هيچ 

  پايان پيام.  به ايران استفاده آندوجه به آمريكا اجازه نخواهد داد آه از آشورش براي تجاوز
  

  ناآراميهاي مملكت زير نظر خبرنگاران است ، برخي از تيترها اشاعه فحشاست  : آيت اهللا احمد جنتي
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

قسمت : هاي نماز جمعه امروز تهران آه مصادف با روز خبرنگار بود، گفت  آيت اهللا احمد جنتي در خطبه
آنند آه عالوه بر   هاي مملكت زير نظر بعضي از خبرنگاران است آه خبري را پخش مي   از ناآراميزيادي

  .آن آه هيچ نفعي ندارد، ضرر هم دارد
: به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي با اشاره به شهادت خبرنگار ايراني در افغانستان گفت

ها هم شود ولي نتيجه آن بدبين آردن مردم،   بيايد، تيتر روزنامهاي از بعضي خبرها خوششان   شايد عده
  .  اشاعه فحشا و نشر اآاذيب باشد

خبرنگار بايد متدين باشد و ببيند چه چيز به نفع مردم است و چه چيز به : خطيب نماز جمعه تهران گفت
.  اين خبر را نقل نكنداگر خبر به ضرر مردم است محض رضاي خدا از اين خبر بگذرد و. ضرر مردم نيست

  .مردم احتياج به آرامش دارند. مگر هر چيزي را بايد گفت و افكار عمومي را مشوش آرد
هاي تبليغات    مرداد سالگرد تشكيل شوراي هماهنگي12وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به 

 تير 18 آه فاجعه 78 تير 23اين شورا آار ديگر را برعهده دارد و به طور مثال در روز : اسالمي گفت
  .درست شده بود همين شورا از مردم دعوت آرد و مردم به خيابان آمدند و آتش خاموش شد

هاي   ايست، فعاليت  انتخابات مسأله پر دغدغه: جنتي با بيان اينكه امسال سال انتخابات است، گفت
 رقيب را از صحنه بيرون انتخاباتي خيلي هم خوب است ولي دروغ گفتن، تهمت زدن و به هر اسمي

  . آردن يك آار غربي است
هيچ عاقلي نيست آه با آزادي مخالف : دبير شوراي نگهبان آزادي را يك مسأله فطري دانست و گفت

اين مسأله در فطرت انسان است اما مثل همه آارهاي فطري بايد در يك آانال روشن و مفيد . باشد
هاي معقول مردم را سلب آند به   هر آس آزادي. معقول باشيدهاي   بايد به دنبال آزادي. هدايت شود

  .مردم خيانت آرده است
اي   عده: هاي رهبري و رئيس جمهور در ديدار مسئوالن با رهبري گفت  وي با اشاره به صحبت

به . اي وانمود آنند آه اين نظام آاري براي مردم نكرده است  ها به گونه   نمايي  خواهند با سياه  مي
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ها   آنند ولي حقيقت اينست آه اين  مين دليل مسائلي نظير فقر، اعتياد و ناامني را رديف ميه
  .شود  انصافي از اين باالتر نمي   ساله انقالب را ناديده بگيرند بي24-25خواهند خدمات اين   مي

تند سازان جنتي در پايان به مردم عراق و اعمال آمريكاييان در عراق اشاره آرد و از دستگيري مس
  .ايراني در عراق ابراز نگراني آرد

هاينجراني پرداخت و   گفتني است جنتي در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران به نامه پيامبر به نصاري
  پايان پيام. اين واقعه را تشريح آرد

 
 

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

در خصوص پرونده زهرا آاظمي از همه آساني آه در مظان اتهام : ست دادسراي جنايي تهرانسرپر
  اند بازجويي شده است  بوده

  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 
در پرونده زهرا آاظمي از همه متهمان : سرپرست دادسراي جنايي تهران گفت: خبرگزاري فارس

  .بازجويي شده است
اند دادسرا رفتاري   به اين پرسش خبرنگار خبرگزاري فارس آه برخي ادعا آردهجعفر رشادتي در پاسخ

اين ادعا پذيرفتني نيست چرا آه از تمام : آميز در رسيدگي به اين پرونده داشته است گفت تبعيض
توانستند در مظان اتهام باشند بازجويي  آساني آه در دادسرا، نيروي انتظامي و وزارت اطالعات مي

  . برند رخي از آنان آزاد و برخي همچنان در بازداشت به سر ميشده و ب
رساني پيرامون آن نيز با  اي با جديت در حال پيگيري است و اطالع اين پرونده بي هيچ مالحظه: وي گفت

  . دقت آه الزمه آار قضات است خواهد بود
د توجه قاضي رسيدگي گزارش تهيه شده مور: وي با اشاره به گزارش هيئت منتخب رئيس جمهور گفت

 /انتهاي پيام. آننده به پرونده است
  
 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

ديوان عالي آشور حكم حبس وآيل بستگان قربانيان قتل هاي زنجيره اي را : گزارش ويژه روز خبرنگار
  لغو آرد

  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه ): راديوفردا(ماه منير رحيمي 
  .  خورشيدي1381 مرداد 16. درست يك سال مي گذرد

همسر من ناصر زرافشان را به خاطر دفاع از قربانيان قتل هاي : همسر ناصر زرافشان، وآيل زنداني
  .  ضربه شالق محكوم آردند70 سال حبس و 5زنجيره اي دستگير و به 

 آشته شدند، 1377 عمدتا در پائيز يك سال است ناصرزرافشان، وآيل پرونده نويسندگاني آه.: ر.م.م
  . خود در زندان است
او به خاطر پيگيري و پافشاري آه براي افشاي آمران اين قتل ها داشت، در زندان : همسر ناصرزرافشان
  . اوين به سر مي برد

  به چه اتهامي؟: ر.م.م
 آه در واقع دفاع از اتهامش افشاي اسرار دولتي بود آه به پايه خودش نشان داد: همسر ناصر زرافشان

  . حقوق قربانيان قتل هاي زنجيره اي بوده و پافشاري آه براي افشاي آمران اين پرونده داشت
  پرونده زرافشان اآنون در چه مرحله اي است؟: ر.م.م

آخرين خبري آه داريم اين است آه پرونده در ديوانعالي آشور است، و راي به : همسر ناصر زرافشان
  .داليلي آه توي آن پرونده در دفاعيه خودش آورد، تائيد شده. شدهبرائت او داده 

  اگر ناصر زرافشان، بيگناه است، آي آزاد مي شود؟: ر.م.م
يعني عچله اي نيست . دقيقا اطالع درستي در باره آزادي همسرم نداده اند: همسر ناصر زرافشان

از همه تشكل ها و نهادهاي دمكراتيك، من فرصت را غنيتمت مي شمارم و يك بار ديگر . براي آزادي او
اتحاديه نويسندگان، خبرنگاران بدون مرز و همه آنهائي آه در سراسر جهان در راه تامين آزادي و بهروزي 

در اين شرايط وظيفه نيروهاي برون مرزي است آه اخبار و . انسان تالش مي آنند، آرزوي پيروزي دارم
  . تحوالت جامعه را انعكاس دهند

 ساله، پسر ناصر زرافشان، تلفن را مي گيرد و مي گويد من امروز باخبرنگاران حرف 11مزدك، .: ر.م.م
  .دارم
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واميدوار . همه خبرنگاران و نويسندگان اميدوارم موفق باشند: مزدك زرافشان، پسر ناصر زرافشان
 در زندان است، هستم آه پدرم آزاد بشه و مي دونم آه به خاطر طرز فكر و روحيه اي آه داشت االن

مانند خانم زهرا آاظمي آه به خاطر عكس گرفتن و وظيفه اي آه داشت، يعني تهيه خبر، چون به مزاج 
 را دارند 1377آساني در محافل قدرت هنوز طرز فكر آذر . آقايان خوش نمي آمد، او را به قتل رساندند

ت و در آخر، از تمام آساني آه براي يعني فكر مي آنند آه مي توان عقيده و طرز فكر را جلوش را گرف
  .آزادي پدرم تالش مي آنند، نهايت تشكر و سپاسگذاري را مي آنم

  
  نامه ي مادر و پدر سعيد ماسوري به هم وطنان عزيز  

  :هم ميهنان  انساندوست
پيش از هر سخني ، نهايت درود هاي قلبي ما خانواده هاي زندانيان سياسي بر شما باد آه با 

  .سئوليت انساني در برابر  نقض حقوق بشر مي ايستيداحساس م
. سال است آه در بند مي باشد، وی در آخرين دادگاهش به اعدام محكوم گرديد3سعيد ما نزديك به 

 ماه پيش به ايشان گفته شد که ممکن است در حکمش تجديد نظر شود وبه وی يک برگه داده 9مدت 
د بعد از گذشت اين مدت در حبس همچنان بالتكليف و معلق سعي. اند که شما فعال بال تکليف هستيد

  اکتبر 2عفو بين الملل نيز با انتشار نامه ای در  . ميان حكم اعدام و زندان طويل المدت بسر ميبرد
2002 Urgent Actionنگرانی خود را در اتباط با حفظ جان وی اعالم کرد .  

حتي وآيل تسخيري .ايم اما پاسخي دريافت نمي آنيمتا آنون صد ها نامه به ارگانهاي مختلف نوشته 
وقتي وآيلي اجازه مطالعه . آه توسط دادگاه معرفي شده نيز از جريانات پرونده آامال بي اطالع است 

پرونده را به طور آامل نداشته و اجازه ديدار با زنداني را نيز نداردچگونه مي تواند آارساز باشد؟ حتي 
اين همه بالتكليفي و روز و شب در دلهره به . هاي فرمايشي هم شرآت آنيمنمي گذارند در دادگاه 

سر بردن براي چيست؟ مگر اين مادران و پدران چه گناهي آرده اند؟ مگر يك جوان چه طاقتي دارد آه 
اصال او را زنداني . بايد چهارده ماه در انفرادي بسر برد و جهان براي او بشود همان چهارديوار زندان

و اقدام . او محارب با خدا ست . مي گويند ما زنداني سياسي نداريم. ي به حساب نمي آورندسياس
عليه امنيت آشور آرده است در حالی که هيچگونه مدرک و يا شواهدی وجود ندارد که اين ادعا را 

ه مي گويند حكمش تقصير خودش است، يعني اگرحکم اعدام داده ايم به خاطر اين است آ.  تأئيد کند
  خودش همكاري نمي آند، اين هم شد دليل؟

ما شنيده ايم آه براي ديدن و صحبت کردن با هيئت هاي اعزامي تنها به آساني اجازه داده ميشود آه 
چند وقت پيش آه هيئتي برای بازرسي و ديدار با زندانيان به زندان اوين . از مخالفان دروني هستند

اقي جمع کرده و به زندانيان گفته بودند که نوبتي صدايتان خواهيم زد آمده بود، تمام زندانيان را در يك ات
در . که با هيئت ديدار کنيد، ولي تنها يكي دو نفر از آنان را برای ديدار با هيئت بردند و بقيه را راه ندادند

  . حاليكه وظيفه داشتند همه را ببينند
از جانب حقوق بشر به رياست لوئي ژوانه به جناب آقای دآتر الهيجي عزيز نتيجه تحقيق گروهي را آه 

ايران آمده بودند، اعالم نموده اند و تنها از زندانياني يادشده آه زندانيان حكومت هستند و اسم آنها 
در صورتيكه چنين هيئت هايي بايد پيگير زندانياني . هميشه در سر تيتر روزنامه هاي اينجا هم هست

  . و معلوم نيست در آجا و در چه شرايطي به سر مي برندباشند آه اسمي از آنها نمي برند
سعيد در شرايطي آه شمه اي از . سخن آوتاه آنيم عزيزان، برادران و خواهران خود را فراموش نكنيد

اعتراضات شما، نامه هاي شما به سازمان هاي فعال حقوق . آن را برايتان بازگو آرديم به سر مي برد
  ما آه در اينجا يار و ياوري نداريم . تاثير به سزايي دارندبشري و دولت ها و ملت ها 

  .دست همگي شما را به گرمي مي فشاريم
  . با سپاس قلبي از يكايك شما عزيزان انساندوست و آزاديخواه

  1382 تير ماه -پدر ومادر سعيد ماسوري
  برگرفته از سايت پيك ايران

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  زنـد  سرباز مي ي استقالل ملي از پذيرش بازرسان غيرمنتظره  با عنوان آردن مسالهتهران: لوموند
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 
المللي انرژي اتمي وابسته به سازمان ملل  سه آارشناس قضايي آژانس بين: ي لوموند نوشت روزنامه

د آنها را توجيه آنند آه چگونه اعتماد اند؛ باي آه مذاآراتشان با مقامات حقوقي ايران را انجام داده
  . الملل را نسبت به خود افزايش دهنـد ي بين جامعه

ي گزارشي در  ي فرانسوي زبان با ارائه اين روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آميز   صلحمقامات ايراني آه با اصرار بر: المللي انرژي اتمي نوشت خصوص سفر آارشناسان آژانس بين

يي آشورشان اين ديدار را درخواست آرده بودند، انتظار دارند به دنبال اين ديدار  هاي هسته بودن برنامه
هاي  هاي آارشناسان قضايي آژانس انرژي اتمي نسبت به تخلف اين آشور در برنامه نگراني
  . خاتمه يابد(!) يي هسته
آاران در ايران افزايش يافته است؛ چرا آه تهران با  حافظهاين روزها عقايد م:ي ياد شده ادامه داد روزنامه

اين . زند ي سازمان ملل سرباز مي ي استقالل ملي از پذيرش بازرسان غيرمنتظره عنوان آردن مساله
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رژيم (آاران حضور و دخالت بازرسان سازمان انرژي اتمي آه آنها را مزدوران آمريكا، اسراييل محافظه
ي آمريكا، متحدين آن و سازمان  دانند و آن را توطئه ي اروپا در آشورشان مي و اتحاديه) صهيونيستي

  . دانند، قبول ندارند ملل عليه موجوديت جمهوري اسالمي مي
آند  الملل از اين مساله ابراز نگراني مي ي بين جامعه: در بخش ديگري از مطالب اين روزنامه آمده است

يي را آتمان نكند و به  هاي هسته ي ساخت سالح ان برنامهيي اير هاي غيرنظامي هسته آه فعاليت
يي را  هاي هسته خواهند؛ پروتكل الحاقي منع گسترش سالح همين علت به اصرار از اين آشور مي

  . امضا آند
امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران : ي لوموند در ادامه اين طور نوشت به گزارش ايسنا تحليلگر روزنامه

سازمان انرژي اتمي اجازه خواهد داد آه بدون اطالع قبلي در اين آشور حاضر شوند و از به بازرسان 
الملل  ي بين از سوي ديگر فشارهاي وارده بر ايران از سوي جامعه. هاي اتمي ايران ديدار آنند پايگاه

للي انرژي الم ي شوراي روساي آژانس بين  سپتامبر و زمان نشست آينـده8براي تاييد اين قرارداد تا 
هاي  آميز بودن فعاليت اين در حالي است آه تهران تاآنون با تاآيد بر صلح. اتمي افزايش يافته است

اند آه  مقامات اين آشور اعالم آرده. يي آشورش از پذيرش امضاي پروتكل سرباز زده است هسته
اين در .  اتخاذ خواهند آرديي را با توجه به منافع ملي ايران هرگونه تصميمي براي پذيرش پروتكل هسته

حالي است آه آمريكا بارها تكرار آرده است آه خواهان بازرسي دقيق سازمان انرژي اتمي از 
 انتهاي پيام. هاي اتمي ايران است پايگاه

  
گيري  اراده ملي بايد در خصوص امضا يا عدم امضاي پروتكل الحاقي تصميم:مشاور سابق وزارت دفاع

  آنـد
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

يي بدون استفاده از آن، بقا و تداوم منافع ملتي را  داشتن سالح هسته: مشاور سابق وزارت دفاع گفت
  . آند هاي انساني دارند؛ تضمين مي هاي اخالقي و برتري آه شايستگي

اره به  خارجي ايسنا با اش-وگو با خبرنگار سياسي  عليرضا اآبري، مشاور سابق وزارت دفاع در گفت
شايد بيشترين خاصيت : يي داشتن به معناي استفاده آردن نيست؛ گفت اين آه سالح هسته

اي آه از آن تاآنون برده شده ايجاد نوعي  يي عدم استفاده از آن است و مهمترين بهره هسته سالح
  . بازدارندگي و برتري قوا بوده است

در عين داشتن آن قابل مقايسه با آاربردهاي يي  آاربردهاي عدم استفاده از سالح هسته: وي افزود
  . استفاده از اين سالح نيست
يي از سوي ديگر آشورها مثل رژيم صهيونيستي، چيـن و  هاي هسته اآبري با تشريح ساخت سالح

ها در مقايسه با سه بمب  نسبت توليد اين بمب: هنـد و پاآستان، آمريكا و آره شمالي ادامه داد
 استفاده شده يك به چند ده هزارم است و مشخص نيست آه در چه شرايطي يي آه تا حال هسته

  . دارندگان آن دوباره از اين سالح استفاده آنند
وي با اشاره به سخنان خاتمي مبني بر اين آه چنان چه از سوي طرف مقابل اقداماتي انجام گيرد؛ ما 

سخنان خاتمي اين باشد آه ما پروتكل را اگر تعبير : دهيم؛ خاطرنشان آرد نيز اقداماتي را انجام مي
تواند براي تغيير پروتكل انجام دهد؛ چرا آه  آنيم؛ مشخص است آه آژانس هيچ آاري نمي امضا مي

وگوهاي چند ساله يك مساله منعقد شده و يك مقرر و قانون نوشته شده  پروتكل نهايي پس از گفت
هاي  هاي مقامات ايراني و تحول نگراني باطتواند هيچ آاري براي تغيير استن است و آژانس نمي

  . آارشناسان ايراني انجام دهد
هاي ما برطرف شود؛ ما نيز اقداماتي را انجام  اين آه خاتمي اعالم آرده اگر نگراني: وي تاآيد آرد

تواند خارج از چارچوب منافع ملي آشور باشد؛ ممكن است با توجه به افزايش  دهيم اقدامات نمي مي
هاي تهديد آميز براي مقامات ايراني  ي آشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان آه قصد دارند پيغامفشارها

  . هايي را به آار گيرد ارسال آنند؛ دولت ناچار شود تا تاآتيك
حتي ممكن است به هر دليلي، به مصلحت يا غيرمصلحت آشور ناچار به امضاي : وي تصريح آرد

ست آه ممكن است دولت ناچار به امضا شود؛ اما اراده ملي بايد در پروتكل شود، اما نكته مهم اين ا
ها اگر آشوري قراردادي را امضا آند و  اين زمينه تصميم گيري آند چرا آه براساس حقوق آنوانسيون

شود؛ دولت موظف به اجراي آن آنوانسيون  شرط امضاي آن تاييد مجلس باشد تا زماني آه امضا مي
  . نيست آه خالف آن رفتار آندنيست البته مجاز هم 

حتي اگر در شرايطي دولت ناچار به امضاي پروتكل شود؛ بايد : اين متخصص مسايل امنيتي يادآور شد
امضا آن به تاييد نمايندگان مجلس برسد و اگر اراده ملي بر اين استوار شد آه امضاي دولت تاييد شود؛ 

