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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  

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

ي اروپا آه نامي از آنها  به نقل از منابع ديپلماتيك اتحاديه) EU Business(“ يو بيزنس اي”پايگاه اينترنتي 
ي جاري در  ي هفته ي اروپا مذاآراتي را روز دوشنبه ي اتحاديه وزيران امور خارجه: ادعا آردنبرده است، 

ي حقوق بشر در ايران به بحث  ي مساله  آن جلسه، درباره لوگزامبورگ خواهند داشت آه احتماال در
  .پردازند مي

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
اين منابع ديپلماتيك : ، اين پايگاه اينترنتي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي در اين خصوص خبر  ي صدور قطعنامه ي اروپا در زمينه چنين از وجود شكاف بين اعضاي اتحاديه هم
  .دادند

ايرلند، هلند و تا حدودي انگليس از جمله آشورهاي : ي گزارش اين پايگاه اينترنتي آمده است در ادامه
اي عليه ايران صادر و به آميسيون حقوق بشر سازمان ملل  خواهند قطعنامه هستند آه مياصلي 

  .ارجاع شود
ي اروپا، فرانسه، آلمان، اسپانيا و  يي اتحاديه ي منبع اين پايگاه اينترنتي، ايتاليا، رييس دوره بنا به گفته

. اند ضوع تمايلي نشان ندادهي اروپا نسبت به اين مو خاوير سوالنا، مسوول سياست خارجي اتحاديه
 انتهاي پيام

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  " افسانه" براي رهايي " مرآز فرهنگي زنان "ميتينگ اعتراضي 
  http://home.c2i.net/ahoraian/#001نقل از سايت 

حكم اعدام افسانه نوروزي در حالي اعالم مي شود آه وي پس از گذشت شش سال همچنان بر 
 قانون مجازات اسالمي است 61ادعاي او به استناد ماده .  خود مبني بر دفاع مشروع اصرار داردادعاي

هر آس در مقام دفاع از نفس يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا : (( آه مي گويد
اشد در صورت عملي انجام دهد آه جرم ب, ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع

  : قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود , اجماع شرايط زير
  . دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد-
  . عمل ارتكابي بيش از حد الزم نباشد-
 توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمًال ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذآور در رفع تجاوز و خطر -

  . )) موثر واقع نشود
افسانه نوروزي به همراه همسر و فرزندانش ميهمان يكي از دوستانشان در ) 1376(ش شش سال پي

هنگامي آه همسر او به داليل شغلي چند روزي آيش را ترك مي آند افسانه و . جزيره آيش بودند
پس از رفتن او در برخوردي آه ميان ميزبان و افسانه به وجود مي . فرزندانش در منزل ميزبان مي مانند

  . د افسانه صاحبخانه را آه قصد تجاوز به او را داشته با ضربات چاقو از پاي در مي آوردآي
با توجه به حكم صادر شده و با توجه به پافشاري افسانه مبني بر دفاع مشروع ، ما نيز در مرآز 

لغو فرهنگي زنان ضمن اعتراض به صدور حكم اعدام به اتهام قتل عمد براي افسانه نوروزي خواستار 
 23حكم صادره و بازبيني مجدد پرونده در ديوان عالي آشور هستيم و به همين منظور روز چهارشنبه 

در ورودي مشرف به , ضلع جنوبي پارك ( تجمعي در پارك الله 17.30 -16.30، ساعت 1382مهر ماه 
  . برگزار خواهيم آرد) بلوار آشاورز 

ش هاي الزم را براي دريافت مجوز برگزاري تجمع گفتني است مرآز فرهنگي زنان در حال حاضر آوش
  . انجام داده است و به محض دريافت مجوز قطعي هرگونه تغيير در برنامه را متعاقبا اعالم خواهد آرد

اجتماعي و پژوهشي خود را در , مرآز فرهنگي زنان تشكلي است غير دولتي و فعاليت هاي فرهنگي 
آرده و مجوز فعاليت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  آغاز 1379مورد مسائل زنان از سال 

  . دريافت داشته است
  مرآز فرهنگي زنان 
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  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه  -بي بي سي 
  نامه به دبير کل سازمان ملل

ای  رای اسالمی، با ارسال نامه های مختلف مجلس شو حدود يكصد تن از نمايندگان عضو فراآسيون 
خطاب به آوفی عنان، دبيرآل سازمان ملل متحد، حمايت آامل خود را از نامه اآبر اعلمی، نماينده تبريز 

  .به وی اعالم کردند
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، اين نامه آه به طور رسمی از طريق وزارت امور خارجه تحويل 

شد، به عنوان موضع نمايندگان امضا آننده نامه به صورت يک سند در دبيرآل سازمان ملل خواهد 
  .شود سازمان ملل ثبت می 

پيش از اين آقای اعلمی در نامه ای به کوفی عنان، از آنچه آن را فشار و تهديد ايران برای امضای 
 اين پروتکل به پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خوانده بود، انتقاد کرده و از

  .عنوان ابزاری برای افزايش حاشيه امنيت کشورهای دارای سالح های هسته ای ياد کرده بود
  90قرائت گزارش کميسيون اصل 

 زهرا آاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی االصل، اين هفته در   درباره پرونده90گزارش آميسيون اصل 
  .صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد

 اين گزارش تفاوت ها و تعارضاتی جدی با کيفر خواست قرائت شده از سوی نماينده گفته می شود
  .مدعی العموم در دادگاه دارد

خانم کاظمی از سوی " قتل شبه عمد"هم اکنون، رضا احمدی، يک بازجوی وزارت اطالعات به اتهام 
رده اند و از جمله دادستان دستگاه قضايی تحت محاکمه قرار دارد، اما اصالح طلبان اين اتهام را رد ک

  .تهران را مسئول کشته شدن زهرا کاظمی می دانند
رسيدگی به اين پرونده از اين پس در شرايطی ادامه خواهد يافت که اعالم شده است شيرين عبادی، 

  .، از طرف فرزند زهرا کاظمی، وکالت اين پرونده را پذيرفته است2003برنده جايزه صلح نوبل سال 
  انتخابات ميان دوره ای مجلس خبرگانبرگزاری 

 مجلس خبرگان   ای سومين دوره  دوره  ای اعالم آرد انتخابات ميان وزارت آشور ايران با انتشار اطالعيه
شرقی، هرمزگان و زنجان برای گزينش هر آدام يک نماينده،   آذربايجان   های انتخابيه رهبری در حوزه

  .زار می شودهمزمان با انتخابات مجلس هفتم برگ
قرار است هفتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، روز جمعه اول اسفند ماه امسال برگزار 

  .شود
انتخاب رهبر، نظارت بر عملکرد او و نهادهای تحت نظر رهبری و عزل وی از مقام رهبری، از جمله 

  .اختيارات و وظايف مجلس خبرگان رهبری محسوب می شود
ای اخير همواره مدافع عملکرد و جايگاه رهبر جمهوری اسالمی بوده است و اعضای اين نهاد در سال ه

  .آن، پس از تاييد شورای نگهبان منصوب رهبر، توانسته اند به اين مجلس راه يابند
  انتخابات و نماز جمعه

انتخابات مجلس يک جريان ملی و آشوری :  جمعه گفت گذاری ائمه رضا تقوی، رييس شورای سياست 
 جمعه له يا عليه اشخاص و   های ائمه ست آه از لحاظ سياسی و اجتماعی آثار زيادی دارد و تريبونا

  .آانديداها موضعی نخواهد داشت
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی افزود البته ائمه جمعه انتقاد می کنند و مسايل و مشکالت 

  . از جناح ها خوشايند نباشدجامعه را مطرح می کنند و اين امر، شايد برای بعضی
اصالح طلبان، همواره محافظه کاران را متهم کرده اند که با استفاده يکسويه از نماز جمعه در منازعات 

  .جناحی، به مخالفت با جريان اصالحات می پردازند
  آقای تقوی در اين زمينه گفت که تشکيالت نماز جمعه براساس ساليق جناحی شکل نگرفته و ائمه

  .آنند عه، سياست آلی خود را از آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی دريافت می جم
   مذهبی های زندانی-وضعيت ملی

 پايان چهارمين   مذهبی زندانی گفت در آستانه-نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، از فعاالن ملی
 ای   خانواده های اين افراد نتيجهشدگان ملی مذهبی، نگرانی  تن از بازداشت 3 قرار بازداشت  دوره

  .برای تعيين تكليف وضع آنان نداشته است
تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر، در پی نا آرامی های خرداد ماه، به اتهام تحريک دانشجويان 

ی  قرار بازداشت آنان به پايان م در بازداشت به سر می برند و طبق قانون، چهار روز ديگر چهارمين دوره
  .رسد 

خانم محمدی به ايسنا گفت وضعيت آقايان رحمانی، صابر و عليجانی، بالتكليف است و هيچ خبری از 
 آنها به خانواده ها نمی دهند و وکالی مدافع نيز امکان دسترسی و يافتن اطالع  حال و وضع پرونده

  .نسبت به آنها و پرونده ها را ندارند
 مذهبی های زندانی، از نحوه برخورد با موکالن -يل مدافع ملیدر همين حال، عبدالفتاح سلطانی، وک

خود و نگهداری آنان در زندان انفرادی و بازجويی با چشمان بسته انتقاد و تاکيد کرد که هيچ مدرکی دال 
  .بر ارتکاب جرم توسط بازداشت شدگان وجود ندارد

  محاکمه جديد اکبر گنجی
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ه نگار زندانی پيگير پرونده قتل های زنجيره ای، اعالم آرد معصومه شفيعی، همسر اآبر گنجی، روزنام
به » مانيفست جمهوريخواهی« العموم، آقای گنجی به علت نگارش آتاب  آه با شكايت مدعی

  . دادگاه آيفری احضار شده است1083 شعبه
ت  مهرماه در دادگاه حاضر شود و به سواال23وی گفت قرار است اکبر گنجی صبح روز چهارشنبه، 

