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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  سازمان عفو بين الملل خواستار مبارزه جهاني با تجارت اسلحه شد  

  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 
يه آآسفام خواستار آن شده اند آه ظرف سه سال يك پيمان سازمان عفو بين الملل و موسسه خير

جهاني و جديد درباره تجارت اسلحه امضا شود و براساس آن محدوديت هاي بيشتري در مورد فروش 
  . جنگ افزارها اعمال شود

اين دو سازمان در يك گزارش مشترك گفته اند همه ساله نيم , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
سان در نتيجه تجارت قانوني و غير قانوني سالح هاي سبك از جمله تفنگ و موشك انداز جان ميليون ان

  . خود را از دست مي دهند
بر اساس اين تحقيق، اين سالح ها، سالح واقعي آشتار جمعي هستند و در , به گزارش بي بي سي

توان سالح آشتار جمعي مقايسه با اين سالح ها، سالح هاي شيميايي، ميكربي يا هسته اي را نمي 
  .به حساب آورد

در گزارش مشترك عفو بين الملل و آآسفام آمده است اين سالح هاي سبك آنچنان ارزان و در دسترس 
  . هستند آه همچون مواد غذايي خريد و فروش مي شوند

 اين دو سازمان گفته اند اين سالح ها آه عمدتا ساخت آشورهاي آمريكا، انگليس ، چين و روسيه
  . است در درگيري هاي محلي نقاط مختلف جهان مثل آلمبيا، ترآيه و نپال مورد استفاده قرار مي گيرند
در اين گزارش از آمريكا آه بزرگترين صادر آننده اسلحه در جهان است، به دليل افزايش چشمگير آمك 

  .  انتقاد شده است2001نظامي به چندين آشور در پي حمالت يازدهم سپتامبر 
 اين گزارش آمده است آه آمك هاي امنيتي و آمك هاي آمريكا به پاآستان قبل از حمالت يازدهم در

سپتامبر به نيويورك و واشنگتن، ساليانه سه ميليون و پانصد هزار دالر آمريكا بود در حالي آه پس از اين 
  . حمالت، اين رقم به يك ميليارد و سيصد ميليون دالر رسيده است

 افزايد آه در همان حال شكنجه و قتل هاي غير قانوني توسط شبه نظاميان پاآستاني اين گزارش مي
 پايان پيام . آه اين سالح ها را دريافت مي آنند، همچنان ادامه دارد

  

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

گام بعدي :  کشور عضو اتحاديه اروپا15مي در بيانيه انتقاد از نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسال
  ارجاع مساله به شوراي امنيت سازمان ملل است

  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه ): راديو فردا(ژان خاآزاد 
 بعد از ظهر به وقت اروپا، وزراي پانزده آشور عضو اتحاديه اروپا پشت درهاي بسته در شهر 4از ساعت 

هم اآنون خبرگزاريها گزارشي . ه بررسي موقعيت ايران و رابطه با اتحاديه اروپا پرداختندلوکزامبورگ ب
  . دادند آه همكارم عليرضا طاهري به آگاهي شما مي رساند

تازه ترين خبرها نشان مي دهد آه اين ديدار غير علني آه به آن اشاره ): راديو فردا(عليرضا طاهري 
 هر چند اين ديدار منجر به صدور قطعنامه اي براي ارجاع مسائل آرديد، سرانجام پايان پذيرفت،

جمهوري اسالمي و نقض حقوق بشر به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشد، ولي در بيانيه اي آه 
اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ دقايقي پيش انتشار دادند، صريحا جمهوري اسالمي به دليل نقض حقوق 

حاديه اروپا بار ديگر تاآيد آرده آه اين اتحاديه بسيار نگران است از نقض حقوق ات. بشر قويا محكوم شده
بشر و بخصوص اشاره اتحاديه اروپا بر شكنجه است و نيز بر اينكه اعدامهاي پي در پي در جمهوري 
 اسالمي ادامه دارد و همچنان قطع عضو در ايران ادامه دارد آه اينها همه مايه نگراني اتحاديه اروپا

از طرف ديگر مساله زهرا آاظمي، خبرنگار عكاس ايراني هم آه در تيرماه گذشته در برابر زندان . است
اوين بازداشت شد و به طرز مرموزي در بازجويي بر اثر خونريزي مغزي آشته شد، در جلسه پشت 

آه خبرها نشان اتحاديه اروپا به عقيده من اينطور . درهاي بسته امروز شوراي اتحاديه اروپا مطرح شد
مي دهد، اين قويترين و شديدترين انتقادش از ايران و فاصله اين بيانيه تا بيانيه اي آه اتحاديه اروپا به 

  . شوراي سازمان ملل متحد ببرد، در واقع به اندازه مويي بيش نيست
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 اروپا، خبرگزاريها آقاي طاهري قبل از آغاز آار آنفرانس وزراي امور خارجه آشورهاي عضو اتحاديه: خ . ژ 
برخي حاضر نبودند آه انتقادهاي تند و . گزارش داده بودند آه يك دو دستگي بين اين وزرا وجود دارد

تيزي از جمهوري اسالمي بشود و برخي برعكس مي گفتند قطعنامه اي بايد به سازمان حقوق بشر 
  . حرفشان بر آرسي نشستهگويا گروه دوم در اين آنفرانس بيشتر. سازمان ملل متحد ارائه شود

  
به نظر مي رسد آه حق با شما است، ولي توجه داده شده به ايران در اين بيانيه به صورت : ط . ع 

ديپلماتيك آه خاطر نشان شده به جمهوري اسالمي، بدانيد آه گام بعدي ما اگر آه مساله نقض 
رونده زهرا آاظمي روشن نشود، گام بعدي حقوق بشر در ايران پايان نگيرد، اعدامها پايانها نگيرد، اگر پ

  .مسلما ارجاع قضيه به آميسيون حقوق بشر و حتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مجوز برگزاري ميتينگ مرآز فرهنگي زنان در اعتراض به حكم افسانه نوروزي صادر نشده است
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 

مبني بر برگزاري ميتينگي در اعتراض به حكم افسانه نوروزي، “ مرآز فرهنگي زنان“به دنبال اعالم 
گونه مجوزي براي برگزاري چنين  مديرآل سياسي انتظامي استانداري تهران اعالم آرد آه هيچ

  .اي صادر نشده است برنامه
ان همچنين با اشاره به اعالم اين مرآز مبني وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان اير علي تعالي در گفت

تاآنون درخواستي به استانداري ارائه نشده است، :  درخواست مجوز براي برگزاري ميتينگ گفت بر ارائه
 آن آه مجوزي جهت انجام مراسم صادر نشده، برابر قانون، اين مرآز حق برگزاري  از اين رو به واسطه

  .ميتينگ را نخواهد داشت
آه به خبرگزاري دانشجويان ايران ارسال شد، زمان و مكان “ مرآز فرهنگي زنان“بري با عنوان در نما

  انتهاي پيام. برگزاري يك ميتينگ در اعتراض به حكم افسانه نوروزي اعالم شده است
  

  ملل متحد منصوب شد    سفير جديد ايران در سازمان
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 

" جمهوري،  رياست" سيد محمد خاتمي"وزير امورخارجه و تصويب " سيدآمال خرازي"اد بنا به پيشنه
ملل در نيويورك   به عنوان سفير و معاون دائم جمهوري اسالمي ايران در مقر سازمان" يزدي  مهدي دانش
  .منصوب شد

اره آل اطالعات و به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از نمابر ارسالي اد
الملل وزارت   ، پيش از اين به عنوان مديرآل حقوقي و بين"دانش يزدي"مطبوعات وزارت امور خارجه، 

ملل متحد و سفير ايران در سوئد انجام وظيفه آرده   ايران در سازمان  امورخارجه، سفير جمهوري اسالمي
 پايان پيام. است

  
   مهر21دوشنبه : ايران در يک نگاه

  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21 دوشنبه -ي سي بي ب
  تکذيب پناهندگی يک خلبان بحرينی

 بحرين 16 -حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه خبر پناهنده شدن خلبان هواپيمای جنگنده اف
  .به ايران را کامال بی پايه و اساس دانست

 متعلق به نيروی 16 -د هواپيمای جنگنده افروزنامه کويتی القبس پيش از اين خبر داده بود که يک فرون
هوايی بحرين که در حال پرواز آزمايشی بوده، از صحنه رادار محو شده و خلبان آن از ايران درخواست 

  .پناهندگی کرده است
به گزارش ايسنا، خبرگزاری بحرين نيز پيش از اين به نقل از يک منبع مسئول در فرماندهی کل نيروی 

  .بر فقدان اين هواپيما و سرنوشت خلبان آن را تکذيب کرده بودهوايی بحرين، خ
  سفر برادعی به ايران و آغاز مذاکرات درباره پروتکل الحاقی

علی ربيعی، مشاور رييس جمهورى و مسئول دبيرخانه شوراى عالی امنيت ملی اعالم کرد محمد 
  . هفته وارد ايران می شودالبرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز پنج شنبه اين

اين سفر در ادامه مذاکرات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی و در شرايطی انجام می گيرد که تنها 
حدود دو هفته تا پايان مهلت اين آژانس به جمهوری اسالمی برای ارايه گزارشی دقيق و شفاف از 

  .فعاليت های هسته ای اين کشور بافی مانده است
ربيعی همچنين اظهار داشت که نماينده جمهورى اسالمی ايران از هفته آينده مذاکرات خود را با آقای 

آژانس بين المللی انرژى اتمی در خصوص امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای 
  .هسته ای آغاز می کند

ظرات، نگرانی ها و مالحظات وی امروز به خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت که در اين مذاکرات نقطه ن
  .فنی و اقتصادى و منافع و امنيت ملی ايران درباره پروتکل الحاقی مطرح خواهد شد

  .آقای ربيعی افزود طبيعی است که مالحظات سياسی و امنيتی در اين مذاکرات در اولويت خواهد بود
  تبريک گويی احتياط آميز سخنگوی دولت
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ت امروز در جمع خبرنگاران، به صورتی احتياط آميز، به شيرين عبادی، عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی دول
  .برنده جايزه صلح نوبل امسال تبريک گفت

وی در عين حال، در پاسخ به علت سکوت محمد خاتمی، رييس جمهوری در اين زمينه اظهار داشت هر 
دگاه ها، منافع و اهداف افتد، نوع انتظارات بسته به ساليق، دي مساله مهمی آه در آشور اتفاق می 

 جمهوری همين بوده آه وی  بندی دولت و رييس گروه ها و افراد متفاوت خواهد بود و در اين زمينه جمع 
  .اعالم آرده است

از اينکه يک زن مسلمان ايرانی مدافع حقوق کودکان و خانواده و مدافع اصول : "آقای رمضان زاده گفت
 دست يابد، خرسنديم و اميدواريم حرکت خانم عبادى براى دفاع بشر توانسته است به چنين موفقيتی

  ."از حقوق خانواده و کودکان همچنان ادامه يابد
  .وی همچنين خبر داد که نمايندگانی از دولت در مراسم استقبال از خانم عبادی حضور خواهند داشت

  انتقاد تلويحی آيت اهللا خامنه ای از اصالح طلبان
ها به جای پرداختن به مسايلی نظير   ای، رهبر جمهوری اسالمی گفت برخی آيت اهللا علی خامنه

محتوا را جايگزين خواست های  آنند شعارهای سياسی، جنجالی و بی  اشتغال و تورم تالش می 
  .حقيقی مردم آنند

ا از ه گونه آارشكنی  به گزارش ايرنا، آقای خامنه ای که در جمع مردم زنجان سخن می گفت، افزود اين 
ای آوچک اما پر مدعا و پرهياهو را  اول انقالب سابقه داشته و برخی از افراد آه به گفته وی مجموعه 

  .اند دهند، هميشه از مردم و نظام طلبكار بوده  تشكيل می 
ای  رهبر جمهوری اسالمی از اين افراد نامی نبرد، اما اظهار داشت نصيحت آردن به اين افراد فايده 

آنكه وجودشان نيز برای نظام ضرری ندارد؛ زيرا وقتی مردم آگاه و بيدار و متحد هستند، اين ندارد ضمن 
  . ها و مخالفت ها تاثيری در حرآت عمومی ملت و نظام نخواهد داشت گونه مخالف 

ل  های دشمنان و ايادی آنها برای ايجاد اختالف و اختال آيت اهللا خامنه ای با اشاره به آنچه آن را برنامه
گانه را رو در روی هم قرار دهند و  در سطوح مديريتی نظام خواند، گفت هدف اين است آه قوای سه 