 انتهاي پيام. گيرد تصميم از سوي ملت است و اين آار انجام مي
  
  
  

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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     عراق  وانحصار امورنفتي  هاليبرتون شرآت
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

 ساير   است  شـده  مـوجـب  عراق  در امور نفتي  هاليبرتون  امـريكـائي  شرآت  انحصاري  ـ نقش واشنگتن
  .  آنند  آناره گيـري   عرصه ز اينشرآتها ا

 و    مهندسي  شرآتهاي  از بـزرگتـريـن  آه يكي  بكتل   گروه  تايمـز در اينترنت  نوشته روزنامه نيويورك   به
   نفت عراق   صنعت   امـتيـاز قـراردادهـاي بازسازي  آسـب   بـراي  از رقابـت  اسـت ساختماني جهـان

   رسيدهاند آه جلب     نتيجه  نيـز بـه اين   عرصـه  در اين  فعال ساير شرآتهاي.  ستگيـري آـرده ا  آنـاره
  .  رود  مي  پيش  شـرآـت هاليبرتون  نفـع  به  نفت عراق    صنعت  در بازسازي سرمايـهگـذاري

 .  داشت هده ع  شرآت هاليبرتـون را بـه   رياست   از اين  جمهور امـريـكـا پيش  رئيس  معاون  چني ديك
  

  اختالف رئيس مستعفي شبكه تلويزيوني عراق و نيروهاي ائتالف بر سر بودجه و امكانات
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه ): راديو فردا(شهران طبري 

کار شبکه سراسري راديو تلويزيوني عراق که در پي سقوط حکومت صدام حسين با حمايت نيروهاي 
احمد الرکابي، . أسيس شد، با بگو مگوها و مشکالتي روبرو شده استامريکايي مستقر در عراق ت

مدير مستعفي شبکه رسانه اي عراق نيروهاي ائتالف را متهم مي کند که بودجه و امکانات کافي در 
نيروهاي ائتالف نيز به نوبه خود آقاي الرکابي را متهم به نداشتن . اختيار اين شبکه نگذاشته اند

  . يت اين شبکه مي کنندصالحيت براي مدير
احمد الرکابي، مدير پيشين شبکه راديو تلويزيوني وابسته به شوراي ): راديو فردا(امير مصدق کاتوزيان 

موقت حاکميت عراق که استعفاي خود را از اين سمت روز جمعه تقديم اين شورا کرده است، همين 
  . انه اي سرزنش مي کندشورا را به خاطر عدم تخصيص بودجه کافي براي فعاليتهاي رس

از سوي ديگر سخنگوي نيروهاي ائتالف در عراق نيز متقابال احمد الرکابي را فاقد قابليت کافي براي 
خبرگزاري فرانسه . برآورده کردن نيازهاي فزاينده و رو به رشد شبکه راديو تلويزيوني ياد شده مي داند

الرکابي تنها زماني استعفا داد که : وي مي افزايدکه از افشاي نام اين سخنگو پرهيز مي کند، از قول 
  . به وي گفته شد از سمت مديريت به معاونت اين نهاد تنزل مقام داده خواهد شد

 دوربين فيلم برداري 5در همين حال احمد الرکابي در توضيح ميزان کمبود امکانات، از جمله به وجود تنها 
کند و به نداشتن دستگاههاي کافي براي تدوين تصوير براي کل فعاليتهاي سراسري شبکه اشاره مي 

 دالر بودجه براي نصب يک بشقاب 500نيروهاي ائتالف از تخصيص تنها : وي همچنين مي افزايد. و صدا
ماهواره اي که از طريق آن مي شد طي مدتي که اين شبکه آغاز به کار کرده از تصاوير ويدئويي 

دادري کرده اند به طوري که به گفته او در اوايل کار شبکه رسانه اي اهدايي خبرگزاريهاي بهره بجويد خو
عراق مجبور بود از تصاوير شبکه تلويزيوني العالم، وابسته به صدا و سيماي جمهوري اسالمي 

استفاده کند که گزارشهاي خبري آن به نوشته اين خبرگزاري سمت و سوي ) تلويزيون حکومتي ايران(
  . دمشخصل ضدآمريکايي دار

با چنين کمبودهايي شبکه رسانه اي عراق بايد با توليدات حرفه اي : خبرگزاري فرانسه مي افزايد
کانالهاي ماهواره اي عربي زبان، مانند العربية و الجزيره رقابت کند که واشنگتن گزارش هاي آنها را 

سط آنها خشمگين جانبدارانه و ضد آمريکايي مي داند و از پخش پيامهاي ويدئويي صدام حسين تو
  .است

وجود يک صداي قوي هوادار آمريکا در : خبرگزاري ياد شده در تفسير خود در دنباله اين خبر مي افزايد
 روزنامه در اين کشور بر افسانه رنگ واقعيت مي زنند و فرضيه 100عراق حياتي است، زيرا بيش از 

م حسين، و همچنين نقشه هاي فرضي هاي توطئه بي پايه مبني بر وجود اتحاد ميان جرج بوش، صدا
  . اسرائيل را براي عراق ترويج مي کند

يکي از موارد بارز خطرناک در ماه گذشته مربوط به روزنامه المستقلة بود که در مقاله اي قتل هر عراقي 
به همين دليل بود که براي . را که با نيروهاي آمريکا همکاري کند، فريضه اي مذهبي دانسته بود

ن بار پس از حکومت صدام حسين، يک روزنامه با استناد به نوشتن مقاله اي که اعمال خشونت نخستي
  .را تشويق مي کرد توقيف شد

  
  چين بر منافع قانوني خود در عراق تاآيد مي آند  

  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 
ادهاي منعقد شده مقامات چيني بر حفظ منافع قانوني آشورهاي خارجي در عراق عطف به قرار د

  .توسط شرآتهاي چيني با رژيم سابق عراق تاآيد آردند 
جالل , وزير سابق امور خارجه چين در نشستي با " تانگ جيا آزوان" ,به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

در پكن بر ضرورت حفظ اين منافع تأآيد آرد , يكي از رهبران آردو عضو جديد دولت موقت عراق , تالباني 
.  

منافع : تانگ جياآزوان اظهار داشت , ال نيوزبه نقل از روزنامه چين ديلي . بي . به گزارش خبرگزاري آي 
  .قانوني آشورهاي مختلف در عراق بايد حمايت شوند 

  .چين آماده است آه نقش مثبتي را در بازسازي عراق پس از جنگ داشته باشد : وي تصريح آرد 
رژي مخابراتي و ماهواره اي در زمان حكومت صدام حسين در عراق شرآتهاي چيني در زمينه هاي ان

  پايان پيام. بسيار فعال بوده اند 
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  تالش يك نيروي ويژه آمريكا در عراق براي دستيابي به مخفيگاه صدام حسين

  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه ): راديو فردا(امير مصدق کاتوزيان 
ته از مواد منفجره به سفارت اردن در بغداد در روز گذشته که در آن در پي کوبيده شدن اتومبيلي انباش

 تن مجروح شدند، کولين پاول وزير خارجه آمريکا شامگاه گذشته 60 نفر کشته و نزديک به 11دست کم 
تلفات پيوسته نيروهاي آمريکايي در عراق و حمله مرگبار اخير به سفارت اردن در بغداد : اشاره کرد

، رئيس جمهوري آمريکا را احتماال ناگزير خواهد ساخت که به نيروهاي نوپاي عراقي دولت جرج بوش
پاسداري از : آقاي پاول که در واشنگتن با خبرنگاران سخن مي گفت افزود. مسئوليتهايي امنيتي بدهد

 ماه 4از سوي ديگر، . تأسيسات داخلي عراق را مي توان به نيروهاي مسلح نوپاي عراقي واگذار کرد
پس از سرنگوني صدام حسين يک واحد ويژه ارتش آمريکا فعاليتهاي خود را براي دستگيري او تشديد 

  . مي کند
 اطالعات زيادي 20ارتش امريکا درباره فعاليت اين واحد موسوم به واحد ويژه ): راديو فردا(شهران طبري 
موصل شرکت داشتند که در  ژوئيه به 22اين همان واحدي است که افرادش در حمله . بروز نمي دهد

  . آن عدي و قصي، پسران صدام حسين کشته شدند
 را واحدي مرکب از 20اما يک مقام عالي رتبه دفاعي که نخواست نامش فاش شود نيروي ويژه 

نيروي ياد شده به : اين مقام دفاعي افزود. نيروهايي خواند که داراي مهارتهاي متعدد هستند
 شود، مانند يافتن صدام حسين و افراد نزديک به او و همان واحدي مأموريتهاي حساس اعزام مي

  .است که به جستجوي بي ثمر سالحهاي تخريب جمعي پرداخته بود
 سرباز که از واحدهاي متعدد 1500 تا 750 احتماال مرکب است از 20نيروي ويژه : تحليلگران مي گويند

کماندوهاي اين واحد در حمالت . ت چين شده اندتحت فرماندهي عمليات ويژه اياالت متحده امريکا دس
به تکريت، زادگاه صدام حسين و اطراف آن در حمالت به بغداد و ساير مناطق شرکت داشته اند، با يان 

اياالت متحده آمريکا مانند ساير کشورها واحدهاي . حال هنوز موفق به رديابي صدام حسين نشده اند
خص براي نجات گروگانها، عمليات ضد تروريستي، و مأموريتهايي به نخبه اي در ارتش خود دارد که باال

  . کار گرفته مي شوند که محتاج سرعت عمل و مهارت بسيار است
:  که يک سازمان مشورتي دفاع دولت است مي گويدGlobalپاتريک گرت، يکي از تحليلگران مرکز امنيت 

، به عالوه Sealه موسوم به نيروي دريايي  و گروDelta، نيروهاي موسوم به 20در قلب واحد ويژه 
 ممکن است در فرودگاه بين المللي بغداد 20او افزود محل واحد . واحدهاي خبره ديگر قرار گرفته اند

اعضاي اين واحد در تکريت گه گاه با چهره . باشد و احتماال خط اول عملياتش در تکريت متمرکز است
ن مرتب بدون آن که حرف زيادي بزنند در پادگانهاي محلي هاي جدي و لباسهاي غير نظامي نه چندا

  .ظاهر مي شوند
يک خبرنگار رويتر در بغداد به ياد دارد که وقتي لشکر سوم پياده نظام ارتش امريکا وارد فرودگاه بغداد 

آنها شلور و تي شرت مشکي به تن با خودروهاي سريع السير .  در آنجا مستقر بود20شد، نيروي ويژه 
 که در پايگاهي در کاروليناي شمالي در آمريکا Deltaنيروي .  رفت و آمد مي کردندM-16فنگهاي و ت

 تشکيل شد که 1977مستقر است، مرکب است از نيروهاي داوطلب بين سبزها و کماندوها و در سال 
ه ايران و  ب1980از جمله مأموريتهاي اين واحد در سال . هموراه به مأموريتهاي دشوار فرستاده مي شود

  .در حادثه طبس بود که به منظور نجات گروگانهاي سفارت آمريکا در تهران انجام گرفت
  

  را به دخالت در انفجار مهيب ديروز در بغداد متهم آرد  " انصاراالسالم"آمريكا، 
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

هايي آه مي دانيم در عراق و   ازمانيكي از س« : در عراق گفترئيس عمليات آمريكا" نورتون اسكوارتز"
  ».است" انصاراالسالم", در بغداد فعاليت مي آنند

 نفر را در 57 نفر را گرفت و همچنين 11گذاري ديروز آه جان   بمب,   به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
مان اين دولت ع. سفارت اردن در بغداد زخمي آرد؛ اولين اقدام ضد سفارت اعراب از پايان جنگ است

  .اقدامات را به عنوان واآنش به دليل ايجاد روابط خوب و دو طرفه بين آويت و اردن دانست
نيوز منابع آگاه اردن نيز علت اين حمله را عكس العملي به دليل   ال  بي  به گزارش خبرگزاري آي

  .آميز بودن ديدار ابوراغب نخست وزير اردن امير آويت دانست  موفقيت
ر ابوراغب، صدام را شديدًا مورد انتقاد قرار داده است؛ ابوراغب آه از امير آويت پيغام در اين ديدا

  .گسترش روابط رادريافت آرده بود، اين ديدار را بسيار مثبت خواند
هنوز مشخص نشده است آه آيا « :باره گفت  در اين" نورتون اسكوارتز"به گزارش خبرگزاري اروپاپرس، 

آم اين قضيه به اثبات برسد اما به   را انجام داده است يا خير؛ شايد اين موضوع آماين گروه اين عمليات 
  ».هر حال ذهن ما توسط سازمان شكل داده شده توسط القاعده مشغول شده است

اين حزب در .  اعالم آرد آه وزارت دفاع آمريكا به حزب انصاراالسالم مظنون استسفيد  يك سخنگوي آاخ
هنوز اطالعات ملموسي . آند و در حال حاضر نيز مقري در بغداد دارد  ده فعاليت ميراستاي شبكه القاع

  .مبني بر ارتباط اين حزب و انفجار در سفارت اردن در دست نيست
حاضر نيز يك يگان نظامي   درحال. آم تا دو سال آينده در عراق بمانند  نيروهاي نظامي آمريكا بايد دست

  .را بر عهده گرفته استمسؤوليت آنترل امنيت عراق 
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به گزارش خبرگزاري فرانسه هدف نيروهاي ضدشورش عراق در وهله اول حمايت و پشتباني از 
  .دولتمردان اين آشور است

  مواضع انصاراالسالم مورد حمله نيروهاي آمريكايي قرار گرفت  
يروهاي آمريكايي قرار پايگاه و مواضع گروه تروريستي انصاراالسالم در شمال عراق مورد هجوم حمالت ن

  .گرفت
به گزارش الجزيره، در جريان حمله به عراق مواضع گروه انصاراالسالم آه متهم به ارتباط با گروه القاعده 

  .هستند، مورد هجوم حمالت آمريكا قرار گرفته است
ق مقامات امريكايي به شبكه تلويزيوني فاآس نيوز گفتند شواهدي آه از منطقه آردنشين شمال عرا

دهد آه گروه انصاراالسالم بر روي سه نوع گازآلرين و ريسين آار   بدست آمده است نشان مي
  .آردند و با گروه القاعده ارتباط دارند  مي

مقامات امريكايي به فاآس نيوز گفتند آه اسناد تجهيزاتي در محل استقرار انصاراالسالم درغارهايي در 
اين اطالعات مثل آتاب . ها در پرتگاهي خطرناآي قرار دارنداين غار.  پيدا شده استSargatنزديكي 

  .آشپزي براي تسليحات شيميايي جمع آوري شده بود
هاي التكس، پني سيلين و نيز   به گزارش شبكه تلويزيوني فاآس نيوز، ابزار ديگري مثل دستكش

  .تجهيزات آزمايشگاهي هم پيدا شده است
گراي افراطي   در پي درگيري آردهاي عراقي با گروه اسالم: رديكي از مقامات ارشد آمريكايي اعالم آ

  .گراي افراطي آشته شدند   نفر از گروه اسالم130مرتبط با گروه القاعده 
مرگ آرد وابسته به اتحاديه ميهني آردستان عراق آه توسط نيروهاي   حدود هشت هزار جنگجوي پيش

 االسالم در شهر حلبچه و نزديكي مرز  افراطي انصارگراي   شدند با گروه اسالم  آمريكايي هدايت مي
  .ايران وارد جنگ شدند

حضور حزب انصار االسالم . سه نفر از جنگجويان آرد عراقي هم در اين نبرد آشته شدندsmhبه گزارش 
  .در عراق يكي از دالئل حمله آمريكا به عراق بود

 آه در آردستان عراق فعال است و سالمنجم الدين فرج معروف به مالآريكار رهبر گروه انصاراال
 در شهر پيشاور آه در آن هنگام 1988داند فاش آرد آه در سال   واشنگتن آن را مرتبط با القاعده مي

  .ها بوده است با اسامه بن الدن مالقات آرده است" افغان عرب"مرآز فرماندهي
 در يكي از 1988قات در اواسط سال وگو با روزنامه الشرق االوسط اعالم آرد آه اين مال  وي در گفت

  .  ويالهاي شيك در روستاي حيات آباد از توابع پيشاور صورت گرفته است
ويالي مزبور مال يكي از شاهزادگان سعودي بود و در آن جلسه بن الدن به همراه هفت : وي اشاره آرد

يچ حرفي نزد و من تنها نفر ديگر از بزرگان سعودي حضور داشتند؛ ولي بن الدن در طول يك ساعت ه
  .پس از خروج از ويال فهميدم آه اين انسان آرام و آم حرف بن الدن است

 به 1988 مارس 16مال آريكار هدف از اين مالقات را درخواست آمك براي خانواده آردهايي آه در حمله 
  .حلبچه ، شيميايي شده بودند، اعالم آرد

هاي قربانيان حلبچه به يك   من پس از تقديم آلبومي از عكس: گفت, وي آه منكر رابطه با القاعده است
  .ديگر هيچ وقت پا به آن ويال نگذاشتم, شاهزاده سعودي

من آارم را به عنوان استاد زبان عربي و عقايد در دانشگاه آراچي رها آردم و : رهبر انصاراالسالم افزود
 دالر آمك از افغان عرب ها جمع آنم 133نستم آوري آمك براي آردها به افغانستان رفتم و توا  براي جمع
  .هاي آوارگان آرد در ترآيه و ديگر آشورهاي همسايه بفرستم  و به اردوگاه

آوري آمك   ها به شوخي به من آه مشغول جمع  عبداهللا عزام پدر معنوي افغان عرب: مال آريكار گفت
 تو داري جور جد ما صالح الدين ايوبي را :گفت  مي, هاي قربانيان حلبچه بودم  براي آردها و خانواده

  .آشي  مي
آوري پول براي آردها از طريق آشورهاي خليج فارس تالش زيادي   عبداهللا عزام براي جمع: او ادامه داد

چون صدام حسين مشغول ترويج نوعي ناسيوناليسم شديد در بين , آرد ولي چندان موفق نشد
  .آشورهاي عربي بود

 
  ي در غرب بغداد آشته شديك سرباز آمريكاي

  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا با اعالم اين خبر افزود، اين سرباز 

  . در غرب بغداد آشته شده است» المنصور«آمريكايي در حمله شب گذشته به محله 
  . از آمريكايي خبري منتشر نكرده استارتش آمريكا در خصوص جزييات مرگ اين سرب

 سرباز آمريكايي در 56از زمان اعالم نطق پايان جنگ بوش رئيس جمهوري آمريكا در اول ماه مي تاآنون، 
  . عراق آشته شده اند

 مارس تاآنون به 20آل آمار آشته شدگان نيروهاي آمريكايي از ابتداي تهاجم نظامي آمريكا به عراق در 
 1991 نفر بيشتر از ميزان آشته شدگان جنگ خليج فارس در سال 23ده است آه  تن بالغ ش170
  . است

