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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  .منتشر نخواهد شد)  مهر20 يكشنبه(بولتن ايران نبرد فردا
  

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

 ديد سخنگوي مسئول سياست نتايج گفتگوهاي هيات نمايندگي جمهوري اسالمي و اتحاديه اروپا از
  خارجي و امنيت اين اتحاديه

  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه ): راديو فردا(سياوش اردالن 
اجالس دوروزه هيات نمايندگي ايران و اتحاديه اروپا در هاله اي از رمز و راز پيچيده شده بود و رسانه ها 

هرچند موضوع اصلي مذاآرات وضعيت حقوق بشر . دتا يك روز پس از آغاز از جزئيات آن بي اطالع بودن
در ايران ذآر شده بود، در داخل مقر اتحاديه منابع اتحاديه گفتند در آنار مسائل حقوق بشر، مسايل 

آنفرانس به پايان رسيد اما گفته شد حاضران تنها به بررسي . امنيتي نيز به بحث گذاشته خواهد شد
  . دمسايل حقوق بشر در ايران پرداختن

آريستينا گاالك، سخنگوي هاويه سوالنا، مسئول سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا در مصاحبه با 
  : راديو فردا در اين زمينه مي گويد

. اين يك گفتگوي دوروزه درباره آنچه ما مبادله افكار در مورد حقوق بشر ميخوانيم، بود: آريستينا گاالك
 امور خارجه ايران، پارلمان، قوه قضائيه، دفتر رياست جمهوري، اساتيد در اين گردهمايي نمايندگان وزارت

ما شاهد تحوالت جالبي بوديم براي نخستين . دانشگاه و برخي سازمانهاي غيردولتي شرآت داشتند
بار اينهمه آمادگي به ويژه از جانب قوه قضائيه ايران ميديديم آه بيش از گذشته در موارد فردي آه 

رد آن تحقيق ميكند از خود صداقت نشان ميدادند، بنابراين مي توانيم جو حاآم بر روابط اتحاديه درمو
  . اتحاديه و ايران را قدري مثبت تر توصيف آنيم

. زيرا در مورد حقوق بشر شاهد پيشرفت هايي بوديم هرچند آه اندازه گيري آميت آن دشوار است
ما ميخواهيم روابط ميان اتحاديه . ف تر عمل آردندنمايندگان قوه قضائيه و دولت نسبت به گذشته شفا

ما معتقديم در زمينه حقوق بشر پيشرفتهاي قطعي حاصل . و ايران در همه زمينه ها گسترش يابد
در اينجا از خانم گاالك پرسيدم از اينها گذشته با نزديك شدن ضرب ): راديو فردا(فريبا مودت . شده است

 اتمي مسايل مربوط به برنامه هاي هسته اي ايران نيز در اين جلسه االجل آژانس بين المللي انرژي
  . مطرح شده است

اين موضوع با هيات ايراني مطرح نشد اما وزراي امور خارجه اتحاديه اين : سخنگوي هاويه سوالنا گفت
آه وزرا در انتظار ميرود . مساله را روز دوشنبه در ميان خود در لوگزامبورگ مورد گفتگو قرار خواهند داد

پيامي قاطع به ايران بگويند آه برنامه هاي اتمي ايران موجب نگرابي شديد اتحاديه است، و آنها 
بويژه در واآنش به سواالتي آه . خواهان همكاري آامل ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند

  . اقاي البرادعي مطرح آرده است
ينه رعايت حقوق بشر ايران چه تضمين هايي به اتحاديه اروپا داده از آريسينا گاالك پرسيدم در زم: م.ف

  . است
فكر نميكنم بتوانيم در مورد تضمين صحبت آنيم ما مي توانيم درمورد شفافيت بيشتر : آريستينا گاالك

شفافيت بيشتر در زمينه هايي آه موجب نگراني ماست و آنها مايل . سياست ها و اقدامات حرف بزبيم
در دوروز گذشته شاهد افشاي اطالعات بيشتر در مورد .  اظهار نظرهاي بين المللي نيستندبه شنيدن

ما همچنين شاهد جنش بيشتري در مجلس ايران براي طرح لوايح . موارد خاص از جانب ايران بوديم
  . اصالحي هستيم

قدامات ايران راضي از خانم گاالك پرسيدم آيا اينها همه به معني آنست آه اتحاديه اروپا از ا: م.ف
  : است؟ وي گفت
موارد . در زمينه حقوق بشر در ايران نميتوان از رضايت گفت. نميتوانيم از رضايت بگوييم: آريستينا گاالك

ولي بايد بگويم . نقض حقوق بشر بسيار است آه قابل قبول اتحاديه اروپا و جامعه بين الملل نيست
. ما هنوز نميتوانيم اظهار رضايت آنيم.  اما بهرحال جلو ميرودبسيار به آندي. گفتگو به جلو پيش ميرود

 .اتحاديه اروپا به ايران علنا خواهد گفت بايد بيش از اينها در اين زمينه تالش آنند
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

   شد 2003دکتر شيرين عبادي، فعال حقوق بشر برنده جايزه صلح نوبل سال 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18 جمعه - راديو فردا-لهه روانشادسياوش اردالن وا
 ساله، فعال حقوق بشر و مدافع خستگي ناپذير حقوق زنان و آودآان در ايران، 54دکتر شيرين عبادي، 

وي اولين ايراني و يازدهمين زن در تاريخ است آه برنده اين .  شد2003برنده جايزه صلح نوبل سال 
در نخستين واآنش اظهار داشت اميدوار است اين جايزه به برقراري دموآراسي در وي . جايزه مي شود
وي يك حقوقدان، قاضي، استاد دانشگاه، نويسنده و فعال : رئيس آميته ويژه نوبل گفت. ايران آمك آند
ميدان . وي شخص شجاع است و تهديد هاي جاني سبب ايجاد انعطاف در او نشده. سياسي است
بادي حقوق زن و آودك است و هيچ جامعه اي را نميتوان متمدن خواند مگر آنگه به فعاليت خانم ع

  .حقوق زنان و آودآان احترام گذاشته شود
  
  شوراي ملي مقاومت از توجه آميته نوبل به وضعيت فاجعه بار زنان وآودآان در ايران تقدير نمود 

 )2003  اآتبر10 (1382 مهر 18 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران از اينكه آميته نوبل توجه خود را به وضع فاجعه بار زنان و آودآان ايراني 
تحت حاآميت ماليان زن ستيز معطوف داشته و جايزه صلح نوبل امسال را به يك فعال حقوق زنان و 

يه فاشيسم مذهبي بسيار خوشحال مي باشد و آن را اقدامي عل, آودآان ايراني اختصاص داده است
حاآم بر ايران مي داند آه دهها ميليون زن ايراني را از حقوق اوليه خود محروم آرده و دهها هزار زن را 

  .اعدام نموده است
براي ايشان در راستاي مبارزه عليه رژيم زن ستيز , مقاومت ايران ضمن تبريك به خانم شيرين عبادي

  . ي موفقيت مي آندآخوندي و احقاق حقوق زنان ايراني آرزو
با تمام قوا در صدد , رژيم بنيادگرا و تروريست حاآم بر ايران آه با مقاومت فزاينده سراسري مواجه است

  .چيزي آه قويا صلح جهاني را به خطر انداخته است, دستيابي به سالح اتمي است
  
  

  :  عبادیمتن کامل بيانيه کميته صلح نوبل در مورد اعطای جايزه صلح نوبل به شيرين
  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه   -بي بي سي 

 را به شيرين عبادی برای تالش 2003کميته صلح نوبل در نروژ تصميم گرفته است جايزه صلح سال 
  . هايی که وی در راه دمکراسی و حقوق بشر انجام داده، اعطا کند

  . ن و کودکان متمرکز کرده استوی تالش های خود را به ويژه بر مبارزه برای احراز حقوق زنا
خانم عبادی به عنوان يک وکيل، قاضی، استاد دانشگاه، نويسنده و فعال حقوق بشر در کشورش ايران 

  . و در خارج از مرزهای اين کشور با صراحت و قاطعيت حرف زده است
ز در مقابل وی به عنوان يک شخص بسيار با تجربه و شجاع همواره بر حرف خود استوار مانده و هرگ

  .تهديد نسبت به امنيت خود سر خم نکرده است
تالش های وی همچنين . حوزه فعاليت شيرين عبادی بر مبارزه برای حقوق اساسی بشر استوار است

بر اين اصل بنا شده که هيچ جامعه ای را نمی توان متمدن خواند مگرآنکه حقوق زنان و کودکان در آن 
  .رعايت شود

  . ر خشونت، همواره از روش های مسالمت آميز دفاع کرده استخانم عبادی در عص
شيرين عبادی معتقد است که در هر جامعه ای، انتخابات دمکراتيک بايد منشاء قدرت اصلی و اوليه 

  . باشد
  . وی طرفدار روشنگری و گفتگو است و آن را بهترين راه برای تغيير ديدگاه ها و حل منازعات می داند

  المحقوق بشر و اس
وی ميان اسالم و حقوق اوليه . خانم عبادی يک مسلمان است و به وظايف دينی خود عمل می کند

  .بشر تناقضی نمی بيند
از نظر وی مهم است که نقطه آغاز گفتگوی بين فرهنگ ها و اديان مختلف جهان بايد تاکيد بر ارزش 

  . های مشترک آنها باشد
است که جايزه صلح نوبل را به زنی بدهد که عضوی از جهان اسالم برای کميته نوبل در نروژ مايه افتخار 

است و زنی است که همراه با تمامی کسانی که در جهان برای حقوق بشر مبارزه می کنند، دنيا می 
  .تواند به او ببالد

  . طی دهه های اخير، وضعيت دمکراسی و حقوق بشر در بسياری از نقاط جهان بهبود يافته است
  . ح نوبل با اعطای جوايز صلح خود، در راه سرعت بخشيدن به اين روند تالش کرده استکميته صل

ما اميدواريم که مردم ايران از اينکه برای اولين بار يکی از شهروندانشان جايزه صلح نوبل را برنده شده 
برای ما اميدواريم که اين جايزه الهام بخش همه افرادی باشد که . است، احساس شادمانی کنند

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، جهان اسالم و نيز در همه کشورهايی که نبرد برای حقوق بشر 
  .نيازمند الهام بخشی و حمايت است، مبارزه می کنند

  
  واآنش آيت اهللا حسينعلي منتظري به اهدا جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي

 2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18 جمعه - راديو فردا-)قم(امير مصدق آاتوزيان، مصاحبه با احمد منتظري 
وقتي خبر اهداي جايزه نوبل به خانم : حجت االسالم احمد منتظري، فرزند آيت اهللا حسينعلي منتظري

شيرين عبادي را به پدر خود داد، آيت اهللا منتظري خيلي خوشحال شدند و گفتند جاي خوشوقتي 
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ي را داشته باشد آه بتواند چنين مقامي را احراز آند و به است آه يك شخصيت ايراني چنين شايستگ
اين آه چنين شخصيتي در اين زمينه فعاليت آرده و چنين جايزه اي را برده . اين جايزه دست پيدا آند

است مسلم است آه باعث تشويق خواهد شد آه در زمينه احقاق حقوق تعطيل شده و از دست 
خصيت هاي ديگر تالش آنند و آوشش آنند و به وظيفه ملي و ديني رفته، وآالي ديگر ومردم ديگر و ش

خود عمل آنند و از حقوق بشر آه در اسالم بسيار تاآيد شده ودر قران مي گويد ما بني آدم را آرامت 
. داديم و آل بشر يك آرامتي دارد آه خدا روي آن تاآيد آرده است و جزو دستورات مذهبي ما است

  . نمي شودمتاسفانه توجه زياد 
خانم عبادي در مورد مسائل حقوقي ابراز نظر آردند و همينطور در باره مسائل : امير مصدق آاتوزيان

. اسالمي و حقوق زنان و خواهان بازنگري در نوع تفسيري شدند آه در ايران االن ارائه داده مي شود
  نظر آيت اهللا منتظري در اين موارد چه بوده؟

ايشان اعتقاد دارند آه بايد احكام اسالم مطابق مقتضيات زمان و مطابق روز به هرحال : احمد متنظري
تفسير شود و ما نمي توانيم همان تفسيري را آه هزار سال پيش داشتيم از اسالم داشته باشيم و 

  .معناي اجتهاد شيعه اصال همين است آه مطابق مقتضيات روز اجتهاد آنند
  

ستانه براي تحقق حقوق انساني را در همه جاي دنيا محترم دو سيدمحمد علي ابطحي، تالش انسان
  .دانست
  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه 

ي صلح نوبل به شيرين عبادي، با  ي اختصاص جايزه جمهور آه درباره معاون حقوقي و پارلماني رييس
كي از هموطنان ما اين را آه ي: آرد، گفت وگو مي ، گفت)ايسنا(خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .دانم ي قوتي براي آشور مي ي صلح را بگيرد، نقطه توانسته جايزه
هاي مختلف تالش آنند  آنم آه ايرانيان توان اين را دارند آه در حوزه احساس مي: ابطحي اظهار داشت

  .و من ضمن تبريك اين موضوع به خانم عبادي، به عنوان يك ايراني خوشحال شدم
اينكه اين جايزه به يك خانم ايراني داده شده، : جمهور اظهار داشت ارلماني رييسمعاون حقوقي و پ

المللي است، همانگونه آه در داخل آشور و در  هاي ايراني در مجامع بين ي حضور خانم دهنده نشان
  .آننده بوده است انتخابات مختلف نيز نظر زنان تعيين