 مسئوالن بايد ضمن تشخيص نيازهای  های متفاوت نشان دهند، اما همه مديران آشور را در جبهه 
  . اصلی آشور و جامعه، مانع از تحقق اين هدف شوند

  خاتمی فردا در مجلس
ييس جمهوری قرار است روز سه شنبه با حضور درمجلس، گزارشی از چگونگی اجرا و محمد خاتمی، ر

  .عملکرد سال سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، فرهنگی و اجتماعی ايران ارايه کند
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی، رييس جمهورى موظف 198بر اساس ماده 

حسن اجراى قانون برنامه سوم، گزارش نظارت و ارزيابی پيشرفت هرسال است هرسال به منظور 
  .برنامه را به مجلس شوراى اسالمی ارائه کند

در همين حال، مهدی کروبی، رييس مجلس گفت با توجه به آوتاه بودن فرصت باقی مانده از دوره 
د و در مقابل، نمايندگان  ها و لوايح غير ضروری از دستور آار مجلس خارج شو مجلس ششم، بايد طرح

  .برنامه چهارم توسعه را تصويب کنند
  روند تازه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی

محسن آرمين، مخبر کميسيون ويژه رسيدگی به عملکرد دادگستری و دادستانی تهران گفت به دستور 
 ايرانی االصل که در  زهرا آاظمی، خبرنگار کانادايی  قضاييه، روند جديد رسيدگی به پرونده رييس قوه

  .بازداشت کشته شد، آغاز شده است
با اين حال، وی در گفتگوی خود با خبرگزاری دانشجويان ايران توضيح بيشتری در اين زمينه نداد و بدون 

آميسيون ويژه ترجيح داده است اطالعات مربوط به روند جديد آغاز شده را در سطح : ذکر علت گفت
  . عموم اعالم نكند

ز اين، دستگاه قضايی رضا احمدی، کارمند وزارت اطالعات را به قتل شبه عمد متهم و نخستين پيش ا
  .جلسه محاکمه وی را برگزار کرد

  .اين اقدام واکنش منفی اصالح طلبان، از جمله محمد خاتمی، رييس جمهوری را به دنبال داشت
   مذهبی ها و خبر يک بازداشت جديد-بی گناهی ملی
 بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی تهران تاکيد کرد که بر  خبر آميسيون ويژهمحسن آرمين، م

اساس اظهارات صريح مسئوالن وزارت اطالعات، هيچ دليلی مبنی بر ارتباط رضا عليجانی، هدی صابر و 
 مذهبی زندانی در ناآرامی های خردادماه و تيرماه گذشته وجود –تقی رحمانی، سه تن از فعاالن ملی 

  .اردند
دستگاه قضايی اين سه را به تحريک دانشجويان متهم کرده و آنان را همچنان در بازداشت نگه داشته 

  .است
آقای آرمين همچنين برای نخستين بار خبر از آن داد که طبق اطالعاتی آه به آميسيون ويژه رسيده، 

وادث تير ماه امسال در فردی ايرانی آه در آمريكا به تدريس در دانشگاه مشغول است، در جريان ح
  .تهران به اتهام جاسوسی، توسط وزارت اطالعات دستگير شده است

  وی نام اين استاد دانشگاه را فاش نکرد، اما گفت وزارت اطالعات پس از بررسی های الزم به اين نتيجه
فی است،  او منت رسد آه وی هيچ ارتباطي با حوادث اخير نداشته و اتهام جاسوسی درباره قطعی می 

رغم اين نظر آارشناسی، دادستانی تهران آن را نپذيرفته است و اين فرد همچنان در زندان به  اما علی 
  .سر می برد
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  تحصن و اعتصاب غذا
خانواده عباس عبدی، روزنامه نگار زندانی، امروز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران دست به 

  . پاسخی قانع کننده، به اين تحصن ادامه خواهند دادتحصن زدند و اعالم کردند تا نگرفتن
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، در آغاز اين تحصن، نامه ای خطاب به رييس کميسيون حقوق 

بشر سازمان ملل متحد درباره شرايط و رفتاری که با آقای عبدی در زندان صورت می گيرد، به کارمندان 
  .ستسازمان ملل تحويل داده شده ا

 آبان سال گذشته به اتهام نظرسازی و ارتباط با بيگانگان و فروش اسناد محرمانه 13آقای عبدی، از روز 
  .به آنان در زندان به سر می برد

به گفته خانواده عباس عبدی، وی در اعتراض به وضعيت خود در زندان، از حدود يک ماه پيش دست به 
  .اعتصاب غذا زده است
  طبوعاتشکل جديد دادگاه م

شکل جديد دادگاه مطبوعات، روز دوشنبه با رسيدگی به اتهام حسين شريعتمدارى، مدير مسئول 
روزنامه کيهان و نماينده آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی در موسسه کيهان، کار خود را 

  .آغاز کرد
ورد انتقاد نمايندگان مجلس ، م"گاو"به گزارش ايرنا، روزنامه کيهان پس ازدرج مطلبی تحت عنوان 

شوراى اسالمی و برخی مسئوالن جمهوری اسالمی قرار گرفت و با شکايت مدعی العموم به دادگاه 
  .فراخوانده شد

اما آقای شريعتمداری در اين جلسه اتهامات خود را نپذيرفت و دادگاه را برای رسيدگی به اين پرونده 
ئت منصفه نيز، مدير مسئول روزنامه کيهان را مجرم فاقد وجاهت قانونی دانست و پس از آن، هي

  .نشناخت
را که به " سينما تئاتر"هيئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنين حسين فرخی، مدير مسئول نشريه 

  .استفاده ابزاری از تصاوير هنرمندان متهم شده بود، مجرم نشناخت
  . قرار است رای دادگاه متعاقبا اعالم شود

ين محاکمه مطبوعاتی پس از شروع به کار مجدد دادسراها در سال جاری محسوب اين دادگاه، نخست
  .می شود

در شکل جديد دادگاه مطبوعات که به دنبال اجراى اصالحيه قانون تشکيل دادگاه هاى عمومی وانقالب 
  .صورت گرفته، راى نهايی دادگاه را سه قاضی پس از اخذ نظر هيئت منصفه صادر می کنند

  ف حکم افسانه نوروزیاحتمال توق
ايسنا گزارش داد برخی خبرها حکايت از آن دارد که به دستور محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه 

  .قضاييه فعال جلو اجرای حكم اعدام افسانه نوروزی گرفته شده است
را خانم نوروزی، پس از آنکه در جريان دفاع از خود در برابر مردی که قصد تجاوز به وی را داشت او 

  .کشت، به اعدام محکوم شد
اما اين حکم با اعتراضات بسياری در داخل و خارج از کشور مواجه شد و در پی آن شماری از نمايندگان 

  .مجلس خواستار لغو حکم اعدام وی شدند
 ها و تماس  فاطمه راآعی، عضو فراآسيون زنان مجلس در همين زمينه گفت اين فراکسيون صحبت

هايی آه وی با رييس قوه قضاييه داشته،  بی، رييس مجلس داشته و گويا در ارتباط هايی با مهدی آرو 
  .آقای هاشمی شاهرودی اعالم آرده آه فعال جلو اجرای حكم گرفته شده است

خانم راکعی همچنين اعالم کرد که صبح دوشنبه همراه با الهه کواليی، ديگر عضو فراکسيون زنان، با 
، از جمله افسر پرونده و وکيل افسانه نوروزی ديدار و زوايای مختلف اين برخی مسئوالن اين پرونده

  .پرونده را مورد بررسی قرار داده اند
از سوی ديگر، علی تعالی، مديرکل سياسی انتظامی استانداری تهران اعالم کرد که هيچ گونه مجوزی 

  .برای برگزاری ميتينگ اعتراض به حکم افسانه نوروزی صادر نشده است
پيش از اين، مرکز فرهنگی زنان اعالم کرده است قصد دارد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای خانم 

 .نوروزی، ميتينگی اعتراض آميز برگزار کند
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  داد دولت به آمتر از يك انتخابات آزاد و عادالنه رضايت نخواهد : سخنگوي دولت
  ريشه نهادهاي موازي اطالعاتي بعد از قتلهاي زنجيره اي بوجود آمد  

  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 
هاي نهادهاي موازي خبر داد و ارائه   سخنگوي دولت از تأآيد هيات وزيران براي جلوگيري از فعاليت
  .  ده موآول آردجزئيات بيشتر در مورد نحوه مقابله دولت با اين نهادها را به آين

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، عبداهللا رمضان زاده، سخنگوي دولت امروز در جلسه 
براي مقابله با نهادهاي موازي تصميماتي درجلسه هيات وزيران گرفته : هفتگي خود با خبرنگاران گفت

  .م آن نيستآنيم و االن هنگام اعال  شده است آه به موقع آنها را اعالم مي
هاي حاآميت تشكيل   وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نهادهاي موازي در درون دستگاه

  .دهم  به اين سوال پاسخ نمي: هاي حكومتي هستند، گفت  اند يا خارج از دستگاه  شده
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اند يا در   رمضان زاده در پاسخ به سوال ديگري در اين زمينه آه آيا نهادهاي موازي تازه تشكيل شده
آنيم آه نهادهاي موازي آه االن وزارت   ما تصور مي: اند، گفت  نيز وجود داشته) ره(زمان حضرت امام 

هاي آن بعد   آند يك مولود جديد است و بايد تأآيد آنم آه ريشه  اطالعات از وجود آنها اظهار نگراني مي
  .اي در آشور بوجود آمده است  هاي زنجيره  از قتل

دولت به اين سوال نيز پاسخ نداد آه چرا اليحه تمرآز اطالعات آه پس از رخداد قتلهاي سخنگوي 
  زنجيره اي به مجلس ارايه شده بود از سوي دولت بدون علت مشخصي پس گرفته شد؟

دقيقًا ما بر اين نكته : رمضان زاده در مورد آخرين اقدامات دولت براي رفع مشكالت معيشتي مردم گفت
هاي ارآان نظام   م آه تا رسيدن به حد رفاه شايسته ملت ايران فاصله داريم و تمام تالشاعتراف داري

  .بايد در اين جهت ساماندهي شود
بر اين باور هستيم آه دستاوردهاي دولت در زمينه اقتصادي طي ساليان اخير دستاوردهاي : وي افزود

، نرخ رشد اقتصادي   از پيش بيني برنامهرسيدن به نرخ رشد اقتصادي باالتر . قابل قبولي داشته است
 درصد با احتساب بخش نفت يكي از دستاوردهاي مهم 5/6 بدون احتساب بخش نفت و نرخ رشد 4/7

  . دولت بوده است
تر آردن حرآت براي ايجاد اشتغال،   هاي خارجي، گسترده  سخنگوي دولت همچنين جذب سرمايه

هايي آه دولت تعيين آرده است و   ستفاده از مكانيسمهاي داخلي با ا  تسريع در سرمايه گذاري
نگهداشتن متوسط نرخ رشد تورم طي سه سال اول برنامه، آمتر از پيش بيني برنامه را ، از 

  .هاي دولت دانست  موفقيت
هاي بيشتري آسب آنيم، البته اين نيازمند   اگرچه ما هنوز انتظار داريم آه موفقيت: وي افزود

آان نظام در دو مسأله اصلي، تضمين امنيت سرمايه گذاري و آمك به ارتقاي جايگاه هماهنگي همه ار
آند آه نبايد اقداماتي انجام شود آه   بين المللي آشور است و به همين دليل دولت بر اين امر تكيه مي
  .در داخل مانع سرمايه گذاري و در خارج مانع جذب سرمايه شود

هاي دولت در سياست داخلي و سياست خارجي با هدف رشد،   رآتمجموع ح: رمضان زاده تصريح آرد
توسعه و اعتالي جامعه ايراني بوده است و در برنامه چهارم توسعه آه خوشبختانه چشم اندازهاي 

ها دولت به تصويب رسيد، انتظار داريم   آلي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق همان ديدگاه
ايم آم آم حرآت جهشي را آه براي رسيدن به جايگاه شايسته   آر آردهآه بتوانيم با الزاماتي آه ذ

  .ايم، برسيم  حداقلي براي جامعه ايران شروع آرده
فكر : اي ايران گفت  وي در مورد موضع ايران در برابر تصميمات اسرائيل براي حمله به مراآز هسته

 اسرائيل گوش بدهيم و چيزي نگوييم ، هاي  ايم آه به ياوه گويي  هاست عادت آرده  آنم آه سال  مي
آنيم آه در استفاده از تمام توان آشور براي دفاع از منافع آشور در   ايم و باز هم اعالم مي  اعالم آرده