امروز همچنين نيروهاي آمريكايي دو عراقي را به جرم خريد و فروش تسليحات در شهر تكريت زادگاه 
  . صدام رئيس جمهور سابق عراق آشتند
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ين در حالي است آه خبرگزاري وخامت اوضاع امنيتي در عراق روز به روز در حال گسترش است و ا
 /انتهاي پيام. توصيف مي آند» سراب صحرا«فرانسه اوضاع امنيتي عراق را 

  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  . شوراي حكومت انتقالي عراق در حال بررسي ليست وزرا و آابينه است: سيد محسن حكيم گفت
  2003  اوت 8 -1382  مرداد17جمعه 
وگو با خبرگزاري   محسن حكيم يكي از نزديكان به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتسيد

ي وضعيت داخل شورا است و  هيات وزيران عراق، بازتاب دهنده: تصريح آرد) ايسنا(دانشجويان ايران 
  . ي بافت اجتماعي عراق شكل گرفته است هاي تشكيل دهنده براساس حضور تمام هسته

يك گزينه اين بود آه : اي تشكيل آابينه و هيات وزرا را سه نوع عنوان آرد و ادامه داده وي گزينه
ي سوم ادغام اين دو و تشكيل  ي مجريه بود؛ گزينه ي ديگر سياسي بودن قوه دموآراتيك باشد؛ گزينه
  . هاي سياسي بود هيات وزيران از تكنوآرات

انتظار : شود، ادامه داد ها تاآيد مي ي تكنوآرات ر گزينهآه در تعيين وزرا و آابينه، ب حكيم با بيان اين
رود دولت تكنوآرات با شايستگي و آارداني، عراق را از وضعيت موجود خارج آرده و سازماندهي  مي
رود آه وضعيت حاآم بر شوراي رهبري عراق انعكاس خود را در هيات وزرا  بدين ترتيب انتظار مي. آند

  . داشته باشد
با توجه به سفر هيات ايراني به :  موضع آشورهاي عربي و ايران در قبال اين شورا افزودوي در خصوص

ي دو آشور، موضع ايران  عراق و ديدار با اعضاي شوراي حكومت انتقالي و تاآيد بر منافع دو جانبه
  . شفاف است

موضع : گفتي تصور و پيشرفت عنوان آرد و  چنين موضع آشورهاي عربي را شامل دو مرحله وي هم
ي مردم عراق  ي عرب و آشورهاي بيروني ابتدا اين بود آه شوراي حكومت انتقالي نماينده اتحاديه

ي عرب، موضع آنها يك گام به جلو برداشت و شورا را قدم مثبتي در  ي اتحاديه نيستند، بعد از جلسه
  . فرآيند سياسي عراق برشمردند

هاي عراقي براي رسيدن به حالت ثبات تاآيد آرد و   شخصيتها و چنين به وجود وفاق ميان گروه وي هم
ي سريع اشغال و  هاي عراقي، بازگرداندن عراق به جايگاه طبيعي، خاتمه ي تمام گروه دغدغه: گفت
آه ملت عراق تاحدممكن مقدراتش را به دست گيرند و سرنوشتشان را بدون دخالت خارجي تعيين  اين

 انتهاي پيام. آنند، است
  

  متهم آرد  مردم عراق  آشتن   آمريكا را به    حكيم
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 

 آمريكا را   هفته نجـف  نماز جمعه اين  هاي    درخطبه  عراق  اسلـامـي  انقلـاب  مجلس اعالي  بغدادـ رئيس
  . . آرد  متهم  بي دفاع عراق  مردم  دليل   بي  آشتن به
:     گفت   عـراق  انـتقـالـي  حكومت  شوراي  به تشكيل   بااشاره  اهللا حـكيـم  خبر آيت  واحد مرآزي  گزارش  به

 نيز مويد   ملل  سازمان  قـطعنـامــههــاي   آنند و همه  سرنوشـت خود را مشخص ملت ها حق دارند آه
  . . هستيم   عراق   سيـاسـي مردم  تصميم  درباره  و تعلل   تراشي اما ما شاهـد مانع ,  آنست
 از دست     نجات  عـراق براي  مـردم زمانيكـه,  را بازگو آند   عراق  بايـد واقـعيـات  عرب اتحاديه:  افزود وي

 و    عربي  مجاورو آشورهاي  آنند بايـد آشـورهـاي  امور اقدام مي   و بدست گرفتن زمام  اشغالگران
  . . آشور قرار گيرند  حمايت و درآـنـار اين  عراق  ازمردم   مثبت اسالمي با اتـخـاذ موضع

   خالڈ سياسي مـوجـود در عراق  آردن  و برطرف   دولـت انتقالي  در تشكيل  به تسريع  حكيم   اهللا  آيت
  انتهاي پيام.  باشند  مردم  هاي  بايد بيانگر خواسته  عراق اعضـا دولـت انتقالي :    آـرد و گفـت اشاره

  
  يران در عراقمداخله رژيم ا

  
  دخالت هاي جمهوري اسالمي در عراق از ديد يك روزنامه عرب زبان

  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه ): راديو فردا(ليلي صدر 
  . روزنامه لبناني سعودي الحيات، نگاهي دارد بر مواضع ايران و اوضاع جاري عراق

 از ايران به بغداد و ديدار اين هيات با مسئوالن الحيات مي نويسد، اعزام هياتي): راديو فردا(فريده رهبر 
تهران ، با وعده ي همکاري براي . شوراي حکومتي عراق را بايد گام مثبتي از سوي تهران دانست

بازسازي عراق ، گامِ  ديگري در اين مسير برداشت، آن هم در شرايطي که ايران از سوي آمريکا و اروپا 
الحيات مي نويسد، عليرغم برداشتن چنين گام . اتمي شده استمتهم به تالش براي توليد سالح 

هائي از سوي ايران، عراقي ها نمي توانند نسبت به همسايه ي خود مطمئن باشند زيرا ، اين اطمينان 
زماني به وجود مي آيد که ايران دخالت در امور داخلي عراق از طريق سازمان هاي مخفي خودرامتوقف 

تا زماني که حمايت ايران از سازمان هائي مانند انصار االسالم در کردستان عراق و از طرفِ  ديگر . سازد
نيز سازمان هاي ديگر در مناطقي شيعه نشين چون بعقوبه ادامه دارد ، گام هائي که اين کشور به 

  .سوي عراق بر مي دارد ، از نطر عراقي ها گام هاي ناقصي به شمار مي آيند

www.iran-archive.com 



که با شک و ترديد به سياستِ  ايران در برابر عراق مي نگرند با اشاره به نبودن الحيات مي نويسد، آنها 
ِ يک سياستِ  مرکزي قدرتمند در ايران بر اين باورند که وعده هاي تهران براي همکاري در بازساز ي 

اين عراق و اقداماِت ديگر در اين زمينه را نبايد جدي گرفت زيرا با توجه به مسائل داخلي اين کشور 
  .وعده ها بيشتر براي جلب نظر مساعد آمريکا داده مي شود

به نوشته الحيات اين دسته از نا ظران سياسي مي گويند، اروپا با آمريکا در مورد برنامه هاي اتمي 
از سوي ديگر مسائلي چون کشته شدن زهرا کاظمي ، روزنامه . ايران کم و بيش همراه شده است 

ار و ناآرامي هاي دانشجوئي در ايران توجه آمريکا و متحدانش را به اوضاع داخلي نگار کانادائي ايراني تب
ايران بيش از پيش جلب کرده است، اين در حاليست که تهران ، واشنگتن را متهم به دخالت در نا 

اين روزنامه مي افزايد ، در چنين شرايطي ، واشنگتن تحملِ آنرا . آرامي هاي دانشجوئي کرده است
  . که از زبان هيات ايراني در بغداد يک چيز بشنود و از زباِن مسئوالن درتهران سخني ديگرندارد

الحيات مي نويسد ،ناظران سياسي ياد شده تا آنجا چيش مي روند که اعزام هيات ايراني را به بغداد 
  .يکي حيله هاي سياسي تهران براي آرايش سياسي خود در برابر آمريکا مي دانند

زيرا عراق ديگر، عراق زمان صدام حسين . براي چنين حيله هائي به هيچ وجه مناسب نيستاما زمان 
نيست و عراقي ها با همبستگي ملي خود در شمال ، جنوب و مرکز اين کشور، ديگر نمي خواهند 
کشورشان به عرصه برخورد ديگران و يا وسيله اي براي نزديکي ديگران حتي تهران و اشنگتن تبديل 

  .گردد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد16: روزنامه های تهران
  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های آخر هفته تهران در صدر اخبار خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرده اند که در 
ياسی خواسته است که از جنجال دوری کنند و در ديدار با مسوالن بلند پايه کشور از جناح های س

  .مقابل هم قرار نگيرند
 در همين مراسم رييس جمهور خاتمی در سخنانی گفته است ايران به دنبال توليد نسيم صبابه نوشته 

  .سالح اتمی نيست و حاضر است به اقدامات معقولی در مورد تکنولوژی هسته ای دست بزند
 نفر از 9بعد از پاسخ آيت اهللا خامنه ای به نامه نمايندگان خود در دانشگاه ها،  روزنامه ايرانبه نوشته 

  .دانشجويانی که از چهره های فعال جنبش دانشجوئی هستند از زندان آزاد شدند
در ميان آزاد شدگان مهدی شيرزاد فرزند احمد شيرزاد نماينده اصالح طلب مجلس، پيمان عارف 

فظه کاران سخن گفت و فاطمه حقيقت جو نماينده مجلس را متهم به دانشجوئی که مطابق نظر محا
  .تحريک دانشجويان کرد، عبداهللا مومنی و محمد حبيبی و عامری نسب ديده می شوند

نمايندگان ولی فقيه در دانشگاه ها دو روز پيش در نامه ای به رهبر جمهوری اسالمی خواسته بودند با 
  . شوددانشجويان با رافت اسالمی رفتار

 محسن کديور رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مراسمی که در خانه سعيد ياس نوبه نوشته 
رضوی فقيه برگزار شده با اشاره به زندانی شدن تمامی اعضای مرکزی دفتر تحکيم وحدت گفته است 

  .هنر اين نيست که تمامی اعضای اصلی بزرگ ترين تشکل دانشجوئی کشور در زندان باشند
در جمع دانشجويان حاضر در خانه سعيد رضوی فقيه گفته است آن قدر کار را ياس نو کديور به نوشته 

بر دانشجويان سخت کرده اند که وزير علوم بهترين کار را در پيش گرفت و با استعفای خود به اين کار 
  .اعتراض کرد

ن صنفی روزنامه نگاران تحصن  مرداد که روز جهانی خبرنگار است و اعضای انجم17در آستانه روز 
محدودی را اعالم داشته اند که با تائيد فعاالن سياسی هم روبرو شده است روزنامه های تهران در 

  .مقاالتی به موضوع مطبوعات و شرايط فعلی آن در کشور پرداخته اند
کبرگنجی،  در گزارشی به بررسی وضعيت روزنامه نگاران زندانی پرداخته و ضمن اشاره به اياس نو

عباس عبدی، احمد زيدآبادی، سعيد رضوی فقيه، تفی رحمانی، هدی صابر، رضاعليجانی و امير 
  .طيرانی خبر داده که عباس عبدی هنوز در اختيار اداره زندان ها نيست

 اکبر گنجی که بيش از هر روزنامه نگار ديگری در زندان مانده است در روزهای نسيم صبابه نوشته 
  .ت بيماری به بيمارستانی در خارج از زندان برده شده استگذشته به عل

 خبر داده که رييس جمهورخاتمی در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت مشروطيت برپا بوده ياس نو
است از خدمات هاشم آغاجری تجليل کرده است که پس از شکسته شدن حکم اعدامش در زندان به 

  .سر می برد
ی دهد که رييس جمهور عمال استعفای مصطفی معين را از وزارت علوم خبر روزنامه ايران نشان م

پذيرفته و در مراسمی گفته است که او نه به خاطر مسائل شخصی بلکه به خاطر آن استعفا کرد که 
  .درد دانشگاه و پيشرفت کشور را داشت

د تا همه  نظر رييس مجلس را منعکس کرده که خواستار آن شده که فشارها کاهش يابنسيم صبا
روحانيون بتوانند نظر خود را درباره کنوانسيون رفع تبعيض از زنان و شرکت دولت ايران در آن اعالم دارند 

  .و اين کاری است که بدون جنجال و توهين به مجلس امکان پذير است
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به اشاره مهدی کروبی به محافظه کاران است که همچنان بر تبليغات مخالف خود عليه پيوستن ايران 
کنوانسيون رفع تبعيض از زنان ادامه می دهند و با استناد به نظر چند تن از مراجع اصالح طلبان مجلس 

  .را به رعايت نکردن اصول اسالمی در مصوبه خود متهم می کنند
 از زبان رييس مجلس نوشته می توان مصوبه های مجلس را نقد کرد ولی حمله به نهادی که اعتماد

م و حاکميت و استقالل کشور بوده است کاری است که زيان آن بر همه وارد می هميشه پاسدار اسال
  .شود

نوشته محافظه کاران با نقل اظهار نظر دو تن از مراجع که نام " ديگران هم نظر دارند"آفتاب يزد با عنوان 
د، فرصت يکی از آنها در ميان مراجع هفت گانه ای که جامعه مدرسين حوزه علميه قم معرفی کرد نبو

  .مناسبی به دست آورده اند برای حمله به مجلس
 بايد برای ساير مراجع روحانی هم امکان اظهار نظر بی دغدغه و آزاد را فراهم آورد و آفتاب يزدبه نوشته 

  .در آن صورت به اظهار نظر و تصميم گيری پرداخت
ی همدانی و مصباح يزدی با در روزهای گذشته محافظه کاران از نظرات مخالف فاضل لنکرانی و نور

مصوبه مجلس درباره پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان خبر داده اند که تنها نام فاضل 
لنکرانی از ميان اينها در ميان هفت مرجع تقليد وجود داشته که سه سال پيش مدرسين حوزه علميه 

  .قم مرجعيتشان را قطعی دانست
 حسن خمينی از کسانی که شرايط کشور را سياه نشان می دهند انتقاد ابروزنامه انتخبه نوشته 

کرده و گفته هنوز هيچ آلترناتيوی بهتر از جمهوری اسالمی برای ايران مطرح نشده است و ليبراليسم 
  .وارداتی نمی تواند جايگزين مناسبی باشد

نوه بزرگ آيت اهللا خمينی که به اين اشارات به ويژه بعد از انتشار سخنان مخالفت آميز حسين خمينی 
عراق رفته اهميت می يابد که عليه جمهوری اسالمی و نحوه عمل رهبران آن سخن گفته و از عقب 

  .افتادگی کشور انتقاد کرده بود
علی هاشمی نماينده رفسنجان با انتقاد از کسانی که شرايط کشور را سياه نشان ياس نو به نوشته 

ين کار عموميت يابد مردم فکر می کنند فساد اقتصادی وجود دارد و ارزش می دهند گفته است وقتی ا
  .ها رعايت نمی شود و آن وقت به طرف يک تغيير غير منطقی پيش می روند

 روزنامه صبح با نقل اين خبر که گروهی از خانم ها با ارکستر موسيقی زنان فارس جمهوری اسالمی
انتهاي   اجرا کنند پرسيده آيا اين عمل توجيه شرعی دارد؟قرار است در سفری به آمريکا چند برنامه

 پيام
  

  کردستان، دنيايی متفاوت در داخل عراق
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه  -بي بي سي 

هفته نام اکونوميست، چاپ لندن، در شماره تازه خود مطلبی را به کردهای شمال عراق اختصاص داده 
  .يسه با تاريخ معاصر بسيار خوب توصيف کرده استو در آن وضعيت آنها را در مقا

اکونوميست در ابتدای مقاله خود، ورود از مناطق مرکزی و جنوبی عراق به بخش کردنشين شمال را به 
  .رفتن از يک کشوری به کشوری ديگر تشبيه می کند و تفاوت ها را فاحش می بيند

  
نگ اخير مصون مانده است، با محيط بی به عقيده اين نشريه بخش کردنشين عراق که از آسيب ج

  .قانون بغداد و اطراف آن يک دنيا فاصله دارد
آنها واحد . مردم کردستان آداب و رسوم ديگری را دنبال می کنند و به زبان ديگری سخن می گويند
  .پولی و پرچم متفاوتی دارند و به طور کل کامال از وضعيت خود خرسند به نظر می رسند

 که از شهرهای جنوبی عراق مانند بغداد و فلوجه می آيد، سليمانيه و اربيل، دو شهر برای مسافری
  . عمده کردستان، رنگ و روی کامال متفاوتی دارد

  
در اين شهرها از حکومت نظامی و از سربازان مضطرب آمريکايی که حرکات عابران را از پشت دوربين 

ن شهرها وقتی کسی بحث سياسی می کند در اي. تفنگ های خود دنبال می کنند خبری نيست
  .مجبور نيست مراقب اطراف باشد

در اين شهرها آب و برق اکثر اوقات برقرار است و تلفن های دستی و بشقاب های ماهواره ای به وفور 
  .مغازه ها نيز مملو از مواد غذايی و کاالهای مصرفی وارداتی است. يافت می شود

يباری، عضو ارشد حزب دموکراتيک کردستان به رهبری مسعود بارزانی اکونوميست به نقل از هوشيار ز
ما در قدرتمندترين : "که بخش های شمال غربی ناحيه خودگردان کردستان را اداره می کند می نويسد

  ."موضع خود در تاريخ معاصر عراق قرار داريم
ين و جنگ ويرانگر البته وی اذعان می کند که حوادث گذشته از جمله بی رحمی های صدام حس

  .داخلی کارنامه ای منفی به جا گذاشته است
  

اکونوميست با اشاره به اين که ورود پنج کرد به شورای تازه حکومتی عراق حرکتی نمادين در حيات 
کردها سازمان يافته ترين و از بسياری جهات قدرتمندترين اعضای : "سياسی کردها بوده است نوشته

 ميليونی را نمايندگی 5آنها يک جمعيت بزرگ و عمدتا منسجم . می آيندشورای حکومتی به حساب 
اين مساله در مورد ساير اعضای شورا که تبعيدی های سابق، يا سياستمداران تازه وارد يا . می کنند
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نمايندگان اکثريت شيعه که بر سر پيروی از نظامی الئيک يا دينی دچار شکافی عميق هستند صادق 
  ."نيست

  
ريه هچنين به نگرانی های عميق بسياری از کردها داير بر احتمال سرايت بی ثباتی مناطق اين نش

  .مرکزی و جنوبی عراق به اين بخش اشاره می کند
بهرام صالح، نخست وزير دولت منطقه ای آقای طالبانی، رهبر اتحاديه ميهنی کردستان، به اين نشريه 

آنها اوال بايد از آنچه دارند و به دست آورده اند . ندکردها دو وظيفه عمده پيش رو دار: گفته است
حراست کنند و ثانيا اطمينان حاصل کنند که مباحثات جاری پيرامون قانون اساسی به ايجاد عراقی 

  .منجر شود" دموکراتيک با نظامی فدرال و کثرت گرا"
  

اول اينکه آنها خواهان . نندبه نوشته اين نشريه کردها در عين حال دو موضوع ديگر را نيز دنبال می ک
هستند و " نفت در برابر آذوقه" درصد يا بيشتر از درآمد ناشی از برنامه 13دريافت سهم خود به ميزان 