راي تحقق حقوق انساني انجام بگيرد، در همه جاي دوستانه و تالشي آه ب تالش انسان: ابطحي گفت
هاي  طلبي از ابتدا براي احقاق حقوق مردم و آزادي آه تاآيد جريان اصالح چنان دنيا محترم است، هم
  .مشروع بوده است

آند، همواره  ها را محدود مي رفتارهايي آه اين آزادي: جمهور ادامه داد معاون حقوقي و پارلماني رييس
  . طلب داخل حكومت نيز بوده است قاد صريح جريانات اصالحمورد انت

ابطحي اظهار اميدواري آرد آه آمتر شاهد رفتارهايي باشيم آه آشورمان را در دنيا از لحاظ حقوق 
  .آند هاي اجتماعي دچار مشكل مي بشري و آزادي

دي آن است، يعني چنين اظهار اميدواري آرد آه مسووالن همواره به دنبال آنچه اسالم منا وي هم
ي ايراني نگراني  آزادي و حقوق بشر در ايران باشند و شاهد بعضي از رفتارهايي آه در جامعه

 انتهاي پيام. انگيزد، نباشيم برمي
  

  واآنش شيرين عبادي، به خبر برنده شدن جايزه صلح نوبل
 2003اآتبر  10  –1382 مهر 18 جمعه - راديو فردا-ميرعلي حسيني مصاحبه با شيرين عبادي

شيرين عبادي، حقوقدان و فعال حقوق آودآان و زنان ساعاتي پيش رسما بعنوان اولين ايراني برنده 
وي در پايان آنفرانس خبري خود در پاريس در مصاحبه با راديو فردا مي . جايزه صلح نوبل انتخاب شد

برد حقوق بشر انتخاب آرده ام اين جايزه به من اين اطمينان را ميدهد آه راهي را آه براي پيش: گويد
اين جايزه متعلق به تمام افرادي . راه درستي بوده و ضمنا بگويم اين جايزه فقط متعلق به من نيست

  . است آه در ايران و در خارج از ايران براي آزادي، حقوق بشر و صلح فعاليت مي آنند
اريد، فكر مي آنيد موفقيت بيشتري در مورد پرونده هايي آه در دست د): راديو فردا(مير علي حسيني

  . داشته باشيد
بهرحال اين وظيفه من است آه پرونده ها را ادامه دهم و هرآنچه در توان دارم براي : شيرين عبادي

  .اجراي عدالت انجام دهم و اميدوارم اين جايزه تاثير مثبت داشته باشد
  

   پاريس-ده جايزه صلح نوبل پخش مستقيم مصاحبه مطبوعاتي خانم دآتر شيرين عبادي، برن
 2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18 جمعه - راديو فردا-)پاريس(سياوش اردالن و علي مير حسيني 

 خبرنگار داخلي و خارجي با خانم شيرين 120در مصاحبه مطبوعاتي آه در پاريس با حضور بيش از 
دي نظر او در باره سياست آمريكا در  برگزار شد، از خانم شيرين عبا2003عبادي، برنده جايزه صلح نوبل 

قبال ايران سئوال شد واينكه برنده شدن جايزه صلح نوبل توسط او تاثيري در وضعيت حقوق بشر در 
وي . ايران خواهد داشت؟ خانم شيرين عبادي گفت مغايرتي بين اسالم و حقوق بشر وجود ندارد

  . شادماني خود را از برنده شدن جايزه نوبل ابراز آرد
علي ميرحسيني، خبرنگار راديوفردا در پاريس در گزارش زنده مي گويد خبرنگاران مختلف از آشورهاي 

.  خبرنگار در اين مصاحبه حضور دارند120جهان خود را به اين مصاحبه مطبوعاتي رسانده اند و بيش از 
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 آه بتواند جوي حقوق بشر در ايران يك بحث داخلي است و هر ملتي بايد شجاعت اين را داشته باشد
وي مي افزايد ما به آشورهاي خارجي متكي نيستيم و مي . براي پيشبرد حقوق بشر ايجاد آند

خواهيم براي پيشبرد حقوق بشر در ايران روي پاي خود بايستيم و در جهت جوي آه حقوق بشر در 
  .  خواهد رفتشيرين عبادي مي گويد روز دهم دسامبر به اسلو. ايران پذيرفته شود، فعاليت آنيم

دآتر عبدالكريم الهيجي، از فعاالن حقوق بشر آه در خانم عبادي در اين مصاحبه در پاريس شرآت 
  .دارد، سخنان او را به فرانسه ترجمه مي آند

از شيرين عبادي سئوال شد آه آيا اعطاي جايزه صلح نوبل به او مي تواند بحث فعاليت هاي هسته 
وي مي گويد به عنوان آسي آه . ؟ وي مي گويد اميدوارم اينطور باشدايران را تحت تاثير قرار دهد

فعاالنه در راه حقوق بشر تالش آرد، با جنگ و با هرنوع سالح اتمي و آشتارجمعي مخالف است و 
  . جو آنفرانس شلوغ و پر از همهمه است. آشورها احتياج به جنگ ندارند

صلح نوبل شده ايد، آيا تقاضائي از دولت ايران داريد؟ وي از خانم عبادي سئوال شد حاال آه برنده جايزه 
پاسخ مي دهد تقاضاي من از دولت ايران، تقاضائي آه امروز دارم و در گذشته داشتم و در آينده خواهم 

  . داشت اين است آه همه بايد متحد شويم و با هم براي احقاق حقوق بشر در ايران بجنگيم
  . ون روسري در اين آنفرانس در برابر خبرنگاران ظاهر شده استخانم عبادي با لباس مشكي و بد

خانم عبادي در پاسخ به يكي از خبرنگاران مي گويد زن بودن در ايران آسان نيست زيرا قوانيني در ايران 
ولي زيبائي زندگي در اين است آه اگر در آشوري مي . هست آه فعاليت زنان را دشوار مي سازد

  .ي حقوق بشر آسان مي بود، اين قدر نمي توانستم به خود مغرور باشمبودم آه فعاليت برا
خانم دآتر شيرين عبادي در پاسخ به سئوال يك خبرنگار گفت مغايرتي بين اسالم و حقوق بشر وجود 

از او سئوال . ندارد و همه بايد تالش آنند حقوق بشر را بدون اتكا به آمك خارجيان در ايران پيش ببرند
 احساس شما چيست آه به عنوان نخستين زن مسلمان جايزه صلح نوبل را دريافت مي شود آه

خانم شيرين عبادي پاسخ مي دهد مهم ترين احساس من اين است آه راهي آه در پيش . آرديد
 هزاردالر پول اين 270از خانم عبادي سئوال مي شود آه با مبلغ يك ميليون و . گرفتم راه درستي است

خانم عبادي پاسخ مي دهد آه امروز براي اولين بار خبر نامزدي خود براي اين . هيد آردجايزه چكار خوا
وي مي گويد بايد از حالت شوك خارج . جايزه و خبر برنده شدن خود را شنيد، براي دقايقي شوآه شدم

ي از شيرين عبادي لبخند مي زند و احساس حاآ. شود تا تصميم بگيرد با پول اين جايزه چه خواهد آرد
از خانم عبادي سئوال شد آه مهم ترين نكته در باره وضع حقوق . رضايت در چهره او ديده مي شود

وي مي گويد . وي مي گويد آنچه فوريت دارد اين است آه آزادي بيان تامين شود. بشر در ايران چيست
يك . ن و وآال، بايد آزاد شوندآنها آه براي ابراز عقيده خود به زندان افتاده اند، نويسندگان، روزنامه نگارا

خانم . خبرنگار ايراني از او در باره حقوق بشر در آشورهاي اسالمي، از جمله فلسطين سئوال مي آند
شيرين عبادي پاسخ مي دهد وضعيت فلسطين وضعيت ويژه اي است و متفاوت است با ديگر 

  .برابر سنگ است با اسلحهآنچه در فلسطين امروز اتفاق افتاده است جنگ نا. آشورهاي اسالمي
  

  واآنش رئيس انجمن حمايت حقوق آودآان نسبت به اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي
 اآتبر 10  –1382 مهر 18 جمعه - راديو فردا-)تهران(ماه منير رحيمي، مصاحبه با شيوا دولت آبادي 

2003 
ار و عضو فعال انجمن حمايت از حقوق  بنيانگذ2003خانم دآتر شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل 

خانم دآتر . آودآان ايران، سازمان غيردولتي بودآه براي احقاق حقوق آودآان در ايران تالش مي آند
شيوا دولت آبادي، رئيس انجمن حمايت از حقوق آودآان درتهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد 

رزشمند خانم شيرين عبادي براي همه انسان ها و به احساس يگانگي آه او همكارانش با آرمان هاي ا
ويژه زنان و آودآان، به قدري است آه او حس آرد اين اتفاق به جاي خانم عبادي، براي او و ساير 

وي مي افزايد جواب به جا و . همكاران شيرين عبادي در انجمن دفاع از حقوق آودآان رخ داده است
سال است بدون وقفه، همواره و پيگيرانه، در هر جا آه قرار ارزشمندي است براي زني آه ساليان 

گرفت، چه در مقام قاضي و چه در مقام وآيل و چه هنگامي آه همراه با ديگران انجمن حمايت از 
: وي مي افزايد. حقوق آودآان را به راه انداخت، آنچه در نظر داشت، عدالت و صلح براي همه بود

وي مي افزايد . به همه ايرانيان و به ويژه به زنان ايران بايد تبريك گفتانتخاب به جائي بود و آن را 
اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي شايد بتواند باعث شود آه اندآي بيشتر در داخل آشور به 

وي مي گويد ارزيابي آه براي دريافت جايزه صلح نوبل صورت مي گيرد، سطحي . حرف ها او گوش آنند
وي مي گويد اميدوار است آرمانهاي خانم عبادي و . ن ارزش فكر و خدمات آنها نهفته استنيست و در آ

همچنين ديگر فعاالن حقوق بشر، نظير خانم دآتر مهرانگيز آار آه قدم هاي بزرگي براي طرح حقوق 
  .زنان در جامعه ايران برداشتند، به اجرا درآيند

  
   نيلوفر بيضايي  -م ايران شيرين عبادي ، جايزه ي صلح نوبل و صداي مرد

  2003 اآتبر 10    -نيلوفر بيضايي
com.nbeyzaie.www 

niloofarbeyzaie@gmx.at  
خبر اعطاي جايزه ي صلح نوبل  را به شيرين عبادي ، وآيل و فعال زنان ، حقوق بشر و آودآان ، امروز 

انگار نفس آشيدن آسانتر . از شدت شادي گريستم ، فرياد زدم . م صبح شنيدم و بسيار شاد شد
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باري آه اگر شايعات . انگار سبك تر شده بودم و بار سنگيني از دوشم برداشته مي شد . شده بود 
تاآنون درست از آب در مي آمد و آقاي آقاجري اين جايزه را مي گرفت، آمر من و بسياري از ايرانيان 

جايزه ي نوبل . و نقض هدف مي بود“ نوبل“چرا آه نقض اصول  . خواه را خم مي آردالئيك و دمكراسي 
را به افرادي در رشته هاي گوناگون مي دهند آه عمري را بر سر آاري يا هدفي گذاشته باشند ، براي 

يعني جايزه ي نوبل را براي يك حرف را يك عمل در يك . پيشرفت بشريت ، براي انساني تر شدن جهان 
اسالم “آقاجري  آه تا همين اواخر و همچنان  قطع خاص به آسي نمي دهند و از اين حيث آقاي م

، اصلي “ غير خودي“و “ خودي“و حكومت اسالمي و تقسيم آحاد ملت به “ اراده ي الهي “، “ سياسي
 اواخر، و حقوق انساني ال اقل تا اين) جدا از باورهاي شخصي(“ انسان “ترين مشغله هايش بوده اند و 

  .  مسلما شايسته ي چنين جايزه اي نبودند مسئله شان نبود،
شيرين عبادي ، يكي از اولين زناني بود آه در ايران پيش از انقالب بر مسند قضاوت نشست و بعنوان 

انقالب اسالمي و حكومت ناشي از آن آه نخستين آماج حمله . قاضي دادگستري مشغول به آار شد
، زنان بودند، آنان را از حق قضاوت و اشتغال بعنوان قاضي ، محروم آرد و در اش پس از قدرت گيري

خانم . نتيجه  شيرين عبادي ، شغل خود را ازدست داد و ناچار شد بعنوان يك وآيل ساده به آار بپردازد
عبادي ، همچون بسياري ديگر از زنان ايران آه در همه ي عرصه هاي زندگي ، حقوق انساني خود را 

در ايراني آه بناگاه ، . ي پس از ديگري از دست دادند، مي بايست از نقطه ي صفر آغاز مي آرديك
زنان در پرده ي حجاب اجباري در . چهره عوض آرد و قرون وسطاي اروپا را در قرنهاي دور بياد مي آورد

حق . دادندبند شدند ، ناقص العقل خوانده شدند ، حقوق مدني  خود را يكي پس از ديگري از دست 
سپرده شد و در يك آالم ، بيش از نيمي از “ همسران“و “ پدران“تصميم گيري در مورد سرنوشتشان به 

  . جمعيت ايران مي رفت تا از عرصه ي اجتماع حذف و به پستوي خانه تبعيد شود
ز در شيرين عبادي ، همچون بسياري از زنان ايراني ، با شهامت و با حفظ اعتماد به نفسي آه هر رو

و پاسداران حكومتي قرار داشت، به اين حذف شدن، نه “ امت حزب اهللا“معرض حمله هاي بي دريغ 
حكومت “و “ ولي فقيه“تنها تن در ندادند، بلكه با حضوري گسترده تر از پيش در همه ي عرصه ها ، 

