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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
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  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  من يك زن مسلمان و مخالف هرگونه سانسور هستم  

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 
ميدوارم زندانيان سياسي ا: وگو با خبرنگاران گفت   در گفت2003شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل 

  . هرچه سريعتر آزاد شوند
اين جايزه براي آساني است آه براي حقوق : به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، عبادي افزود

  . آنند  بشر آزادي و صلح در ايران مبارزه مي
ناي به رسميت اين جايزه به مع.  من يك زن مسلمان و مخالف هرگونه سانسور هستم  :وي افزود

  . شناختن مبارزه زنان مسلمان است
: شيرين عبادي همچنين در جمع مردم استقبال آننده از وي حاضر شد و طي سخنان آوتاهي گفت

  .اين جايزه متعلق به من نيست بلكه متعلق به تمامي ايرانيان است
حقوق بشر، دموآراسي و  اين جايزه به معناي آن است آه خواست مردم ايران براي تحقق   :وي افزود

  .  است  صلح به گوش مردم جهان رسيده
 من از فردا همانند هميشه خدمتگزار آوچك شما خواهم بود و مايل نيستم   :شيرين عبادي تصريح آرد

  . بيشتر از اين وقت شما را بگيرم
تماعي و مردم هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اج  ها و آانون  عبادي از هنرمندان، ارباب جرايد، انجمن

  پايان پيام. حاضر در فرودگاه تشكر آرد
  

  عبادي در بدو ورود به تهران خواهان آزادي زندانيان سياسي شد  
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 

 آه دقايقي پيش در ميان استقبال هزاران نفر از 2003شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل سال 
  .شده است، در بدو ورود بار ديگر خواستار آزادي همه زندانيان سياسي گرديدهموطنان خود وارد تهران 

المللي مهرآباد،   به گزارش ايلنا، هزاران نفر از زنان مقيم تهران با تجمع در برابر ساختمان فرودگاه بين
  .اند  هاي بزرگ و پوسترهايي منقش به تصوير شيرين عبادي در دست گرفته  گل  دسته

هاي منتهي به   برنگار خبرگزاري فرانسه از فرودگاه مهرآباد، هزاران دستگاه خودرو در خيابانبه گزارش خ
با پارك آردن خودروهاي خود و پياده شدن از آنها با پاي پياده به سمت . اند و  اين فرودگاه توقف آرده
  پايان پيام. اند  فرودگاه به راه افتاده

  ديتشنج در مراسم استقبال از شيرين عبا
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  .از فرودگاه گزارش داد، مراسم استقبال از شيرين عبادي به تشنج آشيده شد» بازتاب«خبرنگار 
 سه شنبه شب هواپيماي ايران اير آه حامل شيرين عبادي برنده 21در اين گزارش آمده است، ساعت 

الي آه مورد استقبال چند هزار نفر قرار گرفته بود، جايزه صلح نوبل بود، به زمين نشست و عبادي درح
  .وارد فرودگاه شد

وي پس از سخنراني در فرودگاه مهرباد آنجا را ترك آرد، اما افراد حاضر در فرودگاه به تدريج با 
تا . شعارهايي مبني بر رفراندوم و شعارهايي عليه رييس جمهور، جو فرودگاه را به تشنج آشيدند

ين گزارش، فضاي فرودگاه همچنان متشنج بوده و نيروي انتظامي از هرگونه برخورد با لحظه مخابره ا
  .شعار دهندگان خودداري مي آند

  .گفتني است، به دليل آثرت افراد تجمع آننده، خانم عبادي از سالن ورودي حجاج وارد فرودگاه شد
 

   عبادي را بدرقه کردندايرانيان مقيم فرانسه با ازدحام در فرودگاه اورلي پاريس، شيرين
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه ): راديوفردا، پاريس(ميرعلي حسيني 

امروز، سه شنبه، هنگام بازگشت خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل امسال به ايران، در 
هي مختلف ايراني فرودگاه اورلي پاريس، جمعيت کثيري از ايرانيان، به همراه خبرنگاران رسانه هاي گرو

ازدحام جمعيت به حدي بود که ماموران پليس . و يکي دو کشور اروپايي، به بدرقه ايشان آمده بودند
در اثر اين ازدحام که بيشتر از جانب ايرانيان حاضر . فرودگاه ناچار به مداخله در جهت برقراري نظم شدند
راديويي، براي تصوير و صدا با مشکالت فراواني در فرودگاه بود، خبرنگاران و فيلمبرداران تلويزيوني و 

  . روبرو شدند
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برنده جايزه صلح نوبل که انتظار چنين جمعيتي را نداشت، عليرغم دشواري شرايط، با تواضع 
  .هميشگي خويش به سواالت خبرنگاران پاسخ مي داد

 خشونت بيزار اميدوارم پيام کشور من، که ما کشور صلح دوستي هستيم، از جنگ و: شيري عبادي
  .هستيم، به دنيا برسد
  احساس شما از اينکه داريد به ايران باز مي گرديد، چيست؟: صداي يکي از حضار

  . احساس کودکي است که به آغوش مادر دارد باز مي گردد: شيرين عبادي
 اميدوارم که وضعيت حقوق بشر در تمام کشورهاي مسلمان، و از جمله ايران، بهبود: شيرين عبادي

  .پيدا کند
يک دسته گلي است از طرف دانشجويان ايراني که اينجا مي خواهم خدمتتان : صداي يکي از حضار

  .بدهم
  .مرسي، مرسي: شيرين عبادي
  ...مرسي. اميدوارم دانشجويان ما، بعد از اتمام تحصيالت، براي ساختن ايران، بر گردند: شيرين عبادي

سوال راديوفردا در مورد عکس العمل محمد خاتمي، رئيس خانم شيرين عبادي در پاسخ به .: ح.ع.م
جايزه صلح نوبل، چندان اهميتي ندارد و خانم عبادي بايد بيشتر : جمهوري ايران که امروز صبح گفته بود

من هميشه تالشم در جهت حفظ منافع ايران و هم : متوجه دفاع از ايران و اسالم باشد، چنين گفت
آنچه براي من مهم . ده نيز به راه خود در حفظ منافع کشورم ادامه خواهم دادوطنانم بوده است و در آين

سپس به دنبال . است، هدفي است که در جهت حفظ حقوق بشر در ميان هم وطنانم دنبال مي کنم
بي اندازه مردم و با توجه به فضاي تنگ فرودگاه اورلي، همراهان خانم عبادي، ايشان را که رنگش تا 

و ايشان پس از . ود، از محل کنترل بليط خارج کرده و به سوي ترانزيت فرودگاه هدايت کردندحدي پريده ب
 دقيقه به ابراز احساسات مردم پاسخ 10عبور از بخش کنترل گذرنامه، در پشت خط ترانزيت، به مدت 

  .دادند
 

  مراسم استقبال از شيرين عبادي، ازدحام جمعيت در اطراف فرودگاه مهرآباد  
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22به سه شن

المللي مهرآباد تهران موجب مسدود شدن راههاي منتهي به اين   ازدحام جمعيت در اطراف فرودگاه بين
  .است  فرودگاه شده

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، مأموران راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، مسيرهاي ورودي به 
 در آن هزاران تن آماده استقبال از شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل فرودگاه مهرآباد تهران آه
  .هستند را مسدود آردند

شود شيرين    آه گفته مي2آنندگان مقابل سالن ترمينال شماره  آه تعداد زيادي از استقبال  در حالي
ت پياده و سواره هايي از جمعي  شود، هنوز ستون  عبادي از اين محل به جمع دوستداران خود ملحق مي

  .شوند  از مبادي مختلف به فرودگاه مهر آباد وارد مي
جاده مخصوص آرج و حاشيه آن هم اآنون مملو از افرادي است آه قصد دارند با پاي پياده وارد فرودگاه 

  .شوند
همچنين در فرودگاه اعالم شده است آه شيرين عبادي از ترمينال ديگري وارد تهران خواهد شد اما 

  پايان پيام. اند   تجمع آرده2يت بي اعتنا به اين گفته همچنان در مقابل ترمينال شماره جمع
  

  تاسف شادي صدر از اظهارات امروز رئيس جمهور  
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شادي صدر، روزنامه نگار و مسئول سايت زنان و از فعاالن حقوق زنان، در حاشيه مراسم استقبال از 
رين عبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، از اظهارات صبح امروز خاتمي رئيس شي