ديگر اين که می خواهند برنامه عرب سازی که هزاران خانواده کرد را از نواحی زير خط سبز آواره کرده 
  . خود بازگردندبود برچيده شود تا کردها به خانه و کاشانه 

خط سبز مرزی است که توسط نيروهای آمريکايی و بريتانيايی پس از جنگ اول خليج فارس اعمال شد 
  .و منطقه خودگردان کردنشين را از دامنه نفوذ دولت مرکزی عراق خارج کرد

  .اما به گفته بهرام صالح کردها پيش از هر چيز بايد به خانه تکانی در درون بپردازند
ان معنی است که دولت های آقای بارزانی و طالبانی متحد شوند و يک انتخابات عمومی در اين بد

  .سطح منطقه برگزار کنند
اکنون صدام رفته است و جايی برای : "اکونوميست در پايان اين مقاله به نقل از اين مقام کرد نوشت

ما اکنون بخشی از قدرت . ندمردم ما و مردم عراق ديگر حاضر نيستند مارا ببخش. پنهان شدن نيست
  ."هستيم نه بخشی از اپوزوسيون

  
   مرداد16: ايران در هفته ای که گذشت

  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -  بي بي سي -جمشيد برزگر 
دستور آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی مبنی بر برخورد توام با آنچه رافت اسالمی 

شماری از دانشجويان بازداشت شده در جريان نا آرامی های خردادماه و آزادی تعدادی خوانده شده با 
  .از اين دانشجويان مهم ترين خبر هفته گذشته در ايران بود

اين دستور، به دنبال درخواست نمايندگان آيت اهللا خامنه ای در دانشگاه ها و دانشگاه تهران صادر شد 
 تن از رهبران و اعضای شاخص طيف عالمه دفتر تحکيم 9خبر آزادی و به دنبال آن، دادستانی تهران 

  .وحدت را اعالم کرد
همزمان، کميته منتخب رييس مجلس برای پيگيری وضعيت دانشجويان بازداشت شده، گزارشی از 

  .عملکرد خود را منتشر کرد
ششم، در اين کميته پس از آن شکل گرفت که نمايندگان متعلق به جنبش دانشجويی در مجلس 

  .اعتراض به بازداشت گسترده دانشجويان دست به تحصن در پارلمان زدند
اين کميته در گزارش خود از آنچه آن را حسن نظر و سلوک مسئولين قضايی، امنيتی و اطالعاتی 
خوانده تقدير و از دستور آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، برای آزادی شماری از 

  .زداشت شده ستايش کرده استدانشجويان با
در گزارش نمايندگان بر اين نکته تاکيد شده است که دانشجويان حاضر در آنچه مقامات آن را اغتشاش 

خوانده اند، در طول بازداشت مورد اذيت و آزار قرار نگرفته اند وهمگی از اقدامات خود اظهار ندامت و 
  . پشيمانی کرده اند

  مجلس و جنجالی ديگر
 حال، در شرايطی که به نظر می رسد مقامات عالی رتبه در جمهوری اسالمی به نوعی اجماع با اين

برای کاستن از شدت منازعات و بحران های موجود دست يافته اند و از تلطيف فضای سياسی و دادن 
اميد به جای آنچه سياه نمايی خوانده شده، سخن می گويند، يک مصوبه مجلس با تنش هايی همراه 

  .شد
پس از آنکه نمايندگان، اليحه پيوستن ايران به کنوانسيون جهانی رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان را 

تصويب کرد، روحانيون بلندپايه محافظه کار به تندی اين اقدام مجلس را مورد سرزنش قرار دادند و 
  .ی بر اسالم دانستندپيوستن به چنين کنوانسيونی را به معنای زيرپا گذاشتن شرع و غلبه فرهنگ غرب

با اين همه، به رغم برگزاری تجمعاتی اعتراض آميز نسبت به مصوبه مجلس و در حالی که اميدی به 
تاييد اين مصوبه از سوی شورای نگهبان نمی رود، اعتراضات شکل گرفته، فروکش کرد تا روشن شود 

  .که تصميماتی در جهت آرام کردن فضای ملتهب کشور اتخاذ شده است
  طرناک تر از هميشهخ

محمد خاتمی، رييس جمهوری، روز يکشنبه در نشست مشترک هيئت دولت و مجلس، با صراحت 
سخن از آن گفت که جمهوری اسالمی در وضعيتی کامال خطرناک قرار دارد و از جمله تاکيد کرد جامعه 

  .به شدت در حال دو قطبی شدن است و سياه و سفيد نشان دادن همه چيز فاجعه است
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وی بار ديگر با دفاع از نظريه خود مبنی بر مردمساالری دينی، هواداران قرائت های ليبراليستی و 
فاشيستی از دين را مورد انتقاد قرار داد و گفت اصالحات در ميان دو لبه قيچی تنگ نظری، بدبينی و 

ازگار با مبانی دينی و های فكری و ارزشی ناس تحميل ديد امنيتی از يک سو و وادادگی در برابر جريان 
  .فرهنگی جامعه قرار گرفته است

آقای خاتمی سپس به مسئوالن جمهوری اسالمی هشدار داد که نتيجه مأيوس شدن مردم از 
  .اصالحات، توجه آنها، بويژه جوانان به خارج و اميد نجات از سوی بيگانگان است

  در يک قدمی پيوستن 
ر برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی و ادعاهای مطرح همزمان با تداوم اين مباحث، بحث بر س

  .شده مبنی بر تالش ايران برای ساخت بمب اتمی ادامه يافت
به دنبال چاپ گزارشی در روزنامه آمريکايی لس آنجلس تايمز، مقامات ايران و پاکستان، مطالب اين 

  .از سوی ايران را تکذيب کردندروزنامه درباره همکاری دو کشور در زمينه توليد سالح های هسته ای 
همزمان، آيت اهللا خامنه ای و محمد خاتمی، روز چهارشنبه در جمع مقامات کشوری و لشکری 

جمهوری اسالمی، به صراحت وجود هرگونه قصد و برنامه برای ساخت جنگ افزارهای هسته ای را رد 
آوری هسته ای برای مقاصد صلح کردند و در عين حال، بر حق ايران برای بهره مندی از دانش و فن 

  .آميز پای فشردند
اين سخنان در حالی عنوان می شد که گروهی از کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، سرگرم 

مذاکره با مقامات ايرانی در تهران بودند تا اين کشور را متقاعد کنند که به پروتکل الحاقی پيمان منع 
  . پيونددگسترش جنگ افزارهای هسته ای ب

مقامات جمهوری اسالمی، پيش از اين اعالم کرده بودند که پس از اين مذاکرات، درباره امضای پروتکل 
الحاقی تصميم خواهند گرفت، هرچند اصرار آمريکا و اتحاديه اروپا، عمال از هم اکنون بر اين تصميم گيری 

 انتهاي پيام. استسايه افکنده و قبول آن از سوی جمهوری اسالمی را محتمل ساخته 
  

  حسرت بازگشت به خانه 
  نيوزويك : منبع 

 علي ايثاري آسمايي: مترجم 
   1382 مرداد ماه 17 جمعه -جام جم آنالين 

گروهان آنها از جمله نخستين واحدهاي امريكايي بود آه وارد بغداد شد و در مقابل آاخ گارد رياست 
  . با تانكهاي عراقي مبارزه آرد-ست  آه حاال مرآز ستاد نيروهاي ائتالفي ا-جمهوري 
، توپچي تانك ، از سهولت آارشان در آن روز و اين آه به چه راحتي تانك هاي » رناتو ادنوگر«گروهبان 

عراقي را از آار انداختند ، سخن مي گويد و اين آه در پايان عمليات نظامي به تعقيب غارتگران در شهر 
رهاي اسلحه را بيابند ، از گاوصندوق هاي بانك ها مراقبت آردند و پرداختند ، درها را شكستند تا انبا

  .هدايايي براي آودآان يتيم خانه حوزه عمليات خود در مرآز بغداد بردند
فرمانده گروهان آلفا مي گويد به نظر نمي رسيد حتي يك نفر از ديدار ما در اينجا » فيل ولفورد«سروان 

  .ناراحت باشد
  .نمي آردندحتي نگاه بدي به ما 

  .آارها به راحتي پيش مي رفت و افراد مظنون را دستگير مي آرديم
به آنان گفته مي شد . اين مربوط به ماه مه و هنگامي بود آه آارها تقريبا تفريحي به نظر مي آمد

به آشورشان ) آخرين دوشنبه ماه مه(بزودي براي روز بزرگداشت خاطره قربانيان همه جنگ ها 
  .واهند شدبازگردانده خ

اعضاي اين گروهان در انتظار استقبال در امريكا و ديدار با زن و فرزندان خود در فورت استوارت ، جورجيا ، 
  .بودند

 بار در هر روز به 20به طور متوسط : اين انتظارها مربوط به آن زمان بود اما حاال وضع عوض شده است 
  .سربازان امريكايي در بغداد حمله مي شود

عراقي ها با بمب و آرپي جي به سربازان امريكايي حمله آرده اند ، تك تيراندازان عراقي به طرف 
سرنشين هاي تانك هاي امريكايي شليك آرده اند و با شليك گلوله به سر يك نظامي امريكايي آه در 

  .محوطه دانشگاه بغداد مشغول خريدن نوشابه بود ، او را آشته اند
» سام هفت«ي باري امريكايي آه مي خواست در فرودگاه بغداد فرود آيد موشك به طرف يك هواپيما

شليك شد آه به آن اصابت نكرد و در بزرگراه منتهي به اين فرودگاه بقدري به نظاميان امريكايي حمله 
  .شده آه تردد بدون محافظ در آن براي غربي ها خطرناك اعالم شده است

  
 امريكايي در عراق بر اثر شليك گلوله آشته شدند آه بيشترشان در  روز اول ژوييه هفت سرباز11در 

  .بغداد بود
با يازده نفري آه در ژوييه آشته شدند مجموعه تلفات نظاميان امريكايي در عراق از روز اول مه آه 

  . نفر رسيد77جورج بوش عمليات نظامي اصلي در عراق را آغاز آرد به حداقل 
في ، بر اثر انفجار سالح هاي شليك شده منفجر نشده قبلي يا شليك بسياري از اين افراد تصاد

تصادفي آشته شده اند اما مطابق برآورد مجله نيوزويك ، براساس گزارشات فرماندهي مرآزي ارتش 
  . نفر از اين نظاميان بر اثر اقدامات خصمانه آشته شده اند38امريكا ، 
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 هزار نظامي ديگر امريكايي 145نتقل شد ، اما آنان همراه با گروهان آنها الاقل از بغداد به جاي ديگري م
را نيز ) سالگرد روز استقالل امريكا(نه فقط روز بزرگداشت خاطره قربانيان جنگ ها بلكه روز چهارم ژوييه 

  .در عراق گذراندند
 در ژنرال تامي فرانكس فرمانده سابق نيروهاي امريكايي در عراق هفته گذشته هنگام اداي شهادت

  .  در عراق نياز باشد2007آنگره امريكا گفت ممكن است به حضور چنان نيرويي تا سال 
 هزار 50در حالي آه براساس برنامه هاي قبلي قرار بود تعداد سربازان امريكايي در عراق بسرعت به 

  .نفر آاهش يابد
ها جاي عراق آه امروز براي گروهان آنها به جاي فورت استوارت به هبانيه ، در نزديكي شهر فلوجه ، تن

  .سربازان امريكايي خطرناآتر از بغداد است ، اعزام شده است
  

تمام تالش ما آمك به آنان «بچه هاي گروهان از اين وضع راضي نيستند ، گروهبان پل هريس مي گويد 
  .»است اما آنان به ما سنگ مي اندازند ، تف مي آنند ، و سر ما فرياد مي زنند

 ساله آه هنگام گشت از يك حمله با آرپي جي جان سالم به در برده و از 21آارشناس » ماتيو ميك«
  .»ما حاال در شرايطي هستيم آه به هيچ آس اعتماد نداريم«: جنگ به ستوه آمده ، مي گويد

  .حتي قبل از موج حمالت اخير اوضاع در بغداد بدتر از آن بود آه امريكايي ها انتظار داشتند
خانه اي آه سروان ولفورد دوست داشت اخبار شامگاهي را در آنجا نگاه آند ، اوايل با او صاحب قهوه 

همه مي دانند آه امريكايي ها براي نفت ما به عراق «:رفتاري دوستانه داشت اما آمي بعد گفت 
  .»حمله آردند

سربازان براي آمك ، مدير يتيم خانه اي آه گروهان آلفا به آن آمك مي آرد از » بيان حسن علي«خانم 
امريكايي ها غارت عراق را شروع آردند و گذاشتند «شان تشكر آرد و در عين حال گفت به عقيده او 

  .»آه بقيه را هم ديگران غارت آنند
 دالر به آنان مي 800حدود (وي حتي گفت آه وضع يتيمان در زمان صدام ، آه سالي يك ميليون دينار 

  .يتيم يك حساب بانكي داشتبهتر از حاال بود و هر ) داد
  

پس از اين آه سربازانش در تعقيب غارتگران به زور وارد خانه اي شدند ، » شاون گيبسون«گروهبان 
: وي هنگام ترك اين خانه گفت » !ديگر زمان علي بابا نيست «: خطاب به صاحب خانه فرياد آشيد 

  .»آنان مي دانند آه ما براي آمك در اينجا هستيم«
  

 ساله رشته را يانه ، اشغال عراق توسط امريكا را به اشغال غزه به دست 22ي آريم دانشجوي اما عل
ما در تلويزيون مي بينيم آه صهيونيستها ، فلسطينيان را مي «: رژيم صهيونيستي تشبيه آرد و گفت 

  .آشند و حاال امريكاييان همين آار را در عراق مي آنند
  

سربازان امريكايي بشدت وحشت زده اند و حتي از يك بچه آوچك «:مهندس خالد طالب نيز مي گويد
  .»مي ترسند ، اگر سالح شان را از آنان بگيرند ديگر هيچ چيز نيستند

توهمات بچه هاي گروهان آلفا اآنون براي هميشه از بين رفته است انجام آارهاي خوب مثل تلف آردن 
  .وقت به نظر مي رسد

اما از روز بعد مردم .  سابق محله را آه پر از آشغال و آثافت بود، پاك آردندآنان با بولدوزر زمين فوتبال
. »ديگر اعتمادي وجود ندارد ، ابدا«: گروهبان هريس مي گويد. دوباره آنجا را به زباله داني تبديل آردند

اع وزير دف(وقتي مدام به سربازان ما حمله مي شود نمي دانم رامسفلد «: بابي استوارت مي گويد 
  .»چگونه مي تواند بگويد پيشرفت هايي حاصل شده است) امريكا

  .اما شمارش تلفات نظاميان حاال مهمترين موضوع موردنظر سربازان نيست
  

سربازان گروهان آلفا در خارج سربازخانه موقت خود درباره شايعات مختلفي آه درباره زمان بازگشت 
 شنيده اند ، - هفتم يا سي ويكم ژوييه يا شايد ماه اوت  يازدهم ، پانزدهم ، بيست و-شان به امريكا 
  .حرف مي زنند

 ماه است در ماموريت 9تنها در يك جوخه ، همسران دو نفر از نظاميان امريكايي به اين علت آه آنان 
  .عراق بوده اند ، تقاضاي طالق آرده اند

ه هتل فلسطين بغداد باعث مرگ ولفورد گيبسون هم به عنوان فرمانده و توپچي تانكي آه با شليك ب
  .دو خبرنگار شد ، آه يكي از آنان اسپانيايي بود، تحت پيگرد دولت اسپانيا هستند

  .روزهاي پرشكوه ماه آوريل مدتها است سپري شده است
  

انتقال از مرحله آشتن عراقي ها به مرحله انجام فعاليت هاي بشردوستانه :  ساله مي گويد21ميكز 
  .ليات حفظ صلح يك مرحله انتقالي دشوار استبراي انان و عم

  .تنها موضوعي آه ذهن همه رامشغول آرده بازگشت به آشور است
متاسفانه براي سربازان گروهان آلفا و هزاران سرباز ديگر مانند آنان ، هنوز انتظاري طوالني و خطرناك 

  انتهاي پيام .در پيش است
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   مرداد17: هفته نامه های ايران
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه  - بي بي سي

مخالفت گسترده نشريات دست راستی با تصويب اليحه پيوستن ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه 
زنان، رابطه ايران و اتحاديه اروپا و تکذيب ارسال نامه از سوی محمد خاتمی به کالين پاول برای گفتگوی 

  .الب هفته نامه های چاپ تهران استمستقيم بين ايران و آمريکا، مهمترين مط
  

 مطالبی را در مخالفت با مصوبه مجلس برای پيوستن هفته نامه شما ارگان جمعيت موتلفه اسالمی،
  .ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان چاپ کرده است

را متهم کرده شما، تصويب اين اليحه را مخالف نظر مراجع خوانده و نمايندگان رای دهنده به اين مصوبه 
است که برخالف نظر مراجع عمل کرده و مرتکب جرمی شده اند که به سادگی نمی توان از گناه بزرگ 

  .آنها گذشت
به عقيده شما، اين نمايندگان به دليل جرم شرعی که مرتکب شده اند صالحيت نمايندگی را از دست 

  .داده اند
تصويب اين : "سالمی بازار و اصناف نوشته استشما همچنين به نقل از اطالعيه جامعه انجمن های ا

  ."اليحه توهينی بزرگ در حق زنان است و شورای نگهبان بايد اين اليحه ضد اسالمی را رد کند
  

 نيز با استناد به مخالفت آيت اهللا نوری همدانی و آيت اهللا مکارم شيرازی آن را لکه هفته نامه يالثارات
  ."مجلس پر هياهو، غيرت دينی ات کو: "ده و تيتر زده استننگی بر دامن مجلس اصالحات خوان

يالثارات و پرتو سخنان آيت اهللا مصباح يزدی در جمع طالب معترض مدرسه فيضيه قم را چاپ کرده و به 
رئيس دولت که در شورای عالی انقالب فرهنگی : "نقل از وی در انتقاد از رئيس جمهور نوشته اند

  ."د چرا مجددا آن را به صورت اليحه تصويب و به مجلس ارسال کرده استشاهد رد شدن اين مصوبه بو
به نوشته يالثارات حجت االسالم عليرضا پناهيان در جمع معترضان مصوبه الحاق به کنوانسيون زنان در 

  ."تصويب اين اليحه جنگ عليه اسالم و مرجعيت است: "شهر قم گفته است
  

، نيز تيتر اول خود را به اين موضوع اختصاص داده و  مهندسينهفته نامه جام، ارگان جامعه اسالمی
  .نوشته است کنوانسيون الحاقی با شرع اسالمی همخوان نيست و خانواده اولين قربانی آن است
اليحه الحاق ايران به کنوانسيون محو تبعيض عليه زنان اول مرداد ماه امسال به تصويب نمايندگان 