  . را به چالش آشيد“ ديني
د و به حمايت از زنان و آودآان پرداخت آه شيرين عبادي ، شغل وآالت را فعالتر از هميشه ، ادامه دا

قوانين مدني . در نتيجه ي قوانين ضد زن و ضد انساني اين حكومت ، قربانيان اصلي خشونت هستند
بر روي “  انساني“اين حكومت ، حق حضانت آودآان را به پدران مي سپرد و زنان آه بدون وجود آنها 

در خانواده نيز ، حق تصميم گيري در مورد حق اشتغال . رندزمين نمي بود، هيچ حقي بر فرزندانشان ندا
اينكه بسياري از اين پدران و همسران ، بدون . است “ پدر“زنان و آليه ي حقوق فرزندان ، متعلق به 

  خود بهره جستند و به “ حق قانوني“داشتن آوچكترين صالحيتي ، از 
تجاوز در “. ج بسيار اسف باري در پي داشت هاي آوچك در خانواده تبديل شدند، نتاي“ ولي فقيه “ 

تنها بخشهايي از تراژدي بزرگ وضعيت زنان و ... “  تنبيهات بدني و جسمي زنان و آودآان“، “ خانواده 
  . آودآان در ايران را بنمايش مي گذارد

اده شيرين عبادي ، از مدافعين سر سخت حقوق زنان و آودآان در ايران است آه همچنان استوار ايست
اما تالشهاي خانم ايراني تنها در عرصه ي فعاليت براي حقوق زنان و آودآان محدود نمانده . است 

حمايت . است ، بلكه ايشان از همراهان و مدافعين سر سخت  جنبش دانشجويي در ايران است 
 ايران علني ايشان از حرآتهاي اعتراضي دانشجويان ، نقش ايشان را از بسياري از ديگر روشنفكران

  . متمايز آرده است
، بعنوان ) قتلهاي زنجيره اي(شيرين عبادي ، همچنين در جريان قتلهاي نويسندگان و روشنفكران ايران 

وآيل مدافع و براي بازگشايي اين پرونده ها تالش هاي فراوان آرد و بهاي آن را نيز آه به محكوميت 
  . ت منتهي شد، پرداختخود او و محروميت پنج ساله  از ادامه ي شغل وآال

سرزمين “سخنان خانم عبادي را چند سال پيش در آنفرانسي در استكهلم، آه بدليل اجراي  نمايش 
بي حجاب بود، بسيار شجاعانه  سخن مي گفت و بي . در آن حضور داشتم، از نزديك شنيدم“ هيچكس

خانم عبادي ، يك زن مسلمان .  حقوقي زنان در ايران را از طريق تحليل قوانين موجود ، يادآور مي شد
است ، اما مانند بسياري از ايرانيان ديگر، با دخالت دين اسالم در قوانين و امر حكومت ، مخالف و 

ايشان زني شجاع ، جسور و آگاه است و الگوي بسياري از . خواهان برقراري دمكراسي در ايران است
  . زاد و دمكرات دختران و زنان ايران در تالش براي ساختن ايراني آ

اعطاي جايزه ي صلح نوبل به شيرين عبادي، اداي احترامي است به تالشهاي ايشان و در عين حال 
سمبلي است براي  اعالم پشتيباني از مبارزات زنان ايران و همه ي ايرانياني آه براي برقراري 

  .دمكراسي در ايران مي آوشند
بل ، تمام مطبوعات و دوربينهاي تلويزيوني جهان، متوجه اينك ، پس از دريافت جايزه ي جهاني صلح نو

ايران خواهد شد و شيرين عبادي ، تحت حفاظت افكار عمومي جهان ، اين امكان را دارد آه خواسته 
  . هاي ملت ايران را به صداي بلند به گوش جهانيان برساند 

زانه آه بر جسم و روحشان مي اينك ،  صداي شيرين عبادي ، صداي آودآان ايران است آه از ستم رو
رود ، فرياد بر مي آورند و خواهان خواهان امنيت ، آسايش و فضايي امن و انساني براي رشد و زندگي 

  .هستند
اينك ، صداي شيرين عبادي ، صداي زنان ايران است آه  زندگي در سايه ي حكومت ترس و وحشت و 

اهند و خواهان حقوق برابر و زندگي امن و امكان تهمت و افترا و حذف را اينگونه آه هست ، نمي خو
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حضور در همه ي عرصه  و بيان بدون هراس نظرات و خواسته هاي خود و در يك آالم ، خواهان زندگي 
  .هستند ، آنگونه آه شايسته ي انسان است 

 ، اينك، صداي شيرين عبادي ، صداي روشنفكران و آزاديخواهان ايران است آه خواهان آزادي بيان
  .انديشه و قلم و احترام به حرمت انسان هستند

اينك ، صداي شيرين عبادي، صداي معترض جوانان، معلمان، آارمندان، آارگران، دهقانان و تمام آحاد 
ملتي به گروگان گرفته شده است،  به حكومتي آه آزادي و حق يك زندگي انساني و امن را از آنها 

  . سلب آرده است
عبادي ، صداي اقليتهاي قومي ، نژادي و مذهبي ايران است آه حقوق انساني اينك صداي شيرين 

  . خود محروم و خواهان زيستن در ايراني آزاد و آثرت گرا هستند
اينك، صداي شيرين عبادي ، صداي جنبش دمكراسي خواهي ايران است آه زنان ايران در صف مقدم 

  .آن قرار دارند 
  .  ملت ايران است آه خواهان آزادي ، عدالت ، امنيت و دمكراسي اينك، شيرين عبادي، صداي معترض

  . آيا او سنگيني اين وظيفه را آه بر دوش او گذاشته شده ، در يافته است؟ جدا اميدوارم 
دريافت جايزه ي صلح نوبل را به شيرين عبادي و به ملت ايران تبريك مي گويم و به فردايي روشن در 

 .ارمايراني دمكراتيك باور د
  

   به خانم شيرين عبادي2003سخنان رئيس آميته اهداي جوايز نوبل هنگام اهداي جايزه صلح نوبل 
 2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18 جمعه - راديو فردا-فريبا مودت 

 را به شيرين عبادي به خاطر 2003آميته جوايز صلح نوبل تصميم گرفته است جايزه صلح نوبل سال «
وي به ويژه براي احقاق حقوق زنان و آودآان . موآراسي و حقوق بشر داده شودتالش هايش در راه د

خانم عبادي يك حقوقدان، قاضي، استاد دانشگاه، نويسنده و فعال حقوق بشر به . به مبارزه پرداخت
انساني شجاع است . روشني و قاطعانه در آشورش ايران و فراي مرزهاي اين آشور سخن گفته است

  . ديد هايي آه عليه امنيت جانش صورت گرفته تسليم نشده استآه هرگز به ته
ميدان اصلي مبارزات وي احقاق حقوق بشر است و هيچ جامعه اي در جهان نمي تواند خود را متمدن 

در رويارويي با خشونت وي همواره از عدم . بنامد مگر آنكه به حقوق زنان و آودآانش احترام بگذارد
 معتقد است آه قدرت عالي سياسي يك جامعه بايد بر اساس انتخابات خشونت حمايت آرده است و

شيرين عبادي روشني افكار و مباحثه را بهترين راه تغيير نظرات و حل مسائل تلقي . دموآراتيك بنا شود
عبادي يك مسلمان معتقد است و هيچگونه شكافي ميان اسالم و حقوق حقه بشر نمي . مي آند

بايد ميان اديان و فرهنگ هاي جهان ارتباط برقرار شود و ارزش هايشان مبادله و معتقد است آه . بيند
  . گردند

آميته جوايز صلح نوبل خوشوقت است آه جايزه صلح به زني تعلق ميگيرد آه از جهان اسالم است و 
اريم ما اميدو. جهان بايد به او و آليه آساني آه در راه احقاق حقوق بشر فعاليت مي آنند افتخار آند

مردم ايران از اينكه براي نخستين بار در تاريخ جهان جايزه صلح نوبل به يكي از شهروندانشان تعلق 
و اميدواريم اين جايزه منبع الهام تمام آساني باشد آه در اين آشور در جهان . ميگيرد خوشنود شوند

  ».واسته انداسالم و در آليه نقاطي آه مبارزه براي حقوق بشر محتاج حمايت است بپا خ
 

  شيرين عبادی خواستار آزادی زندانيان سياسی ايران شد
  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه   -بي بي سي 

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل امسال خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی در ايران شده 
  . است

ضطراری ترين مساله ای که در ايران بايد خانم عبادی در يک کنفرانس خبری در پاريس گفت مهمترين و ا
به آن پرداخته شود، آزادی بيان و آزادی تمامی افرادی است که به دليل بيان عقايدشان زندانی شده 

  .اند
کميته صلح نوبل در نروژ روز جمعه، دهم اکتبر، گفت اين جايزه به دليل فعاليت های خانم عبادی در 

در ايران به ويژه در مورد حقوق زنان و کودکان، به وی اعطا می زمينه حقوق بشر و ترويج دمکراسی 
  . شود

کميته نوبل افزود شيرين عبادی به عنوان يک وکيل، قاضی، نويسنده و فعال حقوق بشر در ايران و در 
  . خارج از مرزهای اين کشور همواره با صراحت صحبت کرده است

که هرگز نسبت به تهديد به جانش، اعتنا نکرده اين کميته خانم عبادی را فردی شجاع توصيف کرد 
  . است

کميته نوبل به خصوص بر اين نکته تاکيد کرد که اين انتخاب را بايد بيانيه ای در زمينه حقوق بشر تلقی 
  .کرد

اين پيامی برای مردم ايران، جهان اسالم : "آقای او دانبولت مژوس، رئيس کميته انتخاب برنده نوبل گفت
ست که ارزش های انسانی، نبرد برای آزادی، مبارزه برای حقوق زنان و کودکان بايد در و کل جهان ا
  ."اولويت باشد

اميدوارم اعطای جايزه صلح به خانم عبادی به تقويت و حمايت از آرمان حقوق بشر در ايران : "وی افزود
  ."ياری برساند
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 برنده اين جايزه می 1901بل در سال خانم عبادی يازدهمين زنی است که از زمان برقراری جوايز نو
  . وی همچنين سومين زن مسلمانی است که اين جايزه را از آن خود می کند. شود

خانم عبادی از پيشگامان حقوق زنان و کودکان است و در صدد ايجاد تغييراتی در قوانين طالق و ارث در 
  .ايران برآمده است

، مجبور به کناره 1979يران که پس از انقالب اسالمی سال شيرين عبادی به عنوان اولين قاضی زن در ا
  . گيری از اين سمت شد، توجه جامعه بين المللی را به خود جلب کرد
وی پس از انقالب به تدريس . خانم عبادی قبل از انقالب به عنوان اولين قاضی زن ايران منصوب شد

  . حقوق در دانشگاه تهران اشتغال داشت
  .  صلح سال جاری، دو سال قبل نيز يک جايزه حقوق بشر در نروژ را از آن خود کرده بودبرنده جايزه نوبل

خانم عبادی که هنگام اعالم خبر برنده شدن جايزه صلح نوبل در پاريس بود، گفت اميدوار است اين 
  . جايزه به وی برای ارتقای حقوق بشر در ايران کمک کند

می توان تواما "ه صلح نوبل را برده است، نشان می دهد که وی افزود اينکه او مسلمان است و جايز
  ."مسلمان و طرفدار دمکراسی بود

جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد اين خبر واکنش های متفاوتی را در ايران به دنبال 
  . خواهد داشت

ع خوشحالند، محافظه به گفته وی در حالی که طرفداران جنبش اصالحات به طور آشکار از اين موضو
کارانی که با ديدگاه های آزادی خواهانه وی موافق نيستند، از اينکه در دنيای خارج، فردی که آنها وی را 

  . يک مخالف قلمداد می کنند، اينچنين محترم شمرده می شود، خشنود نخواهند بود
يران خواهد شد و مايه جيم ميور می گويد اين جايزه به شدت باعث تقويت مبارزات حقوق بشر در ا

  .شادمانی حاميان خانم عبادی خواهد بود
  ديگر نامزدهای امسال

پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتوليک های جهان و واسالو هاول، رييس سابق جمهوری چک از ديگر نامزدهای 
  . جايزه صلح نوبل امسال بودند

نام برده می شد، به خصوص از اين جهت از پاپ ژان پل دوم به عنوان اميد اول دريافت اين جايزه معتبر 
که گمانه زنی های گسترده ای درباره احتمال مرگ زودهنگام او به دليل مشکالت جسمانی منتشر 

  .شده است
اين جايزه سال گذشته به جيمی .  نفر نامزد دريافت جايزه صلح نوبل بودند165امسال شمار بی سابقه 

  .ده بودکارتر، رئيس جمهور سابق آمريکا اعطا ش
  . ارزش جايزه صلح نوبل، يک ميليون و سيصد هزار دالر است

 
  2003برنده جايزه صلح نوبل 

  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه   -بي بي سي 
 2003شيرين عبادی، نويسنده و حقوقدان و از فعاالن حقوق بشر در ايران، جايزه صلح نوبل برای سال 

  .را به خود اختصاص داده است
 کميته پنج نفره انتخاب برنده جايزه صلح نوبل در نروژ هنگام اعالم انتخاب خانم عبادی به عنوان رييس

شيرين عبادی حقوقدان، "برنده اين جايزه برای سال جاری، در توصيف دستاوردهای وی گفت که 
ن با قاضی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر است که در کشور خود، ايران، و فراتر از مرزهای آ

  ."صراحت و استواری سخن گفته است
يک فرد حرفه ای مجرب، شخصی با شهامت است "رييس کميته صلح نوبل اظهار داشت خانم عبادی 