  .پاسخ گويد
 سوم دادگاه انقالب به طور  آقای گنجی، پيش از اين به علت سخنرانی در دانشگاه شيراز، در شعبه

  .غيرعلنی محاآمه و به اتهام نشر اآاذيب به قصد تشويق اذهان عمومی به يک سال زندان محكوم شد
انقالب صورت گرفت و به  سوم دادگاه   وی، پس از شرآت در آنفرانس برلين در شعبه دومين محاآمه

  .دنبال آن به شش سال زندان محكوم شد
 همچنان 1410 سابق   ونيم ساله در شعبه  مقاالت مطبوعاتی وی نيزبا قرار بازداشت موقت سه پرونده

  .مفتوح است
  احضار مدير مسئول روزنامه دوران

گفت که " دوران امروز " شده  توقيف غالمعلی رياحی، وکيل مدافع حميدرضا زاهدی، مديرمسئول روزنامه
  .آقای زاهدی به دادگاه احضار شده است

 ونهم ماه جاری برای رسيدگی به پرونده تعيين   ارسالی، تاريخ بيست وی به ايسنا گفت در احضاريه
  رسد جلسه  علنی يا حضور هيئت منصفه قيد نشده و به نظر می  شده، اما چيزی راجع به محاآمه

  . پيش استتحقيقات مقدماتی در
  اخباری از وضعيت دانشجويان

  . تن از اعضای شورای مرآزی انجمن اسالمی دانشگاه اصفهان را احضار آرد7دادگاه عمومی اصفهان 
های خردادماه صورت  آرامی   احضار اين دانشجويان به علت شرآت اين افراد در نا  به گزارش ايسنا،

  .جاری در دادگاه حاضر شوند ال ماه س دهم آبان  گرفته و قرار است آنان در 
 انضباطی احضار شده بودند، به تناسب   دانشجوی اين دانشگاه آه به آميته54همچنين برای 

  .اتهاماتشان، احکام مختلفی صادر شده است
از سوی ديگر اعالم شد که دانشگاه شهيد بهشتی، از ثبت نام دو دانشجوی اين دانشگاه، به دليل 

  .ای خردادماه خودداری کرده استحضور در نا آرامی ه
 امين بزرگيان و ميثم رشيدی از دانشجويان   مدعی العموم، پرونده در همين حال، به درخواست نماينده

 انضباطی دانشگاه تهران ارجاع  بازداشت شده در جريان نا آرامی های خرداد و تيرماه گذشته، به آميته
  .شده است

  لرستاناعتراض صنفی دانشجويان دختر در 
شماری از دانشجويان خوابگاه دخترانه خانه دانشجوی دانشگاه لرستان نسبت به آنچه آن را عدم توجه 

  .به مشكالت خوابگاه و رسيدگی نكردن به اين مشكالت خواندند، دست به اعتراض زدند
 است آه به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، خوابگاه دخترانه خانه دانشجو يک خوابگاه خودگردان

ساآنان آن نسبت به پرداخت شهريه بسيار باالی اسكان، اوضاع نابسامان خوابگاه و مشكل سرويس 
  .رفت و آمد به دانشگاه اعتراض دارند

مديرآل امور دانشجويی دانشگاه لرستان در اين زمينه گفته است سعی خواهد شد به مشكالت 
اشتن امكانات به دانشجويان شبانه وجود ندارد، رسيدگی شود، اما چون تعهدی در قبال در اختيار گذ

  . نبايد انتظار زيادی داشت
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  . فهمند، صحبت آنيم، انتخابات است توانيم با زباني آه همه دنيا آن زبان را مي تنها جايي آه مي
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 

، حجت االسالم و المسلمين عبدالواحد )ايسنا(زارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايرانبه گ
موسوي الري وزير آشور طي سخناني در جمع فضال و طالب استان فارس مقيم شهر مقدس قم 

 اگر شرايط براي حضور مردم جامعه فراهم گردد، نشانگر اين است آه اين نظام به مواضع اصولي: افزود
هاي گوناگون زمينه مشارآت مردم سد گردد مردم نسبت به روند امور  خود پايبند است و اگر با روش

  .ناراضي خواهند شد و مشارآتي نخواهند داشت
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي يك آزمون است براي مديران جامعه و يك : وي ادامه داد

براي مديران جامعه است آه نشان دهند تا چه اندازه هاي مردم، آزموني  عرصه است براي توده
هايي آه قانون  ايست براي همه گروه توانند ساليق متنوع و موجود جامعه را تحمل آنند و عرصه مي

  .اساسي را قبول داشته و بنا دارند در چارچوب اين قانون فعاليت آنند
يك روش اين است :  به دو گونه برخورد آرد، گفتتوان با رويداد انتخابات وزير آشور با تاآيد بر اينكه مي

ها و  آه متوليان انتخابات اعم از ناظران و مجريان، خود را تافته جدا بافته از مردم بدانند آه با حذف آردن
ها زمينه حضور و مشارآت مردم را سد نمايند و روش ديگر اين است آه به تمسك به  ايجاد محدوديت

وضوعه موجود عرصه انتخابات آه شامل انتخاب آردن و انتخاب شدن باشد، قانون اساسي و قوانين م
  .براي مشارآت مردم فراهم شود
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آن . آيد، وابسته به راي مردم است ها بيرون مي آه چه آسي از صندوق اين: موسوي الري تاآيد آرد
ها، مطبوعات و  ونچيزي آه تكليف شرعي و ملي تمامي تاثيرگذاران جامعه اعم از شوراي نگهبان، تربي

  .آسانيكه محل رجوع مردمند تالش براي حضور و مشارآت حداآثري مردم است
گفتيم حضور و مشارآت مردم براي نظام ما نافع است، امروز  اگر پيش از اين مي: وزير آشور افزود

بايد گوييم امنيت ملي ما در گرو حضور مردم در انتخابات است آه براي دستيابي به اين ضرورت  مي
  .متوليان امر راه را باز آنند

وظيفه ما اين است آه با : وي به تكليف وزارت آشور به عنوان مجري قانون انتخابات اشاره آرد و گفت
  .آند چه از ناحيه اين وزارتخانه و چه از ناحيه ديگران برخورد آنيم هر آنچه آه مردم را دلسرد مي

آنچه آه مردم از : ديدگاه مردم اشاره آرد و تصريح نمودوزير آشور به مساله تاثيرگذاري آراء از 
اي جز بازگذاشتن ميدان براي رقابت  خواهند اين است آه هيچ وظيفه هاي نظارتي و اجرايي مي دستگاه

  .سالم جهت انتخاب آنندگان و انتخاب شوندگان براي خود قايل نشوند
 جناح يا آن جناح وارد عرصه انتخابات شوند، هاي اجرايي و نظارت به نفع اين اين آه دستگاه: وي گفت

توانند خوب را از  اند آه مي خيانت به جمهوري اسالمي است، مردم در طول دو دهه گذشته نشان داده
  .بد تشخيص دهند

بنده به عنوان مسوول :  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي اشاره آرد و گفت25وي به ماده 
دانم آه نگذارم قانون نقض شده و از اين رهگذر فردي بدون  د فرض ميحسن اجرايي انتخابات بر خو

  .دليل از گردونه رقابت حذف شود
پذيريم از موضع دفاع از  ها نمي اگر بعضي رفتارها را از بعضي دستگاه: وزير آشور همچنين تصريح آرد

  .قانون بوده است
ايجاد روحيه اميد و انتظار و فرداي گفت لزوم  وي آه به مناسبت نيمه شعبان در اين جمع سخن مي

اي  ها به تكنولوژي هسته اينكه ايران بتواند با همه محدوديت: بهتر براي جامعه را يادآور شد و افزود
ها به دلسردي و دلمردگي  دست پيدا آند قابل تحمل آمريكا و دشمنان آشورمان نيست، اميد آن 

  .جامعه است
اگر ايران سالح آشتار : هاي آشتار جمعي گفت اشتن سالححجت االسالم موسوي الري درباره د

اي داشته باشند دشمنان اين آشور صد برابر آن را خواهند داشت، لذا مساله امروز  جمعي و هسته
اين است آه ايران باالخره با تكيه بر استعداد خدادادي خود و با تكيه بر دانش روز در مسير فرداي بهتر 

  .قرار بگيرد
رمز پويايي و پايداري جامعه : يد بر لزوم ايجاد روحيه انتظار و فرج در جامعه خاطر نشان آردوي با تاآ

شيعه، اميدواري به آينده بهتر بوده و به هر اندازه آه جوامع به آينده بهتر توجه داشته باشند قطعا 
جوامع به آينده بهتر توجه پويايي و پايداري جامعه شيعه، اميدواري به آينده بهتر بوده و به هر اندازه آه 

ها بيشتر خواهد شد و جوامعي به توسعه خواهند رسيد آه با  داشته باشند قطعا پويايي و رشد آن
  .ريزي دقيق اميدوارانه به آينده بهتر بيانديشيد برنامه

صد  در7هايي آه در زمينه مختلف از جمله رشد اقتصادي باالي  وزير آشور در ادامه با اشاره به موفقيت
گذاري و توليد و  نتيجه اين رشد، افزايش سرمايه: نصيب جمهوري اسالمي شده است، تصريح آرد

 انتهاي پيام. باشد آاهش ميزان بيكاري و غيره مي
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  گيرد؟    آشور بيگانه قرار دارد ولي در اختياردولت قرار نمي
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
چرا آيفرخواست در اختيار : وي دولت در اعتراض به روند پيگيري پرونده زهرا آاظمي گفتسخنگ

گيرد آه وزير اطالعات ناچار به انتقال   سفارت يك آشور بيگانه قرار دارد ولي در اختياردولت قرار نمي
  .اخبار نادرست مردم شود

زاده امروز يكشنبه در جمع خبرنگاران در   به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، عبداهللا رمضان
سنندج در مورد پرونده مرگ زهرا آاظمي خبرنگار و عكاس داراي تابعيت دوگانه ايراني و آانادايي، 