دانند آه نبايد با ما سر اين چيزها  آنيم و ديگران هم مي  برابر هرگونه هجوم خارجي شكي نمي
  .شوخي بكنند

متأسفانه اقدامات دولت : رباره تهديدات اسرائيل عليه سوريه گفتوي در مورد موضع ايران د
هاي   اين منطقه در حال حاضر خود به خود تنش. صهيونيستي آل منطقه را با تنش مواجه آرده است

آند و ما انتظار داريم آه حاميان رژيم صهيونيستي در اين زمينه اقداماتي را انجام   فراواني را تحمل مي
روابط ما بادولت سوريه در حال گسترش است و در اين . ينكه اينگونه تهديدات آمتر شوددهند براي ا

  .هاي الزم را انجام خواهيم داد  زمينه همفكري
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در جلسه ديدار رئيس جمهور و رئيس مجلس با 

اتفاق خاصي نيفتاده : ابات افتاده است، گفتاعضاي شوراي نگهبان اتفاق خاصي درمورد قانون انتخ
جلساتي در مورد دو اليحه دولت بوده است آه انتظار جناب آقاي رئيس جمهور و اميدواري دولت . است 

اين است آه نتيجه اين جلسات دفاع از حقوق انتخاب آنندگان و انتخاب شوندگان و برگزاري يك 
  .انتخابات آزاد و عادالنه باشد

آنيم آه ما به آمتر از برگزاري يك انتخابات عادالنه و آزاد رضايت نخواهيم داد و    اعالم مي  :وي افزود
  .آنيم آه اميدواريم به نتيجه الزم برسد  هدف اين جلسات هم همين بود و باز تأآيد مي

ي سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در نشست رؤساي قوه مجريه و مقننه با شورا
در اين جلسات آه در مورد هر : نگهبان در مورد اليحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري نيز بحث شد، گفت

دو اليحه بحث شده است و تأآيد دولت در حال حاضر با توجه به نزديك شدن زمان انتخابات بر اليحه 
  .اصالح قانون انتخابات آشور است

 اقشار جامعه ايراني در انتخابات هستيم اما اين باور ما خواهان مشارآت گسترده همه: وي تأآيد آرد
آند و ما بايد تغييراتي را در رفتارها و    فقط با حرف تحقق پيدا نمي  را هم داريم آه اين خواسته

ها شاهد باشيم تا بتوانيم نتيجه حضور گسترده مردم به خصوص در شهرهاي بزرگ اطمينان   سياست
  .داشته باشيم

دولت : هاي الزم براي شرآت مردم در انتخابات گفت  ر مورد سهم دولت در ايجاد زمينهسخنگوي دولت د
تواندبراي فراهم آردن مشارآت بيشتر مردم در انتخابات نقش   هم در بازسازي فضاي موجود آشور مي

تالشي آه در حال حاضر جناب آقاي رئيس جمهور در اصرار بر تضمين آزادي . اي داشته باشد  عمده
تخابات، اصرار بر عادالنه بودن انتخابات و تضمين حقوق قانوني انتخاب آنندگان و انتخاب شوندگان ان

  .هايي است آه دولت براي اطمينان بخشي به جامعه شروع آرده و ادامه خواهد داد  دارند، گام
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بارها تأآيد در زمينه تضمين سالمت انتخابات ، دولت همانگونه آه جناب آقاي رئيس جمهور : وي افزود
داند آه در چارچوب قانون عمل آند و انتظار دارد آه همه نهادها جدا از   اند خود را موظف مي  آرده

هاي شخصي، جناحي و گروهي آساني آه درآن نهادها قرار دارند، بر اصل رفتار قانوني در   سليقه
  .خواهد بودانتخابات تأآيد دارند و اين مهمترين زمينه براي گسترش مشارآت مردم 

در مورد مسائل رفاهي مردم نيز طبيعتًا دولت اقدامات يك روزه، دو روزه و : رمضان زاده تصريح آرد
نتايج . ايم  هاي ساختاري را طي شش سال گذشته شروع آرده  ما حرآت. عوامفريبانه انجام نخواهد داد
هاي مختلف به مردم خوب    زمينهتري را در  رويم آه بتوانيم نتايج ملموس  آن در حال لمس است و مي

هاي   هاي ما هنوز به حد شايستگي  آشورمان ارائه آنيم، اگرچه هنوز هم تأآيد داريم آه مجموعه تالش
  .ملت ايران نرسيده است

همانگونه آه قبًال : وي در مورد موضع دولت در برابر اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي گفت
گوييم و خوشحاليم آه يك زن    جايزه را توسط شيرين عبادي به ايشان تبريك ميايم دريافت  اعالم آرده

مسلمان ايراني مدافع حقوق آودآان، خانواده و مدافع حقوق بشر توانسته است به چنين موفقيتي 
دست پيدا آند، اميدواريم حرآت سرآار خانم عبادي براي دفاع از حقوق خانواده و آودآان مستمر ادامه 

  . ندپيداآ
با توجه به مواضع سكوالر خانم عبادي چه توجيهي براي تجليل "خبرنگار يك روزنامه محافظه آار پرسيد 

خانم دآتر عبادي يك شهروند ايراني هستند آه در داخل : سخنگوي دولت پاسخ داد" از ايشان داريد
آند و ممكن است    ميدهند، در مطبوعات داخل آشور فعاليت  هاي قانوني ادامه مي  آشور به فعاليت

هاي دولت متفاوت باشد، آما اينكه منتقدين بسياري در داخل آشور   هاي ايشان با برخي ديدگاه  ديدگاه
  .هاي دولت متفاوت است  هاي آنها با ديدگاه  هستند آه ديدگاه

ديگر با هم هاي   ها داشته باشيم و در برخي زمينه    ممكن است ما مشترآاتي در برخي زمينه: وي افزود
ما موفقيت يك شهروند ايراني مدافع حقوق آودآان و زنان را مجددًا از طرف . اختالف نظر داشته باشيم

  .گوييم  دولت تبريك مي
اعطاي جايزه صلح به شيرين عبادي حامل چه " رمضان زاده در پاسخ به سوالي ديگري مبني بر اينكه 

هايي آه در اعطاي   ما فارغ از انگيزه.  در اين جايزه نديديمما پيامي: گفت" پيامي از غرب به ايران بود؟
آنيم آه پيام خاصي در اين جايزه وجود   آنيم و فكر نمي  جايزه مطرح بوده است، با قضيه برخورد مي

  .داشته باشد
هاي شيرين عبادي انجام   هايي را براي ادامه فعاليت  سخنگوي دولت در مورد اينكه دولت چه آمك

 يا يك سازمان مدني غير دولتي NGOدر حال حاضر سرآار خانم عبادي مسئوليت يك : داد، گفتخواهد 
آمكي آه . آنند  را در دفاع از حقوق آودك بر عهده دارند آه در چارچوب قوانين آشور فعاالنه عمل مي

ها NGO و تواند انجام بدهد اين است آه هر روز فضاي آاري بيشتري را براي نهادهاي مدني  دولت مي
براي گسترش حوزه عملكردشان فراهم آند، نمايندگاني از طرف دولت در مراسم استقبال ايشان 

  .شرآت خواهند آرد
در جامعه در مورد : وي در مورد علت عدم ارسال پيامي از طرف رئيس جمهور براي شيرين عبادي، گفت

 مسأله مهمي آه در آشور اتفاق هاي متفاوت وجود دارد، طبيعي است آه هر  اي ديدگاه  هر مسأله
در . ها و افراد دارد  ها، منافع و اهداف گروه  ها، جهت گيري  بيفتد، نوع انتظارات بستگي به ساليق، ديدگاه

  .بندي دولت و جناب آقاي رئيس جمهور اين بوده است آه مطرح آردم  اين زمينه جمع
 براي ارائه گزارش عملكرد برنامه سوم، رمضان زاده در مورد حضور خاتمي در مجلس شوراي اسالمي

ايم، رئيس جمهور هر ساله گزارش اقدامات   مطابق قانون و روالي آه در چند سال اخير داشته: گفت
انجام شده در چارچوب برنامه را موظفند آه به مجلس شوراي اسالمي ارائه آنند و اين آار هم به 

  .زودي انجام خواهد شد
  .حثي در مورد تمديدمسأله برنامه سوم در دولت مطرح نشده استهنوز ب: وي همچنين گفت

وي در مورد اينكه چرا رئيس جمهور مسئوليت پيگيري امور زندانيان سياسي را به يك وزير اقتصادي 
از طرف جناب آقاي خاتمي، اقدامات متنوعي در زمينه برسي اعتراضاتي آه به : سپرده است، گفت

جود دارد، انجام شده است آه يكي از آنها تعيين دو تن از وزراي آشور براي نحوه برخورد با زندانيان و
  . پيگيري امور و ارتباط با قوه قضائيه بوده است

يكي از آنها جناب آقاي شريعتمداري و ديگري جناب آقاي شوشتري : سخنگوي دولت در ادامه افزود
ت و استحضار آقاي رئيس جمهور هستند آه به طور مرتب گزارش اقدامات خود را به اطالع دول

  .خوشبختانه بايد بگوييم آه دولت از اقدامات انجام شده اين دو وزير محترم رضايت دارند. رسانند  مي
اين مسئله در حال گذار مراحل حقوقي : پور نيز گفت  رمضان زاده در مورد پيگيري مسئله هادي سليمان

آند و به هيچ وجه در اين   دامات خود را پيگيري ميدولت بطور ويژه وزارت خارجه همه اق. خود است
  .شود  ها به طور مرتب اعالم مي  زمينه آوتاهي نكرده است و گزارش

اين گروه ديروز آار : وي در مورد نتيجه مذاآرات نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران گفت
. دهيم  هايمان را ادامه مي   هستيم و فعاليتما هنوز در چارچوب مذاآرات. خود را به پايان رساندند

  .همكاريهاي الزم را در حد تعهداتمان انجام داديم و اميدواريم مذاآرات ادامه پيدا آند
  . آژانس آار خود را انجام داده است و منتظر هستيم آه نتيجه آن را اعالم آنند: رمضان زاده افزود

رمانو پرودي رئيس آميسيون اتحاديه اروپا "ني بر اينكه سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مب
ها   هاي اتمي خود مبني بر صلح آميز بودن آن فعاليت  از ايران خواسته است آه تعهداتي در قبال فعاليت

www.iran-archive.com 



در : گفت" آنيد؟  ارائه آند، با توجه به اين اظهارات آينده روابط ايران و اتحاديه اروپا را چگونه ارزيابي مي
در اين زمينه نيز جامعه اروپا . هايي بوديم  ه ارتباطات ما با اتحاديه اروپا هميشه شاهد فراز و نشيبزمين

آنيم آه ما حق   ما هم انتظاراتي داريم و به طور صريح اعالم مي. انتظاراتي دارد آه مطرح آرده است
در عين حال آه حق جامعه اي استفاده صلح آميز داشته باشيم   دانيم آه از تكنولوژي هسته  خود مي

اي از دنيا   اي در هر نقطه  دانيم آه نسبت به استفاده غير صلح آميز از تكنولوژي هسته  بين الملل مي
توانيم روابط خود را   آنيم مي  نگراني داشته باشند و در اين زمينه آماده همكاري الزم هستيم و فكر مي

  .آنيماندازي   با اروپا در گردونه مثبت خود راه
ما هنوز تأآيد داريم آه مسائل عراق : وي در مورد موضع ايران درباره ورود نيروهاي ترآيه به عراق گفت
ها در جهت پايان   ها و جهت گيري  بايد در چارچوب سازمان ملل متحد رتق و فتق شود و همه حرآت

ي به نظر مردم عراق و بستگ. دراين زمينه ما نظر خاصي نداريم. اشغال اين آشور همسايه ما باشد
نمايندگان مردم عراق دارد اما معتقديم آه همه امور بايد از طريق سازمان ملل متحد انجام شود و نه از 

  . طريق فشار اشغالگران
سخنگوي دولت در مورد پيش نويس اتحاديه اروپا براي تحقيق در مورد پرونده زهرا آاظمي و دستگيري 

  پايان پيام. اطالعي آرد   از مراآز يهودي در لندن، اظهار بيچند ايراني در حال عسكبرداري
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

عزيمت عده اي از دانشجويان تبريز به فرودگاه مهرآباد تهران براي استقبال از شيرين عبادي، از ديد يک 
  روزنامه نگار
  2003  اآتبر13  –1382 مهر 21دوشنبه ): راديوفردا(ژان خاکزاد 