  ."که هرگز به تهديد عليه امنيت شخصی خود وقعی ننهاده است
ان در به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران، از آنجا که ديدگاه خانم عبادی با نظرات محافظه کار

جمهوری اسالمی مغايرت دارد، اعطای جايزه نوبل به وی برای اين جناح خوشايند نيست و ممکن است 
کسانی در قوه قضاييه تحت کنترل محافظه کاران اين اقدام کميته صلح نوبل را به تالش خارجيان برای 

  .مداخله در امور سياسی ايران تعبير کنند
  .ث خرسندی طرفداران اصالحات در ايران خواهد شددر مقابل، دريافت جايزه نوبل باع

خبرنگار بی بی سی می نويسد که در حاليکه به محض اعالم خبر تصميم کميته صلح نوبل، رسانه 
های گروهی سرتاسر جهان خبر انتخاب شيرين عبادی را انتشار می دادند، راديو و تلويزيون دولتی 

  . ه اين واقعه اشاره ای نداشتايران، که در اختيار محافظه کاران است، ب
  حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر

شيرين عبادی از جمله نخستين زنان ايرانی است که در دوره قبل از انقالب اسالمی به مقام قضاوت 
  .منصوب شد
 در شهر همدان به دنيا آمد و برای تحصيل در رشته حقوق قضايی وارد دانشگاه 1326وی در سال 
  .تهران شد
  . بادی پس از دريافت ليسانس قضايی به استخدام دادگستری در آمد و تا مقام قضاوت ترقی کردخانم ع

در پی وقوع انقالب اسالمی در ايران و تغييرات در نظام قضايی، از جمله ممنوعيت قضاوت زنان، وی از 
ات گسترده اين سمت کنار گذاشته شد و به وکالت دادگستری و تدريس در دانشگاه روی آورد و تحقيق

  .ای را در جنبه های مختلف حقوقی انجام داد و منتشر کرد
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اشاره کرد که از سوی صندوق کودکان " حقوق کودک"از جمله پژوهش های حقوقی وی می توان به 
  . ترجمه و چاپ شده است- يونيسف -سازمان ملل متحد 

کرده است که به قوانين ايران خانم عبادی مجموعه کتاب هايی را هم در زمينه حقوق حرفه ای منتشر 
  .در زمينه های مختلف می پردازد
حقوق "و " حقوق معماری"، "حقوق پزشکی"، "حقوق ادبی و هنری"اين مجموعه شامل کتاب های 

  . است" پناهندگان
هدف از انتشار اين مجموعه آشنا کردن مردم عادی با حقوق خود در قالب قوانين و مقررات ايران بوده 

 همين جهت، اين مجموعه را می توان خدمتی ارجمند به تواناسازی مردم در دفاع از حقوق است و به
  . خود دانست

  .نيز از جمله آثار ديگر خانم عبادی است" تاريخچه اسناد حقوق بشر در ايران"
وی مقاالت متعددی نيز در زمينه های گوناگون، به خصوص حقوق زن و کودک، در نشريات مختلف به 

  . انده استچاپ رس
خانم عبادی در جريان فعاليت قضايی خود پس از انقالب به عنوان وکيل مدافع گروهی از مخالفان در 

  .جمهوری اسالمی نيز فعاليت داشته است
همچنين، به گزارش خبرنگار بی بی سی در تهران، سه سال قبل وی به اتهام توزيع نوار ويديويی 

  .وه های محافظه کار بازداشت و محاکمه شدحاوی اعترافات يک فرد وابسته به گر
در اين نوار، ادعا شده بود که رهبران برجسته جناح محافظه کار حمله به شخصيت ها و گردهمايی 

  .های طرفداران اصالحات را سازمان می دهند
در مقابل، فعاليت خانم عبادی در زمينه دفاع از حقوق بشر باعث شناسايی خدمات وی از سوی 

  .های مدافع حقوق بشر در جهان و اعطای جوايزی به وی شده استسازمان 
خانم عبادی در حال حاضر در قالب يک سازمان غير دولتی برای دفاع از حقوق بشر در ايران فعاليت 

  . دارد
  دفاع از حقوق بشر

ا من يک مسلمان هستم، بنابراين شم"خانم عبادی پس از دريافت خبر بردن جايزه صلح نوبل گفت که 
  ."می توانيد مسلمان باشيد و از دمکراسی هم حمايت کنيد

وی اعطای جايزه به خود را برای پيشبرد حقوق بشر، به خصوص حقوق کودکان در ايران موثر توصيف 
  .کرد

تاکيد خانم عبادی بر وفاق بين اسالم و دمکراسی جنبه ای اساسی از جهان بينی وی را تشکيل می 
  .دهد

ان ايرانی است که در عين تعهد به موازين اسالمی، به نقد پاره ای از قوانين و وی از جمله پژوهشگر
سنت های رايج در جمهوری اسالمی، به خصوص در زمينه حقوق زن و کودک، پرداخته در حاليکه روح 

  . اسالم را با خدشه دار شدن حقوق افراد مغاير می دانسته است
بادی حقوق زنان، به خصوص دختران، در قوانين مدنی در يکی از مهم ترين مسايل مورد توجه خانم ع

  . ايران بوده است
براساس قوانين شرعی و در قالب قانون مدنی، دختران در سن نه سالگی به بلوغ می رسند و در 

  .نتيجه عالوه بر قابليت ازدواج، در برابر قانون نيز مسوول هستند
 قوانين ايران يکی ديگر جنبه های مورد انتقاد مدافعان تفاوت های موجود بين حقوق و امتيازات زنان در

  .حقوق بشر در ايران، از جمله شيرين عبادی، بوده است
براساس اين قوانين، زنان در جنبه هايی از زندگی و فعاليت اجتماعی خود از حقوق مشابه مردان 

  .برخوردار نيستند
ياست جمهوری و فعاليت در برخی مشاغل ممنوعيت فعاليت به عنوان قاضی صدور حکم، انتخاب به ر

  .ديگر از جمله اين محروميت هاست
موقعيت زنان در چارچوب حقوق خانواده، از جمله حضانت اطفال در پی طالق والدين، و ديه زنان، که نيم 

ديه مردان تعيين شده، نيز به عنوان تبعيض های اساسی عليه حقوق زنان مورد انتقاد مدافعان حقوق 
  .ايران، از جمله خانم عبادی، بوده استزن در 

شيرين عبادی در زمينه مقايسه تعهدات و کنوانسيون های بين المللی در زمينه حقوق زن و کودک با 
  . قوانين جمهوری اسالمی در ايران نيز فعاليت های تحقيقاتی داشته است

اسايی خدمات مدافعان حقوق انتخاب خانم عبادی به عنوان برنده جايزه نوبل بی ترديد به منزله شن
  . بشر و رفع تبعيض عليه زنان در ايران و کشورهای اسالمی است

 برندگان صلح نوبل در پنج سال اخير
  جيمی کارتر رييس جمهوری سابق آمريکا- 2002
  کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد- 2001
  کيم دائه جونگ رييس جمهوری سابق کره جنوبی- 2000
 مان پزشکان بدون مرز  ساز- 1999
  ديويد تريمبل و جان هيوم از ايرلند شمالی - 1998

 
   شيرين عبادي  نوبل صلح جايزه برنده
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  2003 اآتبر 11  –1382 مهر 19  شنبه -روزنامه اعتماد  
   برجسته حقـوقدان«   عبـادي شيرين »  بـه2003   سـال  نـوبـل  صلـح  جايزه  اعطاي اعالم:   سياسي گروه
 در شهر اسلو آشور   مقر آن  آه  نوبل  جايزه آميته.  قـرار گرفت ، صـدر اخبـار جهـان  در روز جـمعـه ايراني

  ، بويژه  در ايران  دموآراسي  بشر و ترويج  حقوق  در زمينه  عبادي  خانم  به  جايزه اين:  آرد  اعالم نروژ است
   يك  عنوان  به  عبادي  آه  است  آرده  اعالم  نوبل آميته. ت اس  اعطا شده  و آودآان  زنان در مـورد حقوق

 و   شفاف  موضعي  آشور همواره  از اين  و در خارج  بشر در ايران  حقوق  و فعال ، نويسنده ، قاضي وآيل
  .  است  داشته صريح
   جانش  تهديدها عليه  هرگز به  آه  است  شجاعي  انسان  عبادي  آه  است  آرده  تصريح  نوبل  جايزه آميته

   دست  قضاوت  مقام  به  توانست  آه  است  ايراني  زن  نخستين  ساله56   بانوي اين.  است  نكرده اعتنايي
   دالر ارزش ميليون1\3   وي  به  اعطا شده جايزه.   است  تهران  دانشگاه التحصيل  فارغ  عبادي خانم. يابد
  .دارد

  هاي ها و مقام  شخصيت  بــه  تــاآـنــون  مـيــالدي1901   از ســـال  آه  است سنتي«   نوبل  صلح جايزه»
 و   دموآراسي  شدن  بر نهادينه  خود تاثير بسزايي هاي  با آثار و فعاليت  آه  و فرهنگي ، سياسي علمي

  .شود اند، اعطا مي  داشته  جهان  خود و سطح آميز در جامعه  صلح  زندگي  براي  الزم بسترهاي
   به  انتخابشان  آنها و شـيـوه  اسامي  نفر هستند آه  پنج  نوبل  صلح  جايزه  برنده  انتخاب  آميته اعضاي
 ديروز   و صـبح  اخير انجام  روزهاي  طي  نوبل  امسال  برنده  انتخاب برنامه. شود  مي  انجام  مخفي صورت

   منتشر شد و خبرگزاريهاي  خبر جهان  مهمترين  عنوان  به  عبادي  خانم  پيروزي اعالم. شد رسما اعالم
  . اظهـار نظـر پرداختند  بـه بـاره  در ايـن جــهــان

 2003   سال  بـــرنـــده  عنوان  به  عبادي  شيرين  خانم  نـام  از اعــالم  پس  دقايقي  فـرانسـه خبـــرگــزاري
 از   آرد آه  شد، اعالم  انجام  در پاريس وگو آه  گفت ين در ا عبادي. وگو آرد  گفت  با وي  نوبل جايزه

   را نسبت  ايــرانيــان  همه  جايزه  ايـن  آـرد، اعطـاي  تـصـــريــح وي.   است  شده  خبر شوآه  اين شـنيــدن
 در  غييري ت  هيچ  جايزه  اين  آه  گفت  نوبل  دالري ميليون1\3   جايزه برنده.آند  مي  تشويق  دموآراسي به

 دو   بشر و دموآراسي  از حقوق  او را در دفاع  مسووليت  او ايجاد نخواهد آرد، مگر اينكه  زندگي شيوه
 اظهار   فرانسه وگو با خبرگزاري  در گفت  دولت  سخنگوي زاده  رمضان  عبـداللـه  حـال در اين. آند  مي چندان
   نظراتي  عنـوان  را بـه  نظراتش  آه وي.   خشنود است  عبادي  خانم  به  جايزه  از خبر اعطاي آرد آـه
   بـهــره  از پيش  بيش  در آشورمان  از حضور ايشان اميـدوارم:  آرد، افــزود  اعالم شخصي
  در حال:   گفت  بشردر پاريس  حقوق  خـود درمقر اتحاديه  مطبـوعـاتـي  در آـنـفــرانــس عـبــادي. بـبــريــم
 بسر  آنند در زندان  مي  مبارزه  در ايران  و دمـوآراسي  آزادي  بــراي  آـــه  از افـــرادي د زيــــاديحاضر تعدا

   آه  است  آرده  تصريح وي. آزاد شوند  زنـدانيـان  سريعتر اين  هر چه  آـرد آه  ابراز امـيـدواري وي.  برند مي
   و آ  بيان آزادي
 و   درخواست  و بيشترين برند مهمترين  بسر مي  در زندان  بخاطر نظراتشان  آه  سريعتر افرادي  هرچه زادي

  . اصرار است
 ابراز   ضمن  عبادي  به  نوبل  صلح  جايزه  خبر اعطاي  به  نيز در واآنش  فرانسه جمهوري  رييس  شيراك ژاك

  . آرد عنوان«   تك انتخابي» را   انتخاب  اين  واقعه  از اين خوشوقتي
  ، حقوق  از دمـوآـراسي  دفاع  خود را صرف  زندگي  تمام  آه  است  آسي  پاداش  جايزه  اين  آه گفت  وي

  .  است  آرده  تسامح  و عدم  با تعصب بشر و مبارزه
  دي عبـا  خـانـم  را بـه  تـــبـريكـات ترين  صميمانه  و من  است  ويژه  انتخاب  يك  ايـن  آـرد آـه  تصـريـح شــيـراك
   اعـالم  مطبوعاتي وگـويـي  در گفـت عـبــادي«.  مـسـرورم  انتخاب  اين  به  نسبت مـن».  دارم  مــي تقـديـم
  .  است  در ايران  بشر و دموآراسي ، حقوق  من  بـسيـار دلپـذيـر براي  جايزه  اين  آه  است آرده

    خوشحالم  ايراني  يك  عنوان به:  ابطحي
 دنيا   جاي  را در همه  انساني  حقوق  تحقق  براي  انساندوستانه ، تـالش  ابطحـي ســيـدمحمـدعلـي

  .  دانست محترم
   عبادي  شيرين  به  نوبل  صلح  جايزه  اختصاص جمهور درباره  رييـس  و پــارلـمــانــي  حـقــوقــي مــعـــاون

 آشور   براي  قوتي  را بگيرد، نقطه  صلح  جايزه انسته ما تو  از هموطنان  يكي  را آه اين:  گفت
  هاي  در حوزه  را دارند آه  اين  توان  ايرانيان  آه آنم  مي احسـاس:   اظهــار داشـت ابـطحـــي. دانـم مـي