دولت، خواهان داوري شفاف و قانوني با حضور وآيل مدافع متهمان و خانواده مقتول است ولي : گفت
  پايان پيام. هايي ايجاد آرده است  ئبهبرخي اقدامات انجام شده در ذهن جامعه شا

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  فراخوان عمومي براي استقبال از شيرين عبادي

  :82 مهر 20زنان ایران، سايت 
جمعي از سازمانهاي غيردولتي زنان از همه مردم براي استقبال از شيرين عبادي، برنده جايزه صلح 

  :خشي از اين فراخوان عمومي آمده استدر ب. نوبل دعوت کرده اند
همه با هم به پيشواز بزرگ بانوي صلح مي رويم؛ با روسريها و پيراهنهاي سفيد به نشانه صلح 

در دست هر يک از ما شاخه گلي سفيد خواهد بود تا با آن از خانم شيرين . دوستي و صلح طلبي
  ."اه مهرآباد تهران شب، فرودگ9 مهر، ساعت 23وعده ما . عبادي استقبال کنيم
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انجمن حمايت از حقوق زنان، مرکز : اسامي تشکلهاي امضا کننده اين فراخوان به شرح زير است
فرهنگي زنان، سايت زنان ايران، مرکز کارورزي سازمانهاي غيردولتي ايران، موسسه فرهنگي، 

ماهنامه زنان، جمعيت ، )حمايت از زنان و کودکان پناهنده(تحقيقاتي و آموزشي رشديه، انجمن حامي 
زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست، انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسالمي، حاميان نگاه سبز، 

فصلنامه فرزانه، انجمن روزنامه نگاران زن، گروه نوآوران پارس، کانون هستيا انديش، انجمن توسعه 
انجمن حمايت از کودکان و مشارکت فرهنگي زنان، انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي، 

، موسسه مادران امروز، مرکز آموزش جامعه مدني، موسسه پژوهش هاي آموزش )توان ياب(نوجوانان 
پويا، موسسه پژوهشي کودکان دنيا، شوراي کتاب کودک، بنياد پژوهشي تاريخ ادبيات کودک و نوجوان 

  ...  و
 

  پيام تبريك ناصر زرافشان  به شيرين عبادي  
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 

  .ناصر زرافشان و هاشم آقاجري به طور جداگانه پيامهاي تبريكي به شيرين عبادي ارسال آردند
  .اين پيام را قرائت آرد) ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران   همسر ناصر زرافشان در گفت

افت جايزه ي صلح نوبل از سوي شما، من زرافشان در اين پيام خطاب به عبادي آورده است آه خبر دري
  . و همبندانم در اوين را غرق در شادي آرد

هاي شخصي اين انتخاب، تصميم آميسيون صلح نوبل در اعطاي   صرفنظر از جنبه: وي يادآور شده است
  . المللي به وضعيت حقوق بشر در ايران است  ي بين  اين جايزه به شما گوياي توجه جامعه

اعطاي صلح نوبل به خانم عبادي حاآي از اين امر است آه : ري از اين پيام آمده استدر بخش ديگ
  . المللي پوشيده نيست  واقعيت آنچه در ايران ميگذرد، بر جامعهي بين

زرافشان در اين پيام از سوي خود و همبندانش اين موفقيت را به عبادي و ديگر شيفتگان آزادي و 
  .عدالت تبريك گفته است

 زرافشان در ادامه با بيان اينكه تغيير زيادي در پروندهي همسرش ايجاد نشده، وضعيت روحي و همسر
  .جسمي وي را مطلوب خواند

  
  جمهوری اسالمی و پيامدهای جايزه صلح نوبل 

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20 يكشنبه - بي بي سي -جمشيد برزگر
ن و فعال حقوق بشر ايرانی به عنوان برنده جايزه بازتاب خبری گسترده انتخاب شيرين عبادی، حقوقدا

 در رسانه های سراسر جهان و استقبال نه چندان گرم رسانه های حکومتی در 2003صلح نوبل سال 
جمهوری اسالمی، خود تصويری گويا و شفاف از ابعاد و پيامدهای جهانی و داخلی اين رويداد تاريخی 

  .به دست می دهد
 به خانم عبادی، نه تنها وی را در موقعيتی منحصر به فرد قرار داده، بلکه باعث اعطای جايزه صلح نوبل

شده که وضعيت حقوق بشر در ايران بيش از پيش مورد توجه افکار عمومی در سطح جهان قرار گيرد و 
  فعاليت ها و رويدادها در اين زمينه ابعادی تازه و موثرتر بيابد

بسياری از کشورهای عمده در عرصه مناسبات بين المللی، يکی در حالی که بلندپايه ترين مقامات 
پس از ديگری، با ارسال پيام های تبريک به خانم عبادی، نسبت به پيشرفت دموکراسی و رعايت 

حقوق بشر در ايران اظهار اميدواری کرده اند، مقامات اصلی در جمهوری اسالمی، همچنان به سکوت 
  .ندخود در اين زمينه ادامه داده ا

اگرچه شماری از چهره های اصالح طلب و نيز برخی تشکل ها نظير جبهه مشارکت، اين موفقيت را به 
خانم عبادی تبريک گفته اند، اما سکوت مراکز و افراد اصلی تصميم گير در ايران می تواند نشانه ای 

  . آشکار از ناخرسندی رهبران حاکميت از چنين رويدادی باشد
ر می رسد که مسئوالن جمهوری اسالمی، پس از خروج از شوک اوليه انتخاب با اين همه، به نظ

حقوقدانی که روزهايی را در زندان ايران سپری کرده و دستگاه قضايی برای مدتی وی را از اشتغال به 
شغل وکالت محروم کرده بود، اکنون در جست و جوی راهی برای کنار آمدن با اين موقعيت جديد 

  .هستند
خانم عبادی به عنوان نخستين ايرانی و نخستين زن مسلمانی که برنده جايزه صلح نوبل شده انتخاب 

است، به همان ميزان که در ميان کوشندگان حقوق بشر و منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی 
انم شادمانی آفريده، محافظه کاران را برآشفته است؛ با اين حال، آنان اکنون برای مقابله احتمالی با خ

  .عبادی، با دشواری های به مراتب بيشتری مواجه هستند
گفته می شود شيرين عبادی که هم اکنون در پاريس به سر می برد، سه شنبه شب به ايران 

  .بازخواهد گشت
به رغم درخواست همکاران خانم عبادی از رييس جمهوری و رييس مجلس برای برگزار کردن مراسم 

عبادی، هنوز دولت هيچ واکنش رسمی در اين زمينه از خود نشان نداده استقبالی با شکوه از خانم 
است؛ هرچند به نظر می رسد که وی به هنگام ورود از سوی مردم و تشکل های غير دولتی به گرمی 

  .مورد استقبال قرار گيرد
هرا اعالم اين خبر از سوی يک روزنامه کانادايی که شيرين عبادی، وکالت استفان هاشمی فرزند ز

کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی االصل را که در هنگام بازداشت کشته شد پذيرفته است، می تواند 
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نمونه ای از دشواری های تازه ای باشد که از اين پس دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران، خود 
  . را با آن رودر رو می بيند

ی را در موقعيتی منحصر به فرد قرار داده، بلکه باعث اعطای جايزه صلح نوبل به خانم عبادی، نه تنها و
شده که وضعيت حقوق بشر در ايران بيش از پيش مورد توجه افکار عمومی در سطح جهان قرار گيرد و 

  .فعاليت ها و رويدادها در اين زمينه ابعادی تازه و موثرتر بيابد
برگزاری دولتی جمهوری اسالمی در اين ميان، دو روز پس از سکوت چشمگير رسانه های دولتی، خ

گفتگويی با خانم عبادی انجام داد که در آن بويژه بر عدم وجود تعارض بين اسالم و حقوق بشر تاکيد 
  .شده است

چنين اقداماتی و تازه ترين اظهارات برخی مقامات و فعاالن سياسی در جمهوری اسالمی، حکايت از آن 
ال آن است که مانع از گسسته شدن همه راه ها و پل های دارد که دست کم طيفی از حاکميت به دنب

  .ارتباطی حکومت با فردی شود که اکنون وجهه ای جهانی يافته است
اين تالش ها بويژه با آن هدف صورت می گيرد که اقدامات طيف تندرو جمهوری اسالمی موجب 

و يکسره در جبهه مخالفان رويارويی احتمالی کسی مانند شيرين عبادی با جمهوری اسالمی نشود و ا
  . نظام قرار نگيرد، امری که می تواند هزينه های حکومت را بيش از پيش افزايش دهد

هرچند خانم عبادی، اساسا همواره در چارچوبی مسالمت جويانه فعاليت کرده و به پيروی از مشی 
را به دوش خود احساس اعتدال آميز و قانونی مشهور است، اما اکنون وی بار مسئوليت های تازه ای 
  .خواهد کرد و همزمان خود را با انتظارات به مراتب بيشتری مواجه خواهد ديد

همين واقعيت، موجب خواهد شد تا اقدامات و فعاليت های بعدی وی، با حساسيت و دقت فراوانی هم 
  .از سوی جمهوری اسالمی و هم از طرف منتقدان و مخالفان آن پيگيری شود

 معنای آن است که جنبشی که در ايران امروز، دموکراسی و حقوق بشر را به عنوان چنين دقتی به
اصلی ترين هدف خود برگزيده، نه تنها نگاه های بيشتری را معطوف خود خواهد کرد، بلکه بويژه در 
  .شرايط کنونی منطقه می تواند بر سرعت تکوين فرآيندهای سياسی مهم و تعيين کننده ای بيفزايد

  
 تبريک گزارشگران بدون مرز به خانم شيرين عبادی پيام 

  ١٣٨٢ هيجده مهر ماه -پاريس  -دفتر ايران گزارشگران بدون مرز 
 به شيرين عبادی تالشگر حقوق بشر، وکيل روزنامه نگاران زنداني و خانواده های ٢٠٠٣جايزه صلح نوبل