  .توانم بگويم آه اين سخنان چقدر بد بود  نمي: جمهوري اظهار تأسف آرد و گفت
داند انتظار بيشتري   البته نبايد از رئيس جمهوري آه وزير شدن زنان را لوس مي: وي در ادامه افزود

  .داشته باشيم
گويا آقاي خاتمي ديگر به رأي مردم و خصوصًا رأي زنان احتياج ندارد، بايد بگويم آه : شادي صدر گفت

  . آقاي رئيس جمهور در رابطه با زنان بود  اين سخنان نظر واقعي
ت آه به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين مراسم پالآاردي از طرف زنان و دختران جوان ايران نوشته شده اس

اي نداريم، ما تقاضاي هيچ چيز نداريم، ما فقط تصرف   ما هيچ درخواست و مطالبه"در اين پالآارد آمده، 
  ."مان را  آنيم حق  مي

 پايان پيام. نيز شنيده شد" افسانه نوروزي آزاد بايد گردد"گفتني است در اين مراسم شعار 
  

روز خاتمي در جمع خبرنگاران پارلماني و متن خبر ارسالي دفتر رئيس جمهور در خصوص مصاحبه ام
  تفاوت آن با خبر خبرگزاريهاي آشور  
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دفتر رئيس جمهور با ارسال نمابري به ايلنا، خبري را در خصوص سخنان امروز خاتمي در جمع خبرنگاران 

  . متفاوت استپارلماني منتشر آرد آه با اخبار منتشر شده در خبرگزاريها
  : متن خبر دفتر رئيس جمهور بدين شرح است
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جمهوري اسالمي ايران آماده همكاري با آژانس بين   :سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري تأآيد آرد
هاي اتمي   هاي واقعي درباره گسترش سالح  المللي انرژي اتمي و تفاهم با دنيا به منظور رفع نگراني

  .است
پايان ارايه گزارش عملكرد برنامه سوم به مجلس شوراي اسالمي به سواالت خاتمي آه امروز پس از 
هاي اتمي نيست اما خواهان عدم سوء   تهران مطمئنًا به دنبال سالح: داد، افزود  خبرنگاران پاسخ مي

  .ها از آژانس بين المللي انرژي اتمي و مسايل حقوق بشر است  استفاده سياسي قدرت
اي غير حقوقي و غير   قعطنامه صادر شده عليه مسايل اتمي ايران قطعنامه: ترئيس جمهور اظهار داش

منصفانه و آامًال سياسي بود و ايران نسبت به آن اعتراض آرد، اما چون خيرخواهانه به دنبال رفع 
نگر دنيا هستيم، همكاري بسيار گسترده خود با آژانس بين المللي انرژي   نگراني همه آشورهاي واقع

  .را ادامه خواهيم داداتمي 
اي، حق طبيعي و قانوني ماست   دستيابي به فناوري صلح آميز هسته: خاتمي در عين حال تصريح آرد

  .ايم  هاي خوبي داشته  و در اين مسير پيشرفت
به تهران، " البرادعي"رئيس جمهور با اشاره به حضور بازرسان سازمان انرژي اتمي و احتمال سفر 

آنيم اما مسايل مربوط به امنيت و منافع ملي و حيثيت آشور را فداي بعضي   يما مذاآره م: گفت
  .مالحظات سياسي نخواهيم آرد، چرا آه دراين صورت ملت از ما نخواهد گذشت

اگر مسايل مورد نظر ما پذيرفته شود، ما براي امضاي پروتكل الحاقي مشكلي : خاتمي ادامه داد
هاي مهمي از    با آژانس همكاري آرده و بخشNPTر هم بيش از نخواهيم داشت، چنانچه در حال حاض
  . ايم  پروتكل الحاقي را داوطلبانه اجرا آرده

اش با آژانس بين المللي انرژي   هاي گسترده  رئيس جمهور با بيان اينكه ايران انتظار داشت همكاري
هاي گسترده در سطح سران   شاتمي در گزارش به شوراي حكام لحاظ شود، اظهار اميدواري آرد، با تال

  .و آشورهاي دنيا، تهران از اين مرحله عبور آند
خاتمي با اشاره به مسايل عامي آه دنياي اسالم در شرايط آنوني با آن روبروست و در اجالس 

ما پيشنهادهايي براي صدور : روزهاي آتي سازمان آنفرانس اسالمي مطرح خواهد شد، گفت
 مسلم ايران به رسميت شناخته شود، داريم و اميدواريم در اين زمينه موفق اي آه در آن حق  قطعنامه
  .شويم

هيچ انساني آه از :   رئيس جمهوري از اعطاي جايزه صلح نوبل شيرين عبادي ابراز خرسندي آرد و گفت
  .موفقيت هموطنش خوشحال نشود و من نيز از اينكه يك هموطن ما موفقيتي آسب آرده، خرسندم

اميدواريم اين موفقيت در مسير آلي منافع ملت و نيز صلح : وري در جمع خبرنگاران گفترئيس جمه
  .جهاني و مصلحت بشر بكار گرفته شود

اميدوارم وي آامًال به منافع جهان : هاي مذهبي دانست و اظهار داشت  خاتمي، عبادي را از خانواده
د آه از اين موقعيت بدست آمده، سوء اسالم و ايران توجه داشته باشد و به هيچ وجه اجازه نده

  .اي شود  استفاده
  .بايد در ايران بكوشيم مسير صلح، آشتي و پيشرفت تحقق يابد: وي خاطر نشان آرد

رئيس جمهوري با اشاره به اطالعيه نوبل آه از خانم عبادي به عنوان اولين زن ايراني و مسلمان نام 
طبعًا دنياي اسالم توقعاتي : وبل شده است، اظهار داشتبرده شده آه مفتخر به دريافت جايزه صلح ن

اندازند و چه آساني حقوقشان در   امروز بايد بدانيم آه صلح را چه آساني در دنيا به خطر مي. دارند
  شود، چيست؟  گذرد و تهديدهايي آه عليه ايران مي  بايد ديد در فلسطين چه مي. معرض تجاوز است
 عامل بر هم زننده صلح و حقوق بشر در دنيا آشورهايي نظير آمريكا و بزرگترين: رئيس جمهور گفت
  .اسرائيل هستند

  
 با ارسال خبر سخنان امروز خاتمي در جمع 07/12اين در حالي است آه خبرگزاري مهر در ساعت 

  .جايزه صلح نوبل به دليل سياسي بودن آن از نظر من مساله مهم نيست: خبرنگاران از قول وي گفت
  .اين حادثه از نظر من مهم نيست.اي بايد پيام داد  مگر به خاطر هر حادثه: خبرگزاري افزوداين 

:  آورده است27/12همچنين ايسنا نيز با ارسال خبر سخنان خاتمي در جمع خبرنگاران در ساعت 
ي اين اعطا: خاتمي با نام بردن از اسحاق رابين و شيمون پرز به عنوان برندگان صلح نوبل اظهار داشت

  .جايزه به اين افراد نشاندهنده سياسي بودن آن است
مگر هر اتفاقي در آشور افتاده بايد پيام :  از قول خاتمي آورد55/11ايلنا نيز با ارسال اين خبر در ساعت 

از ديدگاه من جايزه صلح نوبل خيلي مهم نيست، البته جايزه ادبي آن مهم است، اما . رسمي بدهيم
  پايان پيام. صلح آن مهم نيست

  
  واآنش نمايندگان مجلس بعد از اظهارات امروز خاتمي در جمع خبرنگاران پارلماني 

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 
« در پي اظهارات امروز رئيس جمهور در جمع خبرنگاران پارلماني، درخصوص اهداي جايزه صلح نوبل به 

  . متشنج شدبراي دقايقي راهروهاي مجلس » شيرين عبادي 
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا، يكي از نمايندگان عضو فراآسيون زنان مجلس به 
« : خبرنگاري آه علت عدم پيام تبريك رياست جمهوري به شيرين عبادي را از او جويا شده بود تذآر داد
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د و ايشان را به واآنش تند وادار پرسيدي  شما بايد بر اساس روحيات رئيس جمهور از او سوال مي
  » .آرديد  نمي