  شحال خو  ايـرانـي  يـك  عنـوان ، بـه  عبـادي  خـانـم  به  موضوع  اين  تبريك  ضمن  آنند و من  تالش مختلف
   يك  بـه  جـايـزه  اين اينكه:  جمهـور اظهـار داشت  رييـس  و پــــارلــمــــانــــي  حـقــوقــي مــعـــاون. شدم
   آه ، همانگونه  است المللي  بين  در مجامع  ايراني هاي  حضور خانم دهنده ، نشان  شده  داده  ايـراني خانم

  .  است  بوده آننده  تعيين  نيـز نظـر زنـان ـخـتـلـف م  آشور ودر انـتخــابــات در داخل
   جاي  بگيرد، در همه  انجام  انساني  حقوق  تحقق  براي  آه  و تالشي  انساندوستانه تالش:   گفت ابطحي

 و   مردم  حقوق  احقاق  از ابتدا براي طلبي  اصالح  تـاآيـد جـريـان  آــه ، هـمـچـنــان  اســت دنيا محترم
  .  است  بوده  مشروع هاي زاديآ

ها را محدود   آزادي  اين  آه رفتارهايي:  داد جمهور ادامه  رييس  و پــارلـمــانــي  حـقــوقــي مــعـــاون
  .  است  نيز بوده  حكومت  داخل طلب  اصـالح  جــريــانــات  مــــورد انـتـقـــاد صــريــح آند،همواره مي

   را در دنــيــا از لـحــاظ  آشورمان  آه  باشيم  آمتر شاهد رفتارهايي  آرد آه  اظهار اميدواري ابطحي
   آرد آه  اظهار اميدواري  همچنين وي.آند  مي  دچـار مشكـل  اجـتمــاعـي هـــاي  و آزادي  بـشـري حـقــوق
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 بــاشنـد و   بشر در ايــران حقوق و   آزادي ، يعني  اسـت  آن  منـادي  اسـالم  آنچه  دنبال  به  همواره مسووالن
  . انگيزد، نباشيم  برمي  نگراني  ايراني  در جامعه  آه  از رفتارهايي شـاهـد بعضـي

  :  عبارتند از  ترتيب  به  تاآنون1973   از سال  نوبل  جايزه برندگان
 از اتحـاد   ســاخــاروف ـدرهآنــ1975،  بــريــد از ژاپــن مــك ســيــن1974 آسينجر از امريكا،  هـنـري1973

  الملل عــفــو بيـن1977،   از ايرلند شمالي  ويليـامـز و مـاريـد آوريكان بتي1976،   سابق جــمـاهير شوروي
  آدولـف1980مـادر تـرزا از هنـد، 1979،  از اسراييل  بگين  از مصر و مـناخيم انورسادات1978،  از انگليس
 مـتحـد،   مـلــل  ســازمــان  پناهندگان  عالي دفـتـرآميسـاريـاي1981،  يـن از آرژانــت پرزاسكويول

،  والـســا از لـهـسـتــان لــخ1983،   از مكزيك  از سـوئـد و آلفـونسـو گــارسيا رابل آلــوامـيـردال1982
 از   و فيزيك يي  هسته  انرژي المللي  بيـن آژانــس1985،   جنـوبـي دزموند امــپيلــو تــوتــو از آفـريقـاي1984
 سـانچـز از آـــاستـــاريكـا،   اســكـار آريــاس1987،   متحده  از اياالت  وســل الـــي1986،   مـتحـــده اياالت
   مـيـخـــايـيــل1990،   المــــا از تـــبـــــت دااليــــي1989 متحد،   ملل  سازمان  صلح  حافظ نيروي1988

ريگو 1992 از ميـانمـار،   ســوآـي  ســان اونـــگ1991، ) ســـابـــق (  اتحاد جماهير شوروي از گورباچف
يــاســر 1994،   جنــوبـي  از آفـــريـقــاي ،دبيلو دآلرك  ماندال و اف نلسون1993بــرتــامنچـو از گـواتمـاال، 

     رابيـن  و اسحـاق عـرفـات
...   مسائل  بـررسي  و آـنفـرانـس  از انگليس  روتبالت جـوزف1995،  ـالـي اشغ  پرز از فــلسطيـــن و شيمون
  .  جهاني و مسائل

   ويـلـيـامـز از ايـاالت جـــودي1997،   هـورا از تيمـور شـرقي  اگزمننزبلو و جــزرامــوس  فيليپ آارلوس1996
  جونگ  داي  آيم2000 مـرز،   بدون زشكانپ1999،   از ايرلند شمالي  هوم  و جان ديويد تريمبل1998،  مـتحده
   و سرانجام  متحده  آارتر از اياالت  جيمي2002،   مــلـل  از سازمان  عنان  آوفي2001،   جـنوبي از آره
  .  از ايران  عبادي  شيرين2003

  
  روزنامه نگاران  و فعاالن سياسي به شيرين عبادي تبريك گفتند

  2003 اآتبر 11  –1382 مهر 19 شنبه -روزنامه شرق
درپي اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي جمعي از روزنامه نگاران، فعاالن سياسي و حقوقدانان 

اعطاي جايزه صلح نوبل به يك حقوقدان بافضيلت ايراني : متن اين پيام به شرح زير است. تبريك گفتند
، موجب مسرت و مايه افتخار گرديد، به ويژه يكي از زنان فعال در عرصه احقاق حقوق بشر در ايران

ضمن تبريك و تهنيت به جنابعالي بابت آسب اين جايزه ارزشمند، اميدواريم در تالش هاي خود به ويژه 
در حيطه بسط و گسترش آزادي بيان و قلم ودستاوردهاي حقوق بشر به خصوص احقاق حقوق آودآان 

  .و زنان، بيش از پيش موفق و سربلند باشيد
  :ندگان اين پيام به شرح زير هستندامضا آن

زهره آقاجري، هاشم آقاجري، رضا آشفته، حميدرضا ابك، نعمت  احمدي، يداهللا اسالمي، عليرضا 
اشراقي، بهروز افخمي، محمدعلي اآبري،  محمدجواد اآبرين، شهربانو اماني پور، حسين انصاري راد، 

ا، مصطفي تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، علي مصطفي ايزدي، عمادالدين باقي، حسين پايا،  علي پاي
تاجرنيا، آامبيز توانا، رضا تهراني، غالمحسين تكفلي، رضا جاللي، جالل جاللي زاده، سعيد حجاريان، 

فاطمه حقيقت جو، علي حكمت، محمد حيدري، محمدعلي دادخواه، محمد دادفر، فريبا داودي مهاجر، 
اني، رضا خجسته رحيمي، فاطمه راآعي، عليرضا رجايي،  اآرم ديداري، صوفيا خامنه ، نازنين خسرو

عبدالعلي رضايي، طاهره رضازاده، محمدجواد روح، مهدي رحمانيان، محمد رهبر، رامين  رادنيا، فياض 
زاهد، بهمن دارالشفايي، محمدرضا زهدي، حسين زمان، احمد زيدآبادي، جليل سازگارنژاد، عيسي 

تاح سلطاني، بهيار سليماني،  سيد محمد سيف زاده، شهال سحرخيز، محمدرضا سرداري، عبدالف
شرآت،  محمد شريف،  صديقه شكوري راد، ماشاءاهللا شمس الواعظين، نادر صديقي، محبوبه 

عباسقلي زاده، علي عبدالمحمدي، عباس عبدي، فيض اهللا عرب سرخي، محمدعلي عسگري، ليال 
لي، مسعود غفاري، احمد غالمي، محمدجواد غالمرضا عليپور، عليرضا علوي تبار،  فريدون عموزاده خلي

آاشي، مهران آرمي، ليلي فرهادپور، سهيال قاسمي، رحمانقلي قلي زاده، محمد قوچاني، جعفر 
آامبوزيا، مجيد آارشناس، محسن آديور،  الهه آواليي، فاطمه آمالي احمدسرايي، محمد آيانوش راد، 

مفيدي، فخرالسادات محتشمي پور، سيد ابوالحسن اآبر گنجي، حسين لقمانيان، بدرالسادات 
مختاباد، محمدجواد مظفر، اآبر منتجبي، اميرحسين مهدوي، علي معظمي، سيد علي اآبر موسوي 
خوئيني، سحر نمازي خواه آامبيز نوروزي، ناصر هاديان، ياشار هدايي، محمد يگانلي، رضا يوسفيان، 

اهاني، وحيد پوراستاد، سعيد شريعتي، مراد اميرعباس نخعي، مسعود هوشمندرضوي، عذرا فر
ويسي، داوود محمدي، سعيد رضوي فقيه، حسين باستاني، خسرو طالب زاده، شادي صدر، نادر فتوره 

  .چي
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

 106ه قاضي شعب: همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي «:17/7/82روزنامه جمهوري اسالمي
 سارق حرفه اي در همدان توسط شورايعالي 7دادگستري استان همدان از تاييد حكم قطع دست 

  .قضايي خبر داد
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هاي   ماه براي انجام مداوا و درمان2عباس اميرانتظام به علت وضعيت نامناسب جسمي به مدت 
  .پزشكي به مرخصي استعالجي آمد

  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه 
 براي وي ذآر آرد و به خبرنگار حقوقي خبرگزاري   نوع بيماري12افع اميرانتظام حدود وآيل مد

 سال دارد و از بيماري آليه، معده، عصب سياتيك، 72اميرانتظام حدود : گفت) ايسنا(دانشجويان ايران 
خصي ها به مر برد آه براي مداواي اين بيماري رنج مي... حساسيت پوستي و ناراحتي گوش و چشم و 

  .آمده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  مامور ترور آيت اهللا حكيم رهبر مجلس اعالی عراق
  ٢٠٠٣ اکتبر ١٠ – ١٣٨٢ مهر ١٨جمعه : شهروند ـ خسروشميراني

امير فرشاد ابراهيمی آه پس از تهديدات مكرر عوامل امنيتی حكومت جمهوری اسالمی ايران مدتی 
وز پنجشنبه خبری مبنی بر فرار يكی از اعضای تيمی آه طبق ادعای وی پيش آشور را ترك آرد، ر

وی در اين پيوند طی گفت . مامور ترور آيت اهللا حكيم رهبر مجلس اعالی عراق بوده است را گزارش آرد
  . و گويی به چند پرسش ما پاسخ گفت

  چگونه از اين خبر مطلع شديد؟
 آه نام وی برايم آشنا بود طی آن ادعاهايش را مطرح فردی. ـ دو روز پيش يك ای ميل دريافت آردم

گرچه نام وی را ميشناختم ولی نميتوانستم به خوبی به ياد بياورم آه او چه آسی بوده . آرده بود
  . او عكس خود را برايم فرستاد و از روی عكس او را شناختم. است

او از افسران نيروی . من توضيح داددر تماسهای بعدی آه با او داشتم آم و آيف وضعيت خود را برای 
نام " شاهد نجف"من فعال از او به عنوان . قدس سپاه است و در دوران آموزش با من همدوره بوده است

  . او ادعا آرده بود آه عضو تيم ترور آيت اهللا حكيم بوده است. ميبرم
  درباره اين ماجرا چه ميگويد؟ » شاهد نجف«

 از دفتر اطالعات نظامی واسطه به بيت رهبری ماموريتی به نيروی قدس ـ او توضيح داد آه مدتی پيش،
اين پروژه شامل عمليات حفظ مرجعيت . بود" عابدون"اين ماموريت در چهارچوب پروژه . ابالغ شد

  . شيعيان عراق در دست روحانيون وابسته به دستگاه واليت فقيه ميباشد
او همراه با سه تن ديگر برای انجام : رده ام ميگويدنام ب» شاهد نجف«فردی آه من از او به عنوان

آنها با پوشش خبرنگاران برون مرزی . عمليات ترور آيت اهللا حكيم رئيس مجلس اعالی عراق مامور شدند
  .صدا و سيما از راه زمينی به عراق رفته و مقدمات ترور را آماده ميكنند

 آيلوگرم 700 ـ800پاه به آنها متصل شده و حدود در واپسين روزهای انجام عمليات يك تيم از اعضای س
  .مواد منفجره در اختيار تيم اصلی قرار ميدهد و آنها با استفاده از آن عمليات را به انجام ميرسانند

  تصميم گرفت به خارج از آشور بگريزد؟» شاهد نجف«چرا 
نفر ديگر آه عضو تيم  3ـ او ميگويد طی يك ماهی آه از ماجرای ترور ميگذرد متوجه مرگ مشكوك 

  .اصلی ترور بوده اند، شده است
  . به دليل مسموميت شديد غذايی فوت آرد» بقيه اهللا«اولين نفر در بيمارستان 

در اتوبان شهيد بابايی ) دانشكده فرماندهی و ستاد سپاه(» دافوس«نفر دوم در حال بازگشت از 
ه محل آار خود ظاهرا به دليل بی احتياطی دژبان، نفر سوم نيز در حال ورود ب. تصادف آرد و از بين رفت

ميگويد آه پس از اين سه مرگ مشكوك احساس » شاهد نجف«. هدف گلوله قرار گرفت و آشته شد
  .خطر ميكند و تصميم به حفظ جان خود و خروج از آشور ميگيرد

ن در دانشكده نام او عسگری بود و او نيز با م. من شخصا نفر سوم آه آشته شد را نيز ميشناسم
خبر مرگ او به عنوان مراسم ختم شهيد عسگری در آيهان تهران منتشر . افسری سپاه هم دوره بود

محالت از سپاه مرخصی گرفته و پس از چند روز از آشور » آب گرم«او ميگويد آه به بهانه رفتن به . شد
  .خارج شده است