از شهرستانها نيز عده : درباره گستردگي استقبال از شيرين عبادي، انصافعلي هدايت از تبريز مي گويد
  . اي عازم فرودگاه مهرآباد تهران هستند

در چند روز گذشته در ديدارهايي آه من با نويسندگان، ): روزنامه نگار، تبريز(انصافعلي هدايت 
ن سياسي اجتماعي در تبريز داشتم، آرزوي موفقيت براي خانم دانشجويان، روزنامه نگاران، فعاال

عبادي داشتند و اينجا يك احساس عاطفي بسيار جالبي جا آرده براي خودش، گويي آه همه مردم 
خانم عبادي را مثل همه جهانيان آه با اين جايزه خانم عبادي را نماينده آزاديخواهان و دموآراسي 

وق بشر در ايران گرفتند، به اين منزله مي گيرند و اظهار عالقه و محبت خواهان و همچنين فعاالن حق
به نظر مي آيد آه غرور ملي همه اقشار ايران . مي آنند و آينده اين حرآت را بسيار روشن مي بينند

آه در چند سال گذشته از طرف حكومت جريحه دار شده بود، با اين جايزه بسيار ترميمي يافته و 
حرآتهايي االن در دانشگاهها شروع شده، دانشجويان در . اعتماد به نفس زيادي پيدا آردندايرانيان يك 

حال جمع آوري طومارهايي هستند، تعدادي از آنها در چند روز گذشته عازم تهران شدند تا در مراسم 
ند تا استقبال خانم شيرين عبادي شرآت آنند، تعدادي از آنها هم امروز و امشب حرآت آردند و خواه

فردا بتوانند از ايشان به نمايندگي از مردم تبريز استقبال آنند، هرچند تعداد آنها اندك است، اما نشانگر 
  .اين محبتي است آه مردم آذربايجان بويژه مردم تبريز نسبت به اين خانم و اين حادثه ابراز مي آنند

 
 شود تهران آماده استقبال از شيرين عبادی می

   ١٣٨٢ مهر ٢٠يكشنبه  -ميرآبير سايت خبرنامه ا
های مختلف  شود و گروه  مهرماه وارد تهران می22شنبه  شيرين عبادی ، بانوی افتخار ايران شامگاه سه

  . صلح و حقوق بشر هستند در تدارك استقبال از بانوی
ای  ستردهآه شيرين عبادي از بنيانگذاران آن است ، برنامه استقبال گ» انجمن حمايت از آوآان ايران«

شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران تدارك ديده   بعدازظهر روز سه30/9را با شرآت آودآان براي ساعت 
  . است

در نامه ای به سران قواي مقننه و » آانون مدافعان حقوق بشر«، هيات موسس » ايسنا«به گزارش 
نشيب اين مرز و بوم، يكي از اآنون آه براي نخستين بار در طول تاريخ پرفراز و «: مجريه نوشته است

ي صلح نوبل شده، جا دارد آه  ي جايزه مدافعان راستين حقوق بشر و حاآميت قانون به حق برنده
 با برگزاري هرچه شكوهمندتر مراسم استقبال  رياست محترم جمهور و نمايندگان محترم و منتخب ملت

المللي  ي بين ران و افتخارآفرينان صحنهگزا ي ايران به خدمت از ايشان نشان دهند آه حاآميت جامعه
  . گذار است حقوق بشر، وفادار و سپاس

ها و حاآميت قانون بوده آه جهان ما  گمان احترام و ارج به شرين عبادي، احترام به حقوق انسان بي
  » .باشد ي آن مي سخت تشنه

  
هران را چند روزی عقب بياندازد در همين حال شماري از ايرانيان مايلند تا خانم عبادي بازگشت خود به ت

  . ريزي و آماده گردد تا تدارك استقبال مفصلي از ايشان برنامه
  

بنا به خبرهای رسيده از داخل ایران، گروه هایی دانشجویی، روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعران، 
جنب و جوش ناشران، فيلم سازان، وکالی مدافع و دیگر کوشندگان سياسی و فعاالن حقوق بشری در 

هاي آنان و دانشجويان  اين جنب و جوش در ميان زنان و تشكل. استقبال از خانم شيرین عبادی هستند
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شود يك کميته ی خود جوش مردمی از دیگر مردان و زنان افتخار آفرین کشور  گفته می. چشمگير است
های عباس کياس رستمی، نام . ما دعوت به عمل آورده اند که در استقبال از خانم عبادی شرکت کنند

و دیگر بزرگان ایران زمين ) کاپيتان تيم ملی فوتبال ایران(محسن مخملباف، سميرا مخملباف، علی دایی
  . که نام ایران را با گرفتن جوایز گوناگون پرآوازه کرده اند، در این دعوت نامهء عام دیده می شود

 نوبل نه تنها افتخاری برای ایران و ایرانيان است، بلکه بردن جایزه صلح: "..... در این بيانيه از جمله آمده
. برای تمام مردم جوامع اسالمی به ويژه زنان تحت ستم این جوامع مایه شادی و اميد شده است

شاید . به اندازه ی ایرانيان خوشحال هستند... مدافع حقوق زنان در اردن و مصر و عراق و افغانستان و 
امع اسالمی بيش از پيش مورد بررسی قرار گيرد و به قول سخنگوی کميته مسایل زنان و کودکان جو

کرد و از کودکان " ختنه"شاید دیگر نتوان به سادگی دختران خردسال را . قرار گيرد" اولویت"نوبل در 
  ...." خردسال کار کشيد و زنان را سنگسار کرد

  شنبه است   جا صحبت از روز سه در تهران همه
  . ي خوانيد خالصه يك گزارش تلفني از تهران است آه ظهر روز گذشته انجام شده استآنچه در زير م

 پس از اعالم خبر اختصاص جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي، فضاي تهران در  از ديروز ظهر،« 
 تمام تابلو هاي اعالنات. همه جا آآنده از شور و نشاطي است آه اين خبر بين مردم بر پا آرده است
دانشجويان گله به گله . دانشكده ها مملو از عكس هاي شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل است

. ، واآنش مقامات مختلف، بازتاب آن در دنيا و غيره بحث مي آنند ايستاده اند و در باره اثرات اين تصميم
م خرداد و يا مسابقه ايران و شايد ابعاد شور و نشاطي آه امروز در تهران ديدم را فقط بتوان با بعد از دو

  . استراليا مقايسه آرد
اينكه يك زن و براي . در همه جا تلفن ها مشغول رد و بدل آردن خبرهاي مربوط به جايزه نوبل است

اولين بار از ايران، و به دليل دفاع از حقوق بشر در جهموري اسالمي برنده جايزه نوبل شده مهمترين 
ها پر است از تكه هاي خنده دار حرف هايي  ايميل ها، تلفن ها و فكس. تنكات مورد توجه همگاني اس

  . آه سران حكومت در اين باره زده اند
آنها آه تا ديروز اصال حاضر نبودند آه وجود شيرين عبادي و آزادي او را تحمل آنند از امروز ظهر يك باره 

ك مورد هم نديدم آه آسي تبريك ي. فهميده اند آه سكوت ديروزشان چه باليي سرشان آورده است
  . بگويد اما به نوعي از ناراحتي و جاخوردن و حرص و جوش و عذاب روساي مملكت از اين بابت ياد نكند

همه . همه صحبت از روز سه شنبه است. همه پيش بيني مي آنند جمعيت وسيعي به استقبال برود
سقبال از راديوها و روزنامه هاي اينترنتي و دارند براي هم نقل مي آنند آه خبري در باره ترتيبات ا

همه آس دارد در مورد برنامه استقبال آار مي آند اما هنوز يك . آاغذي شنيده يا ديده شده است يا نه
اما در دانشگاه ها دقيقا لحظه به لحظه دانشجويان . برنامه همگاني و تدارك شده اعالم نشده است

مراجعه به سايت هاي اينترنتي يا راديوها و ماهواره . ات اعالم مي آنندخبرها را پيگيري و در تابلو اعالن
تا اينجا آه بسيار عالي پيشرفت . هايي آه خبرها در اين مورد منتشر مي آنند به وضوح باال رفته است

  » ...آرده ايم
ه او گفته می شود زنان و مردانی که به پيشباز خانم شيرین عبادی خواهند رفت با یک شاخه گل ب

 . خوشامد خواهند گفت
 

  گزارش سی ان ان درباره شيرین عبادی
    ترجمه ليال موری-سايت زنان ايران 

leilamouri@yahoo.com  
این جایزه برای تمرکز وی . را ازآن خود کرد2003شيرین عبادی جایزه نوبل صلح _فعال ایرانی: ان.ان.سی

  .استبر روی حقوق بشر،مخصوصا حقوق کودکان وزنان بوده 
عبادی، یکی از اولين قاضی های زن ایرانی که به دليل انقالب اسالمی مجبور به رها کردن شغلش 

او اولين ایرانی و یازدهمين .شد، گفته که اميدوار است این جایزه سبب ایجاد تغييراتی در ایران شود
  . شودمی1901زنی است که مفتخر به گرفتن این جایزه از زمان آغاز اهدا آن ،در سال 

 ساله گفت که برای مسافرت در پاریس به سر ميبرده و قراربود روز جمعه به ایران برگردد که 56عبادی 
  .کميته نوبل در تماسی تلفنی از وی خواست که سفرش را به تأخير بيندازد

 ميليون کرون سوئد معادل 10او ساعاتی بعد از شنيدن خبر بردن جایزه نوبل صلح ،که ارزش نقدی آن 
من خيلی شوکه شدم زیرا اصال تصور برنده شدن را نمی :"ان گفت.ان. ميليون دالراست، به سی1.3
  ".کردم

در کنفرانس خبری در پایتخت فرانسه در پاسخ به این سوال که فکر ميکنيد واکنش مذهبی ها چه 
واقعی باید مسلمانان ."در ذهن من هيچ تفاوتی بين اسالم و حقوق بشر وجود ندارد:"گفت.خواهد بود

  "بسيار خوشحال باشند و از جایزه نوبل صلح حمایت کنند
این مایه خشنودی کميته نروژی نوبل :"ال دانبولت ميوس ،ریيس کميته نروژی نوبل ،پيشتر گفته بود

است که جایزه صلح را به زنی اعطا ميکند که جزیی از دنيای اسالم و کسانی است که هر جا که 
  "وق انسانها ميجنگند وجهان ميتواند به آنان افتخار کندزندگی ميکنند برای حق

با صراحت و ] حقوق بشر[ به عنوان یک وکيل،قاضی،سخنران،نویسنده و فعال ) شيرین عبادی(او"
  .مقتدرانه در کشورش ایران و فرای مرزهای آن صحبت کرده است 
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ار نکرد که نشان از مالحظات او فردی قابل تشویق است که ایستادگی کردو هيچگاه به گونه ای رفت"
  "امنيتی داشته باشد

   2001عبادی جایزه رافتو نروز را نيز در سال 
  .برای مقاومتهایش در راه حقوق بشر و دموکراسی در یک کشور اسالمی دریافت کرد

او مدرک حقوق، خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و به عنوان یک وکيل در موارد جنجال براگيز 
  .در نتيجه توسط حکام ایرانی به دفعات به زندان برده شد. ی زیادی دخالت داشتسياس

 او مسئول یکی از دادگاههای تهران بود و به عنوان یک قاضی خدمت می 1979 تا 1975از سال 
 به اجبار استعفا داد و در حال حاضر به عنوان یک وکيل و استاد دانشگاه 1979ولی بعد از انقالب.کرد

  .ميکندفعاليت 
 حمله کردند به مبارزه 1999او با موفقيت برای افشا کردن کسانی که به دانشگاه تهران در سال

  .پرداخت
او همچنين .عبادی به عنوان رهبر و موسس انجمن دفاع از حقوق کودکان در ایران شناخته می شود

  .مولف کتابهای فراوانی است که در زمينه حقوق بشر نگاشته شده است
  .یران شکاف بين ریيس جمهور اصالح طلب و محافظه کاران اسالمی را منعکس کردواکنش ا

  :امير محبيان سردیبر روزنامه جناح محافظه کار به رویتر گفت
این جایزه راميتوان پيام اروپا برای افزایش فشارهای آینده در زمينه حقوق بشر بر ایران تلقی کرد "

  " خاصتالشهایی سياسی برای رسيدن به اهدافی
خبری بسيار خوب "خبرگزاری ایران گزارش دادکه معاون ریيس جمهور ،علی ابطحی، دریافت جایزه را 