  .مجلس رسيد
  

 صفحه اول خود ارسال نامه از سوی محمد خاتمی رئيس جمهوری به کالين پاول وزير  درايران جمعه
در : "خارجه آمريکا را تکذيب کرده و به نقل از حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه نوشته است

سال های گذشته کانال های رسمی برای تنظيم روابط دو کشور وجود داشته و ايران از طريق مجاری 
  ."قانونی نظرات خود را به طرف مقابل منتقل کرده استرسمی و 

روزنامه الوطن چاپ عربستان از نامه ای خبر داده بود که رئيس جمهوری ايران به وزير خارجه آمريکا 
نوشته و در آن خواسته است تا مذاکرات رسمی و مستقيم ميان ايران و آمريکا به صورت پنهانی در ژنو 

  .ادامه پيدا کند
  
  .  استهفته نامه آبانتيتر اول " ديه اروپا در برابر ايراناتحا"

اين هفته نامه، موضع وزرای خارجه اروپا در بروکسل را حرکت تازه ای خوانده است که نشان دهنده 
  .نزديک شدن سياست های اروپا به آمريکا است

ورطه اين اشتباه و توهم خارج نويسنده موضع تازه اروپا را بهانه يافته تا مقامات وزارت خارجه ايران از 
شوند که سال هاست گمان می کنند می توانند در برابر آمريکا و برای دو قطبی کردن فضای جهانی، 

  .نزديکی به اروپا را در دستور کار قرار دهند
به نوشته آبان، اروپايی ها پيش از اين همچون آمريکايی ها به حمايت از اصالح طلبان برخاستند اما 

 آنها نيز دريافته اند که اين جناح نتوانسته و نمی تواند تحولی در ايران ايجاد کند و جناح موثری به امروز
  .شمار نمی رود

به نوشته آبان، اروپايی ها اکنون محافظه کاران را طرف اصلی خود در ايران می شناسند و بنابر اين 
  .ده اندزبان خود را برای گفت و گو همسان با زبان آنها انتخاب کر

آبان، نگرانی اروپا به برنامه های هسته ای ايران را شديدترين هشدار به ايران خوانده و پيش بينی کرده 
اگر روابط کشورهای اروپايی با ايران همچون گذشته ادامه پيدا کند ممکن است راه گفتگوی روابط ميان 

  .اتحاديه اروپا و ايران به کلی بسته شود
  

:  نيز روابط ايران و اروپا را در ماههای گذشته نامناسب توصيف کرده و نوشته استنهفته نامه اميد جوا
متاسفانه در ماههای گذشته شرايط به گونه ای بوده که بيش از پيش به روابط ايران و اروپا لطمه زده "

 سر و اين رابطه را تخريب کرده است به گونه ای که به نظر می رسد پس از سال ها تالش دو طرف بر
  ."موضوعات مورد اختالف، ايران و اروپا مجددا به همان نقطه ابتدايي باز گشته اند
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: نويسنده اميد جوان، تخريب رابطه ايران و اروپا را به منزله انزوای کامل ايران دانسته و نوشته است
 و تجديد نظر در سياست بسياری از کشورها از اتحاديه اروپا پيرو خواهند کرد و آنها نيز به انتقاد از ايران"

  . های خود روی خواهند آورد که به هيچ وجه به نفع ايران نخواهد بود
وزيران خارجه اروپا ضمن ابراز نگرانی از برنامه های هسته ای، از ايران خواسته اند تا رفتارش را نسبت 

  .به صلح خاورميانه، تروريسم و حقوق بشر تغيير دهد
  

  . چاپ شده استهفته نامه صداان ياداشتی است که در هشدار به اصالح طلبان عنو
نويسنده عملکرد اصالح طلبان به خصوص خاتمی را بررسی کرده و با اشاره به قتلهای زنجيره ای، 

حادثه کوی دانشگاه و توقيف مطبوعات اين پرشش را مطرح کرده که اصالح طلبان تا چه اندازه در 
  .اشته اندکاهش مشارکت مردم در انتخابات نقش د

صدا، با انتقاد از خاتمی نوشته است که او گرفتار ديپلماسی پنهان شده و با ترجيح مصلحت به جای 
احيا و ترميم حقوق شهروندی در پرونده قتلهای زنجيره ای و دوری از دانشجويان در حادثه کوی 

  .دانشگاه تهران سبب شده است تا شاکی به جای متهم بنشيند
 به انتخابات شوراها هشدار داده که ادامه اين روند ممکن است باعث عدم حضور نويسنده با اشاره

 ميليون ٨ تا 6تعداد بيشتری از واجدين شرايط در انتخابات مجلس شود و مجلس آينده تنها با پشتوانه 
 .نفر شکل بگيرد

  
  جهان پس از جنگ

  
  

  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان
  

در چارچوب قوانين داخلي جامعه » آنوانسيون محو تبعيض عليه زنان«آم بر روح آلي حا: زهرا شجاعي
  و اسالم است

  2003  اوت 8 -1382  مرداد17جمعه 
الحاق به آنوانسيون محو تبعيض عليه زنان : جمهور و رييس مرآز امور مشارآت زنان گفت مشاور رييس

ست، بلكه تنظيم آننده روابط ايران در عرصه تنها تريبوني براي بيان پيشرفتهاي ايران در مسائل زنان ني
  .المللي است بين

وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با قدرداني از حساسيت علماي عظام  زهرا شجاعي در گفت
پيوستن ايران به آنوانسيون محو تبعيض عليه «و مراجع بزرگ نسبت به مسايل زنان از جمله موضوع 

آه مجلس شوراي اسالمي، به واسطه آن الحاق به آنوانسيون » تحفظ«ط مهم شر: اطمينان داد» زنان
  .آند ها را برطرف  را تصويب آرده، نگراني

شناس و برگزيدگان ملت در  وي با اشاره به اين آه آنوانسيون، با نظر افرادي مؤمن، متشرع، اسالم
آاري و تاآيد  لت براي محكمبا توجه به اين امر دو: دولت و مجلس، تصويب شده است، اظهار آرد

  بند مغاير با شرع اسالم،» هر«بيشتر، تحفظ موردي را به تحفظ آلي تبديل آرده و با شرط نپذيرفتن 
  .الحاق را پذيرفته؛ بنابراين اقدام دولت در اين زمينه سالبه نگراني مراجع خواهد بود

: المللي هم پذيرفته نشده است، گفت شجاعي با تاآيد بر اين آه در اين الحاق ارجاع به ديوان بين
شود شرطي آه  معموال بر اساس آنچه آه در يكي از بندهاي آنوانسيون ذآر شده است، گفته مي

آند  مغاير با روح آلي آنوانسيون باشد پذيرفته شده نيست، اما سوال اين است آه چه آسي ادعا مي
آه رفع تبعيض بر اساس جنسيت بوده، روح آلي اين آنوانسيون «يا » اسالم طرفدار تبعيض است«

  ».مغاير با اسالم است
 قرن پيش منادي رفع همه گونه تبعيض عليه انسانها بر اساس قوم، 14وي با اشاره به اين آه اسالم از 

روح آلي حاآم بر آنوانسيون با شروط تحفظ آلي، در راستا : بوده است، افزود... نژاد، رنگ، جنسيت و
  .اخلي جامعه و اسالم استو چارچوب قوانين د

هاي پيشنهاد شده  جمهور، ايران هيچ الزامي براي اجراي بعضي روشها و شيوه به گفته مشاور رئيس
  .در آنوانسيون آه مغاير با اسالم است، ندارد

 سال مطرح بوده، با شرط 20وي با طرح اين سوال آه آيا سابقه داشته است آنوانسيوني آه بيش از 
در حال حاضر اآثر آشورهاي عضو :  آه ايران قرار داده است، پذيرفته نشود، بيان آردتحفظ اينچنيني

سازمان آنفرانس اسالمي با همين حق تحفظ آلي، به آنوانسيون ملحق شدند و آسي به آنها 
المللي صادر شده عليه  همچنين بايد پرسيد تابحال آدام سند و گزارش بين. اعتراض نكرده است
  .ي در مراجع عمومي، از سوي آنها پذيرفته شده استآشورهاي اسالم

سنگ علماي اسالم در جهت استفاده و  شجاعي با تاآيد بر استفاده از ذخيره، سرمايه عظيم و گران
تر از  تر و عادالنه قوانين اسالم به مراتب مترقي: تقويت اخالق و تعميق فرهنگ اسالمي در جامعه گفت

 آمده است؛ بر اين اساس در شرايطي آه ما چنين جايگاه، نظر و آن چيزي است آه در آنوانسيون
سرمايه ارزشمندي را داريم، چرا بايد خود را در معرض اتهام قرار داده و خود را منتسب به آشورهايي 

  .آه موافق تبعيض عليه زنان هستند، آنيم
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عيض عليه زنان، ايران را در رئيس مرآز امور مشارآت زنان با بيان اين آه الحاق به آنوانسيون محو تب
پذيرش آنوانسيون : گيرند، گفت دهد آه به استناد آن مورد قضاوت قرار مي ليست آشورهايي قرار مي

المللي تبديل خواهد آرد، در اين صورت آشورهايي  از سوي تعداد زيادي از آشورها آن را به عرف بين
ي را براي پيوست، تعيين آنند؛ در اين حالت، شرط توانند شرط يا تحفظ اند، ديگر نمي آه به آن نپيوسته

  .ايران نيز براي الحاق جايي نخواهد داشت
به اعتقاد وي ايران بهتر است ابتكار عمل را بدست گرفته و با الحاق، به شرط پذيرفتن دو تحفظ، خود را 

... رائه گزارش والمللي به تنظيم روابط، ا توانند در عرصه بين در زمره آشورهايي قرار دهد آه مي
  .بپردازند
شناس و آشنا به  با توجه به اين آه اعضاي شوراي نگهبان، فقهاي عظام، اسالم: بيني آرد وي پيش
المللي هستند و نسبت به مفهوم تحفظ و دو شرط موجود در مصوبه مجلس شناخت دقيق  حقوق بين

  .دارند، دليلي براي رد اين الحاق وجود نداشته باشد
 در صورت رد الحاق از سوي شوراي نگهبان، اليحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام :شجاعي گفت

  .آنم آه الحاق به آنوانسيون با شروط تعيين شده پذيرفته شود رود و تصور مي مي
تصويب الحاق به آنوانسيون نه فقط به مصلحت زنان بلكه براي استفاده از اصول : وي در پايان تاآيد آرد

  .ر حاضر، توسعه روابط، معرفي جايگاه برتر زن در دنيا و به مصلحت آلي نظام استپذيري در عص رقابت
 انتهاي پيام

  
  نمايندگان مجلس در قيامت جواب خدا را چه خواهند داد : آيت اهللا امنيني

  2003  اوت 8 -1382  مرداد17جمعه 
گان در مصلي اين شهر نماز جمعه اين هفته شهر قم به امامت آيت اهللا اميني نايب رئيس مجلس خبر

  .برگزار شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اميني با اشاره به اين مطلب آه مفاد آنوانسيون رفع 

بسياري از مفاد اين پيمان : خواهد، گفت  تبعيض از زنان تساوي آامل زنان و مردان در آليه حقوق را مي
رو   مي است آه به همين دليل با مخالفت مراجع تقليد روبهمخالف نص صريح قرآن و ضروريات فقه اسال

  .شد
دانم نمايندگان مجلس آه خود مسلمان هستند و بايد مدافع احكام   من نمي: وي در ادامه متذآر شد

اند و در قيامت جواب خدا را چه خواهند داد و آيا   شريعت باشند با چه مجوزي اين قانون را تصويب آرده
  .وع مهمي را فراموش خواهند آردمردم چنين موض

اگر هدف : نايب رئيس رئيس مجلس خبرگان با اشاره به اهداف نمايندگان از تصويب اين مصوبه گفت
نمايندگان دفاع از حقوق زنان بوده است، الحاق به آنوانسيون نه تنها مشكالت را حل نخواهد آرد بلكه 

  .باعث افزايش مشكالت خواهد شد
هايي را داده است ولي در عوض بنياد خانواده را متزلزل   اين آنوانسيون به زنان آزاديالبته : وي افزود

ساخته و آمار طالق را افزايش داده است و اگر هدف آنها آم آردن فشارهاي بين المللي و حضور در 
ها فشارها را آم   مجامع جهاني است بايد بدانند آه تجربه ثابت آرده است آه اين عقب نشيني

رو   خواهد آرد مثل بعضي از آشورهاي اسالمي عضو اين آنوانسيون آه با مشكالت زيادي روبهن
  .اند  شده

آنها تساوي زن و مرد : خواهند، گفت  وي با اشاره به اينكه اعضاي آنوانسيون تصويب صوري آن را نمي
مي باشيد فشارها ادامه را خواستارند حال اگر شما آنوانسيون را امضا آنيد ولي پايبند به شرايع اسال

  .خواهد يافت
هاي طوالني نياز دارد و در اين   آيت اهللا اميني با اشاره به اين مطلب آه بررسي تأمل اين پيمان به بحث

از شوراي محترم نگهبان آه ضامن اسالمي پس قوانين است جدًا : فرصت آوتاه امكان آن نيست،افزود
ي و حقوقي موارد مخالف شرع را آشكار سازند و در اختيار خواستاريم با انجام آار آارشناسي فقه

  .مردم شريف ايران قرار دهند
در اين جلسه : همچنين خطيب جمعه قم با اشاره به ديدار مقام معظم رهبري با مسئوالن نظام گفت

مقام عظماي واليت سخنان . مفصل آه تشكيل آن در اين شرايط حساس بسيار ضروري و الزم بود
اي فرمودند و براي وضع موجود و آينده نظام توصيه و رهنمودهاي خوبي    و اميدوار آنندهارزشمند
ها اميدواريم     اند مخصوصًا در رابطه با ايجاد اشتغال آاهش تورم بهبود وضع آشاورزي تعديل ثروت  داشته

ها   به اين توصيهها اميدواريم آه گوش شنوايي باشد و مسئوالن محترم   آه گوش آشاورزي تعديل ثروت
 پايان پيام. عمل آنند تا شاهد بهبود اوضاع باشيم

  
  نقدي بر حق شرط در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 

   1382 مرداد ماه 16 پنج شنبه -جاجم آنالين -زهرا آيت اللهي عضو هيات علمي دانشگاه تهران
محو کليه اشکال تبعيض «انسيون  هيات دولت جمهوري اسالمي ايران الحاق به کنو1380در آذرماه 
  .را با قرار دادن شروطي تصويب کرد» عليه زنان

 در جلسه اي که به رياست حجت االسالم والمسلمين 1376شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال (
خاتمي تشکيل شده بود ، به دليل ماهيت و آثار فرهنگي ، با الحاق به اين معاهده ، ولو به صورت 

الحاق جمهوري اسالمي «: متن مصوبه هيات دولت به اين شرح است ). ت کرده بودمشروط مخالف
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منوط به برقراري تحفظات و شرايط زير نسبت » محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان«ايران به کنوانسيون 
  :به کنوانسيون مذکور توسط دولت جمهوري اسالمي ايران است 

ون مذکور را در مواردي که با شرع مقدس اسالم مغايرت جمهوري اسالمي ايران مفاد کنوانسي: الف 
  .نداشته باشد، قابل اجرا مي داند

 اين کنوانسيون درخصوص حل و 29جمهوري اسالمي ايران خود را موظف به اجراي بند يک ماده : ب 
 بر اين کنوانسيون مشتمل. فصل اختالفات داوري و يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري نمي داند

محو هرگونه تمايز، » محو تبعيض عليه زنان« ماده است مقصود ماده اول از عبارت 30يک مقدمه و 
استثناء يا محدوديت براساس جنسيت است و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوي زنان و مردان در تمامي 

مواد يکم تا شانزدهم الزم به ذکر است که محتواي اصلي اين کنوانسيون در . زمينه ها تاکيد فراوان دارد
گنجانده شده است و بيشترين حق شرط جمهوري اسالمي ايران نيز بر مواد فوق است ؛ زيرا اين مواد 

 آيه قرآن کريم ، صدها مساله فقهي ، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، قانون 20با بيش از 
  .اردمجازات اسالمي و قانون کار جمهوري اسالمي ايران آشکارا تعارض د

  
  مباني و اصول کنوانسيون 

  .قوانين و مقررات هر کشوري تجلي و مصداق مباني و اصول حاکم بر آن جامعه است
از آنجايي که مباني فکري حاکم بر کشورهاي غربي و سازمان هاي بين الملل مبتني بر اومانيسم و 

است که با مباني فکري و اصول ليبرال است ، تمام مقدمه و مواد کنوانسيون ، مبتني بر اين طرز تفکر 
حاکم بر کشورهاي اسالمي تفاوتي چشمگير دارد؛ بنابراين قوانين و مقررات اين کشورها با مفاد 

و نه تنظيم روابط حقوقي عادالنه متناسب با (تاکيد بر تساوي زنان با مردان . کنوانسيون مطابقتي ندارد
يکي از مباني فکري حاکم بر ) ع محروميت از آنانواقعيات و نيز حفظ ارزشهاي زنان با تاکيد بر رف

کنوانسيون است که در اعالميه حقوق بشر نيز وجود دارد و به دليل بيگانگي آن با ارزشهاي ديني ، 
نمونه هايي از . کشورهاي اسالمي را بر آن داشت تا به تدوين اعالميه حقوق بشر اسالمي اقدام کنند

  :و ديدگاه اسالم را مي توان چنين برشمرد تعارضات محتوايي بين کنوانسيون 
با اعتقاد به اين که اعالميه جهاني حقوق بشر اعالم مي دارد «:  در مقدمه کنوانسيون آمده است -1

که کليه افراد بشر مجاز به استفاده از کليه حقوق و آزادي ها بدون هيچ گونه تمايزي ازجمله جنسيت 
دول عضو کليه اقدامات الزم را به عمل مي آورند تا اجراي « : نيز بيان شده3و در ماده » مي باشند

» .حقوق بشر و بهره مندي آنها از آزادي هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان تنظيم شود
کشورهاي اسالمي در اعتراض به تفسير آزادي هاي اساسي انسان در اعالميه جهاني حقوق بشر، 

نساني در محدوده رعايت حقوق مادي و معنوي ديگران و حفظ معتقد به آزادي ا: عنوان کردند که 
حال آن که اعالميه حقوق بشر تنها محدوده آزادي را . کرامت خود و ساير افراد و جامعه انساني هستند

و نه اوامر الهي که ضامن منفعت حقيقي افراد (حفظ حقوق و آزادي ديگران و متناسب با خواست مردم 
اين دو ديدگاه ، تفاوت هاي حقوقي متعددي است که از آن جمله به بند ب محصول . مي داند) است
حق مشابه در انتخاب «مي توان اشاره کرد که قائل به »  کنوانسيون محو تبعيض عليه زنان16ماده  

  .است» آزادانه همسر
  

آزاد هرچند اسالم حق مشابه در انتخاب همسر را مي پذيرد، ولي انتخاب همسر را بدين مفهوم ، 
ندانسته ؛ بلکه مقيد به قيودي کرده است ؛ ازجمله آن که زنان و مرداني که داراي دين يکسان 