  تا چه حد گفته های وی را مستند ميدانيد؟
 عضو سپاه قدس بوده برای من محرز است و اين آه او هم دوره ای من بوده است روشن ـ اين آه او

درضمن من عكس او را به دفتر . او سروان است و من نيز اگر مانده بودم االن هم درجه او بودم. است
 آه در روز عبدالعزيز حكيم برادر آيت اهللا حكيم ای ميل آردم آنها تاييد آردند آه او جزو افرادی بوده است

  .نماز جمعه وی را مالقات آرده اند
  چه اطالعی داريد؟» شاهد نجف«االن از وضعيت 

ولی مخفی شده است و . به شدت در بيم جان خود به سر ميبرد. ـ من در تماس مستمر با وی هستم
  .نگران است و از اين آه مورد حمله تروريستی همكاران سابق خود قرار بگيرد وحشت دارد

  .  دقيقه بامداد به وقت تورنتو انجام شده است11:30 اآتبر در ساعت 9فتگو به تاريخ اين گ
 
  

هايمان با  در مالقات: ي روسيه هنگام ورود به تهران در جمع خبرنگاران گفت معاون اول وزير امور خارجه
  .ايم آه ايران بخشي از ائتالف ضدتروريسم است مقامات آشورهاي غربي و آمريكايي گفته
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ي خبري از سفر معاون اول  ،خبرگزاري نووستي با مخابره)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي روسيه در ديدارش با مقامات  معاون اول وزير امور خارجه: ي روسيه به تهران نوشت وزير امور خارجه
  .هاي دوجانبه را مورد بررسي قرار خواهد داد لي و همكاريالمل ايراني تعداد زيادي از موضوعات بين

ي  ما در چارچوب مذاآرات خود توسعه:ي اين روزنامه وياچسالو تروبنيكوف خاطر نشان آرد طبق نوشته
يي مصرفي نيروگاه  يي، مسايل مربوط به پروتكل الحاقي و بازگرداندن سوخت هسته صنايع هسته

  .دهيم بوشهر را مورد بررسي قرار مي
يي به ويژه افغانستان آه باعث نگراني ايران و روسيه شده است؛  مشكالت منطقه:وي در ادامه افزود

نيز در اين مذاآرات مد نظر خواهند بود و عالوه بر افغانستان موضوع عراق و جنگ عليه تروريسم 
  .ها جاي خواهند داشت المللي نيز در اين بحث بين

با آمال خرازي، وزير امور خارجه، ) شنبه(آه قرار است تروبنيكوف فردا اين روزنامه در پايان نوشت 
 انتهاي پيام. حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و ديگر مقامات ايراني ديدار آند

  
اش را با آژانس  محمد البرادعي از ايران خواست تا همكاري: ي فايننشيال تايمز نوشت روزنامه
  . افزايش دهدالمللي انرژي اتمي بين
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المللي انرژي اتمي در  ، محمد البرادعي، رييس آژانس بين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گروه : ي انگليسي با اشاره به زمان تعيين شده از سوي شوراي حكام گفت مصاحبه با اين روزنامه
اند از آنها ديدن آنند،  خواسته هايي را آه مي ي بازديد از تمام پايگاه هالمللي اجاز بازرسان آژانس بين

  .اند دريافت آرده و اطالعات جديدي را از مقامات ايراني آسب آرده
ي اين روزنامه البرادعي همچنين مدعي شد آه اطالعات ارايه شده از سوي مقامات  طبق نوشته
  . چنان ناآافي است ايراني هم

مقامات ايراني قول : اش بيان داشت المللي انرژي اتمي در بخش ديگري از مصاحبه نرييس آژانس بي
سوال . اند آه اطالعاتي را ارايه خواهند داد؛ اما هنوز اين اطالعات در اختيار ما قرار نگرفته است داده

طالع نداريم، سازي اورانيوم دارد آه ما از آن ا هايي را براي غني اساسي اين است آه آيا ايران فعاليت
  .بخشي در اختيار ندارم ي اين اطالعات رضايت اين سوالي است آه من درباره

من براي مشخص آردن : سازي اورانيوم از سوي ايران گفت ي تجهيزات وارداتي غني وي درباره
  .هاي ايران احتياج دارم آه از منشا اين واردات آگاهي پيدا آنم برنامه

سازي اورانيوم يك اقدام براي اعتماد سازي محسوب  هاي غني عليق برنامهت: البرادعي خاطر نشان آرد
  .شود شود و امتناع ايران از پذيرش اين درخواست نقض معاهدات از سوي ايران محسوب نمي مي

رود، اما در  ي البرادعي امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران براي آينده ضروري به شمار مي به گفته
 انتهاي پيام. ضوع در اولويت نيستحال حاضر اين مو

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

از آشته شدن دو سرباز آمريكايي و زخمي شدن چهار تن ديگر در يك ) جمعه(نظاميان آمريكايي امروز 
  .ي غافلگيرانه در بغداد خبر دادند حمله
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين حمله در حالي ) ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گ

ي شيعه نشين صدر در بغداد، منجر به آشته  روي داد آه ساعاتي پيش نيز انفجار يك خودرو در منطقه
  .ي اين خودرو شد  تن از جمله راننده10شدن 

اين حمله زماني روي داد آه «: يكا در اين باره گفتبراساس اين گزارش سخنگوي نيروي نظامي آمر
  » .سربازان لشگر زرهي اول آمريكا در حال گشت زدن در منطقه بودند

ي صدر را به  اين در حالي است آه هنوز هيچ فرد يا گروهي مسووليت انفجار صورت گرفته در منطقه
 انتهاي پيام. عهده نگرفته است

  
هاي آرد مخالف اعزام نيروهاي ترآيه به عراق  ينان داد آه به گروهآالين پاول به همتاي ترآش اطم

  .دهد هشدار مي
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به نقل از منابع خبري ترآيه، عبداهللا گل، وزير امور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  ي گروه ي آمريكا گفت آه بيانيه ر خارجهوگوي تلفني با آالين پاول، وزير امو ي ترآيه در گفت خارجه

هايي در دولت، ستاد  آرد عراق مبني بر مخالفت با اعزام نيروهاي ترآيه به عراق باعث بروز نگراني
  . مشترك ارتش و افكار عمومي ترآيه شده است

نيروهاي ترآيه ي اظهاراتشان در قبال  پاول در اين مكالمه به گل اظهار داشت آه به گروههاي آرد درباره
  .هشدار داده خواهد شد
 انتهاي پيام. اش بيان داشت آه نگران اينگونه اظهار نظرها نباشد يي پاول به همتاي ترآيه
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

شوراي حكومت انتقالي عراق درصدد است تا تدوين قانون اساسي عراق توسط راي مردم و با 
  .  آزاد صورت گيردانتخاباتي

  2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه 
االسالم و المسلمين سيدعبدالعزيز حكيم، رييس  به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران حجت

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در آنفرانس مطبوعاتي آه در اجالس عمومي مجمع جهاني اهل 
ي حساس و خطرناآي قرار دارد و تصميمات نيروهاي  اق در مرحلهعر: برگزار شد، اظهار داشت) ع(بيت 

  . اسالمي عراق نيز در راستاي برپايي مجدد دولت در عراق با انتخابات مردم اين آشور خواهد بود
هاي عمومي و هم چنين همجواري با همسايگان  ها و اعتقاد راستين به آزادي مشارآت طيف: وي افزود

  . اشته تا حكومت مستقل عراق با راي مردم آن را تشكيل دهيمو منطقه ما را بر آن د
ما براي اين آار سفرهاي زيادي را در پيش داريم آه اولين : والمسلمين حكيم تصريح آرد االسالم حجت

آن را به ايران داشتيم، چرا آه ايران همواره يار و ياور ما بوده و از تمام مذاهب ديني حمايت آرده و 
  . وي خود از ملت عراق را داشته است تا مردم عراق اهداف خود را محقق آنندپشتيباني معن
در ديداري با رهبر معظم انقالب، رييس جمهور، رييس مجلس، رييس قوه قضاييه، وزير : وي اضافه آرد

امور خارجه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آخرين تحوالت عراق مورد بررسي قرار گرفت و بر 
  . يران براي بازسازي و تحقق منافع عراق تاآيد شدنقش حياتي ا

را در تحقق اهداف پيش روي ) ع(االسالم و المسلمين حكيم نقش مجمع جهاني اهل بيت  حجت
اين مجمع در اين چند سال تالش داشته تا امت اسالمي در جهان : اسالم مثبت ارزيابي آرد و گفت

  . نهادمند شود
آرد، راهكار شوراي حكومت انتقالي در برابر طراحي آمريكا براي تدوين وي در جواب خبرنگاري آه سوال 

ام آه قانون اساسي عراق را آمريكا  اي را نشنيده من چنين مساله: قانون اساسي عراق چيست، گفت
هاي مناسب را  ي شوراي انتقالي اين است آه مكانيسم آنم آه وظيفه بخواهد تدوين آند اما تاآيد مي

آار گيرد تا با راي مردم به تحقق انجامد، لذا در اين راستا مراجع عظام  انون اساسي بهبراي تدوين ق
  . گيري مردم عراق باشند اند تا مرجع تصميم تالشهاي بسياري را انجام داده

چنين در جواب سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين آه آيا  رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق هم
 و شوراي حكومت انتقالي عراق هم راستا با نظرات پل برمر است و اين آه آيا شما نظرات مردم عراق

براي خارج آردن اشغالگران ما نيز با شما : تصميم نداريد اشغالگران را از سرزمين خود خارج آنيد، گفت
مام عقيده هستيم چرا آه معتقديم ملت عراق قادر به ايجاد ساختار تشكيالتي الزم است و بايد ت هم

در خصوص نظرات مشترك شوراي حكومت انتقالي با پل برمر نيز بايد بگويم آه . امور را به آنها واگذار آرد
هاي معروفي هستند آه تصميماتشان نيز آامال مستقل  اعضاي اين حكومت از مراجع و شخصيت

توان گفت  ياست، هرچند آه ممكن است در اين تصميمات برخي موافق و برخي مخالف باشند، اما نم
  . آه آنها هم عقيده با پل برمر هستند

االسالم و المسلمين حكيم در جواب سوال خبرنگار ديگري در خصوص آارآردهاي شوراي حكومت  حجت
گيري داشته و  هاي چشم شوراي حكومت انتقالي موفقيت: هاي آن گفت ها و ناآامي انتقالي و آاميابي

هاست و ما همواره در تصميمات خود منافع عراق را در نظر  مسلما تشكيل آن يكي از اين آاميابي
ايم آه يكي از اين تصميمات مستحكم آردن روابط با همسايگان و باز آردن راه زوار به عراق  داشته
  . است

تواند مشارآت  ايران مي: وي در عين حال نقش ايران را براي بازسازي عراق مثبت ارزيابي آرد و گفت
را با عراق داشته باشد، چرا آه جمهوري اسالمي ايران از همسايگان عراق است و اي  بسيار ارزنده

  . گذاري در عراق به دست آورد اي را براي سرمايه هاي بسيار بهينه تواند فرصت مي
  

رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در پاسخ خبرنگار ديگري در مورد اعزام نيروهاي ترآيه به 
آند؛ چرا آه آنها از تامين امنيت خود   با برخي از آشورها همانند ترآيه فرق ميسياست ما: عراق گفت

شوند، اما عراق چنين مواضعي را ندارد و  عاجزند و به ديگر آشورها هم چون آمريكا متوسل مي
  . خواهد آه مستقل عمل آند مي

آنيم و در آنار  ا پيگيري ميما اين موضوع ر: وي در ادامه با اشاره به موضوع مستندسازان ايراني، گفت
  . شوند گناه دستگير مي چنين افرادي خواهيم بود آه بي

ها گفت آه به صحت  وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص پنهان آردن صدام توسط آمريكايي
  . آند اخبار دراين خصوص معتقد نيست و چنين اخباري را تنها نوعي جوسازي تلقي مي

ين حكيم در پاسخ خبرنگار ايسنا مبني بر موضع شوراي حكومت انتقالي در االسالم و المسلم حجت
اين اقدام اسراييل : ي اخير رژيم صهيونيستي به سوريه، گفت ها و حمله مورد اقدامات صهيونيست
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هم چنين اتهامات . آاري مردود است؛ چرا آه اسراييل حق ندارد به آشورهاي همسايه حمله آند
ي تاريخي است و ما هيچ گاه تجاوز به ايران را مورد تاييد قرار   داراي سابقهآمريكا به ايران نيز

 انتهاي پيام. دهيم نمي
  

  اهداف مجلس اعال تغييرنمى آند
  2003تبر  اآ11  –1382 مهر 19 شنبه -روزنامه شرق: آامبيز توانا

از در ورودي مدرسه عالي مطهـري آـه گذشـتيم، جمـاعتي در دو طـرف ايـستاده بودنـد و همـه دسـت                          
پـس از گـذر ورودي دو       . گفتنـد  مـي » علـيكم الـسالم   «راست را بر سينه نهاده و بـا لهجـه عراقـي خـود               

ي رئـيس فعلـ  » عبـدالعزيز حكـيم  «. سـايند  انـد و دسـت بـر پيـشاني مـي          روحاني را ديديم آه نشـسته     
رهبر روحاني و معنوي قبايل عراق در سوگ رهبر مقتدر و » شيخ فاضل المالكي«مجلس اعالي عراق و   

اي خواند تا در      ما را به گوشه     پسر عبدالعزيز » محسن حكيم «. گريستند چندين ساله مجلس اعال مي    
  هـايي فـارغ   اباهللا حكيم انجام دهيم، به جاي انتظار سعي آرديم جـو  وگويي با آيت پايان مراسم گفت 
 .هاي مطبوعاتي بيابيم از عرف مصاحبه