  .و نشانه ای از نقش فعال زنان ایرانی در عرصه سياست" برای همه ایرانيان دانست
این کارشناسان نوبل گفتند که پنج عضو کميته نوبل که سه تن از آنها زن هستند شيرین عبادی را با 

کشوری خاورميانه ای که روزی .هدف که کمکی برای پيشرفت تغييرات در ایران باشدانتخاب کردند
  .همراه با عراق و کره شمالی به عنوان یکی از محورهای شرارت توسط پرزیدنت بوش ناميده شد

ریيس جمهور سابق لهستان لخ والسا از کميته برای اعطا نکردن این جایزه به پاپ انتقاد کرد و در 
  مصاحبه با کانال خبری

   tvn24:گفت
من چيزی بر عليه این خانم ندارم و لی اگر کسی واقعا سزاوار جایزه امسال صلح باشد آن کسی "

  "نيست جز پدر مقدس
ارداری، رابطه جنسی قبل از ازدواج،همجنس گرایی و کشيش شدن ولی مخالفت پاپ با جلوگيری از ب

زنان به نظر بسياری از مردم،به خصوص زنان، متعصبانه جلوه می کند،مخصوصا در کشوری مانند نروژ با 
  .  ساله که در دراه آزادی و آشتی فداکاری کرد25دولتی 

  
 نوبل؛ دريافت اين جايزه مي   افت جايزه صلحاي به مناسبت دري  هاي غيردولتي جوانان در بيانيه  سازمان

  تواند در روند پرشتاب حرآت به سوي صلح جاني تازه بدمد  
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 
اي را   نوبل توسط شيرين عبادي، بيانيه  هاي غير دولتي جوانان به مناسبت دريافت جايزه صلح   سازمان
  .صادر آرد

ما اعتقاد داريم اعطاء اين جايزه به خانم : ماعي ايلنا، در اين بيانيه آمده استاجت   به گزارش سرويس
تواند در روند پرشتاب حرآت به سوي صلح، آزادي و دموآراسي جاني تازه بدمد و آزادي   عبادي مي

  .خواهان و آزاد انديشان را دلگرم و اميدوار سازد
ادي و همه آناني آه در راه رقم زدن فردايي بهتر براي اين سازمان از شيرين عب: افزايد  اين بيانيه مي

  .آند  هراسند، تقدير مي  آنند و از خشونت و زندان نمي  ها را تحمل مي  ايران، رنج
هاي ملي در راه حرآت به سوي آينده   معتقديم جوانان بايد محور همه برنامه: آند  اين بيانيه تصريح مي

مادگي خود را براي همراهي با همه فعاالن راه دموآراسي و آزادي اعالم بهتر ايران باشند و از اين رو آ
  .آنيم  مي

هاي غير دولتي جوانان با شرآت در مراسم استقبال از شيرين   سازمان: در پايان اين بيانيه آمده است
اعالم عبادي در تهران، بار ديگر قدرداني خود را از شيرين عبادي و همه مدافعين حقوق بشر در ايران 

 پايان پيام . آند  مي
   

  اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي نشان از تغيير رويكرد سياسي دارد: مدير انتشارت شيرازه
    سياست تنها در دست دولتمردان نيست

  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 
  .   سطح جهان استاهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي نشان دهنده تغيير رويكرد سياسي در

با بيان اين مطلب , وگو با خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا  زيبا جاللي، مدير انتشارات شيرازه، در گفت
جوايز صلح تاآنون به افراد سياستمدار داده شده است، بنابراين اهداي آن به عبادي به عنوان : گفت

نشان ,  در جامعه تاثيرگذار بوده و هستهاي مدني قانوني  آه در قالب تشكل, عضوي از جامعه مدني
  .دهنده تغيير رويكرد سياسي درآل جهان است
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دهد سياست ديگر تنها در دست دولتمردان و آارگزاران سياسي نيست،   اين امر نشان مي: وي افزود
 به عبارت ديگر جريان سياسي را. دهد  اي است آه در جامعه و در ارتباط با مردم رخ مي  بلكه مساله

  .سازند  هاي رسمي مي  مردم طي مبارزات خود و بدون اتكا به قدرت
درعين حال اين امر مبارك نوعي دلگرمي براي افرادي است آه در چارچوب : جاللي تصريح آرد

  .آشند  هاي مدني مسايل سياسي را به چالش مي  فعاليت
يافت اين جايزه را چشم انداز در, وي با بيان اينكه شيرين عبادي موجب افتخار زن ايراني شده است

دادن جايزه صلح به شيرين عبادي به عنوان زني آه براي احقاق : روشني براي آينده دانست و گفت
ها و مهر تأييد زدن به آن در سطح   حقوق زنان همواره در تالش بوده است نشانگر ديده شدن اين تالش

  .جهان است
هاي   دهد دغدغه   اين دادن جايزه صلح به عبادي نشان ميعالوه بر: زيبا جاللي در ادامه اضافه آرد

آنوني جهان مسأله زنان و آودآان است و اين تأييدي بر تالش آساني است آه در اين زمينه فعاليت 
  . اند  آرده

با در نظر گرفتن تمام اين مسايل ما به نوعي همگرايي در زمينه : مدير انتشارت شيرازه در پايان گفت
اگر پيش از اين نگاه ما به مسأله حقوق بشر . الملل نيازمند هستيم  در سطح داخلي و بينحقوق بشر 

واگرا بود از اين پس بايد ديدگاهي در جهت نزديك شدن به استانداردهاي حقوق بشر در سطح جهاني 
  پايان پيام. داشته باشيم

  
دهم در پرونده خلبان اسرائيلي   قول مي: آحارونوت  وگوي اختصاصي با يديعوت  عبادي در گفت  شيرين

  همكاري آنم  
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 

رون "شيرين عبادي وعده داده آه در پيگيري پرونده : تصريح آرد" آحارونوت  يديعوت"روزنامه اسرائيلي 
  .  خليان مفقود اسرائيلي همكاري آند" آراد

ن، ايلنا، عبادي وآيل ايراني و برنده جايزه صلح نوبل در به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايرا
اگر آراد در ايران باشد قول همكاري : وگوي اختصاصي با خبرنگار اين روزنامه در پاريس اظهار داشت گفت
  .دهم  مي

روي سخنم را متوجه حكومت خواهم آرد واحضار وي به دادگاه و اجراي يك محاآمه : عبادي افزود
  .استار خواهم شدعادالنه را خو

 سال 17خلبان اسرائيلي آه " رون آراد"اين روزنامه روز گذشته با انتشار خبري مدعي شده بود آه 
برد آه اين خبر از   اآنون در زنداني در شرق تهران به سر مي  پيش در جنوب لبنان مفقود شده بود، هم

  .سوي ادريسي سفير ايران در لبنان تكذيب شد
 اين سؤال آه آيا امكان دارد آه به علت مصاحبه با يك روزنامه اسرائيلي با مشكل عبادي در پاسخ به
چنانچه خواستيد اين مصاحبه را در يك روزنامه اسرائيلي چاپ آنيد هيچ مشكلي « :مواجه شود، گفت

  ».وجود ندارد
  .فتاز سوي ديگر شيرين عبادي نمايندگي خانواده آاظمي را در محاآمه متهم به قتل او پذير

: چاپ تورنتو گفت" اندميل  گلوب"وگو با روزنامه آانادايي   پسر زهرا آاظمي در گفت" استيفان هاشمي" 
آند اختيار نمايندگي درمورد منافع خانوادگي آنان را   آه در ايران زندگي مي" عزت آاظمي"مادربزرگش 

ه شيرين عبادي داده در خصوص محاآمه عناصر اطالعاتي متهم در مرگ مشكوك زهرا آاظمي را ب
  .است

آرد تيرماه سال جاري در مقابل زندان اوين   تبار آه در آانادا زندگي مي  نگار ايراني  زهرا آاظمي، روزنامه
 روز بعد به بيمارستان منتقل 17آرد دستگير شد و   هاي زندانيان عكسبرداري مي  در حالي آه از خانواده

  . شكستگي جمجمه جان خود را از دست دادشد آه در اثر خون ريزي مغزي ناشي از
قوه قضائيه يكي از آارمندان وزارت اطالعات را آه درخالل روزهاي اوليه مسؤول بازپرسي پرونده 

  پايان پيام. متهم آرده است" قتل شبه عمد"آاظمي بود به 
  

  شادبا ش اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيالن به خانم عبادي
  به نام يزدان پاك

بي شك دريافت جايزه صلح نوبل توسط دآتر شيرين عبادي نقطه عطفي در پيشبرد جنبش دموآراسي 
طلبي و حقوق بشر در ايران مي باشد ، فعاليتهاي ايشان در راستاي تحقق و بسط آزاديخواهي و 

ي رعايت حقوق زنان ، آودآان و دفاع از حقوق شهروندي سياسيون ، روشنفكران و دانشگاهيان بر آس
حقوقداني شريف ، وآيلي شجاع و مدبر آه در روند دفاع از حاآميت قانون و حقوق . پوشييده نيست 

  . موآالن خود هراسي به خويشتن راه نداده است
 همدان و داراي مدرك فوق ليسانس حقوق از دانشگاه تهران مي باشد ، پرونده 1326ايشان متولد  

معلق ماند اما در دادگاه تجديد نظر ›› نوار سازان ‹‹ زاري دادگاه وآالت برنده جايزه صلح نوبل پس از برگ
از نمونه فعاليتهاي ايشان ميتوان به وآالت پرونده هاي عزت ابراهيم نژاد ، مرحوم فروهرها، . تبرئه شد

نوارسازان ، همچنين وآالت پرونده هاي ناصر زرافشان ، مهر انگيز آار محسن سازگارا و پرونده هاي 
  . ام بردديگر ن
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انتخاب ايشان درآشوري آه قلمها شكسته ، قلمزنان در حبس نشسته و متحجران دگم انديش  بر  
مسند نشسته ، آه عدالت را فداي سياستهاي جاه طلبانه و متكبرانه خود مي آنند چيزي جز سر 

  . آوفتگي و پريشان حالي براي حاآمان به ارمغان نمي آورد
   ! آري

ن نام آوراني را از فرزندان اين ديار بر خود مي بيند بر آن مي بالد ، با غرور برآن مي بار ديگر ايران زمي
گريد ونماد احترام وجدان بيدار جهانيان را به تمام تالشهاي آزاديخواهانه در قالب حاآميت مردم مي 

  .ستايد
رازيش مي افزايند و اين افتخار مرز پر گوهر ايران است آه هر روز شيرزنان و دليرمردانش بر   سراف

اميد است آه نوبل صلح روند رو به رشد صلح ، آزادي ، . جهانيان را به حيرت خويش وا مي دارند 
دموآراسي را تسريع بخشيده و درارتقاء و ترويج حقوق بشر در آهن زمين ايران مؤثر واقع شده و اين 

ق پايه بشري ، مدافعان آزاديهاي جايزه الهامي باشد براي آساني آه در راه تحقق دموآراسي ، حقو
سياسي،مدني و در انتخاب قدرت عالي سياسي درجامعه فعاليت مي نمايند ، بي شك نامش در دفتر 

  . ماندگارش ثبت خواهد شد
 تبريك به او تبريك به ايرانيان

 اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيالن ايران
  

  وني ايران ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آن
  

 متن نامه هاشم آقاجري به ملت ايران و مدافعان حقوق بشر
  12-10-2003 اکتبر 7 - 1324 شعبان 10 - 1382 مهر ماه 15 -350زندان اوين ، بند 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  !ملت بزرگ ايران 

  !علماي مستقل و رها از بند قدرت و ثروت ! دانشجويان و روشنفکران مبارز 
  !وستان و آزاديخواهان جهان اسالم انسان د

  مدافعان حقوق بشر ، دموکراسي و صلح در سراسر جهان ؛
اينجانب دکتر سيد هاشم آقاجري ، استاد دانشگاه و روشنفکر مذهبي اکنون در حدود يک سال و سه 

انه از اسالم ماه است که تنها به جرم عقيده و طرح انديشه و به جرم نقد قرائت بنيادگرايانه و اقتدار طلب
و به جرم نقد خود کامگي و ديکتاتوري پنهان شده در پوستين دين در ايران به بند کشيده شده و در 

و يا حکم اعدام ، زندان ، تبعيد ، شالق و . زندان هاي جمهوري اسالمي در اسارت به سر مي برم
مجلس نظام جمهوري محروميت ده ساله از تدريس در دانشگاه که عليه من صادر شد و حتي رئيس 

اسالمي آن را حکم ننگين خواند ، هشدارهايي را که اينجانب درباره وجود اراده اي ضد بشري و ضد 
  .ديني براي بازتوليد قرون وسطاي ظلماني در ايران قرن بيست و يکم داده بودم به اثبات رسيد