هيچ آس حق « : در اين ميان يكي از نمايندگان نزديك به جنبش دانشجويي وارد بحث شد و گفت
  » .هاي خودش است  سرزنش خبرنگار را ندارد و تنها رئيس جمهور، مسؤول صحبت

هور بايستي خود در خصوص خبرنگار حق سوال آردن دارد و رئيس جم« به گفته اين نماينده 
  » . پاسخگويي يا عدم پاسخگويي به سواالت تصميم حساب شده بگيرد

به گزارش خبرنگار ايلنا، بسياري از نمايندگان در حاليكه از اظهارات رئيس جمهور ناراحت شده بودند 
  . هاي رئيس جمهور بودند  خواستار عدم پوشش خبري صحبت

  . اي خاتمي در مجامع بين المللي بازتاب منفي خواهد داشته  نمايندگان معتقد بودند صحبت
شما نبايد رئيس جمهور را به چالش : يكي ديگر از نمايندگان دوم خردادي به خبرنگاران گفت

  . انداختيد  مي
گفتني است، خاتمي در خصوص اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي در جمع خبرنگاران ضمن ابراز 

هاي آامًال   زه صلح نوبل از ديدگاه من خيلي مهم نيست، زيرا بر اساس مالكجاي: خوشحالي گفت
  . سياسي به وي داده شده است

آنيد جايزه عبادي   چرا فكر مي« همچنين خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه 
 شده، افرادي هاي آامًال سياسي داده  چون اين جايزه بر اساس مالك: ، گفت»خيلي مهم نيست؟

  . مانند بگين، آارتر و انور سادات و پرز هم اين جايزه را دريافت آردند
همچنين يداهللا اسالمي، در پي اين اظهارات خاتمي و تنش موجود در راهروهاي مجلس به خبرنگاران 

  . خبرنگاران حق پرسشگري و مسوولين وظيفه پاسخگويي دارند: پارلماني گفت
توان به مسوولين وظايفشان   شان محروم آرد ولي مي  توان از حق طبيعي  ن را نميبه گفته او خبرنگارا

  . را به صورت منظم و مرتب يادآوري آرد
 .اداي وظيفه بايستي به تمامي و آمال و با رعايت حقوق همه آحاد جامعه صورت گيرد: وي تصريح آرد

  
دم دخالت آمريكا و آشورهاي خارجي عليه عبادي ازاولين آساني است آه بيانيه ع: فريبرز رئيس دانا

  ايران را امضا آرده است  
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 

فريبرز رئيس دانا، مسوول ستاد برگزاري استقبال از شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در خصوص 
جش اهميت جوايز نوبل بايد ديد ترازوي خاتمي در قبال سن: سخنان رئيس جمهوري در اين زمينه گفت

  چيست؟ 
اين سخنان تنها سليقه شخصي آقاي : وي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت

  .شد، موضع ايشان متفاوت بود  خاتمي است، به طور يقين اگر اين جايزه به ايشان داده مي
اگر خاتمي : ه پرز و آارتر گفتوي با اشاره به سخنان خاتمي در خصوص اختصاص جايزه صلح نوبل ب

قصد دارد عادالنه سخن بگويد، بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشد آه اين جايزه به نلسون ماندال و 
  .گاندي نيز تعلق گرفته است
هاي سياسي   گويند در اعطاي اين جايزه، مالك  در مورد اين مسأله آه مي: رئيس دانا در ادامه تأآيد آرد

ه و اياالت متحده در اعطاي اين جايزه به خانم شيرين عبادي نقش داشته است بايد گفت آه اعمال شد
شيرين عبادي از اولين آساني است آه بيانيه عدم دخالت آمريكا و آشورهاي خارجي عليه ايران را 

  .تر از روز است  امضا آرده است و موضع او در مقابل تجاوزهاي آمريكا و اسرائيل روشن
. شيرين عبادي فرزند ملت ماست و ملت در قبال او تصميم خواهد گرفت:  رئيس دانا در پايان گفتفريبرز

  پايان پيام
  

  اين جايزه معتبرترين جايزه در سطح جهان است: مدير بنياد گلشيري
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 

لسات آانون نويسندگان را به به شيرين عبادي پيش از هر چيز ج, با شنيدن خبر اهداي جايزه صلح
ها و فشارها   شد و اينكه شيرين عبادي با تمام آن هراس  يادآوردم آه در زير سايه وحشت برگزار مي

  .  همواره همراه ما بود
وگو با خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا با بيان اين مطلب   فرزانه طاهري، مدير بنياد گلشيري، در گفت

  .صبر و شجاعت خود را دريافت آرد, آم يك نفر پاداش پافشاري  نكه دستخوشحالم از اي: افزود
بنابراين . اين جايزه يكي از معتبرترين و شايد معتبرترين جايزه در سطح جهان است: وي تصريح آرد

احساس ديده شدن و شنيده شدن در سطح جهان آه در جايزه صلح نوبل تبلور يافته مايه دلگرمي 
هايشان مانند اين است آه انگار در خالء فرياد   آردند همه تالش  تاآنون تصور ميهمه آساني است آه 

  .زنند  مي
المللي و   هاي بين  طاهري با بيان اينكه تاآنون نگاه جهانيان به زن ايراني ناشي از تصويري بود آه رسانه

بادي نشان دهنده اين اهداي جايزه صلح به شيرين ع: دادند گفت  حتي رسانه ملي ما از او ارائه مي
هاي ما   تواند تالش  صدايي جمعي در سطح جهان وجود دارد آه مي  است آه نوعي وجدان جهاني و هم

  .را به پيروزي برساند
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رفتار و گفتار شيرين عبادي به عنوان برنده جايزه صلح نوبل از اين پس : مدير بنياد گلشيري گفت
ن اهميت تا چه اندازه درك شود به ميزان تعلق آساني يابد؛ ولي اينكه اي  اهميت دوچنداني مي

  آشانند   بستگي دارد آه او را به مبازه مي
  .هاي ما به ثمر برسد  دهند تالش  بنابراين مشكل اصلي ما با ساختارهايي است آه اجازه نمي

  .سياسي خواندن و آم اهميت دادن به اين جايزه از تنگ نظري است: وي افزود
دهد آه تنها نيستم و راه   جايزه صلح به ما نويد مي: منتقد ادبي در پايان خاطرنشان آرداين مترجم و 

  پايان پيام. هر پيروزي حمايت وجدان و جامعه جهاني است
  

من هم مانند رييس جمهوري معتقدم آه اهداي جايزه : عضو شوراي مرآزي جمعيت مؤتلفه اسالمي
  صلح نوبل مهم نيست  

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 
در مورد اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم عبادي با : حميدرضا ترقي، عضو جمعيت موتلفه اسالمي گفت

  .  نظر رئيس جمهور محترم موافق هستم
عضو شوراي مرآزي جمعيت مؤتلفه اسالمي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با تأآيد 

من هم در اين خصوص با نظر آقاي خاتمي رئيس جمهوري : ه صلح نوبل گفتبر سياسي بودن جايز
موافق هستم و معتقدم اين آار در عين اينكه يك حرآت آامًال سياسي است، خيلي مورد مهمي هم 

  .نيست
هاي مختلف را براي استقبال از شيرين عبادي يك حرآت تبليغاتي   ها و جريان  ترقي اعالم آمادگي گروه

برداري تبليغاتي آنند و در آستانه انتخابات   خواهند از اين آار بهره  هاي مختلف مي  گروه:  گفتدانست و
  .از اين آار استفاده ببرند

الزم به توضيح است آه رئيس جمهوري امروز در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سوال خبرنگار 
  پايان پيام. ندانستايلنا، اعطاي جايزه صلح نوبل را به خانم عبادي مهم 

  
  در حاشيه استقبال از شيرين عبادي  

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 
اين افراد آه همگي گل . اند   جمع شده2 نفر در مقابل درب ترمينال شماره 1000جمعيتي در حدود 

  .خوانند  بدست دارند، سرود اي ايران را با يكديگر مي
، و "عبادي نازنين، سمبل ايران زمين"، "زنده باد عبادي"شعارهاي به گزارش ايلنا جمعيت يكصدا 

  .دادند  را سر مي" عبادي، عبادي تو افتخار مايي"
در ميان مردم پالآاردهاي وجود دارد آه مضمون اين پالآاردها در مورد حقوق زنان، حقوق بشر، آزادي 