  عراق از دست رفته است
اهللا حكـيم بـه عـراق سـفر آـرده اسـت              جوان عراقي آه چند سالي در قم زندگي آرده و در معيت آيـت             

پرسـيم، خوشـحال     هـا از او مـي      هنگامي آه از وضعيت انگليسي    . آند وضع عراق را اسفبار عنوان مي     
همـه از مـا دربـاره آمريكـا         «. آنـد  ره يك نفر پيدا شده آـه چنـين سـئوالي مطـرح مـي              شود آه باالخ   مي
بينيم و اخبار آن را هر روز شاهد هـستيم ،انگليـسي    هايش را همه مي آمريكا و سياست . پرسند   مي

آنهـا بـه بـصره و       .اند خواستند آه به دست آورده       جنوب عراق را مي   . اند ها بهترين سياست را برگزيده    
 دولـت مرآـزي و نبـود امنيـت در            آننـد فـارغ از تحـوالت       انـد و آـار خـود را دنبـال مـي            وك رضايت داده  آرآ

  ».شهرهاي بزرگ
  آار و محتاط محافظه

هنگـامي  . تـوان او را غـافلگير آـرد        سعي دارد بر احوال خود مسلط باشد و آمتر مي         » عبدالعزيز حكيم «
آنم،  غافلگير مي » ها حامل پيامي براي ايران هستيد؟      آيا از سوي آمريكايي   «: آه او را با سئوالي چون     

امـا دليـل اصـلي    » .ام هيچ پيامي از سوي هيچ آس نياورده«. آند تا خود غلبه آند   اي درنگ مي   لحظه
همان طور آه در بدو ورود گفتم، هدف من تشكر از ملت   «سفر عبدالعزيز حكيم به ايران چه بوده است؟         

ه به اينكه بازسازي عراق نيازمند مشارآت جدي ايران است، بـراي انجـام              با توج . و مقامات ايراني است   
. هاسـت  ولـي اوضـاع عـراق بـدتر از ايـن حـرف      » .ام مباحثاتي در خـصوص نـوع همكـاري بـه ايـران آمـده        
جـوان عراقـي و متفكـري آـه در     » جـواد «آنـد ولـي     عبدالعزيز حكيم از ارائه توضيح بيشتر خودداري مـي        

آردهـا از شـمال هـستند و سـعي     «. بينـد  گانـه مـي    اق را در ورطـه پـارگي سـه        اي ايستاده، عر   گوشه
امـا آن چـه نگـران       . هاسـت  جنوب هـم آـه در تـسخير انگليـسي         . آنند خود را به تدريج آنار بكشند       مي

  ».آننده است، خط مرآزي عراق است آه در حال تبديل شدن به فلسطين دوم است
 خـود    انـد و اقـدام گـسترده       مندان اسرائيلي وارد عـراق شـده      آوري شده، ثروت   با توجه به اطالعات جمع    

. آنـد  گرسنگي، فقر و بيكاري بيداد مـي      «: گويد جواد در ادامه مي   . اند براي خريد زمين را هدفمند آرده     
. ولي مرآز جنوب عراق در حال اضمحالل است       . اي از اروپا است    به شمال عراق نگاه نكنيد، آنجا شعبه      

 بدون درنـگ   ها،  دالري يهودي6000 دالري خود رادر قبال پيشنهاد شيرين 2000ين ها خانه و زم   عراقي
شـيخ فاضـل المـالكي، از رهبـران نخـستين      ».آنند و هـيچ آـس متوجـه ايـن فاجعـه نيـست            معامله مي 

ــود را دور از         ــران وارد شــده، خ ــه اي ــالب ب ــس از انق ــسئوالن پ ــوت م ــه دع ــه ب ــال و آــسي آ مجلــس اع
عبدالعزيز حكيم، در هفته گذشته نخـستين جلـسه         . دارد  اعال نگاه مي   هاي سياسي مجلس   شلوغي

مجلـس  «. اهللا حكيم در نجف برگزار آرده و از نتيجـه آن راضـي اسـت               مجلس اعال را پس از شهادت آيت      
سـعي داريـم از تمـامي    . اعال در اهداف خود مصمم بوده و آار شوراي حكومتي در حال پيـشرفت اسـت           

وي با اشاره بـه ايـن آـه         » .ها در پيشبرد اهداف خود استفاده آنيم       ا و ظرفيت  ه ها، پتانسيل  مكانيسم
پـس از   «: اهللا حكـيم بدهـد، اضـافه آـرد         حاضر نيست تغييري در اهداف مجلس اعال پس از شهادت آيت          

  ».هاي قبلي را حفظ آنيم اهللا حكيم، اتفاق نظر داريم آه راهبردها و خط مشي شهادت آيت
عبدالعزيز حكيم، مردي محترم و با شخصيت است ولي جذبـه سياسـي           «: گفت» جواد«در اين خصوص    

شيخ فاضل المـالكي از حـضور دوبـاره در مجلـس            » .او در حدي نيست آه بتواند مجلس اعال را اداره آند          
درست است آه ما بـه آمـك يكـديگر نيـاز            «. اعال امتناع آرده و خود را از اين غائله دور نگه داشته است            

» .خـواهم داشـته باشـم      در حال حاضر در امور سياسي مجلس اعـال دخـالتي نـدارم و نمـي               داريم ولي   
وگو حاآي از اين است آه پريشاني خاصي مجلس اعال را فراگرفته، چرا آه هنوز شخـصي                  فضاي گفت 

ولي چرا مجلـس  . اهللا حكيم پيدا نشده آه زمام امور را به دست گيرد          با نفوذ سياسي و شخصيتي آيت     
همـين قـدر آـه      «: گويـد  انسته طي حوادث اخير نقش عمده اي را ايفا آند؟ حكيم در جواب مـي              اعال نتو 

اهداف . اي در شهر نجف برگزار آنيم، اقدامي درخور بود         اهللا حكيم جلسه   توانستيم پس از شهادت آيت    
 ما سعي داريـم شـيعيان عـراق را در پيـشبرد اهـداف خـود متحـد                 . مجلس اعال هيچ تغييري نخواهد آرد     

  ».سازيم
  آميز همزيستي مسالمت

مـردم عـراق   . اهللا حكيم سير صعودي به خـود گرفـت    اعتراض به حضور نيروهاي آمريكايي با شهادت آيت       
ولـي گويـا   . آفـايتي آنهـا در اداره عـراق شـكايت دارنـد            داننـدو از بـي     ها را مسبب ناامني مي     آمريكايي
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العزيز حكـيم دربـاره ارتبـاط خـود بانيروهـاي           عبـد . مجلس اعـالي فعلـي نظـر صـريحي در ايـن بـاره نـدارد               
با توجه به اين آه به برقراري حكومت عراقي مستقل معتقد بوده و براي آن تالش                «: گويد آمريكايي مي 

عبدالعزيز حكيم موضـع  » .هاي راهبردي در اين زمينه آغاز شده و ادامه دارد آنيم، از طرف ما حرآت     مي
. آمريكايي ندارد و سعي خود را بر حرآت مستمر، متمرآز آرده اسـت            صريح و مخالفي در برابر نيروهاي       

آنهـا  . آننـد  هـا چـه مـي      شما بايد در عراق باشيد تا بدانيد آمريكايي       «: گويد در اين خصوص مي   » جواد«
گويند آه اگر مـا نيامـده بـوديم، صـدام همـه شـما را از بـين                    دانند و هميشه مي    خود را مالك عراق مي    

» .هـا درخـصوص حكومـت بـا چـرخش و تغييـر همـراه باشـد                 رسد موضع آمريكـايي    نميبه نظر   . برد مي
ولـي بـا توجـه      » .بايد حكومت عراق به دست مردم سپرده شود       «: آند عبدالعزيز حكيم دوباره تأآيد مي    

 هزار نفري از آشورهاي ترآيه، پاآـستان        15ها و عزم آنها براي سازماندهي نيرويي         به حضور آمريكايي  
رود و بـراي آنتـرل ايـن وضـعيت بـه چـه اقـدامي                 وبي، راهبردهـاي مجلـس اعـال بـه آجـا مـي            جنـ  و آره 
  .آاري بيش از حد عبدالعزيز حكيم، مانع از جوابگويي بيشتر در اين مورد است انديشند؟ محافظه مي

  مشارآت در امنيت
قش خـود را بـه      نيروهايي آه هيچ گاه ن    . هاي مجلس اعال است    سپاه بدر، همواره نقطه سئوال فعاليت     

اي از ابهـام قـرار       هاي راهبـردي ايـن شـاخه نظـامي همـواره در هالـه              اند و سياست   وضوح نشان نداده  
با موافقت آمريكا با اجازه فعاليت سپاه بدر در آنترل امنيت برخي منـاطق و پـس از آن تـرور      . گرفته است 

 آمريكـا چگونـه اسـت؟ عبـدالعزيز حكـيم           انجامد و تعامل آنها با     اهللا حكيم آينده اين سپاه به آجا مي        آيت
هـاي   سپاه بدر، نيرويي عراقي است آه بايد در برقراري امنيت تالش آند و فقط به فعاليـت                «: گويد مي

هايي آه برعهده گرفته بـر وضـعيت داخلـي عـراق متمرآـز شـده و بـا                مسئوليت. داخل عراق توجه دارد   
آه آنترل سپاه بدر بـا وضـعيت فعلـي نامـشخص          شواهد حاآي از اين است      » .دارد مسالمت گام برمي  

تعامل اين نيروها با آمريكا در برقراري امنيت به نـوعي سياسـت دوگانـه در حرآـت راهبـردي ايـن                      . است
ولـي آيـا ايـن      . رسد با مصلحت سياسـي مجلـس اعـال در تـضاد اسـت              نيروها ختم شده آه به نظر مي      

ها، تغييـر خـط مـشي        ا توجه به تغذيه از سوي آمريكايي      نيروها وفادار به مجلس اعال خواهند ماند و يا ب         
گيري درباره آينـده نيروهـاي بـدر را     اي هرگونه تصميم خواهند داشت؟ عبدالعزيز حكيم با رد چنين نظريه     

  .آند به آينده موآول مي
  مصمم به تالش

اهللا   آيـت  نفري سـوگواران مراسـم چهلمـين روز شـهادت    200مراسم به پايان رسيده و جمعيت در حدود  
از خـستگي مفـرط رهبـر       » محـسن حكـيم   «در راه خـروج     .آننـد  حكيم، مدرسه عالي مطهري را ترك مي      

. هـاي خـود مـصمم اسـت        آند آه او در اجراي سياست      گويد و اعالم مي    فعلي مجلس اعال سخن مي    
 از سـالن خـارج    » شـكرا «روي به همه و بـا گفـتن         . مرسدس بنز سياهرنگ منتظر عبدالعزيز حكيم است      

  .شود مي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

دستاوردهاي آمريكا در عراق، و مناظره داوطلبان نامزدي حزب : بررسي روزنامه هاي امروز آمريكا
  دمكرات براي انتخابات رياست جمهوري

 2003 اآتبر 10  –1382 مهر 18جمعه ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
هاي مثبت آمريکا در عراق اختصاص داده است و  رک تايمز تيتراول خود را به پيشرفتروزنامه نيويو

هاي  نويسد دوره تسلسل خشونت و عدم اطمينان، باعث شده است که بسياري از پيشرفت مي
در اين مقاله که به مناسبت گذشتن شش ماه کامل از . الشعاع قرار گيرد واقعي آمريکا در عراق تحت

 پليس تازه 50نويسد صبح پنجشنبه،  به عراق نوشته شده است، نيويورک تايمز ميحمله آمريکا 
ها در  هاي خود حاضر شوند و منظره عراقي عراقي صف کشيده بودند تا بعد از دريافت حقوق، سر پست

هرچند که با . هاي آمريکا در عراق است هاي خود، چشمگيرترين نشانه موفقيت حال نگهباني از خيابان
 به انفجار در پاسگاه پليس عراق در بغداد، که در همين روز اتفاق افتاد، روز پنجشنبه روز خوبي توجه

نويسد بسياري از  نيويورک تايمز مي. ماه اخير آمريکا در عراق نبود هاي شش براي نمايش پيشرفت
 و عراق کنوني اي يافته است ها با نظر پال برمر که اوضاع نسبت به گذشته بهبود قابل مالحظه عراقي

گويند وعدههاي آمريکا از آنچه  نسبت به زمان صدام حسين به مراتب بهتراست، موافق هستند اما مي
 هزار پليس جديد در 40بنا به آماري که آقاي برمر ارائه داد، . به ثمر رسيده است، بزرگتر بوده است

 گوشه وکنار عراق آغاز شده  هزار پروژه ساختماني جديد در13ها به گشت زني مشغولند،  خيابان
 مدرسه درعراق 1500شود از قبل از جنگ بيشتر است،  است، ميزان برقي که امروز در عراق توليد مي

 نقطه جديد تماس با اينترنت 900 هزار و 4 ميليون نفر واکسن زده شده است و 22بازسازي شده اند، 
دام حسين وجود نداشت و لغو شکنجه، که احداث شده است و چيزهائي مثل آزادي بيان که در زمان ص

  . در آن دوران گسترده نيز از جمله اين دستاوردها هستند
 متقاضي نامزدي حزب 9هاي آمريکا، بخشي از صفحات اول خود را به پوشش خبري مناظره  روزنامه

: کي استدمکرات درانتخابات رياست جمهوري سال آينده آمريکا اختصاص داده اند، و تيتر همه آنها ي
اندکه با اينکه دير  هشت نامزد ديگر نيش حمله را متوجه ژنرال وسلي کالرک، فرمانده سابق ناتو کرده