ا با کوششي خستگي ناپذير در راه شيرين عبادی ساله. قربانيان جنايت سياسي در ايران، تعلق گرفت
آزادی مطبوعات و آزادی انديشه و بيان بدون حصر و استثنا در ايران مبارزه کرده است و در اين راه ما 

برای ما و همه ی مدافعان . شاهد تهديدها و احضارها، زنداني شدن و ديگر مرارت های او بوده ايم
  . حقوق بشر امروز روزی خجسته است

دی در اولين مصاحبه ی مطبوعاتي خود ، ضروری ترين امر در باره ی وضع حقوق بشر در شيرين عبا
آزادی همه ی زندانيان سياسي، همه ی آنها آه " اعالم نمود و خواهان " تامين آزادی بيان" ايران را 

خار مي کنيم که ما افت. شد" برای ابراز عقيده خود به زندان افتاده اند، نويسندگان، روزنامه نگاران و وآال
نوبل صلح به يکي از همراهان گزارشگران بدون مرز در امر دفاع از آزادی بيان و مطبوعات در ايران تعلق 

  . گرفته است
گزارشگران بدون مرز اين موفقيت بزرگ را به شيرين عبادی، همه ی ايرانيان و مدافعان حقوق بشر در 

  . وزی و موفقيت آرزومند استايران تبريک مي گويد و برای شيرين عبادی پير
  

  پرزيدنت بوش دريافت جايزه صلح نوبل را به خانم شيرين عبادی تبريک گفت
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20 يكشنبه -راديو آمريكا 

  .پرزيدنت بوش دريافت جايزه صلح نوبل را به خانم شيرين عبادی تبريک گفته است
ر شد گفت از آرمان های مردم ايران برای آزادی و دمکراسی آقای بوش در بيانيه ای که روز شنبه منتش

  . قويا حمايت می کند
رئيس جمهوری آمريکا همچنين گفت مردم آمريکا چشم براه ايرانی آزاد هستند، کشوری که نمونه 

  . شکيبائی و دمکراسی در خاورميانه و در سراسر جهان باشد
  

   اشپيگل   آلماني زبان   شيرين عبادي با مجله  مصاحبه
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 

  ."دهد آه با نيروي بيشتري به راه خود ادامه دهم  جايزه صلح نوبل اين انرژي را به من مي"
وگو با   به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران از برلين، شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در گفت

  :ي آلماني پاسخ داد  هاي خبرنگار اين مجله  ي اشپيگل، چاپ آلمان به سؤال  مجله
  خانم عبادي، شما پس از دريافت اين خبر غافلگير آننده از اسلو چه احساسي داشتيد؟: اشپيگل

من حتي . وقتي آه يكي از اعضاي آميته نوبل به من زنگ زد، من واقعا شوآه شدم: شيرين عبادي
من هيجان زده و منقلب شده . فت جايزه نوبل قرار دارددانستم آه نام من در ليست نامزدهاي دريا  نمي
  .آمده بودم  وجد  و به

  اعطاي اين جايزه به شما چه واآنشي در ايران در پي خواهد داشت؟ :اشپيگل
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اين جايزه تنها به من تعلق ندارد، بلكه براي تمام آساني است آه به ويژه در ايران براي : شيرين عبادي
در آشور ما گروههاي بسياري براي احقاق حقوق زنان و . آنند  مبارزه ميدموآراسي و حقوق بشر 

  .شوند  همه اين گروهها به خاطر دريافت اين جايزه خوشحال مي. آودآان و نيز براي آزادي تالش ميكنند
  اما آيا دولت ايران اعطاي اين جايزه را به شما به عنوان انتقاد از خود تلقي نخواهد آرد؟: اشپيگل
اصالحات در . بايد ديد چه ميشود، من اعطاي اين جايزه را حاوي پيام ديگري نيز ميدانم: ين عباديشير

زمان نفرت، خشونت و جنگ و همچنين دوره سرآوب سپري شده . ايران بايد بدون خشونت تداوم يابد
  .بشر احترام بگذارد من از دولت ايران ميخواهم به حقوق. است

  .ياني آه براي حقوق بشر مبارزه ميكردند، هم اآنون در زندان به سر ميبرندبسياري از ايران: اشپيگل
خود من بيش از بيست سال است . من آرزو ميكنم، اين افراد هر چه زودتر آزاد شوند: شيرين عبادي

با اين حال من هيچ گاه اميد خود را از . ام براي حقوق بشر مبارزه ميكنم و در اين راه محكوم هم شده
ام و همچنان معتقد هستم آه در ايران شاهد تكاملي مسالمت آميز در جهت استقرار  ندادهدست 

جايزه صلح نوبل اين انرژي را به من ميدهد آه با نيروي بيشتري به راه . اصول دموآراسي خواهيم بود
  .من آدم خوشبيني هستم و معتقدم آه هر روز وضعيت بهتر خواهد شد. خود ادامه دهم

يا براي زنان نيز آه تقريبا در تمام آشورهاي اسالمي تحت فشار هستند، چنين اميدواري آ: اشپيگل
  وجود دارد؟ 

آميز عليه زنان  همچنان بسياري از قوانين تبعيض. زن بودن در ايران چندان ساده نيست: شيرين عبادي
افت ميكنم، احساس اينكه من به عنوان نخستين زن مسلمان اين جايزه را دري. به قوت خود باقي است

اين جايزه نمايانگر آن است آه اسالم و حقوق . انگيزد  غرور زنان را در تمام آشورهاي اسالمي برمي
  . بشر هيچ تضادي با هم ندارند

آيا حقوق بشر اصولي جهاني هستند يا اينكه از نظر شما ميتوان استثناهاي فرهنگي هم : اشپيگل
  براي حقوق بشر قايل بود؟

حقوق بشر اصولي منحصر به فرد بوده و همه جا يكسان هستند و از اين رو نميتوان در :  اديشيرين عب
فرهنگها متفاوت هستند، اما اين مساله . آشورهاي مختلف تفسيرهاي متفاوتي از اين اصول ارائه آرد

ههاي تنها ميتوان گفت آه براي احقاق حقوق بشر را. اعتبار جهاني حقوق بشر را زير سوال نميبرد
  .مختلفي وجود دارد

بشر و دموآراسي براي   توان حقي براي دخالت در ديگر آشورهاي جهان به نام حقوق  آيا مي: اشپيگل
  خود قايل بود، همان حقي آه اآنون آمريكاييها در عراق براي خود قايل هستند؟

. و جوامع صورت گيردخير، مبارزه براي حقوق بشر و دموآراسي بايد در داخل آشورها :  شيرين عبادي
هيچ آشوري حق . هر گونه دخالت خارجي اين مبارزه را دشوارتر آرده و با موانع بسياري روبرو ميسازد

ندارد، خواسته خود را به ديگر آشورهاي جهان تحميل آند، حتي اگر نيت خوبي هم داشته باشد، چرا 
  .آه در اغلب موارد اين آار نتايج معكوس به همراه خواهد داشت

  آيا به نظر شما دخالت آمريكا در عراق سرانجام با موفقيت همراه نخواهد بود؟: اشپيگل
شرايط امروز را در عراق يا افغانستان در نظر بگيريد، آيا در آنجا هم اآنون حقوق بشر : شيرين عبادي

 مردم تا زماني آه نيازهاي اساسي. حضور آمريكاييها خفه آننده است! رعايت ميشود؟ به هيچ رو
هر ملتي بايد اين حق را داشته باشد آه خود . تامين نشود، استقرار دموآراسي غيرممكن خواهد بود
من به عنوان يك زن، يك مسلمان و يك وآيل چنين . را آزاد آند و راه خود را بيابد، بدون خشونت و انقالب

  .ام  مسيري را در زندگي خود برگزيده
يها آه مبارزه خود را براي تشكيل يك آشور مستقل با خشونت نظر شما درباره فلسطين: اشپيگل

  آنند؟  بسيار دنبال مي
 را من در اينجا خشونت ارتش اسراييل. در فلسطين هم اآنون نبرد نابرابري جريان دارد:  شيرين عبادي

با نام  به ويژه اگر  من به خاطر انجام حمالت انتحارياما در عين حال. عليه فلسطينيها محكوم ميكنم
 بر اساس برداشت من اسالم به طور آامل با يك دموآراسي مدرن .ام  اسالم صورت گيرد، شوآه شده

مسلمانان خوب بايد اين مساله را حتي در مبارزات خود در راه آزادي مورد توجه قرار . سازگار است
  .دهند

آيا به نظر شما . فته استپاپ آه خود نامزد دريافت جايزه صلح نوبل بود، به شما تبريك گ: اشپيگل
  پذير است؟  وگو ميان اسالم و مسيحيت امكان  گفت

پل دوم هميشه مورد احترام   ژان  پاپ. آنم  من به خاطر پيام تبريك پاپ احساس وجد مي: شيرين عبادي
اين آه او آشكارا با جنگ آمريكا عليه عراق مخالفت آرد، از نظر من بسيار شايسته . من بوده است

او نيز از برخي جهات همچون من براي آزادي، منزلت انسان، صلح، تساهل و گفت وگو . ر استتقدي
  انتهاي پيام. آند  مبارزه مي

  
اند با نوبل شيرين عبادي نيز برطرف   ايرادات شرعي آه علماي ديني از آنوانسيون منع تبعيض گرفته

  نخواهد شد  
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 

بيني آرد آه با اعطاي جايزه صلح نوبل   توان پيش  مشاور استاندار تهران در امور بانوان معتقد است، نمي
آند، زيرا ايرادات شرعي آه   به شيرين عبادي روند پيگيري آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تغيير مي

  .نخواهد شداند با حضور شيرين عبادي نيز برطرف   علماي ديني از آنوانسيون گرفته
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اين موضوع شايد بتواند تسريع : گو با خبرنگار ايلنا، گفت   و  رضوان نيري، مشاور استاندار تهران درگفت
توان به طور يقين گفت   هاي جديد در اين راه باشد اما نمي  حل  هاي حقوق بشر و يافتن راه  آننده فعاليت