نيستند، حق ازدواج با يکديگر را ندارند و اين امر به دليل حفظ کرامت فرد مومن و نيز حق فرزند در 
  .برخورداري از تعاليم متکامل والدين است

براي زنان روستايي مساوي با «: که دول عضو متعهد مي شوند  کنوانسيون آمده است 14 در ماده -2
در ديدگاه اسالمي هرچند . را فراهم سازند» مردان روستايي امکان شرکت در کليه فعاليت هاي جامعه

زنان تشويق به مشارکت اجتماعي شده اند ، ولي برخي فعاليت هاي اجتماعي اساسا غيرمجاز 
فعاليت اجتماعي اي که به مصلحت فرد يا جامعه نبوده .  منع شده اندشمرده شده و زنان و مردان از آن

  .باشد ، ممنوع است» زندگي در جامعه اي پاک از مفاسد اخالقي«و مخل به حق 
دول عضو وظيفه دارند اقدامات الزم را براي برخورداري «:  کنوانسيون آمده است 13 در بند ج ماده -3

کت در رشته هاي مختلف ورزشي و زمينه هاي زندگي فرهنگي يکسان زنان و مردان به منظور شر
ولي مطابق اعالميه حقوق بشر اسالمي ، براي حفظ سالمت اخالقي فرد و جامعه . »فراهم آورند

  .برخي اشکال و شيوه هاي ورزشي و يا مواردي از زمينه هاي زندگي فرهنگي منع شده است
  

قص که محرک و برانگيزاننده شهوات جنسي است و از مثال اختالط در برخي ورزشها همچون شنا و ر
  .جمله زمينه هاي زندگي فرهنگي به حساب مي آيد، ممنوع اعالم شده است

زنان مساوي با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه «:  کنوانسيون عنوان شده 11 در بند ج ماده -4
هر انساني آزادي انتخاب «: مي عنوان شده  اعالميه حقوق بشر اسال13؛ حال آن که در ماده »را دارند

را دارد؛ به گونه اي که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه ) و نه هر حرفه و پيشه اي(کار شايسته 
قابل توجه است که در غرب ، روسپيگري نوعي حرفه محسوب مي شود و منع قانوني . »برآورده شود

  . پيگرد قانوني داردندارد ؛ حال آن که در اسالم جرم محسوب شده و
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 براي بهبود وضعيت زنان ، فقط احقاق حقوق مادي آنان راهگشا نيست ؛ زيرا زنان بجز منافع زودگذر -5
براي تحقق «: در اعالميه حقوق بشر اسالمي آمده است . دنيوي ، به منافع پايدار اخروي نيز نياز دارند

جمله پاسداري از دين ، جان ، خرد، ناموس ، اموري که در شريعت جاودان اسالمي نيز آمده است از 
مال ، نسل و ديگر امتيازات ، چون جامعيت و ميانه روي در کليه مواضع و احکام اين شريعت ، معنويات و 
ماديات را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد 

تلفيقاتي به وجود آورد و معيارهاي قسط را ميان طرفهاي ذي ربط و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي 
در مقدمه کنوانسيون ، نقش مادري زنان در زايمان . »برقرار کرد تا اين که نه طغياني باشد و نه زياني

  .آنان لحاظ شده و تربيت کودکان ، مسووليتي مشترک بين زن ، مرد و جامعه ذکر شده است
  

المي مسووليت پدر و جامعه را در رشد و تربيت کودک ناديده نمي گيرد ، ولي گرچه آيات و روايات اس
نقش مادران را چنان پررنگ مي بيند که زنان به واسطه مادري ، از حقوق ويژه برخوردار مي شوند و به 

  .شرافتي نايل مي شوند که بهشت در زير پاي آنان جاي مي گيرد
جاد مساوات بين زنان و مردان ، در امر آموزش براي بهره برداري از  کنوانسيون ، بر لزوم اي10 در ماده -6

اين ابزار مناسب به منظور رفاه اقتصادي و مادي تاکيد شده است ؛ اما در متون اسالمي ، علم نافع به 
  .تعبير شده است» بارقه الهي«و » ابزار هدايت«، » نور«
  

يش مادري را ايجاد مي کند ؛ ولي ارزش حقيقي آن بنابراين در ديدگاه اسالمي ، آموزش ، هر چند آسا
  .بدان سبب است که موجب تعالي معنوي افراد مي شود

 به موضوع حق زن در پيشگيري از بارداري 16 و بند ه ماده 14 ، بند ب ماده 12 و ماده 10 بند ح ماده -7
 ماده هم به حق زن در و برنامه ريزي خانواده پرداخته ؛ ولي در کل کنوانسيون حتي يک بند از يک

برخورداري از عفت ، حيا و صفاي باطني اشاره نکرده است ؛ آنچه قرآن در موارد متعدد ، از جمله در 
نکته قابل تامل آن که در موارد مختلف کنوانسيون وظايف . بر آن تاکيد دارد) س(ماجراي حضرت مريم 

زنان و مردان جامعه (ردان در جامعه تامين شود دولتها را ايجاد شرايطي مي داند که رفاه مادي زنان و م
؛ در حالي که توجهي به حق معنوي افراد جامعه نشده )خوب بخورند، خوب بياشامند و خوب لذت ببرند

  .است
  

بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وري 25شانزده ماده کنوانسيون که به بحث حقوق زنان پرداخته ، 
صادي است تاکيد کرده است ؛ در حالي که حتي در يک ماده نيز به حقوق که همان رسيدن به رفاه اقت

  . معنوي و اخالقي زنان جامعه اشاره نکرده است
 تفکر اومانيستي حاکم بر کنوانسيون موجب شده که بر استقالل فردي زن در کانون خانواده شديدا -8

فردي اعضاي خانواده ، قوانين تاکيد شود؛ حال آن که در ديدگاه اسالم ، همزمان با حفظ حقوق 
: گسترده اي براي پيوند مستحکم اعضاي خانواده وجود دارد؛ از جمله مي توان اين امور را برشمرد

، وجوب تمکين جنسي زن ، ) همچنين زکات فطره(وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر، 
مهريه به زن ، نقش خانواده زن و ، پرداخت ) مبيت و مضاجعت(وظيفه مردان در حق همبستري زنان 

، حمايت ) حضور دو داور از بستگان مرد و زن هنگام اختالف خانوادگي(شوهر در استحکام بنيان خانواده 
، رعايت احکام عده پس ) لزوم رضايت پدر در ازدواج دختر براي رعايت مصلحت دختر(پدر در ازدواج دختر 

وع در عده طالق رجعي ، وجوب امر به معروف و نهي از منکر از جدايي از شوهر و قوانين مربوط به رج
وجوب احترام دختران از سوي پدر و مادر ، وجوب احترام به » قواانفسکم و اهليکم نارا«در کانون خانواده 

مادران ، وجوب پرداخت نفقه اقارب ، ديه عاقله در قتل غيرعمد، وجوب صله رحم موضوع پيوند اعضاي 
م از چنان اهميتي برخوردار است که حتي پس از مرگ فردي از خانواده ، ساير اعضا در خانواده در اسال

  . مسوولند) پرداخت ديون ، قضاي نماز ، روزه و حج واجب(تکفين و تدفين و نيز قضاي تکاليف واجب او 
  .تاکيد شده است» احترام به حق حاکميت ملي« در مقدمه کنفوانسيون بر -9
  

لي آن است که تدوين قانون بر مبناي اعتقادات مردم آن کشور باشد؛ نه آن که الزمه حق حاکميت م
به يقين هيچ . ديگران قوانيني را وضع کنند و دولتها براساس آن ، قانون اساسي خود را تغيير دهند

کشوري در جهان هنگام تدوين قوانين داخلي قصد ظلم به زنان را ندارد؛ بلکه فقط تفاوت در نگرشها، 
  .ر به تدوين قوانين متفاوت در مساله زنان شده استمنج

  
آيا دليل موجهي بر برتري کنوانسيون نسبت به قوانين الهي در مسائل زنان وجود : بنابراين بايد پرسيد

با (به چه دليل قانون الهي را که بر نقش محوري زن در خانواده و تربيت نسلي سالم و صالح ! دارد؟
بر نقش اساسي مرد در امور اقتصادي و سرپرستي خانواده تاکيد دارد، و ) حفظ نقشهاي اجتماعي

  .الگوي مطلوب به حساب نياورده و تساوي زن و مرد در همه نقشها را جايگزين آن کنيم؟
 از آنجا که قوانين اجتماعي براساس نتايج تجربي و مثبت پديده ها به وجود مي آيد ، قانون -10

، برحسب کدام تجربه مثبت شکل گرفته است؟ در کشورهايي که قوانين مساوات کامل زنان با مردان 
آنها در پي ايجاد اين مساوات بوده است ، نتايج تجربي اجراي اين قوانين چيزي نيست که ديگران را 

امروزه غرب در اجراي الگوي تساوي کامل زنان با مردان ، شاهد . بتوان به تبعيت از آن تشويق کرد
  .ليه زنان ، بويژه خشونت جنسي در محل کار استخشونت گسترده ع
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گسترش روزافزون انحالل خانواده ها ، افزايش خانواده هاي تک والديني ، کاهش روزافزون ازدواج و 

گسترش وسيع روابط جنسي نامشروع ، سقطجنين هاي مکرر ، گسترش بزهکاري جوانان ، 
روحي زنان و تنهايي و افسردگي روزافزون زنان پرخاشگري کودکان ، خالء معنويت شديد ، بحران هاي 
  انتهاي پيام .در جوامع غربي ، نتيجه حاکميت الگوي مذکور است

  
  اعترافهاي اجباري

  
  اعترافهاي اجباري و مشمئزآننده تلويزيوني در راه است

  1382  تير25 چهارشنبه  -تفسير سياسي، نوشته مهدي سامع  -جنگ صدا 
  

 رژيمهاي استبدادي در مورد زندانيان سياسي به آار مي گيرند، اعمال فشار يكي از روشهايي آه همه
  .براي به ندامت آشاندن و وادار آردن زنداني به اعتراف عليه خود در يك نمايش تلويزيوني است

. بدون شك رژيم جمهوري اسالمي را بايد سرآمد اين گونه نمايشهاي مشمئزآننده تلويزيوني دانست
ز جرم و جنايت رژيم واليت فقيه، افراد خبره اي همچون الجوردي و سعيد امامي با وحشيانه در تاريخ پر ا

  .ترين شيوه ها زندانيان سياسي را براي اجراي نمايش اعتراف عليه خود تحت فشار قرار مي دادند
 و تير ماه، اآنون يكبار ديگر دستگاه شكنجه و ارعاب رژيم به آار افتاده تا پس از خيزشهاي شبانه خرداد

  .تعدادي از زندانيان را براي اعتراف عليه خود به تلويزيون بياورد
يكي از «بر اساس خبري آه در هفته گذشته سايت رويداد وابسته به جبهه مشارآت منتشر آرد 

 همين سايت از. »گيري را برعهده دارند هدايت پروژه اعتراف» سعيد امامي«مديران اطالعات در دوره 
 سايت امروز وابسته به بنابر اطالعات.  استگيري خبرداده در پروژه اعتراف» ميثم« به نام نقش فردي

بوده آه در دوره معاونت وي در وزارت اطالعات » سعيد امامي«همكاران «از » ميثم«، سعيد حجاريان
 76سال اهللا منتظري در  مسئوليت اطالعات قم را برعهده داشته و نقش اصلي را در حمله به بيت آيت

  ».دار بوده است عهده
و به وسيله همكاران سعيد امامي مثل حسين » بيت رهبري«  تير سايت دريچه آه زير نظر 22روز 

آه آنهم وابسته به عوامل » گويا به اضافه يك« شريعتمداري هدايت مي شود از قول يك سايت 
محسن سازگارا «: ده و مي نويسداطالعاتي رژيم است اطالعاتي در مورد پروژه اعتراف گيري منتشر آر

و ساير دگر انديشان بازداشت شده در جريان اغتشاشات اخير اعترافات جالب و قابل توجهي آرده اند 
آه عمق خيانت مدعيان افراطي اصالح طلبي را نشان مي دهد در جريان اين اعترافات تكان دهنده آه 

طات با خارج از آشور و نقش افرادي مانند بهزاد نبوي با ابراز ندامت آنها توام مي باشد به يك سري ارتبا
، محمد رضا خاتمي، محمد نعيمي پور، سعيد حجاريان ، مصطفي تاج زاده و محسن آرمين در 

قرار است فيلم اعترافات آنها در اواخر هفته . هماهنگي با ضد انقالب خارج از آشور اشاره شده است 
زان اعترافات به اندازه اي است آه تحت هيچ شرايطي در اثر مي. آينده از شبكه سوم سيما پخش شود

جو سازي و غائله آفريني افراطيون قابل آتمان و چشم پوشي نبوده و براي عناصري آه به عنوان آمران 
و عامالن بحرانها معرفي خواهند شد راهي جز دست زدن به اقدامات هرج و مرج طلبانه باقي نخواهد 

رخي تصاوير و صحنه هاي محفلي افراطيون و برخي مالقاتهاي آنها با بيگانگان در در اين فيلم ب. ماند 
  ».خارج از آشور به نمايش در خواهد آمد

بدين ترتيب بازجوها و شكنجه گران رژيم مي خواهند در اين نمايش مسخره خيزشهاي شبانه آه اوج 
اديها و اعتراف آنندگان عليه خود را وابسته تنفر و انزجار مردم ايران به تماميت رژيم بود را آار دوم خرد

  .به بيگانه اعالم آنند
بدون شك اين گونه نمايشهاي تلويزيوني هيچگاه با باور عمومي همراه نبوده و مجريان و طراحان آن 

با توجه به اين . همواره در رابطه  با قبوالندن اعترافات اجباري تلويزيوني به عنوان واقعيت ناآام بوده اند
واقعيت سوالي آه مطرح مي شود اين است آه اگر مردم به اين نمايشهاي مسخره باور ندارند، چرا 

  مزدوران امنيتي رژيم چنين پروژه هايي را طراحي و اجرا مي آنند؟
فعاالن سياسي و به خصوص جوانان فعال » اعتراف عليه خود«به گمان من مخاطب اصلي پروژه هاي 

آنان مي . به فعاالن سياسي است» مقاومت وجود ندارد« ساندن پيام هدف شكنجه گران ر. هستند
خواهند به فعاالن سياسي بگويند آه با وجود شالق و شكنجه هر آسي آه دستگير شود به همين 

سرنوشت خفت بار دچار مي شود و بنابرين نيروي مقاومت را در درون مبارزان سياسي از قبل سست 
  .آنند

ه به مقاومت و پايداري مي انديشند مي دانند آه همواره دژخيمان و شكنجه در مقابل همه آساني آ
گران داغ و درفش خود را به رخ مبارزان آشيده اند و  در همان حال با مقاومت ستايش برانگيز اآثر 

  انتهاي پيام .زندانيان سياسي روبرو شده و در عين حال تعدادي را با شكنجه به تسليم واداشته است
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مصاحبه مطبوعاتي دانشجويان بازداشت شده در اعتراضات اخير، با حضور خبرنگاران، ديروز در محل 
  .زندان اوين برگزار شد

بود، به طرح  نفر از دانشجويان آه طبق نامه مقام معظم رهبري شرايط آزاديشان فراهم شده 7
  .هاي خود پيرامون وقايع اخير پرداختند  ديدگاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در ابتداي اين جلسه يكي از مسئولين روابط عمومي 
دادستاني، با بيان اين مطلب آه اين مصاحبه مطبوعاتي به صورت داوطلبانه برگزار شده است و 

ند آه به سواالت مطرح شده از سوي خبرنگاران پاسخ ندهند، آزادي دانشجويان حاضر مختار هست
  .دانشجويان حاضر را به آنها تبريك گفت

در ادامه، مرتضي صفايي دانشجوي مترجمي زبان اسپانيا دانشگاه عالمه طباطبايي با بيان اين مطلب 
من ايران و : ام، گفت  ادهآه به عنوان يك دانشجو بنا به داليل خاص خودم يكسري اقداماتي را انجام د

دانم آه اگر خود ما پاد زهر آفات آن را توليد آنيم، مطمئنًا به حفظ و   دانشجو را به مثابه پيكري مي
  .ايم  سربلندي آن آمك آرده

اي باشد   ها براي دانشجويان و تمامي مجريان نظام يك پروسه  اميدوارم تجربه اين ناآرامي: وي ادامه داد
  .  به سوي عقالنيت برداريمآه همه گام 

انتقادي آه از برخي : آند، اظهار داشت  صفايي با بيان اين مطلب آه هدف وسيله را توجيه نمي
من به تمام دانشجويان . آردند  دانشجويان دارم اين است آه نبايد فحاشي را وارد عرصه انتقاد مي

  .ه آردآنم آه انتقاد را با ابزار ناپسنديده نبايد همرا  عرض مي
معتقدم آه با توجه به شرايط پيش آمده و با توجه به نامه مسئولين به مقام رهبري، قوه : وي افزود

  .مخلصين و مصلحين بر قوه مغرضين چربيد و برتري پيدا آرد
بايد ساز و آارهاي انتقاد دموآراتيك به دانشجويان داده شود و : صفايي خطاب به مسئولين نظام گفت

  .ويم آه جريان دانشجتويي هيچ اشتراآي با اپوزسيون خارجي نداردگ  به جرأت مي
ميثم رشيدي، دانشجوي اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه جلسه به تشكر از زحمات آقايان ابوترابي و 

دانشجوياني آه در : قمي و تشكر از مقام معظم رهبري به دليل آار خيرانديشانه و به نفع نظام گفت
اخير بودند، قصد براندازي نداشتند و بدنبال دموآراسي ديني و تحقق اهداف آن صف اول اعتراضات 

  .بودند
ترين   اشتباه آساني آه اين قضيه را به تشنج آشيدند ان بود آه براي اعتراض، نادرست: وي ادامه داد

  . روش ممكن را انتخاب آرديم
راي بهتر شدن وضع مملكت هر وي ضمن بيان اين مطلب آه جريان دانشجويي آشور حاضر است آه ب

ما نسبت به نيروهاي اپوزسيون خارج آشور، موضع تقابلي داشته و : آاري را انجام دهد، تصريح آرد
ها با پيشينه   گوئيم، چرا آه با توجه به ايدئولوژي و طرز تفكر آنها، اين گروه  هيچ وقت به آنها لبيك نمي

  .تاريخي و ديني ما همخواني ندارند
 وحدت با بيان   ري نسب، دانشجوي پزشكي دانشگاه شيراز و عضو شوراي مرآزي دفتر تحكيمرضا عام

اي است آه توسط دفتر تحكيم وحدت با هماهنگي من خطاب   اتهام من نامه: موارد اتهامي خود، گفت
هايم در   هاي مطبوعاتي و بخشي از فعاليت  به دبير آل سازمان ملل نوشته شد و مجموعه مصاحبه

  .جموعه دفتر تحكيم، بوده استم
بنده نسبت به اتهامات خيلي فكر آردم و با توجه به گفتگوهايي آه با آارشناسان : وي ادامه داد

  .اي آه به يك نهاد خارج آشور نوشتم، اشتباه بوده است  ام آه نامه  ام، پذيرفته  ام داشته  پرونده
تيم آه مشكالت آشور را به خارج ارجاع دهيم، وي با بيان اين مطلب آه ما در اين نامه قصد نداش