ايزه را به شيرين عبادي تبريك زندانيان سياسي و همچنين جمالتي نوشته شده آه دريافت اين ج
  .اند  گفته

اين پالآاردها از طرف سايت زنان، انجمن حمايت از حقوق آودآان و آار خياباني، انجمن حمايت از 
اي را نيز در بين جمعيت پخش   حقوق آودك، جبهه تالشگران صلح همدان آه اين جبهه اطالعيه

  .ه شده استاست و جمعيت مبارزه براي محيط زيست نوشت  آرده
  

هاي ترمينال شماره دو   گزارش ديگر حاآي است نيروي انتظامي مستقر در فرودگاه مهر آباد تمامي درب
  .آند  فرودگاه را بسته و از ورود افراد به داخل ترمينال شماره دو جلوگيري مي

رود خانم اخباري در خصوص ورود خانم شيرين عبادي وجود دارد آه باعث ايجاد شايعاتي در خصوص و
هاي   از جمله اين اخبار اين است آه بنابر گفته. شيرين عبادي و مراسم استقبال از ايشان شده است

شودايشان از طريق ترمينال سه   قبلي ورود ايشان از ترمينال دو بوده است آه در حال حاضر گفته مي
يته برگزاري مراسم استقبال، فرودگاه مهرآباد وارد خواهند شد و همچنين به نقل از يكي از اعضاي آم

اي آه اين ستاد قرار بود در برابر ترمينال دو برگزار آنند به ترمينال يك منتقل خواهد شد و مراسم   برنامه
  .شود  در آنجا انجام مي

گزارش خبرنگار ايلنا، حاآي از اين است آه جمعيت استقبال آننده آماآان در مقابل ترمينال دو آه 
در ميان استقبال . اند  خروجي توسط نيروي انتظامي بسته شده است، ازدحام آردهدربهاي ورودي و 

  .آنندگان اعضاي دفتر تحكيم وحدت حضور دارند
صدها مسافر داخلي و خارجي فرودگاه مهرآباد تهران آه قصد سفر با هواپيما را داشتند در مسيرهاي 

غلب به موقع براي رسيدن به پرواز خود به اين مسافران آه ا. مسدود شده اطراف فرودگاه سرگردانند
اند و اغلب با اسباب و اثاثيه   اند در ترافيك سنگين اطراف فرودگاه گرفتار شده  سوي فرودگاه حرآت آرده

  .سنگين سفر در اطراف فرودگاه سرگردانند
 آالن مسافران هاي  هاي سودجو با سوء استفاده از اين وضعيت با نرخ  اي از مسافرآش  در اين ميان عده

  .رسانند  هاي مورد نظر مي  را به ترمينال
  . هزار ريال است50ها   هم اآنون نرخ حمل مسافر از ورودي فرودگاه به ترمينال

اغلب مسافران در گفت و گو با خبرنگار ما خواستار لحاظ آردن تأخيرهاي ناشي از ورود برنده صلح نوبل 
  . توسط مسؤولين پروازها هستند

  پايان پيام. ها بسته شده است  با ازدحام مسافر خيابان) اسالمشهر ـ آرج(ميدان آزادي اطراف 
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  دانست» سياسي کاري«معاون قوه قضاييه اعطاي نوبل صلح به شيرين عبادي را به دليل 

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22 سه شنبه - راديو فردا –علي سجادي 
ه، گفت که جايزه صلح نوبل در ميان روشنفکران دنيا، اعتباري محمد جواد الريجاني، معاون قوه قضايي

ندارد و اعطاي جايزه به خانم عبادي، به خاطر سياسي کاري صورت گرفته است و مسائل حقوق بشر، 
  .امروزه به عامل فشار عليه جهان اسالم تبديل شده است

  هاي جهان عبادي با تلويزيونانتقاد دبيرکل جمعيت موتلفه اسالمي از مصاحبه بدون روسري شيرين 
حبيب اهللا عسکر اوالدي، دبير کل جمعيت موتلفه اسالمي، گفت که از برخي موضعگيري هاي خانم 

آقاي . شيرين عبادي، بوي صلح نمي آيد، هر چند برخي موضعگيري هاي او مثبت و قابل قبول است
ويزيون هاي جهاني شرکت کرده عسکر اوالدي از اينکه شيرين عبادي بدون روسري در مصاحبه با تل

اين بي اعتنايي به فرهنگ ارزشي ملت و زنان انقالبي ايران : است، وي را مورد انتقاد قرار داد و گفت
آقاي عسکر اوالدي مسلمان، گفته است که متاسفانه برخي از اصالح طلبان مورد حمايت . است

  . اسالم و نظام نگاه مي کنندآمريکا، به اين رويداد به صورت يک فرصت براي تبليغ عليه
  

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

  محکوميت جمهوري اسالمي به نقض حقوق بشر از سوي اتحاديه اروپا، از ديد يک استاد دانشگاه
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه ): راديو فردا(ژان خاکزاد 

مور خارجه اتحاديه اروپا، عصر روز دوشنبه نقض حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران را پشت وزراي ا
درهاي بسته در لوگزامبورگ مورد بررسي قرار دادند و در پايان در يک بيانيه شديد الحن نقض حقوق 

خنگوي در پايان اين نشست خانم کريستينا گاالک، س. بشر در جمهوري اسالمي ايران را محکوم کردند
  : خاوير سوالنا، مسئول روابط بين الملل اتحاديه اروپا در گفتگو با راديو فردا گفت

اتحاديه اروپا با قاطعيت بسيار نقض حقوق بشر در ايران را ): سخنگوي خاوير سوالنا(کريستينا گاالک 
ر در ايران باز محکوم کرد و راه را براي ارائه يک قطعنامه به سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بش

  .گذاشت
از دکتر فرهاد عاملي، وکيل مدافع در فرانسه و استاد حقوق بين الملل در دانشگاه پاريس، سوال : خ.ژ

با موضع گيري تازه اتحاديه اروپا آغاز گفتگوهاي رسمي ميان جمهوري اسالمي ايران با اين : مي کنم
اتحاديه اروپا آغاز گفتگوهاي . رفته استاتحاديه براي گسترش روابط سياسي و اقتصادي زير سوال 
  آينده اين گفتگوها چه خواهد شد؟. رسمي را منوط به رعايت حقوق بشر در ايران کرده است

شما خيلي خوب اشاره ): وکيل مدافع و استاد حقوق بين الملل در دانشگاه پاريس(دکتر فرهاد عاملي 
ه به صورت غير رسمي بوده است، يعني که هميش. کرديد به اين مطلب، صحبت هاي رسمي را کرديد

به هر حال روابط اقتصادي وجود داشته قراردادها امضا مي شده، ولي به صورت غير رسمي و خوب 
همانطوري هم که حتما خودتان مي دانيد اين مطلب که يک مقدار روابط اقتصادي غير رسمي باشد 

ر قراردادها و هميشه فرانسه و ايتاليا و براي اين که هميشه يک طرفه جو(براي آن کشور خريدار 
، خوب براي اين کشور خريدار مسلما گرانتر تمام مي شود اين )کشورهاي ديگر فروخته اند به ايران

چيزها به خاطر اين که مجبورند که از يک مقدار راه هاي غير رسمي بگذرند براي اين که آن کارهايي که 
ام شود، هر کاري را که آدم بخواهد به صورت غير رسمي و دولت مخالف است که به صورت رسمي انج

سري انجام بدهد همان جوري که خودتان هم مي دانيد از لحاظ بها، بهايش باالتر است تا اين که به 
صورت رسمي باشد و يک روند اقتصادي و بازرگاني يک مقدار روشني داشته باشد و خوب اين چندين 

اين مطالب ضررش براي کشورهاي اروپايي به آن حد نبوده است، سال مي شود گفت که به هر حال 
  .شايد مثال از لحاظ حجم کمتر بوده است، ولي از لحاظ قيمت هيچ ضرري نکرده اند

همزمان شدن محکوميت جمهوري اسالمي از سوي اتحاديه اروپا با اعطاي جايزه صلح نوبل به : خ.ژ
  ق بشر در ايران خواهد داشت آقاي دکتر عاملي؟خانم شيرين عبادي، چه تاثيري در وضعيت حقو