ک سال گذشته در دادگاه عليرغم همه قانون شکني ها و اعمال خود سرانه اي که در طول بيش از ي
هاي دربسته و مخفي و زندان هاي جمهوري اسالمي عليه خود لمس و تجربه کردم به دادگاه رفتم و 

با وجود آن که مي دانستم اميد بستن به وجود استقالل ، بيطرفي ، عدل و انصاف در چنين 
 دوست و دشمن اتمام حجت دادگاههايي بيهوده است کوشيدم تا ملتزم به قانون باشم و بدينوسيله بر

مرا با صدور فرمان از کانون قدرت متهم به کفر و ارتداد و زندقه کردند ، با استفاده از سازمانهاي . کنم
خاص و وابستگان جسماني و روحاني خود و با به کار انداختن رسانه هاي نوشتاري ، تصويري و 

 بپردازند که با وجود آگاهي فزاينده مردم شفاهي کوشيدند تا به نام دين به بسيج اجتماعي عليه من
ايران در سالهاي اخير در اين طرح ناکام ماندند و جز همان سازمان ها و عوامل وابسته در تظاهرات 

برغم آن که حقوق اساسي من از جمله . اندک فرمايشي و سازمان يافته از باال هيچ کس شرکت نکرد
 همه شهروندان ، هم در قانون اساسي فعلي جمهوري حق آزادي عقيده و انديشه و بيان ، مانند

اسالمي تضمين شده و هم در اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و 
سياسي که ايران نيز آنها را امضا کرده و به رسميت شناخته و طبق آنها نه تنها بازداشت من براي يک 

لکه دادگاه حق توجه اتهام و احضار اينجانب را نيز نداشته و روز هم قانون شکني و جرم بوده است ب
نمي توانست و نخواهد تواند که با بهانه هاي واهي من و ساير زندانيان سياسي و عقيدتي 

،روشنفکران ، روزنامه نگاران ، منتقدان و ناراضيان جمهوري اسالمي را در چنان دادگاههايي محاکمه و 
ود به دادگاه رفتم ولي به اعتراضات مکرر من و وکيل ام مبني بر تشکيل محکوم کند ، اما با پاي خ

دادگاه علني و با حضور صاحب نظران و متخصصان بيطرف و مستقل دانشگاهي و حوزوي کمترين اثري 
ماموران امنيتي و مجهول الهويه را از کانون قدرت در تهران براي هدايت پرونده در جهت سناريوي .ندادند

ه راهي همدان ساختند و اراده سياسي قاهر همه عوامل را از باصطالح قاضي همداني و نوشته شد
دادگستري گرفته تا تريبون ها و منبر هاي وابسته به خدمت گرفته و با صرف بودجه ها و عوامل خود در 

قم و تهران کيفر خواستي بي سابقه و در همان حال سست و بي منطق که به همه چيز شباهت 
ز يک کيفر خواست حقوقي و منطقي عليه من تنظيم کردند و حکم ديکته شده را به عنوان داشت ج

صدور اين حکم کشور را با بحراني ملي مواجه ساخت و دانشجويان آزاديخواه ، . راي قاضي صادر نمودند
ه روشنفکران و مراجع ديني مستقل و مردمي و همه گروهها و سازمانهاي مدافع آزادي و دموکراسي چ

در درون نظام و چه در برون آن و افکار عمومي ملت ايران و همه ملل مسلمان و غير مسلمان در سطح 
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را در مقام رئيس شعبه تجديد نظر نشاندند و او ) قائم مقام مدعي العموم و شاکي ( شاکي اينجانب 
که از آغاز همدست مخالفان و معيان من بود و حتي پيش از رسيدگي صوري در تجديد نظر ، نظر خود را 

دام من داده و صريحا اظهار کرده بود که آماده است تا خود با دستان خويش مبني بر ارتداد و جواز اع
طناب دار را بر گردنم بيندازد ، مرا به چهار سال زندان محکوم کرد و البته حکم اعدام را نيز همچون 

در تمام آن مدت اينجانب در چهارچوب نظام جمهوري !. شمشير داموکلس ، بر فراز سر من داشته اند 
مي و قوه قضائيه موجود کوشيدم تا از طريق نامه ها و اعتراضات قانوني و با استناد و استدالل و اسال

و حتي رئيس ... قوانين جاري ، کميسيون حقوق بشر اسالمي ، کميسيون اصل نود مجلس و 
 رفع ديوانعالي کشور و ساير مراجع داخلي نظام را مخاطب قرار داده و از آنها براي نقض حکم ننگين ،

البته اين همه نيز به توصيه خير خواهان و ناصحان اصالح طلب . ستم و آزادي از بند استمداد کنم
حکومتي و درون نظام بود وگر نه اينجانب حتي با اعتراض به حکم ننگين اعدام و حبس مخالف بودم و 

  .خود را آماده شهادت در راه عقيده کرده بودم
 مجلس در متن رسمي برسي و اظهار نظر خود ، اينجانب را از تمام با وجود آن که کميسيون اصل نود

اتهامات وارده مبرا دانسته و عليرغم تالش هاي همه کساني که براي خروج نظام از چنين بن بستي 
مي کوشيدند اما همگي سرانجام در پشت يک درب بسته متوقف شده و حل مساله را در اختيار اراده 

راده اي که بيش و پيش از هر چيز عزم انتقامجويي کرده و به ياري خداوند در اي خاص مي دانستند ، ا
 و تمام ناگفته هاي مربوطه را بطور شفاف 1378آينده نيمه پنهان اين پرونده و کليد خوردن آن را از سال 

من تاکنون همه فشارها و تضيقات . و صريح با افکار عمومي ايران و جهان در ميان خواهم گذاشت 
اما پرونده موجود و رفتاري که با اينجانب . وحي و جسمي را متحمل کرده ام و در آينده نيز خواهم کردر

اين نه . شده ماهيت قدرت پرستان نيز نقاب ديني را بر افکار عمومي ايران و جهان روشن مي سازد
ان ، جانبازان ، مردم ايران بخصوص خانواده معظم شهيد. اولين يا آخرين مورد اما موردي ويژه است

آزادگان ، ايثارگران و رزمندگان اکنون مي توانند دريابند که کساني که با يک روشنفکر ديني ، استاد 
 ساله و بي سر ، خواهري جانباز ، برادري 18دانشگاه ، رزمنده و جانباز جنگ و داراي برادر شهيد 

ده ، فردي که سي سال از عمر چهل و رزمنده و خانواده اي که در رنج و آوارگي و جنگ زدگي را چشي
پنج ساله خود را بر سر دفاع از اسالم ، پيشبرد نهضت و پيروزي انقالب اسالمي گذاشته و در طول 

بيست و پنج سال پس از انقالب نيز در همه عرصه ها ، مدافع انقالب و جمهوري اسالمي بوده و تنها 
ي نسبت به سوء استفاده گران از دين و ارزشهاي جرمش تفاوت انديشه با قدرت پرستان و مدافعان و

ديني و خون هاي پاک شهيداني است که خون آنان ، نه براي اين و آن فرد ، بلکه براي تحقق عدالت ، 
. آزادي و کرامت انسان و دستيابي به جامعه اسالمي عاري از زور و تزوير بر زمين ريخته شده است

ي کرده و مي کنند حال و روز ديگران معلوم است و بهتر کساني را آري وقتي با چنين فردي چنان رفتار
مي شناسند که رو در رو به مادر شهيد ، مادر من ، با تمام قساوت و بيرحمي ، ابن زياد وار و شمر 

صفتانه مي گويند ؛ پسرت مرتد است ، او را اعدام خواهيم کرد ، و مادر شهيد ، نااميدانه و دردمندانه 
ا مي يابد و او را در بيابان ميان همدان و تهران ، در راه بازگشت با اشک و سوز مي خواند و تنها خدا ر

  .به او که تنها پناه بي پناهان است شکايت مي برد و درد و دل مي کند
  !آزاديخواهان جهان ! مراجع و علماي مستقل اسالم ! ملت بزرک ايران 

 انصاف در قوه قضائيه موجود بر همگان آشکار شده و در اينک که فقدان استقالل ، بيطرفي و عدالت و
حالي که دادگاه هاي فرمايشي ، احکام اعدام و زندان را از پيش و با اشاره اراده اي سياسي و قاهر از 

بيرون از دستگاه قضايي صادر مي کند و حتي به قوانين خود نيز ملتزم نيست چگونه مي توان از 
 استفاده از حق طبيعي و الهي آزادي بيان و ابراز انديشه نداشته انتظار متهمي زنداني که گناهي جز

  ؟!تمکين به چنين قوانين و چنان دادگاه هايي را داشت 
اينجانب بدينوسيله اعالم مي دارد که از اين پس به هيچوجه در دادگاههاي در بسته و فرمايشي و 

آزاديخواهان و اصالح طلبان و عاري از استقالل عاري از استقالل و بيطرفي حاضر نخواهم شد و از همه 
و بيطرفي حاضر نخواهم شد و از همه آزاديخواهان و اصالح طلبان راستين و دموکراسي خواه نيز مي 

خواهم که با اتخاذ روش مبارزه منفي و به رسميت نشناختن چنين مراجع قضايي فاقد مشروعيتي 
يران با تيغي که به نام قوه قضائيه در دست اراده سياسي اجازه ندهند که بيش از اين فرزندان ملت ا

من و همه زندانيان عقيدتي و سياسي اميدي به عدالت . بروند... است به مسلخ زندان و اعدام و 
دستگاه قضايي موجود نداريم و تنها پس از خداوند دست ياري به سوي همه انسان دوستان ، 

وکراسي در ايران و جهان دراز مي کنيم و از آنان مي خواهيم که آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر و دم
با ترفيع ، تداوم و گسترش اعتراضات مدني و سياسي خود در سطح ملي و جهاني ، صداي مظلومانه 

مي . و حق طلبانه دربند شدگان عقيدتي و سياسي را با هر عقيده و مرامي به گوش جهانيان برسانند
نامه فشار ها بر من افزايش خواهد يافت و ممکن است مرا بار ديگر به زندان دانم که با انتشار اين 

انفرادي روانه سازند اما در همين جا اعالم مي کنم که در چنين صورتي از تنها سالح يک زنداني يعني 
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من براي آزادي بيان و عقيده و به منظور زدودن سيماي انسان دوست ، دموکراسي خواه ، صلح طلب و 
عدالت جوي اسالم نوگرا در برابر بنيادگرايان و اقتدار طلبان ضد حقوق بشر ، دموکراسي و همزيستي 

ن و طالبان جنگ و تروريسم نه تنها حاضر به تحمل مسالمت آميز انسان ها و ملت ها و خشونت گرايا
باشد نسل امروز و فردا ، بنيادگرايي . زندان بوده و هستم بلکه از آغاز خود را آماده شهادت نيز کرده ام

و اقتدار گرايي را با گوهر بشر دوست و مدافع دموکراسي ، عدالت و صلح اسالم رهايي بخش يکسان 
  .نپندارند

  )امام حسين ( دين محمد اال بقتلي فيا سيوف خذيني و ان لم يستقم 
  زنده باد ملت ايران

  زنده باد اسالم رهايي بخش
  مستحکم باد جبهه دفاع از حقوق بشر ، آزادي ، برابري ، صلح و دموکراسي

  سيد هاشم آقاجري
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  شود    زار ميتحصن خانواده عباس عبدي فردا هم برگ

  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 
 بعد از ظهر امروز به 2تحصن خانواده عباس عبدي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي آه حدود ساعت 

  .پايان رسيد، فردا نيز انجام خواهد شد
يل عدم بدل: مريم عبدي، دختر عباس عبدي درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت

  . پاسخگويي مراجع مسئول، فردا هم اين تحصن ادامه خواهد داشت
: وي با بيان اينكه تحصن امروز با دخالت نيروي انتظامي و با بهانه عدم آسب مجوز، متوقف شد، گفت

 نفره به مجوز نيازي ندارد 15سر و صداي   پس از مراجعه به مرجع مربوطه، به ما گفته شد آه تحصن بي
  .ر هيچ جا ذآر نشده استو اين د
اي را آه به دبير آل سازمان ملل نوشته بوديم را در ابتداي تحصن به يكي از آارآنان   نامه: وي گفت

 پايان پيام. دفتر سازمان ملل در تهران تحويل داديم

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  البرادعي پنجشنبه در تهران است  
  2003بر  اآت13  –1382 مهر 21دوشنبه 