  .آه در بحث آنوانسيون تأثير جدي خواهد داشت
شود تغييرات اساسي و تحوالت عظيمي   اي آه جايزه صلح نوبل اهدا مي  در دنيا در هررشته: ودوي افز

شود و ما اميدواريم نوبل شيرين عبادي زمينه تغييرات خوبي را در بحث حقوق   در آن رشته ايجاد مي
  .زنان و آودآان داشته باشد

ه جايزه صلح نوبل شده است به نوعي ما به گفته نيري، عبادي به عنوان سومين زن مسلماني آه برند
  را اميدوار

آند آه حق تضييع شده زنان در طول تاريخ به آنان بازگرداند و راه پيگيري مطالبات آنها بيش از   مي
  پايان پيام . گذشته هموار شود

  
  ندارد  هاي استعماري باشد، هيچ افتخاري   اگراهداء جايزه نوبل بر اساس برنامه: اسداهللا بادامچيان

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
هاي   اگر اهداء جايزه نوبل بر اساس برنامه: اسداهللا بادامچيان، عضو جمعيت مؤتلفه اسالمي گفت
هاي غرب در ايران و در هر آشور ديگر آار آرده   استعماري و استكباري به آسي آه در جهت سياست

  .داست، باشد، هيچ افتخاري به دنبال ندار
اگر جايزه صلح نوبل بر اين : اسداهللا بادامچيان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت

اساس داده شود آه رفتار اين افراد مورد پسند سياستمداران غربي و در جهت استحاله و شبيخون 
پ ديويد به او جايزه فرهنگي باشد از نظر من يك ننگ است، مثل انور سادات آه به خاطر خيانت آم

  .آند  صلح دادند و هيچ آسي براي آن افتخار نمي
آنها تصور : اند، گفت  ها هنوز جامعه ايران را نشناخته  اين عضو جمعيت مؤتلفه با بيان اينكه غربي

اي دارد، در حالي آه اين گونه   آنند برنامه هايشان در آشورهايي مثل ايران تاثير فوق العاده  مي
  .است) س(و زينب) س(ها در زنان ما تاثيري نخواهد داشت، چون اسوه زنان ايراني حضرت زهرا   برنامه

ها، اهداء جايزه نوبل به يك زن ايراني، نام ايران را در جهان   وي با بيان اينكه بر خالف خواست غربي
ايراني به خاطر اهدا اين جايزه به يك : مطرح آرده است، اين موضوع را به نفع آشور دانست و گفت

هايش در ايران آه توانسته است در سطح جهاني مطرح شود، نشان دهنده وجود آزادي   ها و حرف  بحث
  .بيان و حقوق انساني در جمهوري اسالمي است

اي ديگر آن را در جهت   دانند و عده  اي مي  اي آسب اين جايزه را امتياز فوق العاده  وي با بيان اينكه عده
 پايان پيام. قضاوت در اين رابطه با عموم مردم است: دانند، گفت  ي غرب ميها  سياست

 
   مهر19: روزنامه های تهران

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های تهران واکنش های مختلفی نسبت به خبر انتخاب خانم شيرين عبادی به عنوان برنده 

ن داده اند، روزنامه های وابسته به جناح محافظه کار در خبرهای  نشا٢٠٠٣ سال جايزه صلح نوبل
  .کوتاه و انتقاد آميز خود اين انتخاب را عملی عليه جمهوری اسالمی خوانده اند

آن را رويدادی بی سابقه و " شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل" در صدر اخبار خود با عنوان ايران
  .تاريخی برای ايران خوانده است

 عنوان های اصلی صفحه اول را به انتخاب خانم شيرين عبادی به عنوان برنده  شرق وياس نو، ايران
جايزه صلح نوبل اختصاص داده و در گزارش های خود از اين که برای اولين بار يک ايرانی برنده اين جايزه 

  .معتبر جهانی شده ابراز خوشحالی کرده اند
رای خانم عبادی را در صدر اخبار خود نقل کرده از قول دبيرکل جبهه  که خبر جايزه صلح نوبل بياس نو

مشارکت نوشته اهدای اين جايزه به معنای آن است که تالش جامعه ايرانی برای دستيابی به استقرار 
  .صلح بی ثمر نبوده است

با وجود محمد رضا خاتمی تاکيد کرده که با اين جايزه پر اهميت فعاالن سياسی را وا می دارد که 
  .سختی های يسيار به تالش خود برای پيشرفت صلح آميز ايران ادامه دهند

فاطمه حقيقت جو، نماينده اصالح طلب تهران، انتخاب خانم عبادی را باعث برانگيخته شدن غرور زنان 
آزادی خواه ايرانی خوانده که موجب می شود يکصدا فرياد برآورند صلح، آزادی و عشق ترجمان واقعی 

  . يران زمينيان استا
به انتخاب خانم عبادی اختصاص داده و " نوبل صلح برای زن ايرانی" گزارش اصلی خود را با عنوان شرق

  .به نقل واکنش های جهانی در اين باره پرداخته است
 گفته است اين جايزه نشان می دهد که اروپا تمايل  رسالت اميرمحبيان عضو روزنامهشرقبه نوشته 
  .مينه حقوق بشر فشار بيشتری به ايران وارد آورددارد در ز

 نوشته جايزه نوبل می تواند مايه تامل کسانی باشد که خواست شرقعلی معظمی در سرمقاله 
  .خود را دموکراسی می دانند

 اين جايزه نوبل صلح در زمانی به خانم عبادی داده شده که همين روزها  شرقبه نوشته سرمقاله
 مورد کودک آزاری در تهران ديده ١٣نوروزی ابالغ شده و مطابق آمار در ماه گذشته حکم اعدام افسانه 

  .شده که نشان می دهد هنوز خانم عبادی کارهای زيادی دارد که انجام بدهد
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 آن را چاپ کرده گروه زيادی از فعاالن سياسی و روزنامه نگاران اصالح طلب با شرقمطابق خبری که 
خانم شيرين عبادی اظهار شادمانی کرده اند که در ميان آن ها هاشم آغاجری، ارسال پيامی از انتخاب 

سعيد حجاريان، محسن کديور، مصطفی تاج زاده و چند تن از نمايندگان اصالح طلب مجلس ديده می 
  .شوند

 به خاطر آورده که دو سال پيش وقتی کوفی عنان جايزه  شرقليلی فرهاد پور در گزارشی در روزنامه
حاال پاپ به . وبل را دريافت داشت شيرين عبادی در سلول انفرادی زندان اوين به سر می برد صلح ن

  . شيرين تبريک می گويد و مسلمانان نروژی به پايکوبی می پردازند
انتخاب خانم عبادی را بعيدترين گزينه ممکن خوانده و آن را به دو دليل " تبريک و تامل" با عنوان انتخاب

  .نسته استقابل تامل دا
به نوشته علی اباذری در حالی که چنين انتخابی جای تبريک دارد، نمی توان ناديده گرفت که چنين 
انتخابی نمی تواند نماينده واقعی ارزش های جهان شمول مانند صلح باشد بلکه عملی است که از 

  .مقتضيات نظام سلطه است
عبادی او را از کسانی معرفی کرده که  در ستون اخبار کوتاه خود ضمن اشاره به خانم کيهان

  .سناريوهای تبليغاتی عليه جمهوری اسالمی را تنظيم و به اجرا می گذارند
 نوشته شده، انگيزه دادن جايزه صلح نوبل به  انتخاب از قول طه هاشمی، مدير روزنامهکيهاندر خبر 

اد شايسته و بزرگی بوده اند که به چرا که در ايران افر. خانم عبادی، لوث کردن صلح در دنيا بوده است
  .دليل فعاليتهايشان در جلوگيری از جنگ و خونريزی شايسته گرفتن اين جايزه بوده اند

 آقای خاتمی را به دليل طراحی نظريه گفتگوی تمدن ها، نامزد بهتری کيهانطه هاشمی به نوشته 
  .ده آمريکائی ها به کسی داده نمی شودبرای جايزه صلح نوبل خوانده و گفته اين جايزه بدون نظر و ارا

 هيچ خبری از انتخاب برنده جايزه نوبل رسالت، جام جم ،جمهوری اسالمیروزنامه هائی مانند 
نداده اند و سرمقاله و گزارش های اصلی خود را به زاد روز امام مهدی اختصاص داده و نوشته اند به 

  .همين مناسبت شهرهای مختلف کشور چراغان شده است
 نظر چند تن از زنان وابسته به جناح محافظه کار را منعکس کرده و از جمله مريم بهروزی، همشهری

نماينده سابق مجلس، گفته است در انتخاب دريافت کنندگان جايزه صلح نوبل بيشتر به افرادی که بهره 
  .برداری سياسی دارند توجه می شود

اکبر گنجی، هاشم آغاجری، شمس الواعظين،  به همين مناسبت با چاپ عکس هائی از ياس نو
مهرانگيز کار، يوسفی اشکوری، محسن کديور، عبدالکريم سروش و رضا عليخانی نشان داده که در 

  .سال های اخير روشنفکران و فعاالن سياسی جوايز جهانی بزرگی را به خود اختصاص داده اند
 

آه پيامي انساني داشته باشد، حاصل  از آنجايزه صلح نوبل براي شيرين عبادي بيش : امير محبيان
  پيام سياسي از سوي اروپا براي ايران است

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
ي رسالت ،در  نگاران مسلمان و عضو شوراي سردبيري روزنامه امير محبيان نايب رييس انجمن روزنامه

ي  جايزه:ان ضمن بيان مطالب فوق افزودوگو با خبرنگار سرويس سياسي خبرگزاري دانشجويان اير گفت
ناپذير طيفي از راديكالهاي دوم خردادي را به دنبال  صلح نوبل براي شيرين عبادي آه شادي وصف