در اصل من اين چيزهايي که ما مي بينيم من فکر مي کنم که به هر حال اوائل يک : دکتر فرهاد عاملي
مطلب خيلي دنياگيري باشد که شروع شده است و مبارزه اي بر ضد حقوق بشر االن ديگر يک چيز غير 

 .يگر نمي تواند تناقضي با حقوق بشر داشته باشداين است که اصل حاکميت د. ممکني است
  
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  شدت انتقاد آرد   معاون اروپا و آمريكاي وزيرخارجه از بيانيه وزراي خارجه اتحاديه اروپا درباره ايران به 
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 

لي آهني ،معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه آشورمان، با آاسارس، وزير مشاور در مالقات دآتر ع
اي و نيز   برد، مسائل روابط دوجانبه و منطقه در امور سياست خارجي اسپانيا، آه در تهران به سر مي
  .روابط با اتحاديه اروپايي مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت
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گزاري آار ايران، در اين مالقات، آاسارس ضمن تأآيد بر اهميت روابط به گزارش سرويس ديپلماتيك خبر
هاي فيمابين و تبادل  دو آشور و جايگاه مهم جمهوري اسالمي ايران در منطقه، تقويت همكاري

  .هاي دو آشور را پر اهميت خواند هيأت
فين ضمن استقبال از گسترش روابط اقتصادي دو آشور يكي ديگر از موارد مهم اين گفت و گو بود آه طر

اين ايده موافقت آردند اجالس مشترك تجار و صاحبان صنايع دو آشور در مادريد برگزار و طي آن 
  .گذاري با حضور وزراي ذيربط دنبال شود هاي همكاري و سرمايه ظرفيت

ي  آبان ماه سال جار2 و 1المللي بازسازي عراق آه در تاريخ  همچنين آارساس درخصوص آنفرانس بين
شود، ضمن ارايه گزارش مبسوطي از چگونگي برگزاري آنفرانس و  در مادريد برگزار مي)  اآتبر24 و 23(

اهداف آن، ابراز اميدواري آرد آه جمهوري اسالمي ايران به عنوان آشور مهم منطقه و همسايه عراق، 
  .به طور فعال در اين آنفرانس شرآت آند

 ايران از بيانيه ديروز وزيران خارجه اتحاديه اروپايي در رابطه با آهني هم ضمن تشريح روند دموآراسي در
  .جمهوري اسالمي ايران شديدًا انتقاد و آن را غير قابل قبول خواند

شود، از ديگر موارد مطرح  هاي آتي در اسپانيا برگزار  ها آه قرار است در ماه سمينار گفت و گوي تمدن
  پايان پيام. شده در اين ديدار بود

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

ابراز تاسف مقاومت ايران از عدم ارائه قطعنامه محكوميت جنايات رژيم آخوندي  به مجمع عمومي از 
  سوي اتحاديه اروپا

  )2003 اآتبر 13 (1382 مهر 21 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
در «خود را » نگراني جدي«پا در اجالس امروز خود در لوآزامبورگ شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه ارو

مورد اعدامهايي آه در ايران ظاهرا بدون رعايت تضمينهاي به رسميت شناخته شده بين المللي صورت 
غيرانساني و تحقيرآننده در , استفاده مستمر از شكنجه و ساير مجازاتهاي بي رحمانه«و » مي گيرد

  .ابراز نمود» ايران
همچنين اعدامهاي خياباني و قطع دست و پا در مالء عام و نقض , در بيانيه صادره از سوي اين شورا

آزادي عقيده و بيان و حقوق زنان و اقليتهاي مذهبي و اعمال تبعيض عليه زنان و دختران ايراني محكوم 
ژيم آخوندي در زندان اين بيانيه قتل خانم زهرا آاظمي خبرنگار آانادايي توسط ماموران ر. شده است

  .اوين را نيز محكوم آرد
اما به رغم وضعيت اسفناك حقوق بشر در ايران آه گوشه اي از آن در بيانيه اتحاديه اروپا مورد تاآيد قرار 

برخي از آشورهاي عضو با ارائه پيش نويس قطعنامه اي به مجمع عمومي ملل متحد , گرفته است
  .ر حقوق بشر توسط رژيم آخوندي مخالفت آردندبراي محكوم آردن نقض شديد و مستم

, مقاومت ايران ضمن ابراز تاسف از عدم ارائه قطعنامه از سوي اتحاديه اروپا به مجمع عمومي ملل متحد
تاآيد مي آند آه تجربه ربع قرن اخير ثابت آرده است آه آخوندهاي حاآم چنين امتيازاتي را حمل بر 

ه آنها را در ادامه سرآوب وحشيانه در داخل و صدور تروريسم و چيزي آ, ضعف طرف مقابل مي آنند
پاي بندي به معيارهاي برسميت شناخته شده حقوق بشر . بنيادگرايي به خارج ايران تشويق مي آند

ايجاب مي آند رژيم آخوندي آه به تصريح اتحاديه اروپا به اعدامهاي خياباني و قطع دست و پا در مال 
ر از شكنجه و مجازاتهاي بيرحمانه ادامه مي دهد و خبرنگار خارجي را زير شكنجه عام و استفاده مستم
اما مماشات با اين . تحت شديدترين تحريمها و بازخواستهاي بين المللي قرار گيرد, به قتل مي رساند

د و رژيم به ديكتاتورها و جالدان نشان مي دهد آه مي توانند با وعده وعيد و با معامالت اقتصادي و ز
  .بندهاي سياسي از عواقب بين المللي جنايات خود بگريزند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

 ايران يك سايت هسته اي را پنهان آرده و بمب اتمي مي سازد: تبعيديان مي گويند
بارٌه با آارنامه اي از افشاگري در ,  يك گروه اپوزيسيون ايراني در تبعيد- وين22/07/82: خبرگزاري رويتر

تهران يك تأسيسات هسته اي ديگر را پنهان آرده اعالم آرد سه شنبه , سايتهاي اتمي مخفي ايران
  . به بمب هسته اي دست يابد2005است و مي تواند تا سال 

ايران اتهامات آمريكا مبني بر اينكه در صدد ساختن بمب اتمي مي باشد را تكذيب آرده است اما به 
اآتبر فرصت دارد اثبات آند آه 31تا ,  تأسيسات خود به آژانس اتمي ملل متحددليل گزارش نكردن آامل

  . برنامٌه مخفيانٌه هسته اي ندارد و در غير اين صورت با مجازاتهاي ملل متحد مواجه خواهد شد
, يك گروه اپوزيسيون تبعيدي, يك عضو آميسيون روابط خارجي شوراي ملي مقاومت ايران, فيروز محوي
اين سايت براي آزمايش سانتفريفوژهاي غني سازي اورانيوم ساخته شده «: اران گفتبه خبرنگ

او ضمن بيان اين مطلب آه اطالعات را گروهش از منابع مخفي در داخل ايران آه در سايت . »است
, آيلومتري شرق اصفهان15در , اين سايت«: گفت, بدست آورده است, مزبور در مرآز ايران آار آرده اند

  . » دارد و تحت عنوان مرآز تحقيقات و توليد سوخت اصفهان آار مي آندقرار
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محوي گفت اگر جامعٌه بين المللي اقدامات ديپلوماتيك به منظور متوقف آردن فعاليتهاي هسته اي 
ايران تكذيب . ايران به بمب اتمي دست خواهد يافت» 2005احتماًال تا سال «, مخفي ايران انجام ندهد

  .ده است نمو تأسيسات هسته اي خود را از بازرسان ملل متحد پنهانآرده است آه
ما قطعًا هيچگونه «: به رويتر در تهران گفت, سفير ايران در آژانس بين المللي اتمي, علي اآبر صالحي

  .»اين اطالعات آامًال بي اساس است. تأسيساتي را از آژانس پنهان ننموده ايم
بني بر اينكه از برنامٌه انرژي اتميش به عنوان پوششي جهت ساختن بمب ايران مكررًا اتهامات آمريكا م
 آه بطور مخفيانه نمودهتهران همچنين تكذيب . تكذيب نموده است, اتمي استفاده مي آند

اما آشف اخير آثار اورانيوم غني شدٌه . سانتريفوژهاي غني سازي خود را آزمايش نموده است
  .  ترديدهايي را در بارٌه اين تكذيبيه به وجود آورده است,تسليحاتي در دو سايت در ايران
  . حاضر به اظهار نظر در بارٌه گزارش شوراي ملي مقاومت ايران نشد, آژانس بين المللي انرژي اتمي