  .  شود  المللي انرژي اتمي، پنجشنبه هفته جاري وارد تهران مي  مديرآل آژانس بين" محمد البرادعي"
سفر البرادعي به تهران در : به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا يك منبع آگاه با اعالم اين خبر، تصريح آرد

المللي انرژي اتمي به تهرن   ام آژانس بيناالجل شوراي حك   روز تا پايان ضرب15شود آه   حالي انجام مي
  .در خصوص امضاي پروتكل الحاقي باقي نمانده است

 پايان پيام. تا آنون توضيحات بيشتري در مورد جزئيات سفر البرادعي به آشورمان اعالم نشده است
  

 احتمال تاخير در شروع کار پروژه اتمی ايران در بوشهر : مقامات رسمی روسيه
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه  -كا راديو آمري

مقامات رسمی روسيه می گويند، احتمال دارد بعلت عدم دريافت بموقع لوازم الزم برای شروع کار پروژه 
  . اتمی ايران در بوشهر، کار اين مرکز به تاخير افتد

که رآکتورهای يک مقام رسمی در وزارت انرژی اتمی روسيه می گويد، برنامه جديد ايجاب می کند 
بر اساس برنامه تعيين شده قبلی، قرار بود کار رآکتورهای .  کار خود را آغاز کنند٢٠٠۵اتمی در سال 
  .  آغاز شود٢٠٠۴اتمی از سال 

روسيه که به پای گيری پروژه اتمی ايران کمک می کند، از طرف ساير کشورهای جهان تحت فشار قرار 
ه پروژه اتمی ايران، که گفته می شود برای توسعه و توليد گرفته است تا ازادامه کمکهای خود ب
  . تسليحات اتمی است، خود داری کند

روسيه می گويد از تحويل فيلتر مخصوص رآکتورهای اتمی به ايران خوداری خواهد کرد، مگر آنکه ايران 
  .ويل دهدقرار داد تحويل لوازم استفاده شده در پروژه اتمی خود را برای آزمايش به روسيه تح

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  است ' آماده'متن جديد پيش نويس قطعنامه عراق 
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  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه  -بي بي سي 
ديپلمات های مستقر در سازمان ملل متحد در نيويورک می گويند آمريکا نسخه اصالح شده پيش نويس 

  . يد عراق را در اختيار اعضای شورای امنيت عراق قرار داده استقطعنامه جد
  . نسخه های قبلی اين قطعنامه نتوانسته بود نظر مساعد اعضای شورای امنيت را به خود جلب کند

جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا که برای شرکت در اجالس وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا به 
ست، گفت در متن جديد اين پيش نويس سعی شده به نگرانی های برخی از لوگزامبورگ رفته ا

  . کشورهای عضو اتحاديه اروپا توجه شود
است اما " پيشرفت"دومينيک دو ويلپن، وزير امور خارجه فرانسه گفته است پيش نويس جديد نشانگر 

  .سوال اصلی اين است که آيا اين قطعنامه مناسب وضعيت عراق است يا خير
انسه، آلمان و روسيه خواستار انتقال سريع قدرت به دولت جديد عراق هستند در حالی که بريتانيا از فر

ديدگاه واشنگتن حمايت می کند که معتقد است انتقال قدرت بايد بعد از تدوين قانون اساسی جديد و 
  . انتخابات صورت گيرد

  . نويس جديد حمايت می کنندمقام های بريتانيا می گويند اين کشور و اسپانيا از پيش 
  جان بدر بردن وزير نفت عراق از سوء قصد

در همين حال مقام های عراقی اعالم کرده اند که ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت عراق و از اعضای 
شورای حکومتی اين کشور روز يکشنبه، دوازدهم اکتبر، از يک توطئه سوء قصد در بغداد جان سالم بدر 

  . برد
زی به وی تازه ترين مورد از يک رشته حمالت به عراقی هايی است که با آمريکا همکاری می تيراندا
  . کنند

مقامات گفتند آقای بحرالعلوم با يکی از دستياران احمد چلبی، از ديگر اعضای شورای حکومتی عراق، 
  .فتدر کاروانی از پنج خودرو در حال حرکت بود که هدف تيراندازی سه مرد مسلح قرار گر

در اين حمله که چند ساعت پس از انفجار يک بمب در هتلی در عراق صورت گرفت، کسی مجروح 
  . در انفجار هتل بغداد هشت نفر کشته شدند. نشد

تشکيالت اداره امور عراق که در دست آمريکايی ها است، گفت در اقداماتی که به دنبال اين حمله 
  . انجام گرفت، چند نفر دستگير شدند

   
  عراق توسط نيروهاي آمريكايي» فلوجه«زداشت امام مسجد شهر با
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خبرگزاري فرانسه به نقل از شاهدان عيني از بازداشت امام مسجد شهر فلوجه و : خبرگزاري فارس

  .چهار نفر ديگر از دانشجويان مدرسه ديني اين شهر خبر داد
نيروهاي آمريكايي با «: نان شهر فلوجه به خبرگزاري فرانسه گفتيكي از ساآ» زياد اسماعيل«

 دقيقه به وقت محلي به مسجد بزرگ فلوجه در مرآز شهر يورش 30و 2ها در ساعت  پشتيباني بالگرد
  » .ها در اين مسجد دست زدند ها و سالن بردند و به بازرسي دقيق از تمامي اتاق

ازرسي اين مسجد آه حدود يك ساعت و نيم به طول انجاميد، نيروهاي آمريكايي بعد از ب«: وي افزود
 ساله، امام و خطيب مسجد شهر فلوجه و چهار تن از دانشجويان مدرسه 61» شيخ جمال شاآر«

 /. انتهاي پيام. ديني در اين مسجد را دستگير آردند
 

  يك سرباز آمريكايي در شمال بغداد آشته شد
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه 

يك افسر نظامي آمريكا امروز دوشنبه از آشته شدن يك سرباز آمريكايي در اثر انفجار : خبرگزاري فارس
  .مين در شمال بغداد خبر داد

در اثر انفجار يك مين در مسير يك «: گفت» گوردون تيت«به گزارش خبرگزاري فرانسه از تكريت، 
 آيلومتري شمال بغداد، يك سرباز 220در » جيپي«در نزديكي منطقه » برادلي«دستگاه تانك از نوع 

  . امريكايي آشته و يك نفر ديگر نيز زخمي شد
 دقيقه به وقت محلي عصر روز 45 و 19هاي آمريكايي در ساعت  يك مين در مسير گشتي«: وي گفت

گذشته منفجر شد آه طي آن دو سرباز آمريكايي زخمي شدند آه يكي از آنها چندي پيش در 
  » .درگذشتبيمارستان 

نشين آه شامل بغداد و مناطق واقع در شمال و غرب بغداد  منطقه پيجي در منطقه مثلث سني
  . رود شود از پناهگاههاي هواداران صدام حسين رييس جمهوري سابق عراق به شمار مي مي

امي در با آشته شدن اين سرباز آمريكايي شمار تلفات نيروهاي آمريكايي از زمان اعالم پايان حمله نظ
 /. انتهاي پيام .  نفر رسيد94عراق از سوي جرج بوش رييس جمهور آمريكا در ماه مه گذشته، به 

  
 هتل بغداد هدف يك سو قصد انتحارى
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هدف اين سو قصد آه بعد از ظهر ديروز يكشنبه انجام . يك سو قصد انتحارى ديگر در بغداد انجام پذيرفت

تازه همين چند روز پيش بود آه، يك سو . گرفت، اينبار ساختمان هتل بغداد واقع در مرآز اين شهر بود
 نفر را به ٩قصد آننده انتحارى با اتومبيلى به پست نگهبانى پليس در محله صدر بغداد هجوم آورده و 
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 تن ٣٢در اين انفجار . شد تن از مردم عراق تمام ٧سو قصد ديروز حداقل به بهاى جان . قتل رسانده بود
گزارشگر صداى آلمان در . به ساختمان هتل طى اين انفجار آسيبى وارد نيامد. ديگر نيز مجروح گرديدند

  :اينباره مينويسد
عامل سوقصد ”:سرهنگ آمريكائى پتر منصور مدتى آوتاه پس از اين سوقصد در اينباره توضيح ميدهد

اه ورود به هتل بغداد عبور آند اما، نيروهاى امنيتى به او اجازه آننده تالش داشت با اتومبيل خود از ر
او . او با اين وجود به راه خود ادامه داد و به همين علت نگهبانان به روى او آتش گشودند. عبور ندادند

طبق گزارشهاى ” .تنها به محوطه خارجى هتل رسيد و آمى پس از آن اتومبيل مزبور منفجر گرديد
 آه، اگر راننده اين اتومبيل موفق شده بود بيش از اين به ساختمان هتل نزديك شود، رسمى گفته شد

در حال حاضر هنوز اطالعات بيشترى در مورد هويت عامالن و چگونگى . حتمآ تعداد قربانيان افزونتر ميبود
، شايعات در مورد اينكه دقيقآ چه افرادى از هتل بغداد استفاده ميكنند. اين سوقصد در دست نيستند

برخى ميگويند، احتماآل آارمندان سازمان سرويس مخفى آمريكا سيا، در اين هتل . متفاوتى وجود دارند
ديگران ادعا ميكنند آه، اين ساختمان از جانب اعضاى شوراى حكومتى آنونى عراق . سكونت دارند

 يكى از اعضاى اين شورا در در تائيد اين امر بايد گفت آه، موفق ال روبى،. مورد استفاده قرار ميگيرد
  . زمان وقوع سوقصد براى انجام يك مصاحبه با فرستنده خبرى لبنان در هتل بغداد حضور داشته است

 و پليس عراق تحت نظارت FBIتنها چند ساعت پس از اين سو قصد در مرآز شهر بغداد، ماموران 
محوطه اطراف هتل بغداد مسدود شده . دنيروهاى ارتش آمريكا بررسيهاى خود را دراين زمينه آغاز آردن

. و بر روى بام هتل و همچنين ساختمانهاى اطراف تك تيراندازهاى مسلح آمريكائى مستقر گرديدند
مسئول آمريكائى امور غير نظامى در عراق پاول برمر از جمله به بستگان قربانيان اين سو قصد تسليت 

ا موفق نخواهند شد مردم عراق و واحدهاى نظامى او در بيانيه خود اظهار داشت، تروريسته. گفت
  . مسلط بر آشور را از راه در پيش گرفته شده براى بازسازى دموآراسى در عراق بازدارند

در حال حاضر چند صد هزار عراقى شيعه مذهب، در شهر مقدس آربال تولد امام غايب مهدى را جشن 
 يكى از مدارس علميه در نجف، از اين موقعيت آيت اهللا على ال سيستانى رئيس پر نفوذ. ميگيرند

روحانيان آشور بايستى خود را به اين محدود سازند، آه به مشورت با مردم : استفاده آرده و گفت
ال سيستانى در ادامه افزود، همكارى با . آنها نبايد مقامات آشورى و ادارى را همراهى نمايند. بپردازند

شما ”ردم عراق در عين حال بايستى از اين نيروها سوال آنند آه،نيروهاى موتلف مجاز است، اما م
 ” آشور ما را چه موقع ترك خواهيد آرد؟

 
  موضع رسمي شوراي حاآم بر عراق در مورد اعزام نيرو به اين آشور
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شوراي حكومتي به خاطر بعضي : گفتهوشيار زيباري وزير خارجه شوراي حكومت انتقالي عراق 

حساسيت ها از مشارآت نيروهاي هيچ يك از آشورهاي همسايه عراق در عمليات پاسداري از صلح 
دولت ترآيه تصميم : به گزارش روز دوشنبه شبكه تلويزيوني الجزيره قطر زيباري افزود.حمايت نمي آند

زام آند اما شوراي حكومتي نظر خود را در اين گرفته است نيروهايي را به نام پاسدار صلح به عراق اع
در همين رابطه عربستان سعودي گفت به شرطي حاضر است نيرو به . مورد علنا اعالم آرده است

نماينده پاآستان نيز در نشست اخير سازمان . عراق اعزام آند آه دولت عراق خواستار آن باشد
اي پاسدار صلح خود را به عراق اعزام خواهد آرد آنفرانس  اسالمي گفت اسالم آباد در صورتي نيروه

  .آه اين اقدام تحت نظارت سازمان آنفرانس اسالمي صورت گيرد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر21: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21دوشنبه  -بي بي سي 

 و گزارش های مربوط به انعکاس جهانی اهدای جايزه صلح ياس نو با عنوان جهان شين را ستود اخبار
نوبل به شيرين عبادی را در صدر اخبار خود آورده و در گزارش هائی به نکته گيری ها و مخالفت محافظه 