آه پيامي انساني داشته باشد، به گمان من حاصل پيام سياسي از سوي اروپا براي  داشت، بيش از آن
طلب با گرايش همسو با دولت آقاي  خص اصالحي شا هرچند عبادي به عنوان يك چهره. ايران است

رود و تمايالت فمينيستي و سكوالر در مواضع وي آشكار است اما شايد استقبال  خاتمي به شمار نمي
نمايد به اين صورت گرفته آه خانم  زدگي دولت آه آامال غيرديپلماتيك مي عجيب حتي تا سرحد ذوق

قصد . ران و اروپا را به سود توجيه اوضاع ايران بازي آندعبادي بتواند نقش سفير غير رسمي روابط اي
زده عمل آرده است؛ زيرا گزينش فردي از ايران با  ندارم بدبين باشم ولي گمان دارم دولت آمي شتاب

طلبان حكومتي  آه مويد نظر اصالح ي روشن و راديكالي از اصالحات مورد نظر دولت بيشتر از آن فاصله
ارد آه بر اساس تز ديويد فرام الگوي لهستانيزه شدن براي ايران برگزيده شده باشد، حكايت از آن د
هرچند قضاوت هنوز زود است . ي جديد تبليغاتي عليه ايران گشوده شود شود جبهه است و تالش مي

و مواضع خانم عبادي ثابت خواهد آرد سخنگوي دولت تا چه حد دقيق و ) شايد خيلي نزديك(ولي آينده 
 انتهاي پيام. انگارانه ع ملي عمل آرده است و تا چه حد خوشبينانه و بلكه سادهطبق مناف

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

هاي  هايي آه اين سازمان از سايت المللي انرژي اتمي با اشاره به بازرسي يك سخنگوي آژانس بين
ي   تاريخ و ماهيت برنامهموضوع اصلي براي ما، تشخيص: يي آشورمان انجام داده است، گفت هسته
  .سازي اورانيوم ايران است غني

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، مارك گوزدآي، يك سخنگوي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

خص نماييم اين اي آه الزم است مش بايد گفت موضوع ويژه: المللي انرژي اتمي ادامه داد آژانس بين
  .يي دارد آه به آژانس اعالم نكرده يا نه است آه آيا ايران فعاليت هسته
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زمان براي : االجل تعيين شده از سوي شوراي حكام براي ايران گفت چنين با اشاره به ضرب وي هم
در آينده نيز اند آه  اند و قول داده گذرد و مقامات ايراني برخي اطالعات را برايمان فراهم آرده ايران مي

  .اطالعات الزم را ارايه آنند
با اين حال، اطالعات با سرعتي آه ما به : المللي انرژي اتمي در پايان ادعا آرد اين سخنگوي آژانس بين

  انتهاي پيام. گيرد آنها نياز داريم در اختيارمان قرار نمي

  
 زمان براي ايران رو به پايان است :آژانس بين المللي انرژي اتمي 

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم آرد فرصت ايران براي اثبات اين امر آه :خبرگزاري فارس

 . است» رو به پايان «سرگرم توليد و تكثير تسليحات اتمي نيست، 
لي انرژي اتمي امروز سخنگوي آژانس بين المل» مارك گوازدآي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين، 

مقام هاي ايراني تاآنون برخي اطالعات مربوط به برنامه هاي هسته اي خود را در اختيار « : تصريح آرد 
ما قرار و وعده داده اند آه در آينده نزديك نيز اطالعات ديگري را ارائه خواهند آرد اما ارائه اطالعات با 

  » . طور آامل توقعات ما را برآورده نكرده اندسرعت مورد نظر ما همخواني ندارد و هنوز به
در خصوص بازرسي بايد گفت بازرسان ما تاآنون اين امكان را يافته اند آه از هر مرآزي «:گوازدآي افزود

مساله اصلي براي ما شناخت تاريخ و ماهيت برنامه هاي .آه مد نظر داشتند بازرسي به عمل بياورند 
ما خواستار آن هستيم آه بدانيم آيا اين آشور فعاليت .  اورانيوم استاي ايران براي غني سازي هسته

    »هسته اي پنهاني دارد يا خير؟ 
 اآتبر 31اين بدان معنا است آه ايران بايد قبل از «:سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح آرد

اطالعات آاملي را از برنامه يعني پايان ضرب االجل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اين آشور ، 
هاي هسته اي خود ارائه آند آه به نظر ما اين آار در اين مدت عملي است و قاعدتا نبايد بيش از يك يا 

  » .دو هفته به طول بينجامد
ايران اطالعاتي را درباره تجهيزات هسته اي وارداتي خود ارائه آرده است گرچه در «:گوازدگي گفت

  » . ات اطالعات بيشتري مورد نياز استخصوص منشا اين تجهيز
مرحله اول مستلزم اين است آه ايران همه . آار ما در مورد ايران دو مرحله دارد« :گوازدگي افزود

 اآتبر در اختيار آژانس قرار دهد و مرحله دوم 31اطالعات مربوط به مسايل هسته اي خود را قبل از 
 اآتبر اعالم 31اطالعات است آه نتايج آن قطعا بعد از تحقيقات آژانس براي تعيين صحت و سقم اين 

  /. انتهاي پيام ».خواهد شد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 تن از نيروهاي آمريكا در عراق 326 اآتبر، 12) يكشنبه(تا امروز ) پنتاگون(ي وزارت دفاع آمريكا  به گفته
  . اند آشته شده

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20 يكشنبه
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ارتش انگليس تاآنون ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . اند  آشته، دانمارك يك آشته و اآراين نيز يك آشته گزارش آرده50
ها  ر آمريكا پايان عملياتبراساس آخرين آمار وزارت دفاع آمريكا از اول ماه مه آه جورج بوش، رييس جمهو

اند و از آغاز عمليات نظامي در عراق   سرباز آمريكايي در عراق آشته شده188در عراق را اعالم آرده، 
 انتهاي پيام. اند  نيروي آمريكايي نيز زخمي شده1474

  
  در انفجار بغداد شش تن کشته شدند

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه  -بي بي سي 
ش تن در يک انفجار بزرگ انتحاری که در پايتخت عراق روی داد کشته و ده تن زخمی دست کم ش

  . شده اند
هدف از انفجار اين بمب که در يک خودرو کار گذاشته شده بود، هتل بغداد بود که مرکز استقرار اعضای 

  .تندشورای حکومتی عراق و مقامات ارشدی است که با ائتالف به رهبری آمريکا در ارتباط هس
  .اين هتل تحت مراقبت شديد قرار دارد

خودروی حامل بمب در حالی منفجر شد که در حال عبور از مانع امنيتی بود که با فاصله ای از هتل 
  . برقرار شده بود

  . همزمان، خودروی ديگری که در آن مواد منفجره کار گذاشته شده بود در مقابل هتل منفجر شد
شيشه ساختمان های چند خيابان دورتر از محل هم شکست و موجب شدت انفجار به حدی بود که 

  . شديد آمدن ستونی از دود غليظ شد
در پی وقوع انفجار نيروهای ائتالفی منطقه را مسدود کردند و مجروحان حادثه توسط آمبوالنس به 

  . بيمارستان منتقل شدند
های مسئول اين حادثه نمی توانند مانع پل برمر، مسئول آمريکايی اداره امور عراق، گفت که تروريست 

  .از برقراری مردم ساالری در عراق بشوند
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در . اخيرا حمالت متعددی عليه هدف های غربی در بغداد صورت گرفته که آخرين آن روز پنج شنبه بود
  . نفر کشته شدند9اين بمب گذاری انتحاری که در يک پاسگاه پليس روی داد، دست کم 

 
  قالي عراق در راه قبول ورود نيروهاي ترآي به عراق  شوراي حكومت انت

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
رغم اين آه مسعود بارزاني عضو شوراي حكومت انتقالي عراق و رئيس اتحاديه ميهني آردستان   علي

راق از ورود عراق مخالفت مردم عراق از ورود نيروهاي ترآي به اين آشور را اعالم آرد وزيرامورخارجه ع
  .نيروهاي ترآي به اين آشور خبرداد

الملل ايلنا، هوشيار زيباري در سخناني از ورود مشروط نيروهاي ترآي به خاك   بين  به گزارش سرويس
  .عراق خبرداد

به نوشته روزنامه اماراتي الخليج ورود نيروهاي ترآي با اجراي دو شرط عدم فعاليت نيروهاي ترآي در 
هاي   مخصوصًا در آرآوك و عدم مسلط شدن نيروهاي ترآي بر مسيرهاي ارسال آمكمناطق آردي و 

  .شود  نظامي از طريق شمال عراق انجام مي
اين در حالي است آه وزيرامورخارجه عراق اعالم آرد آه ورود نيروهاي ترآي امنيتي را در عراق برقرار 

  پايان پيام . آنند  نمي
  

  رفي  يا مذهبي حكومت ع-شيعيان و آينده عراق
  

  اقدام جديد مقتدا صدر در عراق
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه  -بي بي سي 

مقتدا صدر، از رهبران گروههای شيعه در عراق، اعالم کرده که وی دست به تشکيل يک کابينه در 
  .عراق زده است

 عراق است که از سوی آقای صدر در گفتگويی با بی بی سی گفت که اين کابينه به موازات کابينه
  .آمريکاييها تشکيل شده است

  .وی تاکيد کرد که او برای اين اقدامش از حمايت عمومی برخوردار است
آقای صدر گفت که اين کابينه برای منافع مردم عراق فعاليت خواهد کرد و برای تشکيل يک دولت 

  .عراقی تالش خواهد کرد
  .نيروهای خارجی به رهبری آمريکا در عراق مخالف استوی گفت که با شورای حکومتی عراق و حضور 

آقای صدر تاکيد کرد که او تالش خواهد کرد تا از کشورهای همسايه عراق بخصوص آنها که نيرو به اين 
  .کشور اعزام نکرده اند برای اين تشکيالت حمايت جلب کند