آه , شوراي ملي مقاومت ايران: به رويتر گفت, يك ديپلومات غربي آشنا به مسائل آژانس اتمي
داراي آارنامه اي دوگانه در , مانهاي تروريستي خود قرار داده استواشينگتن آن را در ليست ساز

آژانس بين المللي انرژي اتمي از بعضي «: او گفت. گزارشاتش از تأسيسات هسته اي ايران مي باشد
بعضي از آنها تأسيسات هسته اي . سايتهاي گزارش شدٌه شوراي ملي مقاومت امسال بازديد آرد

  . » نيستند100در100آنها داراي دقت . ودندبودند و برخي از آنها نب
.  نشدٌه ايران را فاش آرد  شوراي ملي مقاومت براي اولين بار دو سايت هسته اي اعالم2002در اوت 

و تهران متعاقبًا . يك مجموعٌه عظيم غني سازي اورانيوم در نطنز و يك آارخانٌه توليد آب سنگين در اراك
و اين آژانس دوربينهايي را براي نظارت بر . المللي اتمي گزارش آرداين تأسيسات را به آژانس بين 
 اورانيوم غني شدٌه   نطنز يكي از تأسيساتي بود آه آژانس اتمي در آن. فعاليت اين تأسيسات نصب آرد

و اين نگراني را برانگيخت آه تهران براي ساختن بمب اتمي اقدام به غني . تسليحاتي آشف نمود
شوراي حكام آژانس اتمي در يك قطعنامٌه سختگيرانه از ايران , سپتامبر12در . رده استسازي اورانيوم آ

اما تهران تا به حال به اين خواسته پاسخ . خواست هرگونه فعاليت غني سازي در نطنز را متوقف آند
  . نداده است

ز پيمانكاران ا«شوراي ملي مقاومت ايران اطالعاتي در اختيار دارد آه تهران : محوي همچنين گفت
  .»تأسيسات نطنز خواسته است فعاليت خود را براي تكميل اين سايت سرعت ببخشند

درماه ژوئن شوراي ملي مقاومت ايران گزارش آرد آه ايران داراي دو تإسيسات اعالم نشدٌه هسته اي 
  . مي باشد, مرآز برنامه هاي موشكي ايران, در دو روستا در نزديكي آرج

از اظهار نظر در بارٌه اطالعات شوراي ملي مقاومت ايران در بارٌه اين , ي انرژي اتميآژانس بين الملل
    .»تأسيسات خودداري آرد

  ايران داشتن تأسيسات سري اتمي را تكذيب آرد:  تهران-) 1245ساعت (خبرگزاري رويتر 
 از بازرسـان اتمـي      ايـن ادعـا را آـه ايـران يـك سـايت اتمـي را               ... , روز سه شنبه يك مقـام بـاالي ايرانـي         

علي اآبر صـالحي سـفير ايـران در سـازمان انـرژي             . سازمان ملل مخفي نگه داشته است را تكذيب آرد        
  . از سازمان بين المللي انرژي اتمي نداريم“ قطعا ما هيچ تأسيسات مخفي شده”: اتمي به رويتر گفت

ون تبعيدي آه در گذشته اطالعـات  يك گروه اپوزيسي, )NCRI(او درباره ادعاي شوراي ملي مقاومت ايران      
  . ...“اين اطالعات مطلقا بي پايه است”: دقيقي درباره برنامه اتمي ايران داده بود گفت

اين سايت براي تست گريز از مرآز آه براي اورانيوم ”:  در وين به خبرنگاران گفت  NCRIفيروز محوي عضو    
  . “ساخته شده است, غني شده است

 
(  تا آخر ماه ضرب االجلي گذاشته آه رژيم ايران از اهداف اتميش خودداري آندديده بان آژانس اتمي

 ) مصاحبه با عليرضا جعفر زاده 
  2003 اآتبر 13  –1382 مهر 21 دوشنبه -فاآس نيوز 

در رابطه با ادعاي رئيس جمهور ايران آه ميگويد تهران با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري « 
ارجه ايران اعالم آرد فعاليتهاي غني سازي اورانيوم را متوقف نميكند چون براي اهداف ميكند اما وزير خ

  :با تحليلگر روابط خارجي فاآس نيوز عليرضا جعفرزاده گفتگو داريم, صلح آميز استفاده ميشوند
  آيا دليلي هست آه معتقد باشيم ايران به ضرب االجل احترام خواهد گذاشت؟: س
ايط خيلي سختي هستند بدليل اينكه از يك طرف آنها نميتوانند تماما همكاري آرده و االن آنها در شر: ج

از جمله تعطيلي فعاليتهاي غني سازيشانو چون آنرا براي , شفافيت تمام به ضرب االجل داشته باشند
از طرف ديگر , برتري منطقه اي ميخواهند و همينطور اين هسته سياست خارجي آنها را تشكيل ميدهد

,  خيلي سختي قرار گرفته اند  براي همين آنها در شرايط,  نيز اشراف دارند نها به عواقب عدم همكاريآ
 ميتوانند  آاري آه االن دارند ميكنند اين است آه با جامعه بين المللي بازي ميكنند و سعي ميكنند تا

به اميد , تنظيم شروط, تنشستها براي اعطاي امتيازا, نشستها در مورد انتظارات, مورد را آش بدهند
  .اينكه اينقدر وقت گير بياورند تا بمب را بسازند

   اينكه اين رژيم به ضرب االجل جواب ندهد چه خواهد بود؟ عواقب: س
و شوراي امنيت ميتواند بر آنها تحريم , حتما مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل احاله ميشود: ج

  .جام خواهد شد ان اعمال آند و اقدامات مهم بعدي آه
   خوب همكاري نكرده است؟  از آجا ميتوانيم اثبات آنيم آه تهران تا به حال: س
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آنها طرحهاي دراز مدت مخفيانه اي را . از نظر برنامه هسته اي ايران آه موردش مشخص شده است: ج
ي آامل را  بازرس  دنبال آرده اند و خيلي سايتهاي مختلفي هست آه آژانس از رژيم ايران خواسته آه

آاري آه رژيم . و همينطور بايد اطمينان بدهند آه بتوانند بقيه سايتها را هم بازرسي آنند, اجازه دهد
ايران ميكند اين است آه شروط قرار ميدهد مثال بايد از محلهايي آه مربوط به برنامه اتمي غير نظامي 

 اين احمقانه و غير  ت در حاليكه چون دربرگيرنده امنيت ما اس , سايتهاي مخفي دوري آنيد,نيست
  .قابل قبول است

االن آه رژيم صدام , همواره بين ايران و همسايه اش عراق دشمني تاريخي بوده, سوال آخر : س
 نفر از مرز رد شده وارد عراق 1000حسين رفته ميشنويم آه يك عالمه روحاني شيعه و تا روزي 

 گسترش  آيا شما نگرانيد آه ايران االن جايي را براي, ل آنندميشوند به اميد اينكه آزادي مذهبي را دنبا
  اسالم بنيادگرا بدست آورده؟ 

اما در واقع آنها هزاران هزار , رژيم ايران ماهها است آه بصورت مخفي با اعزام زوار و پناهندگان: ج
با , راق ميفرستندو روحاني را به عراق بخصوص در جنوب ع, ماموران وزارت اطالعات, پاسدارهاي انقالب

  .اين هدف آه برتري را بدست آورده و يك جمهوري اسالمي آنجا تاسيس آنند
  .اين خيلي تفكر ترسناآي است, و اين خيلي ترسناك است: مجري
 االن موقعيتي است آه آخرين چيزي آه هرآس ميخواهد ببيند  ترسناك است بدليل اينكه: عليرضا

رژيمي ,  و آنترل همسايه اش ايران باشد  آه تحت قيمومتتاسيس جمهوري اسالمي در عراق است
و بشدت با صلح , برنامه خطرناك هسته اي را دنبال ميكند, آه تروريسم جهاني را اسپانسر ميكند

 ».مخالفت ميكند

  
امضاي جمهوري اسالمي در پاي پروتکل الحاقي، موجب : مسئول کنترل تسليحات در دولت آمريکا

 نخواهد بودکاهش نگراني جهاني 
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه ): راديوفردا(احمد رافت، بر اساس گزارش پانوراما