  .کاران با اين انتخاب پاسخ گفته است
عه ما هوائی  نوشته اهداء جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی در فضای غمزده و نفس گير جامياس نو
  .تازه است

 با عنوان احساس از نوع سوم ضمن ياس نواحمد پورنجاتی رييس کميسيون فرهنگ مجلس در مقاله 
ابراز شادمانی از اين اننخاب آرزو کرده که کاش نيازی به تالش او برای دموکراسی و حقوق بشر در 

  .ايران نبود
 ها و محافل محافظه کار در مقابل خبر انتخاب  روزنامه صبح تهران در اشاره به سکوت روزنامهايران

خانم شيرين عبادی برای جايزه صلج نوبل نوشته است که از منطق انصاف و آزادمنشی به دور بود که 
اين رويداد به تيغ سانسور خراش بردارد، عرق و عاليق ملی حکم می کرد که حب و بغض ها کنار رود تا 

  .نماندهيچ شهروندی از اين اتفاق بی خبر 
 به ياد آورده که يک بار ديگر نيز همين نگرش های جناحی بعد از طرح ايرانمحمد نوری نويسنده 

گفتگوی تمدن ها امکان بزرگی را از کشور گرفت و دريغ است که کسانی بخواهند بار ديگر لبخند شوق 
  .در چهره مردم ايران باز نشود
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 نوبل و جوايز متعددی که در سال های اخير به  در سرمقاله خود با اشاره به جايزه صلحياس نو
روشنفکران و روزنامه نگاران اصالح طلب ايرانی داده شده نوشته اين وقايع کم نظير نشان می دهد که 

  .جوايز جهانی برخاسته از اراده قدرت ها نيست
ور مدير  در گزارشی از اظهار نظرها درباره انتخاب شيرين عبادی سخن حميدرضا جالئی پهمبستگی

 را با اهميت ديده که گفته است اين انتخابی شايسته بود و اين امر برای جامعهروزنامه توقيف شده 
  .اصالح طلبانی که در زندانند هم مايه تسلی خواهد بود

 هاشم آغاجری که در هفته های گذشته توسط موسسه پژوهش های صلح نروژ شرقبه نوشته 
ه بود در نامه ای از زندان اوين اهداء اين جايزه را به شيرين عبادی نامزد دريافت جايزه صلح نوبل شد

  .تبريک گفته است
آقای آغاجری در نامه خود، به زنان ايرانی، ملت ايران و همه مدافعان حقوق بشر، صلح و دمكراسی 

ايران تبريك گفته و اظهار اميدواری کرده که اين جايزه بتواند به پيشبرد دموآراسی و حقوق بشر در 
  .آمك آند
 تنها روزنامه هائی صبح تهران هستند که از اعالميه گروه ها و سازمان های مختلف  ياس نو وشرق

  .در دعوت از مردم برای استقبال از شيرين عبادی هنگام بازگشت به کشور خبر داده اند
انتخاب اگر بر  اسداهللا بادامچيان از جمعيت موتلفه اسالمی گفته است که اين حيات نوبه نوشته 

  .اساس برنامه های استعماری باشد هيچ افتخاری ندارد
 تشکل زنان و حمايت از کودکان آن را امضا کرده اند 20 در بخشی از اعالميه ای که شرقبه نوشته 

آمده است همه با هم به پيشواز بزرگ بانوی صلح می رويم، با روسری ها و پيراهن های سفيد، به 
  .و صلح طلبینشانه صلح، دوستی 

 از پيام تبريک عبداهللا نوری به خانم شيرين عبادی خبر داده که در آن نوشته شده که اين جايزه ياس نو
  . اجری شايسته و ماندگار در قبال سال ها خدمت به حقوق انسان ها و دفاع از آزادی آنها می باشد

کاران در برابر انتخاب خانم شيرين حسين باستانی در مقاله ای با اشاره طعنه آميز به سکوت محافظه 
عبادی پيش بينی کرده که در روزهای بعدی روزنامه های محافظه کار به افشاگری هائی درباره شيرين 

  .عبادی دست می زنند و برای او، سوابق بد دست و پا خواهند کرد
اگری های آينده به طعنه به محافظه کاران پيشنهاد کرده که در افش" يک پيش بينی"نويسنده مقاله 

  .دقت بيش تری نشان دهند و از جمله تفاوت شيرين عبادی و خانم مهرانگيز کار را بدانند
روزنامه جمهوری اسالمی دو روز قبل در خبری خانم عبادی را از برنامه ريزان کنفرانس برلين، که اينک 

  .در آمريکا زندگی می کند و همسر سيامک پورزند است معرفی کرده بود
 روز دوشنبه هم در ستون جهت اطالع خود خبر داد که که اهدای جايزه صلح نوبل وری اسالمیجمه

  . به شيرين عبادی عكس العمل های منفی شديدی را در جهان عرب برانگيخته است
به نوشته روزنامه جمهوری اسالمی شيخ عبدالصبور شاهين يكی از اعضای هيئت علمای دانشگاه 

ن عبادی از ديرباز با اسالم دشمنی می ورزيد و رفتارش هميشه مغاير با االزهر گفته است شيري
  . موازين اسالم بوده است

عبداهللا نوری که از چهار سال قبل و به دنبال محاکمه و زندانی شدن سکوت اختيار کرده، در نامه ای 
انسته که در زمينه اهداء جايزه ای به اين اهميت به خانم عبادی را نشانه توجه جهانی به اين امر د

  .حقوق بشر نقدها به حکومت اسالمی وارد است و نه اسالم
 به شيرين عبادی، روزنامه های دوشنبه تهران خبر 2003همزمان با اختصاص جايزه نوبل صلح سال 

مانيفست " ماه پيش در زندان به سر می برد به خاطر نوشتن رساله 43داده اند که اکبرگنجی که از 
  .به دادگاه احضار شده و در انتظار محکوميت تازه به سر می برد" یجمهوری خواه

اکبر گنجی که از چهار سال پيش به جرم نوشتن مقاالتی عليه رهبران جمهوری اسالمی در زندان 
است در همان زندان با نوشتن مانيفست جمهوری خواهی نشان داده که در نظريات خود تجديد نظر 

ياست معتقد است، اين رساله پانزده ماه قبل بر روی شبکه اينترنت منتشر کرده و به جدائی دين از س
  .شد
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی گفتگوی اين روزنامه را با نماينده ايران در آژانس بين الملی ايران

طی انرژی اتمی در صدر اخبار خود آورده و از زبان وی نوشته پرونده هسته ای ايران مسيری متفاوت را 
  .خواهد کرد و نه مانند عراق خواهد شد نه مانند کره شمالی

 گفته است تهران سياست هائی انديشيده که راه برخورد تازه در ايرانعلی اکبر صالحی به روزنامه 
مسائل هسته ای گرفته می شود و آهنگ همکاری و مذاکره با آژانس بين المللی انرژی اتمی شتاب 

  .بيش تری خواهد گرفت
 در صدر گزارش های خارجی خود به نقل از منابع مختلف خبری نوشته به نظر می رسد اسرائيل شرق

خود را برای تهاجم به ايران آماده می آند بدين ترتيب اسرائيل با چراغ سبز آمريكا پس از حمله به 
  .سوريه درصدد به آتش آشيدن خاورميانه است

اصفهان از مرد م خواسته که برای جلوگيری از  امام جمعه  جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه
  !آلودگی زاينده رود ديگر عريضه های به امام زمان را به اين رود نسپرند

در دو روز گذشته همزمان با زادروز امام دوازدهم شيعيان جهان، بر اساس گفته يکی از روحانيون 
ه رود هجوم برده و کاغذهائی که آمال و اصفهان مردم در دسته های بزرگ و پر تعداد به کناره های زايند

  .آرزوهای خود را بر آن نوشته بودند به آب می ريختند که به امام زمان برسد
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 امام جمعه اصفهان گفته که از سخنان وی برداشت انحرافی شده جمهوری اسالمیبه نوشته 
  .است

 
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

   2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 
   ساير زندانيان  تحريك  به  در زندان  آردند چند نفر ماجراجو آه  اعالم  انتظامي  مقامات  فروردين30روز 

  . اند  شده  آشته  ماموران  گلوله  ضرب  فرار به آردند،در حال  مي مبادرت
 5   جزني  بيژن4   عزيز سرمدي3 افشار   احمد جليل2  ادهز  محمد چوپان1:  بود از  عبارت  زندانيان اسامي
    سورآي  عباس9   آالنتري  مشفوف8   خوشدل  جوان  مصطفي7 ذواالنوار   آاظم6   ضياء ظريفي حسن
 آشكار   از انقالب  بودند و پس  قرار گرفته  آلت  گلوله  از روبرو، هدف  سر، بلكه  از پشت  افراد نه  اين همه

  .  است  گرفته  انجام  شده  چيده  از قبل يي  برنامه  صورت  به  آنان  آشتن شد آه
 شد و در   وارد تهران  هياتي ، در راس  عراق  جمهوري  رييس ، نايب  حسين  صدام1354   ارديبهشت روز نهم
،   ايران ر سفر به را د  صدام بيشتر همراهان.  وزير قرار گرفت  هويدا نخست  مهرآباد مورد استقبال فرودگاه
 مشهد   به  هم ، سفري  از ايران  ديدارشان دادند، در برنامه  مي  او تشكيل  نزديك  و همكاران دوستان
(  ع) رضا   مطهر حضرت  مسجد در حرم  نماز تحيت ، برگزاري  توجه  جالب منظره.  بود  شده  گنجانيده مقدس

ها   عراقي  مراسم  همين طي.   است  مسافرت  اين اد سپردني ي  به هاي  از خاطره  حسين  صدام  امامت به
دانيد  مي.   قرار گرفت  مورد اجابت  تقاضايشان  مطهر شدند آه الرشيد در حرم  قبر هارون خواستار زيارت

 از مفاخر   يكي  عنوان الرشيد را به  جسد هارون  بقاياي  انتقال  تقاضاي  آه  است  سال ها ساليان عراقي
   جواب ، از دادن  جايز نيست  قبر در اسالم  نبش  اينكه  بهانه  به  ايران اما دولت.  دارند  عراق  خود به يمل

  (340341  ، صص آورد روزگار، پيشين ، ره شهيدزاده. )  است  تقاضا سر باز زده  اين مساعد به
   به ،مسبوق  امور خارجه  وزارت  فرهنگي  روابط  در اداره ام  تصدي ،از زمان  ياد دارم  به  من ، تا آنجا آه موضوع
   با زيرآي  آشيد اما شاه  ميان  را به  موضوع  اين  خود با شاه  نيز در مالقات  حسين صدام.   است سابقه
 با   آن  درباره گيري ،تصميم  است  صرفاص مذهبي  موضوعي  اين  چون  آرد و گفت  از زير بار خالي شانه
  . نظر آنها را خواستار خواهد شد  و البته  است  روحاني ه عالي مراجع

 بود،   شده  هم  خاك  به  تبديل  قدر مسلم الرشيد آه  هارون  جنازه  استخوانهاي  انتقال  براي اصرار صدام
   عراق  مرد دوم  عنوان  او به  از زمامداري  آه  سال  از هشت  پس ، حتي  صدام آرد آه  مي  از آن حكايت
   بعث  حزب  مرامنامه  بر مبناي  محكمي  و ايدئولوژيكي  سياسي ، افكار و معتقدات گذشت مي

  ها با حكومتهاي معموالص سوسياليست.   بود، نداشت  آن  عضو بلندپايه آه(   عربي سوسياليست)
 يا  ادشاهي طرفدار پ شود آه  پيدا مي  در جهان اند و آمتر سوسياليستي  مخالف  و مونارشي سلطنتي
   نظري  بود، همان  آمده  پيش  حوادث  و با فراز و نشيب  سوار شده  موج  روي  آه اما صدام.  باشد امپراتوري
 از   را آه الرشيد واقعي ها دارند و هارون  عراقي  و بويژه  عرب الناس  عوام  آه  الرشيد داشت  هارون را درباره
، را سالها ( ع )  آاظم  موسي ، امام  شيعيان  هفتم  بود و امام  عباسي  خلفاي ترين آشام  و خون جابرترين
 او تا   را سر بريد و دست  عباسه  خواهرش  خردسال  و دو طفل  را برانداخت  برامكه  آرد و خاندان زنداني
   اشتباه ، به  هزار و يكشب  از داستانهاي  بعضي الرشيد، قهرمان  بود، با هارون  آغشته  خون  به مرفق
  .گيرند مي
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