کند حدود سی سال سن دارد آقای صدر که گفته می شود گروه موسوم به صدر ثانی از او حمايت می 
  .و فرزند آيت اهللا محمد صادق صدر است که چهار سال پيش به دست رژيم صدام حسين کشته شد

مقتدا صدر ظاهرا معتقد است که بايد نوعی حکومت اسالمی در عراق ايجاد شود و پيشتر در خطبه 
جمله ممنوعيت فروش های نماز جمعه خود در شهر کوفه نيز خواستار اسالمی شدن جامعه و از 

  .مشروبات الکلی و حجاب اجباری برای زنان شده است
بدنبال فروپاشی رژيم صدام حسين در عراق، آقای صدر سفری به ايران داشت و با چند تن از روحانيون 

  .بلند پايه ايرانی ديدار و گفتگو کرد
 

  د يک کارشناسهاي روحاني جوان شيعه عراقي با تشکيل دولت موازي، از دي ماجراجويي
  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20 يكشنبه ):راديوفردا(ژان خاکزاد 

مقتدا صدر، روحاني جوان، با تشکيل دولتي موازي، از مردم عراق خواسته است از اين دولت پشتيباني 
در اين کار مقتدا صدر را . کنند و با تظاهراتي مسالمت جويانه، حاکميت عراق را به عراقي ها برگردانند

برابر حضور نيروهاي ائتالف در عراق، تا چه اندازه مي توان جدي گرفت؟ هژير تيموريان، تحليلگر شبکه 
 و کارشناس مسائل منطقه، به اين پرسش عليرضا طاهري از راديوفردا پاسخ مي Skyتلوزيوني اسکاي 

  . دهد
ها، به آن به عنوان يک خطر نگاه به نظر من، آمريکايي ): تحليلگر شبکه تلوزيوني اسکاي(هژير تيموريان 

خواهند کرد، ولي جدي اش نخواهند گرفت، به اين معني که مي دانند بيش از حد جوان است، مرد 
آشوب طلب و ماجراجويي است که در بين اکثريت مردم شيعه عراق طرفدار ندارد و فقط در يک جنگ 

بي، آشوب هايي مخصوصا در اطراف قدرت است، با بقيه رهبران شيعه، در عين حال مي تواند آشو
  .بغداد براي آمريکايي ها بر پا کند

آقاي تيموريان، اشاره کرديد که ايشان نفوذ چنداني ندارند، ولي گفته مي ): راديوفردا(عليرضا طاهري 
شود که به خصوص در شهر صدر، شهري که در نزديکي بغداد است و به اسم صدام سيتي، صدام 

  . معروف بود، نزديک به دو ميليون شيعي، طرفدار آقاي مقتدا صدر هستندشهر، مدينه الصدام،
در چنين اوضاعي آدم نمي تواند بگويد که چند درصد از مردم . من باور نمي کنم اين را: هژير تيموريان

زيرا که در يک محيط وحشت و ترس، اکثر مردم واقعا نظر واقعي خودشان را . طرفدار فالن رهبر هستند
  . نمي کنند، به کسي نمي گوينداعالم
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در چنين شرايطي، پايگاه آيت اهللا العظمي سيد علي سيستاني، بزرگترين مرجع تقليد در نجف، .: ط.ع
  در قبال آقاي مقتدي صدر، روحاني جوان چيست؟

مي داند که اگر شيعه هاي عراق با . ايشان البته عاقلتر است، خيلي عاقلتر است: هژير تيموريان
که از دست صدام و حکومت ارثي سني ها آزادشان کرده، همکاري نکنند، خطر اين مي رود که آمريکا 

در آن صورت، سني ها . آمريکايي ها خسته بشوند از دست عراقي ها و نيروهايشان را بيرون بکشند
ه باز يک هنوز توانايي نظامي اين را دارند که برگردند، دوباره بر عراق مسلط بشوند، و در آن صورت البت

 سال ديگر در فقر و 70ارتش افراطي ناسيوناليست عرب، کودتا پشت کودتا خواهد کرد، عراقي ها 
ولي آيا مردم شيعه عراق که بسياري . آيت اهللا سيستاني اين را مي داند. خونريزي زندگي خواهند کرد

 هم رفته، نمي توان پيش شان جوان هستند و اصال تجربه سياسي ندارند، اين عقل را دارند يا نه؟ روي
  . بيني کرد آينده را

چقدر معتقد هستيد که آقاي . مقتدا صدر به تازگي ديداري از جمهوري اسالمي از ايران داشته.: ط.ع
  صدر تکيه هايي دست کم به جناح هايي در جمهوري اسالمي دارد؟

 دولت ايران يا رهبر نظام، از او گفته مي شود که طرفدارهايي دارد، ولي نمي دانم که آيا: هژير تيموريان
پشتيباني مي کند يا نه، ولي بدون شک همکاري هايي در تهران، به او قول داده شده است، ولي 

  .نمي دانم تا چه حد امکان داشته و مهم باشد
اعتبار آقاي صدر، آقاي مقتدا صدر، که گفتيد روحاني بسيار جواني است، از کجا سرچشمه مي .: ط.ع

  گيرد؟
پدر او، آيت اهللا سيد صادق صدر، چهار سال پيش به دست صدام کشته شد و اين مرد : ير تيموريانهژ

فکر مي کند که چون پدرش يک آيت اهللا العظمي بود، اين مرد جوان هم حتما بايد به عنوان يک آيت اهللا 
 چنين خطري را من فکر نمي کنم که عراقي ها آماده باشند. العظمي پذيرفته شود از طرف مردم عراق

بپذيرند، چون آمريکايي ها به زوي به احتمال زياد به اين فکر خواهند افتاد که قدرت از خودشان نشان 
به . دهند، ضرب شست محکمي نسبت به صدر و هر ماجراجوي ديگري از خودشان نشان بدهند

  .احتمال زياد قابل کنترل هست
 

نظور برگزاري مراسم جشن سالگرد تولد امام مهدي به م) يكشنبه(ي عراقي امروز  صدها هزار شيعه
  . در آربال گردهم آمدند) عج(

  2003 اآتبر 12  –1382 مهر 20يكشنبه 
خبرگزاري آسوشيتدپرس با گزارش خبري درخصوص ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

) عج( تولد حضرت مهدي داشت برگزاري مراسم جشن در آربال عنوان داشت، اين اولين مراسم گرامي
 انتهاي پيام. در عراق پس از سرنگوني حكومت صدام است

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21 دوشنبه -خسرو معتضد 
   سوخته  منفجر و در آتش  ها و مهمات  سالح  آن  آنند،همه نشيني  عقب  ايراني  قرار شد سربازان وقتي

  .(480  ، ص53\12\21 روز   جلد،وقايع ،همان  آتاب ،همان علم. ) آنها نبود  برگرداندن  براي ا فرصتيشد،زير
   خود شاه  را به آيسينجر موضوع. آيسينجر رساند  هنري  اطالع  را به  عراق ،ماجراي يي  نامه  در ضمن شاه

   هزاران  شدن  با پناهنده  هر ترتيب به.ر آردواگذا»   آشور ايران  و مصالح  حداآثر منافع و با در نظرگرفتن«
   و آار در مزارع  ساختماني  و صنايع  و توليدات  را در صنايع  آارآمدي  انساني  نيروي  آه  ايران  خاك آرد به
 او انجاميد و   فوت  بعد به  چهار سال  آه  مالمصطفي  در بدن  سرطان  بيماري دادند،پيشرفت  مي تشكيل
 روزها  در آن. شد  آسوده  آشورش  شرقي  از مرزهاي ،خاطر صدام  مبارز ضد بعثي  آردهاي بقاياي  سرآوب

   در سال همسرش.  بود  گريبان  به  دست  نفس  و تنگي ،فشار خون  آليوي هاي البكر با بيماري احمدحسن
 امور قرار   در راس صدام.  اشت وجود ند  طوالني  خود او نيز اميد زندگي  بود و براي  درگذشته1974 \ 1353
   دآتر سعدون1975   مارس\ 1353   اسفند سال24در روز .  او بود  عراق  و زمامدار واقعي گرفته
 شدند تا با   وارد ايران  اتفاق  الجزاير به  وقت ،وزير خارجه  و عبدالعزيز بوتفليقه  عراق ،وزير خارجه حمادي
.  بپردازند  مذاآره  به  و عراق  ايران  توافق  اجراي  در مورد نحوه  خلعتبري  خود دآتر عباسعلي  ايراني همتاي
   نيز به1349   در سال  حمادي سعدون.  بود  برگزيده  تهران  به  گسيل  را براي  خوبي  شخصيت  بعثي رژيم
   و   سفر آرده ايران

   در آشتي آه(  الجزاير  آنوني جمهوري رييس ) عبدالعزيز بوتفليقه.  بود  جسته  شرآت  اوپك در آنفرانس
   ايران  به  نسبت  آه  است  و خوشفكري  معقول هاي ، از شخصيت  داشت  مهم  نقشي  و عراق  ايران دادن

  .  گذراند  را با ايشان  ناهار آرد و ساعاتي  به  دو دعوت  از آن شاه.  دارد  يي  دوستانه احساسات
   

   :  ميالدي تاکنون به شرح ذيل است1901نوبل از سال » صلح«اسامي برندگان جايزه 
   ـ وکيل ايراني » شيرين عبادي« ـ 2003
   ـ رييس جمهور اسبق آمريکا » جيمي کارتر« ـ 2002
   ـ دبيرکل سازمان ملل » کوفي عنان «2001
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   ـ تالش براي ايجاد دموکراسي وحقوق بشردر کره جنوبي شرق آسيا » کيم داي جونگ «2000
   » پزشکان درمانگاه سان فرانتيرز« ـ 1999
   ـ تالش براي حل مناقشه ايرلند شمالي » ديويد تريمبل« ـ 1998
   ـ جلوگيري ازعملکردهاي غيرانساني درمعادن » جودي ويليامز «1997
ـ فعاليت براي يافتن راه حل صلح آميزبراي خاتمه درگيري درتيمور » کارلوس فيليپس زيمنس بلو« ـ 1996
   ي شرق