جان بولتون، که در کابينه آمريکا مسئوليت امنيت داخلي و کنترل تسليحاتي را بر عهده دارد، در 
دند بخش هايي از برنامه ايراني ها در ابتدا سعي نمو: مصاحبه با هفته نامه ايتاليايي پانوراما مي گويد

تسليحاتي و اتمي خود را پنهان نگاه دارند، سپس با دعوت از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي 
به تهران، خواستند تا سر اين نهاد وابسته به سازمان ملل را کاله بگذارند و باالخره چون دستشان رو 

ز سويي، و وعده هاي پوچ، امضاي پروتکل الحاقي شد، تصميم گرفتند با تهديد به خروج از اين نهاد ا
  . معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي، جامعه بين المللي را به بازي بگيرند

واقعيت اين است که ايران به طور جدي براي دستيابي به اسلحه هاي هسته : جان بولتون مي افزايد
البته ايران : ا خبرنگار پانوراما مي افزايداين مقام آمريکايي در ادامه گفتگويش ب. اي کوشش مي کند

هنوز قادر به ساختن بمب اتمي نيست و درست به همين خاطر بايد بر اين کشور فشار وارد نمود تا از 
  .ادامه فعاليت هايش در اين زمينه دست بردارد

 و ضرب من معتقدم که جمهوري اسالمي ايران، قبل از به پايان رسيدن مهلت: جان بولتون مي گويد
االجل سي و يکم اکتبر، پروتکل الحاقي را به امضاء خواهد رساند، هر چند که گذاردن امضاء به زير اين 
معاهده، نبايد به هيچوجه به عنوان چشم پوشي ايران از ادامه برنامه هاي هسته اي اش تلقي شود 

  .ي کاهش نخواهد يافتو بنابراين، اوضاع در عمل تغييري نخواهد کرد و نگراني هاي جامعه جهان
مسئول امنيت داخلي و کنترل تسليحاتي کاخ سفيد در ادامه مي گويد که ما از هم اکنون خود را آماده 
. برخورد با ايران، در صورتي که مقامات اين کشور برنامه تسليحاتي کنوني خود را ترک نکنند، کرده ايم

 سازيم تا همکاري اش با ايران را در زمينه در حال حاضر کوشش ما بر اين است که روسيه را متقاعد
جان بولتون . اتمي متوقف ساخته و قبول کند که خطر عمده اين برنامه، متوجه اين کشور مي باشد

  .مدعي است که تا حدي سياست آمريکا در اين زمينه نيز موفق بوده است
هسته اي ايران، تفاوت خوشبختانه، در رابطه با برنامه هاي : اين شخصيت آمريکايي مي افزايد

در . محسوسي در سياست اروپا و آمريکا ديده نمي شود و اين مساله خود باعث دلگرمي است
البته حمله نظامي به ايران، بهترين راه براي متوقف ساختن برنامه هاي : خاتمه، جان بولتون مي گويد

ر در حال حاضر در دستور هسته اي اين کشور نيست و گزينه ديپلماتيک و محاصره سياسي اين کشو
  .کار ما قرار دارد

 
  'چرا ايران به انرژی هسته ای نياز دارد؟'

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه  -بي بي سي 
 اکتبر ضمن چاپ مقاله ای در ستون 14سه استاد ايرانی دانشگاه های ايران و آمريکا روز سه شنبه 

در صدد ابطال ادعای ' ايران به انرژی اتمی نياز دارد'تحت عنوان آزاد روزنامه بين المللی هرالد تريبيون 
کسانی بر آمده اند که می گويند ايران به دليل دسترسی به ذخاير عظيم نفتی نيازی به انرژی هسته 

  .ای ندارد
محمد سهيمی استاد شيمی و نفت در دانشگاه جنوب کاليفرنيا در لس آنجلس، پيروز مجتهد زاده 

يای سياسی و ژئوپوليتيک در دانشگاه تربيت مدرس تهران و رئيس بنياد پژوهشی استاد جغراف
در لندن و کاوه افراسيابی استاد علوم سياسی خاور ميانه در دانشگاه چپمن، نويسندگان " يورسويک"

  .اين مقاله هستند
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 به پيش از در ابتدای مقاله آمده است که بايد به ياد داشت که تاريخ فعاليت های هسته ای ايران
 ميالدی طرح 1970انقالب اسالمی و به زمانی بازمی گردد که محمد رضا شاه پهلوی در اواسط دهه 

های خود را داير برای خريداری چندين راکتور اتمی از کشورهای آلمان، فرانسه و آمريکا جهت توليد برق 
کی از شرکت های زيرمجموعه  مگاواتی در بوشهر به ي1200اعالم کرد و قرار داد احداث دو راکتور 

  .زيمنس آلمان واگذار شد
به نوشته نويسندگان مقاله، در آن زمان آمريکا ايران را به توسعه منابع غيرنفتی انرژی تشويق می کرد 

و در يک گزارش تحقيقی از موسسه پژوهشی دانشگاه استانفورد نتيجه گيری شده بود که ايران تا 
  .اوات برق نياز دارد هزار مگ20 به حدود 1990سال 

آمريکا در ماه ژوئيه -پيش نويس نهايی موافقت نامه انرژی هسته ای ايران: "در اين مقاله آمده است
اين موافقت نامه از جمله آمريکا را به صدور .  چندين ماه پيش از انقالب اسالمی امضا شد1978سال 

  ."انيوم در ايران ملزم می ساختمواد و فن آوری هسته ای و کمک به اکتشاف ذخاير طبيعی اور
نويسندگان در بخش بعدی مقاله خود در هرالد تريبيون استدالل می کنند که نياز ايران به برق به علت 

 ميليون نفر برسد، بسيار 100 ميالدی به 2025رشد سريع جمعيت کشور که انتظار می رود تا سال 
  . بيش از ميزان پيش بينی شده است

 فرسوده نفتی ايران که عمدتا به دليل تحريم های آمريکا از سرمايه گذاری خارجی به عالوه صنايع"
 ميليون بشکه نفت 5.5محروم بوده است حتی از رسيدن به ظرفيت قبل از انقالب يعنی توليد روزانه 

 ميدان عمده نفتی کشور نيازمند مرمت و نوسازی است که 60 ميدان از 57همچنين . عاجز مانده است
  ." ميليارد دالر سرمايه گذاری نياز دارد40 سال به 15مدت ظرف 

نويسندگان مقاله هرالد تريبيون همچنين اشاره می کنند که با توجه به اينکه مصرف داخلی نفت ايران 
 ميليون بشکه نفت توليدی ايران در روز بيش از 3.5 درصد رشد کرده است، 280 تاکنون 1979از سال 

 به يک وارد کننده نفت بدل 2010 رسد و اگر اين روند ادامه يابد ايران تا سال پيش به مصرف داخلی می
 درصد درآمد ارزی آن از صادرات نفت تامين می 80اين مساله برای کشوری مانند ايران که . خواهد شد

  .شود، فاجعه بار خواهد بود
رای توليد مقرون به صرفه تر نويسندگان همچنين استدالل کسانی را که پيشنهاد می کنند ايران بايد ب

مطالعه تازه ای توسط دو استاد : "برق به نيروگاه های گازی روی بياورد بی اعتبار دانسته و می نويسند
با هزينه توليد آن به کمک ) و نفت(دانشگاه ام آی تی حاکيست که هزينه توليد برق به وسيله گاز 

 نامطلوب انتشار دی اکسيد کربن يا نياز ايران به حفظ به عالوه بايد آثار. راکتور اتمی قابل قياس است
 سال آينده برای بدل شدن به يکی از تامين کنندگان اصلی گاز مورد نياز 30 يا 20ذخاير گازی خود طی 

  ."اروپا و آسيا را نيز در نظر گرفت
را بايد ايران نويسندگان مقاله هرالد تريبيون همچنين برهان ديگری را نيز مطرح کرده و می گويند چ

ذخاير غيرقابل تجديد نفت و گاز خود را مصرف کند و مانند کشورهای غنی از انرژی مانند آمريکا و روسيه 
  به انرژی قابل تجديد هسته ای روی نياورد؟