ليكن . دليل نوشتن اين نامه، عصبيتي بود آه در مجموع جريان دانشجويي وجود داشت: گفت
اين نامه به نوعي تبعاتي را متوجه مجموعه نظام آرد . استنادات ما در نامه غير دفاع و غير مستند بود

  .ه جريانات مخالف نظام قرار گرفتآه مورد تأييد ما نبود و مورد سوء استفاد
مجموعه جريان دانشجويي بايد يك جريان مستقل باشد و نبايد وارد منازعاتي بشود : وي در ادامه گفت

  .هاي سياسي است  آه دعواهاي احزاب و گروه
به نظر بنده يك نقد بزرگ متوجه دفتر تحكيم وحدت اين بود آه جريان دانشجويي بايد : وي تصريح آرد

بايست از موضع آالن و خود   آرد مي  نمود و اگر نقدي را مطرح مي  ورت يك جريان مستقل عمل ميبص
  .دانشگاه آنرا بيان آند

وي با اشاره به مواضع دفتر تحكيم وحدت در قبال مسائلي از جمله رفراندوم آزمايشي در سطح 
در ارتباط . تأثر از برخي احزاب بود مباحث مطرح شده در آن مقاطع م  :دانشگاه و دادگاه نظر سنجي گفت

نزديك با جبهه مشارآت اين آار انجام شد، هر چند آه موضع دفتر تحكيم در دي ماه سال گذشته دوري 
  .هاي قدرت بود  از قدرت و سهم خواهي آرسي

عامري نسب با بيان اين مطلب آه برخورد قوه قضائيه با دانشجويان بازداشت شده، برخوردي قابل دفاع 
  . روز بازداشت خود، برخورد بازجوها و آارشناسان پرونده خوب بود30در اين مدت : است، گفت

ممكن است آه آسي آه از پشت . گويم آه به نوعي تعريف آرده باشم  اينها را نمي: وي تصريح آرد
نم و اين يك آند بگويد آه در اين مدت، باعث شده آه من اينگونه اقرار آ  ها دارد قضاوت مي  اين دوربين

  .ها، موضع خواهم گرفت  پروژه است، اما اينگونه نيست و در مقابل اين گونه حرف
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از برخورد قوه قضائيه با دانشجويان معترض خوشحالم و باالترين محبت آزادي : عامري نسب گفت
از ما دانشجويان است و اميدواريم آه در روند پرونده هم دانشجويان تبرئه شوند، چرا آه هيچ آدام 

  .خواست ما انتقاد در بستر قانوني است. اند  دانشجويان نيت مغرضانه نداشته
ايم آه اين اعتراضات بايد وجود داشته باشد   ايم و تأآيد آرده  قبًال گفته: وي در پايان خاطر نشان ساخت
  . بايست تسهيل شود آه شاهد چنين قضايايي نباشيم  و مجاري اعتراضات قانوني مي

مه مصاحبه مطبوعاتي دانشجويان، عبداهللا مؤمني دانشجوي آارشناسي ارشد جامعه شناسي در ادا
عالمه طباطبايي و دبير شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت با بيان موارد اتهامي خود از جمله اقدام عليه 

 به آنم آه  بنده اعالم مي: هاي گذشته، گفت  امنيت ملي از طريق شرآت در اغتشاشات در ناآرامي
سمت دبير دفتر تحكيم وحدت و هم به عنوان دانشجو، موضع من اين بوده است آه از آش دادن به اين 

ها و التهابات اجتناب شود و عقالي جريان دانشجويي بايد همواره در صدد اين باشند آه به   ناآرامي
  .عنوان يك بازدارنده عمل آنند

ام آه    مدت بازداشت به آارشناسان پرونده گفتهوي در ادامه ضمن ذآر اين مطلب آه در طول اين
در مورد عملكرد و مواضع دفتر تحكيم وحدت بايد بگويم آه : ام، گفت  ها نداشته  نقشي در اين ناآرامي

موضع دفتر تحكيم وحدت در قبال دوري از قدرت بسيار مورد استقبال دانشجويان قرار گرفته است و به 
  .معطوف قدرت فاصله گرفتنوعي از عملكرد شبه حزبي و 

شود آه دفتر تحكيم وحدت   گاهًا در بررسي مواضع دفتر تحكيم وحدت اينطور برداشت مي: وي ادامه داد
خواهد روياروي حاآميت بايستد، فعاليت   به عنوان يك جريان تهديد آننده قدرت و جرياني آه مي

 اجتماعي و سياسي به اين تجربه آند، ليكن مشخصًا در اين مدت بازداشت به لحاظ شخصي و  مي
  .ام آه جريان دانشجويي بايد قدرت را محدود آند و نه اينكه آنها را تهديد آند  رسيده

اگر جريان دانشجويي رفتارش را در اين چارچوب تنظيم آند، جريان دانشجويي : مؤمني تصريح آرد
  .باشد  يقت جويي، قابل انطباق ميهاي اصيل چون آزادي، آرمان خواهي و حق  خواهد بود آه با ويژگي

علت اصلي شكل گيري اين : هاي اخير گفت  دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت در تشريح علل ناآرامي
ها بوده   گيري اعتراضات در درون دانشگاه  ها نبود مجراها و ساز و آارهاي قانوني براي شكل  ناآرامي
  .است

ماه شكل گرفت، لمپنيزيسم سياسي بر آن حاآم بود، هم از حرآاتي آه در طول خرداد : وي تصريح آرد
طرف حمله آنندگان به دانشجويان و هم از طرف جريان دانشجويي معترض و معتقدم آه بايد 

  .آارهايي انديشيده شود آه دانشجويان بتوانند اعتراضات قانوني خود را بيان آنند  راه
 اعتبار و قدرتمندي يك نظام سياسي اين است آه هاي  مؤمني با بيان اين مطلب آه يكي از شاخصه

شناسم   تا جائيكه دانشجويان را مي: ها معترض باشند و انتقاد آنند، گفت  دانشجويان، احزاب و گروه
  .هاي انقالب و نظام وفا دارند و مشكلي با نظام ندارند  همه آساني هستند آه به آرمان

اميدوارم آه : به تدبير ايشان و زحمات آقايان ابوترابي گفتوي با تشكر از مقام معظم رهبري با توجه 
  .مقدمات آزادي ديگر دانشجويان دربند فراهم گردد

و برشمردن ................ مهدي شيرزاد، دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه تهران با تالوت سوره 
ويم و از تجربه زندان دهم آه متفاوت از دوستان سخن بگ  من ترجيح مي: موارد اتهامي خود، گفت

  .بگويم
ام و    خرداد نقشي نداشته20ام و در قضاياي   هيچ يك از موارد اتهامي خود را نپذيرفته: وي تصريح آرد

  .ام  هايم درباره آنها توضيح داده  مفصًال در بازجويي
الها من شما را به در زندان دل تنگ بودم و رو به قبله خطاب به ذات احديت گفتم، بار : شيرزاد ادامه داد

ام و چگونه است آه رضا دادي آه اين بار تو را از راه قهر و خشمت   جز رفعت و رحمت نشناخته
  .آزاديمان را اعالم آردند  يك ساعت به طول نيامد آه به ما خبر . بشناسمت

جريان عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با اشاره به حرآات 
توان به نتيجه   هايي وجود داشته باشد، ليكن با تندروي نمي  ممكن است آه تندروي: دانشجويي گفت

بر و   رسيد و حرآت ملت ما به سوي آزاديخواهي، عدالت خواهي و تحقق مردمساالري يك حرآت زمان
  .شود  ها مي  تدريجي است و آم صبري دانشجويان به لحاظ شرايط سني، موجب برخي تندروي

خواهد موفقيتي داشته باشد به ناچار بايد به لحاظ تئوريك و   جنبش دانشجويي اگر مي: وي تصريح آرد
  .علمي خود را قوي آند

زنم آه   حدس مي: ام، گفت  شيرزاد با تصريح اين مطلب آه به عنوان يك دانشجو در اينجا حاضر شده
آنم آه من به عنوان صنعت دانشجو اينجا   بواسطه پدرم، سواالتي داشته باشيد ليكن تأآيد مي

  . حاضرم
در ادامه جلسه احمد آريمي دانشجوي ادبيات فارسي دانشگاه تهران ضمن اشاره به موارد اتهامي و 

صحبت خاصي ندارم اما انتقاد من اين است آه به هيچ وجه، آارم اقدام : زمان دستگيري خود، گفت
  .ترين عامل در اغتشاشات بود  نفي دانشگاه اصليعليه امنيت ملي نبوده است و شوراي ص

هاي آوي پخش آردند آه وقتي دانشجويان آنها را   آن شب بيانيه تند و شديدي را در اتاق: وي ادامه داد
  .خواندند و آساني از قشر آارگر بودند، خونشان به جوش آمد

ولين با حال و هواي آوي آشنا آريمي با انتقاد از مسئولين آوي دانشگاه و بيان اين مطلب آه مسئ
گويند بيرون رويم و   شوند و مي  افتد، دانشجويان جمع مي  وقتي اتفاق در آوي مي: هستند، گفت

  .اعتراض خودمان را زودتر نشان دهيم
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ايم آه به چه نحو   در مطبوعات، مدام حرف از توسعه سياسي است ولي هنوز نفهميده: وي تصريح آرد
  .نيماعتراض و انتقاد آ

هاي ايرنا، ايلنا، ايسنا، خبر دانشجو، فارس،   در انتهاي اين مصاحبه مطبوعاتي آه خبرنگاران خبرگزاري
واحد مرآزي خبر و شبكه خبر حضور داشتند، برخي خبرنگاران در قالب سواالتي از دانشجويان حاضر در 

ن در اين جريان و مواضع دفتر مورد نقش اپوزسيون خارج از آشور در جريان دانشجويي و دخالت بيگانگا
دفتر تحكيم وحدت در مورد : تحكيم، مؤمني دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت در پاسخ گفت

هاي خود اعالم آرد آه آساني آه آلوده و با خيال راحت در خارج از آشور در   هاي اخير در بيانيه  ناآرامي
رفتار غير مسئوالنه خود مردم را به تنش دعوت اند و به دنبال اين هستند آه با   بالش راحت لم داده

  .آنند، به اين رفتارها انتقاد اساسي داريم
جنبش دانشجويي به نمايندگي از : صفايي نيز در قسمتي ديگر در پاسخ به اين سواالت تصريح آرد

واهيم بخش بزرگي از جامعه ايران انتقادات سياسي زيادي دارد، ليكن به هيچ وجه تريبون بيگانگان نخ
  .شد

 دقيقه 10قابل ذآر است در ابتداي اين جلسه از حضور عكاسان محل جلسه جلوگيري شد و تنها در 
  پايان پيام. آخر جلسه، اجازه ورود به عكاسان داده شد

  
  'همه دانشجويان اظهار ندامت کرده اند'

  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -بي بي سي 
 وضعيت دانشجويان بازداشت شده در جريان نا آرامی های  ، برای پيگيری منتخب مجلس ايران کميته

هفته های قبل، شامل دو نماينده محافظه کار و دو نماينده اصالح طلب، با ارائه گزارشی اعالم کرد که 
  ."مورد اذيت و آزار قرار نگرفته و همگی اظهار ندامت کرده اند"دانشجويان در طول دوره بازداشت 

اهللا کيان  فرد، اسد رش که روز پنجشنبه هفتم اوت منتشر شد، توسط سيدمحمدحسن ابوترابی اين گزا
 فراهانی و سيد محمد ميرمحمدی، نمايندگان منتخب رييس مجلس تهيه شده  ارثی، محسن صفايی 

  .است
اين هيات پس از آن تشکيل شد که خانواده دانشجويان بازداشت شده اعتراض هايی را نسبت به 

  .وشت بازداشت شدگان و نحوه برخورد با آنها مطرح کرده بودندسرن
خانواده برخی بازداشت شدگان تا چندين روز از محل نگهداری آنها اطالعی نداشتند و اجازه مالقات نيز 

  .به آنها داده نمی شد
 مالقات اکنون هيات نمايندگان مجلس در گزارش خود اشاره کرده که تمامی کسانی که در زندان با آنها
  .کرده اند از وضع زندان و نحوه برخورد بازجويان با آنها راضی بوده اند و از کرده خود نيز پشيمانند

) 209بند (در اين گزارش نوشته شده که تنها يک دانشجو ادعا کرده بود در يکی از بندهای زندان اوين 
 بر اين قضيه نيافته و ساير که به بند امنيتی مشهور است با وی بدرفتاری شده اما هيات شاهدی

  . دانشجويانی که در بند مذکور نگهداری می شده اند اين موضوع را تکذيب کرده اند
  هدف کميته چهار نفره

شدگان دانشجو در  آگاهی از وضعيت، شرايط و تعداد بازداشت "اين کميته که ماه قبل و با هدف 
طيف فضای سياسی با شفاف سازی و زدودن راستای حراست از حقوق متهمين، حفظ منافع ملی و تل

  .تشکيل شده بود، در گزارش خود اشاره ای به تعداد دانشجويان بازداشت شده نکرده است" غبار ابهام
در عين حال يکی از داليل تشکيل اين هيات، اعتراض تعدادی از نمايندگان به شايعاتی درباره تحت 

رفتن اعتراف عليه نمايندگان اصالح طلب مجلس بود فشار گذاشتن دانشجويان بازداشت شده برای گ
  .که در گزارش مذکور اشاره ای به وجود يا عدم وجود چنين اعتراف هايی نيز نشده است

در گزارش هيات مذکور از همکاری سعيد مرتضوی، دادستان تهران، با اعضای هيات سخن گفته شده و 
دو مرحله با آنها مالقات و مصاحبه صورت گرفت، کليه دانشجويان و متهمينی که در طی : "آمده است

هيچ گونه ادعايی مبنی بر اعمال فشار يا بدرفتاری از سوی بازجوها و مسوولين زندان و پرونده نداشتند 
  ."نمودند و بر حسن رفتار و سلوک مسوولين ذيربط تاکيد می 

ده که اظهارات آنها استماع دانشجويان بازداشت ش: "چهار نماينده مجلس در گزارش خود نوشته اند
داشتند توسط ضابطين   های اخير تاييد و يا اظهار می گرديد اکثرا حضور خود را در اغتشاشات و آشوب

رسمی دادگستری اتهامات آنها گزارش و احضار شده بودند و همگی با اظهار ندامت، خود را از اصحاب 
ب آن به دانشجويان نگران بودند و بر حقانيت و فتنه و آشوب مبرا و از اوضاع به وجود آمده و انتسا

مشروعيت نظام جمهوری اسالمی و ضرورت پاسداری از اصول و تحکيم پيوند ملت و دولت تاکيد 
  ."داشتند

  تشکر از بازداشت کنندگان
در خاتمه اين گزارش نيز از آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی که چند روز قبل بنا به درخواست 

ندگانش در دانشگاه ها به قوه قضائيه فرمان داد با دانشجويان برخورد آرامی داشته باشند و نماي
همينطور از قوه قضائيه، نيروهای امنيتی و انتظامی که دانشجويان را بازداشت کرده بودند، به خاطر 

  .رفتارشان در طول بازداشت قدردانی شده است
 تن از دانشجويان 9 گزارش نيز دادستانی تهران خبر از آزادی روز چهارشنبه، يک روز پيش از انتشار اين

) بزرگترين تشکل دانشجويی در ايران(بازداشت شده داد که تعدادی از آنها از سران دفتر تحکيم وحدت 
  .و يکی از آنان نيز پسر نماينده اصفهان در مجلس است
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ز اعضای جنبش های دانشجويی پيش از تشکيل اين کميته گروهی از نمايندگان مجلس که پيشتر ا
بوده اند در اعتراض به آنچه بازداشت غير قانونی و برخورد خشن با آنان می خواندند دست به تحصن در 

  .راهرو های مجلس زده بودند
روزنامه های تندرو مخالف اصالحات نظير کيهان اين نمايندگان را متهم به تهييج دانشجويان برای 

  . بودند برخی دانشجويان بازداشت شده به اين مساله اقرار کرده انداغتشاش کرده و مدعی شده
انتشار گزارش هيات چهارنفره در عين حال اعتراض برخی نمايندگان اصالح طلب را نيز بر انگيخته و آنها، 

 انتهاي پيام. اعضای اصالح طلب اين هيات را متهم کرده اند که تمام واقعيت ها را نديده اند
 
 
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه  -روزنامه اعتماد 

   عارف  برآناري  موضوع  عراق  خارجه ،وزارت1347 تير 25 \ 1968   ژوييه17   از آودتاي  پس  ماههاي در طول
 30در .  بود  داده  اطالع  ايران  دولت  را به  موضوع  نيز اين  در تهران  و سفير عراق  آرده  اعالم  داخلي را امري

 المحرر  چپي  دست  روزنامه  آه هنگامي.   شناخت  رسميت  را به  جديد عراق  رژيم  ايران  دولت1347تير 
   دست البكر در عراق  احمد حسن  در آودتاي  و تهران  ،واشنگتن  لندن  آه  داشت ،اعالم  بيروت ،چاپ
 19 \ 1963   فوريه8   از آودتاي البكر پس احمد حسن.  آرد  تكذيب ا بشدت ر  شايعه  اين اند،تهران داشته
 و   با نصير اميني  مفصلي  و مصاحبه  داده  نشان  ايران  به  نسبت  بسيار مساعدي  ، چهره1342  بهمن

  اعث او ب  رژيم  ضد آمونيستي جنبه.  بود  داده  انجام  و اطالعات  آيهان  ،خبرنگاران منصور تاراجي
جمهور  البكر ،رييس  احمدحسن  ژنرال1347 مرداد  روز اول.  بود  شده  رژيم  و بلندپايگان  شاه خشنودي

.  هستند  و دوستي  برادري  ويژه  روابط  داراي  وعراق  ايران  آرد آه  خود اعالم  مصاحبه ،در نخستين عراق
   سپهبد عبدالرحمن  آه  با ايران  عراق  حسنه ط رواب  نداشت البكر ميل  بسيار ،احمد حسن  داليل بنا به
   مرزي اروندرود،رودخانه.  شود  و اختالف ،ديگر بار دچار خدشه  داشت  آن  در برقراري  موؤؤري  نقش عارف

 1937   از انعقاد عهدنامه  آه سالي ويك  سي  در طول المللي  بين  قوانين  همه ،برخالف عراق. دو آشور بود 
   را به  عراقي  راهنمايان  آنها به هاي  و پرداخت  شط ها به  از ورود آشتي ،عوايد ناشي گذشت ي م1316 \

   مختلف هاي  و هزينه  شط  دايم  اليروبي  مصرف  عوايد به  قرار بود اين  آه در حالي.  بود  داده خود اختصاص
  ،ايران  قاسم  در دوران  با عراق يد ايران و برخورد شد  از اختالف پس. پرداختند،برسد  هر دو آشور مي آه
 آنند   را شخصاص هدايت  خرمشهر و آبادان  بندرهاي  عازم هاي  آشتي  افتاد آه  راهنماياني  فكر تربيت به