ـ تالش براي ازبين بردن » کنفرانسهاي علمي و روابط جهاني کانادا« ، »ژوزف روت بالت« ـ 1995
   تسليحات هسته اي در سياستهاي بين المللي 

   ـ تالش براي برقراري صلح درخاورميانه » شيمون پرز«، »اسحق رابين«، »ياسرعرفات« ـ 1994
   » رنلسون ماندال و فردريک ويليام دکل« ـ 1993
   ـ فعاليت درجهت حقوق بشربويژه دفاع ازمردم بومي » توم ريگو برتاتوم« ـ 1992
   ـ يکي ازفعالين حقوق بشردرميانمار » آنگ سان سوکي« ـ 1991
   ـ رييس جمهوري اسبق اتحاديه جماهيرشوروي » ميخائيل گورباچف« ـ 1990
   بت ـ رهبرسياسي ومذهبي مردم ت» داالي الماي چهاردهم« ـ 1989
   » نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل« ـ 1988
ـ رييس جمهوري کاستاريکا ميانجي گري درمذاکرات صلح آمريکاي » اسکارآرياس سانچز« ـ 1987

   مرکزي 
   ـ مديربررسي آدم سوزي ازسوي رييس جمهور » الي ويسل« ـ 1986
   » پزشکان بين المللي براي جلوگيري از جنگ هسته اي« ـ 1985
   ـ اسقف يوهانسبورگ ودبيرکل سابق کنسول کليساهاي آفريقاي جنوبي » توتو ريموند فيلو« ـ1984
   ـ بنيانگذارهمبستگي وفعاليتهاي انسان دوستانه » لخ والس «1983
ـ دپيلمات ودبيرکل امورخارجه مکزيک، وزيرکابينه ، » اليوا ميردال«، »آلفونسو گارسيا لوبرت« ـ1982

   ي ديپلمات ونويسنده سوئد
   » کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل« ـ 1981
   ـ مهندس معماري ورهبر حقوق بشر » آدولفو پرزاسکويي لول« ـ 1980
   ـ رهبرمبلغان مسيحي ويکي ازفعالين امورخيريه » مادر ترزا« ـ 1979
   ـ نخست وزيراسرائيل، رييس جمهوري مصر » انورسادات«و » مناخيم بگين« ـ 1978
ـ استاد دانشگاه سوربون فرانسه و بنيانگذار » فرنينان بويسون«، »سازمان عفو بين المللي « ـ1977

   انجمن حقوق بشر 
   ـ بنيانگذار جنبش صلح ايرلند شمالي »بتي ويليامز مايريد کوريگان« ـ 1976
   ـ فيزيکدان و متخصص در نيروهاي اتمي شوروي سابق » آندره ساخاروف« ـ 1975
   ـ رييس انجمن صلح در ژنو، نخست وزير ژاپن » ايساکوساتو«، »مک برايدشون « ـ 1974
   ـ وزرای امور خارجه اسبق آمريکا و ويتنام » تولي دوک«، »هنري کسينجر« ـ 1973
    ـ جايزه نقدي اين کار صرف امور مربوط به معدن شد 1972
   ـ صدراعظم آلمان فدرال » ويلي برنت« ـ 1971
   ـ رييس مرکزبين المللي توسعه ذرت وگندم درمکزيکو سيتي » گنورمن بورال« ـ 1970
   » موسسه بين المللي کار« ـ 1969
   ـ رييس دادگاه حقوق بشراروپا » رنه کاسين« ـ 1968
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1967
   . اص يافت ـ جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختص1966
   » )يونيسف(صندوق کودکان ملل متحده « ـ 1965
   ـ رهبر سياهپوستان آمريکا » مارتين لوترکينگ« ـ 1964
    » انجمن بين المللي صليب سرخ« ـ 1963
   » لينوس پائولينگ« ـ 1962
   ـ دبيرکل سازمان ملل » داگ هجالمارهامارسکجولد« ـ 1961
   ره ملي آفريقا ـ ريييس کنگ» آلبرت لوتولي« ـ 1960
   ـ عضو پارلمان و از فعالين برقراري صلح بين المللي » فيليب جي نوئل بيکر« ـ 1959
   ـ پدر فرقه دومينيکن و رهبر سازمان رهايي پناهندگان » جورج هنري پاير« ـ 1958
   ـ دبيرکل مجمع عمومي سازمان ملل » لستربولس پيرسون« ـ 1957
   . ه صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت ـ جايزه نقدي اين بخش ب1956
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1955
   » کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل« ـ 1954
   ـ ژنرال و رييس صليب سرخ آمريکا » مارشال جورج کتليت« ـ 1953
   نيانگذار بيمارستان المبارن ـ جراح و مبلغ مسيحي و ب» آلبرت شوايتزر« ـ 1952
   ـ رييس کنفدراسيون اتحاديه تجارت » لئون جوهاکس« ـ 1951
   ـ استاد دانشگاه هارواد وکمبريج » رالف بانچه« ـ 1950
   ـ پزشک، سياستمدار » لرد جان بويد براف« ـ 1949
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   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1948
   » کميته خدمات دوستي آمريکا« ـ 1947
ـ استاد تاريخ وجامعه شناسي، رييس بين المللي » جان راليگ موت«، »اميلي گرين بالچ« ـ 1946

   اتحاديه بين المللي زنان براي صلح و آزادي، رييس شوراي مبلغين مسيحي درعرصه بين الملل 
   گذاران سازمان ملل ـ وزير امور خارجه آمريکا و يکي از بنيان» کورد هال« ـ 1945
   » کميته بين المللي صليب سرخ« ـ 1944
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1943
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1942
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1941
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1940
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1939
   » دفتربين المللي نانسن در امور پناهندگان« ـ 1938
   ـ نويسنده و بنيانگذار انجمن مبارزه صلح آميز » رابرت سسيل« ـ 1937
   ـ وزير امورخارجه آرژانتين »  ساودرا الماسکارلوس« ـ 1936
   ـ خبرنگار » کارل ون اوزيدسکي« ـ 1935
   ـ وزيرامورخارجه و رييس کنفرانس خلع سالح » آرتور هندرسون« ـ 1934
   ـ نويسنده وعضو کميته اجرايي اتحاديه ملتها و شوراي ملي صلح » سرنورمن آنجل« ـ 1933
   .  صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت ـ جايزه نقدي اين بخش به1932
   ـ رييس اتحاديه بين المللي زنان براي صلح و آزادي » نيکوالس موري باتلر«و » جين آدامز«ـ 1931
   ـ اسقف اعظم » ناتان سودربلوم« ـ 1930
   ـ وزيرامورخارجه اسبق آمريکا » فرانک بلينکس کالگ« ـ 1929
   . ق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت ـ جايزه نقدي اين بخش به صندو1928
   ـ استاد دانشگاه برلين عضو پارلمان آلمان » لودويگ کويد« ـ 1927
   ـ بيانگذار پيمان لوکارنو، وزير امور خارجه آلمان » گوستاو استرمان«، »اريستيت برايان« ـ 1926
    رييس جمهوري آمريکا ـ وزير امور خارجه انگلستان و معاون» سرچمبرلين و چارلزجي دائوس« ـ 1925
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1924
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1923
   ـ دانشمند و کاشف » فريت جوف نانسن« ـ 1922
اديه بين پارلماني، نخست وزير و ـ دبيرکل اتح» کارل هجالما برنتينگ«، »کريستين لوس النگ« ـ 1921

   نماينده سوئد در شوراي انجمن ملتها 
   ـ دبير امور خارجه و رييس مجلس فرانسه » لئون ويکتور بورژيوس« ـ 1920
   ـ تالش براي تاسيس جامعه بين الملل » توماس وودروويلسون« ـ 1919
   . فت ـ جايزه نقدي اين بخش به صندق ويژه بخش جايزه اختصاص يا1918
   » کميته بين المللي صليب سرخ« ـ 1917
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1916
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1915
   .  ـ جايزه نقدي اين بخش به صندوق ويژه بخش جايزه اختصاص يافت1914
   ـ عضو مجلس بلژيک » تينهنري الفان« ـ 1913
   ـ وزير امور خارجه آمريکا » اليهوروت« ـ 1912
ـ نخست وزير و عضو شوراي خصوصي و بيانگذار » آلفرد هرمن فريد«، »توبياس مايل کارل آسر« ـ 1911

   کنفرانسهاي بين المللي قوانين خصوصي درالهه، روزنامه نگار و بنيانگذار ناشران صلح 
   » لمان بين المللي صلحدفتر پار« ـ 1910
ـ عضو پارلمان فرانسه ، » آگوست ماريه فرانسيس برنارد«و » براون دي کانستنت دربکيو« ـ 1909

   نخست وزير سابق و عضو پارلمان بلژيک 
ـ نويسنده عضو پارلمان سوئد و بنيانگذار انجمن » فردريک باجر«و » کالس پونتوس آرنولدسون« ـ 1908

    عضو پارلمان دانمارک داوري و صلح سوئد،
   ـ استاد رشته حقوق دانشگاه سوربون فرانسه » لوييس رينالت« ـ 1907
   ـ رييس جمهوري اسبق آمريکا » تئودور روزولت« ـ 1906
   » اسلحه هايتان را بر زمين بگذاريد«ـ نويسنده کتاب » بارونس برتا سوفي ساتنر« ـ 1905
   » موسسه حقوق بين الملل« ـ 1904
   ـ عضو پارلمان انگلستان » راندل کرمر« ـ 1903
ـ رييس افتخاري انجمن صلح در برلن، دبيرکل اتحاديه بين » چارلزآلبرت گابات«، »الي دوکامون«ـ 1902

   پارلماني 
ـ بنيانگذار کميته بين المللي صليب سرخ ،بيانگذار و رييس » فردريک پاسي«، »هنري دونانت« ـ 1901

  سه اولين مجمع صلح فران

www.iran-archive.com 
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