وال استريت . دهندگان از ديگران جلو افتاده است به اين مسابقه وارد شد، از نظر محبوبيت در ميان راي
هرالد  ولي ميامي. گ عراق پرداخته استجورنال به انتقاد رقباي دمکرات از تغيير موضع کالرک در باره جن
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 دمکرات به جرج بوش و سياست او در جنگ عراق اختصاص داده 9تيتراول خود را به انعکاس حمالت اين 
  .است

ها، به سخنراني رئيس جمهوري آمريکا اختصاص دارد که در يک پايگاه  تيتر ديگر صفحات اول روزنامه
مشاير، آغازگر مبارزه تبليغاتي جديدي است از سوي کاخ سفيد نظامي در منچستر، واقع در ايالت نيوه

براي تغيير افکار عمومي آمريکا در باره جنگ عراق، که طي آن، مقامات بلندپايه کاخ سفيد، وزارت دفاع 
رئيس جمهوري آمريکا تاکيد کرد که . و وزارت امورخارجه، در اجتماعات متعددي سخنراني خواهند کرد

  . شود، به همراه داشته است راق دستاوردهائي بهتر از آنچه در مطبوعات منعکس ميتالش آمريکا درع
در کنار اخبار مربوط به پيامد انتخاب آقاي آرنولدشوارتزنگر، هنرپيشه هاليوود به سمت فرماندار کاليفرنيا، 

الن حزب  که فعاE.J. Dionneدايان . جي. نويس خود آقاي اي اي دارد از ستون واشنگتن پست مقاله
کند که در زمان رياست جمهوري بيل کلينتون، سعي در افشا و بزرگ کردن  جمهوريخواه را سرزنش مي

کنند اتهاماتي که در باره رفتارنامناسب شوارتزنگر با  اتهامات جنسي عليه او را داشتند وحاال سعي مي
  . زنان مطرح شده است، الپوشاني کنند

اي را به بررسي اظهارات سيد حسين خميني، نوه بينانگذار  الهروزنامه وال استريت جورنال سرمق
جمهوري اسالمي اختصاص داده است که بنا به نوشته اين روزنامه از مداخله نظامي آمريکا در ايران 

دهد که اجازه ندهد در عراق يک ديکتاتوري مذهبي نظير  کند و به آمريکا هشدار مي استقبال مي
  .کومت صدام حسين شودجمهوري اسالمي، جانشين ح

 
   مهر١٨: هفته نامه های ايران
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برگزاری جلسه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد با حضور خاتمی و کروبی، تشکيل شورای فتوا، 

مهمترين جمع آوری آنتن های ماهواره ای و پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای عناوين 
   .مطالب هفته نامه های چاپ تهران است

 از حضور محمد خاتمی رئيس جمهور و مهدی کروبی رئيس مجلس در همشهری جمعه و ايران
: نشست اعضای شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد خبر داده و به نقل از آقای خاتمی نوشته اند

حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات فراهم کردن فضای مناسب قبل از انتخابات عامل اصلی برای 
  .خواهد بود

اصل، مشارکت گسترده و حضور يکپارچه مردم پای صندوق های رای است و : آقای کروبی هم گفته
  .اينکه کدام گروه و چه افرادی انتخاب می شوند مسئله بعدی است

اهنگی جبهه دوم  ارگان جمعيت موتلفه اسالمی از حضور آقای خاتمی در جلسه همشماهفته نامه 
رئيس جمهوری پس از انتخاب به اين مسئوليت ديگر رئيس جمهور ملت : خرداد انتقاد کرده و نوشته

است و نمی تواند در انتخابات مجلس حامی يک جناح سياسی شود، زيرا در اين صورت مسئوليت مهم 
  .رياست جمهوری را ابزار مقاصد سياسی و جناحی خاص کرده است

اگر رئيس جمهور جايگاه خود را در حد حامی يک جناح تنزل دهد مطابق شان رئيس : ، نوشتهشما
  .جمهور عمل نکرده و موجب کاهش شرکت مردم و گروه ها در انتخابات شده است

 گانه جبهه دوم خرداد، اتحاد برای ١٨ حضور سران دو قوه را در جلسه شورای گروه های شمانويسنده 
آنچه اکنون : برای ورود به صحنه انتخابات مجلس معرفی کرده و نوشتهحفظ قدرت و هماهنگی جناحی 

آنها را به تالش برای وحدت مجبور کرده است عالقه برای خدمت به مردم نيست بلکه آنها نگران از 
  .دست دادن قدرت هستند

 گرفتن  است که در آن اصالح طلبان متهم شده اند با حريمعنوان تيتر اول هفته نامه" ائتالف شوم"
روزه سياسی، صدور بيانيه و نامه نگاری آب به آسياب دشمن می ريزند و از پشت به پيکر انقالب خنجر 

  .می زنند
، اين گروه را عناصری معرفی کرده که تا امروز در پناه جمهوری اسالمی به آسودگی زندگی کرده حريم

سيده اند اما اکنون نمک خورده و اند و حتی به مقامات و مناصبی دست يافته و به مال و منالی ر
  .نمکدان می شکنند و از پشت به نظام اسالمی ضربه می زنند

 هشدار داده، وقتی نظام اسالمی از مشکالت خارجی فارغ شود به سراغ موتلفين شوم آنها در حريم
  .داخل خواهد رفت و عذابی بزرگ بر سر آنان فرود خواهد آورد

المی مهندسين از فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان دفاع کرده و  ارگان جامعه اسجامهفته نامه 
برخالف مواضعی که بعضی از مسئوالن وزارت کشور در مقابله با دفاتر نظارتی اتخاذ کرده اند : نوشته

فعاليت اين دفاتر مانع مشارکت مردم نيست بلکه ناکارآمدی مجلس ششم و جنجالهای بيهوده، مايه 
  . از مشارکت کنندگان و مردم در صحنه انتخابات شده استدلسردی بخشی مهمی

وزارت کشور تشکيل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور را غير قانونی خوانده و از 
  . استانداران خواسته شده با آنها همکاری نکنند

سيس  پيشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تاصداهفته نامه 
  .شورای فتوا را بررسی کرده است

پيشنهاد هاشمی رفسنجانی که گفته بود برای اداره حکومت نمی توانيم به فتوای يک نفر متکی 
  .باشيم، با واکنش های متفاوتی از سوی دو جناح عمده سياسی کشور روبه رو شده است
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ا را گامی به جلو خوانده اما آيت اهللا سيد حسين تبريزی از چهره های اصالح طلب تشکيل شورای فتو
اگر تشکيل شورای فتوا به يک ابزار سياسی تبديل شود و در آن شورا فقهای انتصابی و فقهايی : گفته

تائيد شده از سوی افراد خاص، جلوی تقليد و اجتهاد فقها را بگيرند ضربه محکمی به اسالم و دين وارد 
  .خواهد شد

تشکيل شورای فتوا ضرورتی ندارد زير : محافظه کار مجلس گفتهدر مقابل، احمد ناطق نوری نماينده 
  .اين شورا موازی مجمع تشخيص مصلحت نظام است و موجب تضعيف جايگاه رهبری می شود

 آيت اهللا طالقانی و آيت اهللا مطهری نيز پيشنهاد کرده بودند تا به جای صدور فتواهای مجزا، ۵٧در سال 
  . يک شورای فتوا تشکيل شود

 ارگان انصار حزب اهللا خبرداده هفت دانشجوی دانشگاه اروميه که در ناآرامی های يالثاراته نامه هفت
  .تير ماه گذشته شرکت داشتند به انفصال از تحصيل محکوم شده اند

 اين دانشجويان را آشوبگرانی معرفی کرده که در اغتشاشات تيرماه امسال نقش فعال و يالثارات
  . اند و هر کدام به دو سال و نيم انفصال از تحصيل محکوم شده اندتعيين کننده ای داشته

، عنوان مطلبی است که در هفته نامه "ديش های ماهواره با اخالق و انصاف جمع آوری می شود"
  . چاپ شده استاميد جوان
يری نيروی انتظامی با هدف پيشگ:  به نقل از سردار طاليی فرمانده انتظامی تهران نوشته اميد جوان

از بروز تنش های جانبی ضمن مراجعه به منازل شهروندان ازخود آنها می خواهد که نسبت به جمع 
  .آوری و تحويل ماهواره اقدام کنند

به گفته آقای طاليی، اصل در جمع آوری آنتن های ماهواره ای رعايت اخالق، انصاف و عدالت است و 
 لباس و ماشين فرم به منازل مراجعه می کنند و ماموران نيروی انتظامی با ارائه کارت شناسايی،

  .هنگام ورود به منازل شهروندان، در صورت وجود آالت جرم و تخلفات ديگر، حق برخورد ندارند
بحث قطعنامه شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی و پروتکل الحاقی منع گسترش سالح 

  .هش يافته استهای هسته ای به طرز محسوسی در هفته نامه ها کا
اين : ، مدافعين پيوستن ايران به پروتکل الحاقی را به اقدام عليه منافع ملی متهم کرده و نوشتهجام

  .گروه برای خوش آيند بيگانگان مواضعی انحرافی اتخاذ کرده اند و در ميان مردم جايگاهی ندارند
ارسال کرده و از آنها خواسته است در  خبرداده، ايران پيام هايی را برای روسيه، فرانسه و آلمان حريم

مقابل پذيرش پروتکل الحاقی از سوی تهران، زمينه های رفع تحريم هسته ای جمهوری اسالمی را 
  . فراهم آورند

به ايران فرصت )  اکتبر٣١( آبان٩شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای تا 
هسته ای، پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای را داده با متوقف کردن فعاليت های 

  .امضا کند
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 11  –1382 مهر 19  شنبه - روزنامه اعتماد  -خسرو معتضد 

 چهار  ت در مالقا  حسين صدام«:   گفت  علم  وزير دربار خود، امير اسداهللا  به  چند روز بعد، در تهران شاه
   ولي  رسيديم  و پيروزي  فتح  قدمي  يك  ما به  دفعه  چندين گفت ، مي  داشت  با من  آه  و نيمي ساعت

 شما   گفت  من  به  حسين صدام.   گيريم  را در آغوش  و پيروزي  فتح  آه  نگذاشت  شاه سربازها و توپهاي
،   آامل ها، متن يادداشت:  علم)» .ود گذرانديد خ  دريغ  بي  تيغ  را از دم  عراق  سرسبد جوانهاي گل
  (474473  ، صص1353،  سرا، جلد چهارم آتاب
   دليل  را به  عراق  آردهاي آرد، خود مختاري  آردها از او مي  درباره  علم  آه  پرسشهايي  به  در پاسخ شاه

   هم خوردند و خودشان  مي  قدر شكست  اين اينها آه «  ندانست خوردند، عملي  مي  آه شكستهايي
» .توانستند بايستند  نمي  روز هم  ده  عراق  ارتش  عميق  حرآت  در مقابل  اگر ما نبوديم دانند آه مي

  (473  ، ص  آتاب همان)
  ، بويژه  خارجي  از شر سياستهاي  ايران  به خواهند با نزديكي ها مي  عراقي  بود آه  گمان  بر اين شاه

  ( همان. )بند يا  رهايي شوروي
 را از   ايراني  و سربازان  بعد توپخانه چندي.  بود  خود را گرفته ، تصميم  بازگشت  ايران  به  شاه  آه هنگامي

   به  پناهنده  هزار نفر از آردهاي نه.  شدند  منهدم  در محل  و مرميات  آشور فراخوانده  داخل  به  عراق خاك
ديدند،   مي  تهديد جدي  خود را در معرض  جان  آه  آرد عراقي ، هزاران مقابل بازگشتند و در   عراق  به ايران

، از روز بعد، با   عراق ارتش.  شد  داده  آنان  به  پناهگاههايي  ايران  خاك  گذشتند و در داخل از مرز ايران
 تنها   اقدام  بود، آن ه آرد  اعالم  عفو عمومي  عراق  دولت با اينكه.  آردها افتاد  جان  خود به توپخانه

  گويند ايران  آردها مي  آه  گفت  شاه ، به1353 اسفند 19، در  علم.  بود لوحان  ساده  براي خوشكنكي دل
 48   گويا در اين چون«زد   مي  بايد بيشتر چانه  معتقد بود شاه علم.   است  گذاشته  معامله  را به آنان

   دليل شاه( 475   ص  آتاب همان)» .آوبد  را مي  آنان يي رحمانه بي   صورت  به  عراق  اخير ارتش ساعت
  ».  آنيم  و جنگ  داريم  نگه  آنجا ارتش توانستيم تا ابد نمي«: آورد
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،  دانست  خود مي  دولت هاي  را از موفقيت  بسيار خشنود بود و آن  مخاصمه  حالت  از پايان هويدا آه
 را   ايراني  زنداني  نيز شانزده  عراق دولت.  برد  عراق  رهبران  براي  بسياري ي و هدايا  رفت  عراق  به شتابان

  . بازگرداند  ايران  خود آزاد آرد و به از زندانهاي
.  آمدند  ايران  و مسعود به  ادريس  آرد و دو پسرش ، رهبر جنگجويان  بارزاني چند روز بعد مالمصطفي

   او احساس  از ديدن  خود آمد، شاه  قديمي ، آشناي  شاه  ديدن  به اني اسفند بارز  و يكم  در بيست وقتي
   بود تا رضايت  سپرده  اعدام  جوخه  دو آرد هواپيماربا را به  از آن آرد زيرا دو روز پيش  مي  و ناراحتي شرم
 . آورد  را فراهم صدام
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