   اختالفات  نيز اين  عارف  مارشال در زمان. نياز شود  بي  عراقي  و راهنمايان  را از وجود ناخدايان و ايران
 بندر ماهشهر افتاد   به  نفت آشي  فكر لوله  به  ايران ،دولت  تاريخ از همان. شد هر مي ظا گهگاه
 اروندرود   مقصد خرمشهر را از ورود به  به  تجاري هاي  و آشتي  مقصد آبادان  به  نفتكش هاي آشتي

   خارجي  نفتكش  ناوگان يت از هدا  عراقي  راهنمايان  و خودداري  اختالفات  اين نياز سازدأ زيرا در جريان بي
 وارد  زيان.  بود ها شده  ايراني  متوجه  هنگفتي  و زيانهاي  قطع  جهان  به  ايران  نفت ،ارسال  بندر آبادان به

  . داد  مي  آشور را آاهش آمد و درآمد آن  وارد مي  عراق  اروندرود به  به  خارجي  نفتكش  ناوگان نشدن
  

  تحصن روزنامه نگاران
  2003  اوت 8 -1382  مرداد17ه جمع

  .  نگاران در روز خبرنگار خواستار ديدار با روزنامه نگاران زنداني شد  انجمن صنفي روزنامه
اي به رياست   به گزارش ايلنا، رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران اعالم آرد آه در روز خبرنگار طي نامه

 براي مالقات هيأت مديره انجمن صنفي با روزنامه اي  دادگستري استان تهران خواستار ايجاد زمينه
  .نگاران زنداني شده است
خواهيم آه با روزنامه نگاران زنداني ديدار آنيم تا زمينه تعامل هر چه   ما مي: رجبعلي مزروعي گفت

  .بيشتر دادگستري تهران و اين انجمن به وجود آيد
عباس عبدي، احمد زيد آبادي، اآبر گنجي، : الم آردوي، اسامي روزنامه نگاران زنداني را به شرح زير اع

هدي صابر، رضا عليجاني، تقي رحماني، امير طيراني، حسن يوسفي اشكوري، امين بزرگيان، آرش 
  .صالحي، سعيد رضوي فقيه، ايرج جمشيدي و اسماعيل جمشيدي

ده در اين جلسه تجمع امروز آامًال صنفي است و مباحث مطرح ش: مزروعي در پايان خاطر نشان آرد
  .نيز فعًال صنفي خواهد بود

جرم تالش براي آسب اطالع، با مجوز   تنها به" زهرا آاظمي" معتقد است آه قتل برادر شهيد صارمي
  .توجيه و پذيرش نيست  مدارانه قابل  مجوز در هيچ قالب فكري انسان  يا بدون

 صارمي در تجمع انجمن صنفي روزنامه نگاران به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، برادر شهيد
هاي ننگي بر دامن بشريت فارغ از مرزهاي جغرافيايي يا ملتي   ترديد اين دست فجايع لكه   بي« :گفت

  ».خاص باقي خواهد گذاشت
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خبرنگار ايرنا را مظلومانه به شهادت " محمود صارمي"از طالبان متحجر در افغانستان آه « :وي افزود
اآنون مستند سازان ايراني را به ناحق به زنجير   گرفته تا آمريكاي به ظاهرمتمدن آه همرساندند 

  ».آشيده است، همه لكه ننگي بر دامن بشريت هستند
هاي ضد انساني برخي از گمراهان منتسب به نظام سياسي را   امروز حرآت« :صارمي خاطرنشان آرد

  ».آنيم  پردازند، محكوم مي  ت ايران ميآه بيش از هر چيز ديگر به تيره آردن چهره مل
نگاران    نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي و عضو انجمن صنفي روزنامه،"محسن آرمين"

  .توان دم از آزادي زد  اي آه فرهيختگان آن تحت فشار هستند، نمي  در جامعه: گفت
انديشي در رفع مشكالت و همفكري و   خيلي تلخ است آه در روز خبرنگار آه بايد به هم« :وي افزود

جويي براي سطح حرفه خبرنگاري بپردازيم، ناگزير هستيم آه تجمعي را تشكيل دهيم و به ِاعمال   چاره
  ."آنيم  زور عليه مطبوعات اعتراض مي

حصن نگاران ايران در مراسم ت  به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، نماينده انجمن صنفي روزنامه
تر از اين حادثه اين است آه مطبوعات به عنوان بخشي از قشر فرهيخته آشور،   تلخ« :اين انجمن گفت

  ».بايد نگران اطالع رساني و بيان حقايق و مسائل جامعه خود باشند
  .توان دم از آزادي زد  اي آه فرهيختگان آن تحت فشار هستند، نمي  به گفته آرمين، در جامعه

همه « :نگهبان در سال گذشته، گفت  ه عدم پذيرش قانون منع شكنجه از سوي شورايوي با اشاره ب
هاي ضد   نگهبان گرفته تا روزنامه  اند، از شوراي  آنهايي آه در مقابل طرح ممنوعيت شكنجه ايستاده

  ».اصالحات، بايد در مقابل مرگ زهرا آاظمي پاسخگو باشند
رسيد و از   اگر آن روز قانون ممنوعيت شكنجه به تصويب مي« :زودنگاران اف  نماينده انجمن صنفي روزنامه

اي نبوديم آه هم موجب تأثر جامعه   شد، امروز شاهد واقعه   نگهبان نيز تأييد مي  سوي شوراي
  ».مطبوعاتي شده و هم چهره بسيار زشتي از ايران را در بين جهانيان به نمايش گذاشته است

زهرا "مطمئن باشيد آه ما در مجلس قتل « : شوراي اسالمي گفتنماينده مردم تهران در مجلس
  ».آنيم و شناسايي و تنها مجازات يك بازجو ما را قانع نخواهد آرد  را پيگيري مي" آاظمي

عبدي در پاسخ به اين سؤال آه براي حمايت از « :گفت" عباس عبدي"آرمين با اشاره به سخني از 
اين، خبرنگاران هستند آه براي دفاع از آزادي بيان و فكر : كنيم؛ گفته بودتوانيم ب  نگاران چه مي  روزنامه

  »!اند، آنها بايد از آزادي شما حمايت آنند، نه شما از آزادي آنان  به ميدان آمده
من در آن « :هاي توقيف مطبوعات، گفت  وي در ادامه سخنان خود به نطق پيش از دستور خود در سال

شان   اي مطبوعات، مشكلي از اين جماعت حل نشده و مشكالت  وقيف فلهنطق نيز گفتم آه با ت
پور را نشنويد صداهاي ديگري   مضاعف خواهد شد و اگر شما صداي آساني مثل گنجي، باقي و جاليي

  ».شود  جايگزين آنان خواهد شد و اين خأل را صداهايي پر خواهد آرد آه خيرخواهي در آن ديده نمي
اي پاك دارند و به اعتالي آشور   درد جانكاهي است آه فرهيختگان ما آه انديشهاين « :آرمين گفت

هاي روشني   هايي بيفتد آه سابقه  انديشند، از عرصه خارج شوند و فضاي خالي به دست رجاله  مي
  ».دارند

رين هيچ فخر و افتخاري براي آشور نيست آه بيشت« :نگاران تصريح آرد  نماينده انجمن صنفي روزنامه
نگاران زنداني را داشته باشد و صاحبان قلم همواره احساس عدم امنيت   تعداد خبرنگاران و روزنامه

  ».آنند
هاي گذشته بيشتر از هر قشر ديگري بار آگاهي مردم را   آرمين با اشاره به اينكه مطبوعات در طول سال

اند، بهترين   طلبانه آغاز آرده   و اصالحراهي آه مطبوعات به عنوان راه قانوني« :اند، گفت  به دوش آشيده
  ».مسير براي تحقق اهداف و مطالبات آنان است

توان گفت   اند آه با قاطعيت مي  ها دور از تندوري مسيري را طي آرده  مطبوعات در اين سال« :وي افزود
  ».آه اين همان مسير مورد نظر آنان بوده است

نبايد تصور آرد جماعتي آه در « : مقابل فعاليت مطبوعات گفتآرمين با اشاره به سدهاي ايجاد شده در
اند، براي هميشه قادر به اين آار خواهند بود چرا آه باالخره اين   مقابل فكر و انديشه سد ايجاد آرده

  ».سدها و موانع خواهد شكست
 تناقضات باعث اين« :آرمين تمامي رفتار و عملكرد اين جماعت را سرشار از تناقض خواند و تصريح آرد

اي آزادي زندگي  توقف اعمال زور در جامعه خواهد شد و قطعًا ما روزي را خواهيم داشت آه در جامعه
  ».آنيم

 نفر از دانشجويان دستگير شده در اغتشاشات اخير اشاره 9نماينده انجمن صنفي مطبوعات به آزادي 
اند و از آنها اعتراف   افات دستگير آردهاين دانشجويان را به بهانه دست داشتن در اعتر« :آرد و گفت

  ».اند، آزاد آنند  هايي آه از آنها اعتراف گرفته  شوند همان  گذرد آه مجبور مي گيرند، اما اندآي نمي  مي
عمل،   اگر اين ا عترافات صحيح و درست است، پس اين آزادي چيست و اگر اين آزادي« :وي افزود

  »است؟درست است پس اعترافات به چه معن
به اعتقاد آرمين، مسير اصالحات قانوني به دليل سازگاري و سامانمندي در ديدگاه، به ثمر خواهد 

  .نشست
ها با اينكه مطالبات مردم را پيگيري آرده   جامعه مطبوعاتي ما در طول سال« :نماينده مردم تهران گفت

  ».آند  هاي تند را تأييد نكرده و از آنها استقبال نمي  است، اما حرآت
  ».داريم و اميدواريم آنان به زودي آزاد شوند  ياد همكاران زنداني خود را گرامي مي« :آرمين در پايان گفت
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گفتني است در ابتداي سخنراني آرمين، مردوخي با اعتراض به اينكه انجمن صنفي تريبون حزبي خاص 
  .شده است، لحظاتي جلسه را به اغتشاش آشيد

محمود "و " زهرا آاظمي" بود آه براي شادي روح   فضا از حاضران خواستهآرمين براي آرام آردن 
  .اي قرائت آنند  فاتحه" صارمي

، پيشنهاد )رزا(نگاران زن ايران   به عنوان نماينده انجمن روزنامه" فرامرزيان"همچنين دراين جلسه خانم 
  .ساني را مطرح آردهاي صنفي و سياسي دخيل در امر اطالع ر  تأسيس شورايي از همه انجمن

وي تشكيل اين شورا را سبب حمايت از حقوق همكاران و روزنامه نگاران و ممانعت از فعاليت آساني 
  .آه سر راه فعاليت مطبوعات هستند، دانست

   بر عرصه علم و فرهنگ سبب استعفاي دآتر معين شده است فشارهاي فزاينده: محسن آديور
در روز خبرنگار متحصن شديم تا به مردم و ايرانيان اعالم آنيم : ت گفتدبير انجمن دفاع از آزادي مطبوعا

  .آه وضعيت آزادي بيان و قلم در ايران نامطلوب است و روزنامه نگاران از امنيت شغلي برخوردار نيستند
حدود دو : به گزارش ايلنا آديور در تحصن امروز خبرنگاران آه در انجمن صنفي مطبوعات برگزار شد گفت

زنند آنها مورد   آنند، توسط قلمي آه مي  آار شدند و تعدادي آه هم آار مي  ار روزنامه نگار از آار بيهز
شود آه توان ادامه آار را براي   گيرند و با فشارهاي فراوان براي آنان فضايي ايجاد مي  برخورد قرار مي
  .اند  آنان سلب آرده

اي آه بر عرصه علم و فرهنگ وارد شده را   اي فزايندهنماينده انجمن دفاع از آزادي مطبوعات فشاره
  .  سبب استعفاي دآتر معين دانست

ها با آن مواجه هستيم وضعيت نگران   آنچه آه در عرصه مطبوعات، آتاب، اينترنت و روزنامه: وي افزود
  .ها و فشارهاي فراواني بر آنان وارد شده است  اي است و محدوديت  آننده

صلي فرهنگ، آزادي مطبوعات و تضمين آننده اين آزادي را وزارت فرهنگ و ارشاد آديور، متولي ا
اي آه به عرصه مطبوعات وارد شده وزير فرهنگ و   آيا در مقابل فشار فزاينده: اسالمي ذآر آرد و گفت

  داند؟  ارشاد اسالمي اقداماتي را آه تاآنون در اين زمينه آرده است را آافي مي
فشارها در حدي بوده است آه نشان داده وزير محترم ارشاد توان چنداني نداشته و به گفته وي، اين 

اي باشد آه   خواسته حداقل ما از آقاي مسجد جامعي اين است آه در صورتي آه شرايط به گونه
بيند و به عنوان همراهي با اهل مطبوعات از   ايشان توان آافي براي آزادي مطبوعات را در خود نمي

  . استعفا آندسمت خود
توان با سانسور و محدود آردن در عرصه اطالع رساني   در عصر انفجار اطالعات نمي: آديور افزود

  .حكومت آنند
وي از همه خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصحاب اهل قلم خواست آه از برگزاري هر نوع مصاحبه با 

  .ها شرآت نكنند  گز در اين صحنهزندانيان در آشور جلوگيري آنند و اگر از آنان دعوت شد هر
از خداوند خواهان هستيم تا خون زهرا آاظمي هدر نرود و جامعه مطبوعاتي بدنبال پيگيري : وي افزود

  .اين امر هست
دقيقًا يكصدمين سال : آديور، عمر مطبوعات در تاريخ ايران با عمر مشروطيت يكسان دانست و گفت

 آنان آه به دليل ظلم قاجار دنبال تأسيس عدالتخانه بودند تا به مشروطيت در ايران برگزار خواهد شد و
  .ها پايان بدهند  آن ظلم
آيا اين صد سال براي نهادن سنگ بناي عدالت آافي نبوده است و مشروطه خواهان بدنبال : وي گفت

   واستهاند و همه مقامات مسؤول هستند اما تاآنون به خ  قدرت سياسي محدود و مشروط به قانون بوده
  .آنان جامعه عمل پوشانده نشده است

برخورد با روزنامه نگاران حاآي از سالمت و يا بيماري نظام يك : دبير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت
  .جامعه است
از همه ارآان حكومتي و حكومت ديني انتظار برخورد با رأفت محمدي و رحمت الهي با : وي افزود

  .درو  روزنامه نگاران مي
اهل قلم و مطبوعات از مقامالت عالي رتبه آشور خواستار برخورد قانوني همراه : آديور خاطر نشان آرد

  .با عدالت هستند
دين اسالم به قلم سوگند خورده و پيامبر ما به تعقل دعوت شده است و شيوه روزنامه : وي گفت

  .نگاران هم شيوه قرآن و پيامبر هيچ فرقي ندارد
ع از آزادي مطبوعات ، دادستاني تهران، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير انجمن دفا

  .شوراي عالي انقالب فرهنگي را چهار نهاد محدود آننده مطبوعات معرفي آرد
دادستان تهران براي دفاع از خود در آميسيون اصل نود حضور نيافت و در حال حاضر نيز : آديور افزود

  .مي هم در دست يكي از شعب دادستاني تهران استپرونده دآتر زهرا آاظ
  .وي از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواست هرچه زودتر به مشكالت مطبوعات پايان دهد

  
 قانون اساسي مجلس تصويب 168همه قوانيني آه در مقابله با اصل : دآتر محمد سيف زاده گفت

  .وني استآرده است و شوراي نگهبان نيز تصويب نموده فاقد وجاهت قان
 58در قانون سال : به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي در تحصن انجمن صنفي گفت

  .آرزوهاي سرآوب شد، مردم به صورت آزادي تبلور يافت و آن قانون نسبتًا خوب نوشته شد
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 79قانون  از 64 جلوتر است و قانون سال 64 از قانون سال 58سيف زاده با بيان اينكه قانون سال 
  . هيچ مشروعيتي ندارد79قانون سال : تر گفت  مترقي

در اين :  قانون اساسي فاقد مشروعيت دانست و گفت9 را به دليل مقابله با اصل 79وي قانون سال 
  .قانون اعمال فرا قانوني يك شعبه خاص به صورت قانونمند درآمد

عمده . سياسي و مطبوعاتي ندارنددادسراها صالحيت رسيدگي به جرايم : اين استاد حقوق گفت
تواند در   گويند اينست آه تحقيقات مقدماتي براي آشف جرم نمي  دليلي آه پيروان اين عقيده مي

جرايم مطبوعاتي جرايم نامكشوف نيستند و به محض انتشار : دادگاه مطبوعات صورت گيرد اما بايد گفت
  .مقاله يا نشريه اگر جرمي واقع شده باشد، مشخص است

ها   صرفنظر از اينكه هيچ آدام از اين بازداشت: ها گفت  وي با اشاره به نحوه بازداشت ملي ـ مذهبي
.  برانداز بود بعد از بازداشت به برانداز قانوني تبديل شد  جرم آنها آه تا قبل از بازداشت. قانوني نبود

  برانداز قانوني چگونه جرمي است؟
  .تان تهران، سطح علمي وي را زير سوال بردسيف زاده در ادامه در خصوص دادس

از اين فضا چه . اين افتخار نيست آه روشنفكران و اهل قلم در زندان باشند: وي در پايان اظهار داشت
ترين سرآردگان رژيم   نشين شدند، يكي از بدنام  برد؟ وقتي امثال گنجي و باقي خانه  آسي سود مي

  .دهد  داد امروز فرياد آزادي خواهي سر مي  انقالب ميسابق آه دستور سرآوب ما را قبل از 
  پايان پيام

 
  در حاشيه برگزاري مراسم تحصن انجمن صنفي روزنامه نگاران

  2003 اوت  8 -1382 مرداد 17جمعه 
در مراسم تحصن انجمن صنفي روزنامه نگاران، يك روزنامه نگار به شكل زننده اي : خبرگزاري فارس

  . اخراج شد
» مردوخي« خبرنگار خبرگزاري فارس، امروز در مراسم تحصن انجمن صنفي روزنامه نگاران به گزارش

يكي از اعضاي روزنامه سياست روز در اعتراض به سخنان محسن آديور عضو انجمن دفاع ازآزادي 
مطبوعات به ايراد سخنراني پرداخت آه مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران و ديگر افراد وي را 

ه شكل زننده اي با صندلي بلند آرده و از جلسه بيرون آردند ولي بار ديگر وي به سالن برگزاري ب
  . مراسم بازگشت

 نظم جلسه را برهم زدند،  »مرگ بر ديكتاتوري«همچنين در اواسط اين مراسم، افرادي با سردادن شعار 
وده و افرادي آه شروع به شلوغ اين تحصن آامال صنفي ب:  آه بار ديگر مزروعي جلوگيري آرده و گفت

  . بازي و تفرقه افكني مي آنند، از جلسه بيرون خواهند رفت
شايان ذآر است آه افراد خانواده زهرا آاظمي آه به اين مراسم دعوت شده بودند، در اين مراسم 

  . حاضر نشدند
 /انتهاي پيام. مادر محسن سازگارا نيز در ميان جمعيت حضور داشت
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