البته به عقيده نويسندگان مقاله، راکتور اتمی نيز مشکالت خاص خود را دارد و کمبود مزمن برق در 
اهد کرد، با اين حال می تواند گام مقدماتی مهمی در تنوع بخشيدن به منابع انرژی ايران را حل نخو
  . کشور باشد

متاسفانه، آمريکا و برخی ديگر از متحدان غربی آن کشور به دليل : "در پايان اين مقاله آمده است
ازمانده اند، وحشت از ساخت بمب اتم در ايران، از اذعان به نياز مشروع ايران به انرژی هسته ای ب

درحالی که چنين موضعی برای انجام گفتگويی سازنده با دولت ايران برای منصرف کردن آن از توسعه 
  ."فن آوری هسته ای جهت ساخت بمب ضرورت دارد

 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  برجاگذاشت   آشته و زخمي 7انتحاري به سفارت ترآيه در بغداد   حمله
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه 

  . آشته و زخمي برجا گذاشت7حمله انتحاري يك دستگاه خودرو به ورودي سفارت ترآيه در بغداد 
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، خبرگزاري فرانسه دقايقي پيش از محل سفارت ترآيه در عراق 

  . تن ديگر زخمي شدند6مليات آشته و در اين حمله عامل اين ع: گزارش داد
  .دو نفر از اين شش تن از نگهبانان سفارت بوده اند

اين انفجار آه در محله وزيريه بغداد رخ داد : فرمانده پليس بغداد در اين مورد گفت" عامر سعدي"ژنرال 
  . تن انجاميد7شدن   به آشته و زخمي

چند روز پيش در اعتراض به تصويب اعزام نيروهاي هاي مختلف عراقي از   اين در حالي است آه گروه
شوراي حكومت انتقالي عراق نيز با اين عمل تكيه . هاي متعددي صادر آردند  ترآيه به عراق بيانيه
 پايان پيام. مخالفت آرده است
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

 به دست گرفتن کنترل دو حرم در کربالزد و خوردهاي هواداران دو روحاني شيعه عراقي براي 
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه  - راديو فردا -)بغداد(عليرضا طاهري، مصاحبه با پيمان پژمان 

زد و خوردهاي خونين شامگاه گذشته ميان هوادارن آيت اهللا العظمي علي سيستاني، يکي از برجسته 
 مجروح بر جاي 20حاني جوان و خبرساز عراق، نزديک به ترين مراجع تقليد شيعيان و مقتدا صدر، رو

هواداران مقتدا صدر در درگيري هاي شامگاه گذشته کوشيدند تا کنترل حرم امام حسين و نيز . گذاشت
حرم برادر ناتني او، عباس بن علي را از دست هواداران آيت اهللا سيستاني در کربال بيرون آورند و بر اين 

پيمان پژمان، فرستاده ويژه راديوفردا به عراق، که در کنفرانس . ن مسلط شونددو مکان مقدس شيعيا
خبري مقتدا صدر که چند ساعت پيش تشکيل شد، حضور داشت مي گويد که مقتدا صدر حمله 

هوادارانش به نيروهاي ائتالف در دور و بر کربال براي به دست آوردن پول هاي حرم ها را تکذيب کرد و آن 
وي درباره حکومتي که در آينده قصد . ي ائتالف براي تفرقه انداختن بين شيعيان دانسترا دروغ ها

تشکيل آن را دارد گفت که اگر مردم عراق از وي حمايت بکنند، آن را تشکيل خواهد داد و در حال حاضر، 
 به وي در پاسخ. فقط به دنبال يافتن وزرا هست و در حال مذاکره با گروه هاي مختلف عراقي است

سوالي که از کجا مي داند که مردم از او حمايت مي کنند، گفت که وقتي مردم به خيابان ها بريزند و 
  .تظاهرات مسالمت آميز بکنند، اين موضوع را در خواهيم يافت

 
هاي ياغي شيعه در عراق، از ديد روزنامه هاي آلماني  مشکل جديد نيروهاي ائتالف با سر برآوردن گروه

 زبان
  –1382 مهر 22سه شنبه  - راديو فردا - فرهنگ، بر اساس فرانکفورتر روندشاو، دي ولت و دي پرسهپرويز

  2003 اآتبر 14
 درصد از جمعيت عراق را تشکيل مي دهند، ورورد 60روزنامه فرانکفورتر روندشاو نوشت که شيعيان که 

 رهايي واقعي خود برداشت سربازان آمريکايي به عراق و سقوط صدام حسين را، به عنوان آزادي و
کردند، اما اکنون پس از گذشت کمتر از شش ماه، براي نخستين بار، يک شبه نظامي شيعه در شهر 
صدر، در حومه بغداد با نيروهاي آمريکايي درگير شد که در آن دو سرباز آمريکايي و سه عراقي کشته 

 شيعيان از آمريکا براي رها شدن از فرانکفورتر روندشاو نوشت که از آن سپاسگذاري نخستين. شدند
روزنامه دي پرسه، چاپ اتريش نيز به جنبش . سلطه صدام حسين اکنون ديگر چيزي باقي نمانده است

ت شيعيان اشاره کرد و نوشت که يک گروه تاکنون ناشناخته زير زميني در عراق که خود را با نام مقاوم
ارتش مقدس جهاد امام علي بن ابي طالب معرفي کرده است، اعالم کرد که همه اعضاي شوراي 

ي افزون بر آن، اين گروه همه کساني را که به گونه اي با نيروها. دولت موقت عراق را خواهد کشت
روزنامه دي ولت نيز نوشت که يک روز پس از عمليات . ائتالف همکاري دارند، تهديد به قتل کرده است

انتحاري در هتلي در بغداد که در آن تعدادي از اعضاي شوراي موقت عراق زندگي مي کردند، در بصره 
اين در حالي . دندشيعه نشين نيز، در انفجارهاي پي در پي، چهار سرباز بريتانيايي به شدت زخمي ش

است که يک گروه ناشناس شيعه اعالم موجوديت کرد، و اين نشان مي دهد که پس از سنيان، 
  .شيعيان نيز در عراق خود را براي مقاومت بسيج مي کنند

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

 اختالف بر سر تسليحات اتمي عناصرارشد القاعده در ايران،: بررسي روزنامه هاي سه شنبه آمريكا
  آره شمالي و تمرآز مديريت بازسازي عراق در وزارت دفاع آمريكا

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22سه شنبه ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
نويسد سعد بن الدن، فرزند ارشد اسامه بن الدن، بنيانگذار سازمان تروريستي   ميواشنگتن پست
برد، قردت بيشتري در اداره اين سازمان بدست آورده است و اينک  ايران به سر ميالقاعده که در 

سعد بن الدن و ديگر . شود هاي کليدي اين سازمان در ايران توسط سعد بن الدن گرفته مي تصميم
ها با يک سلول از   ماه مي در رياض در تماس12عناصر ارشد سازمان القاعده پيش از حمله تروريستي 

اين سازمان در رياض حمله تروريستي به يک مجتمع مسکوني خارجيان در اين شهر را از داخل عناصر 
واشنگتن پست به نقل از محافل اطالعاتي در آمريکا و اروپا مي نويسد يک نيروي . ايران رهبري کردند

ن است، از سعد نخبه امنيتي به نام سپاه قدس وفادار به روحانيون حاکم در ايران که از کنترل دولت بيرو
کنند و   ساله تروريست بين المللي و ساير عناصرارشد القاعده درايران حراست مي24بن الدن، پسر 

سيف العدل، . هاي خود در مرز ايران و افغانستان محدود ساخته اند رفت و آمد ها آنها را به داخل پايگاه
ي اين شبکه و احتماال دودوجين عنصر فرمانده عمليات نظامي القاعده، عبداهللا احمد، رئيس امورمال

حضور القاعده در ايران به موضوع بحثي ميان آمريکاو . ها هستند ارشد ديگر القاعده نيز در همين اردوگاه
  . هاي کاهش از حمايت حکومت ايران از تروريسم تبديل شده است عربستان سعودي برسر راه

اختيار بازسازي عراق را در يک واحد جديد وزارت نويسد دولت بوش قصد دارد   ميوال استريت جورنال
دفاع آمريکا در عراق متمرکز کند به نام اداره مديريت طرح، که به عمليات بازسازي عراق سرعت خواهد 

اين واحد جديد، اختيار بازسازي عراق را از چنگ اداره توسعه بين المللي وزارت امورخارجه . بخشيد
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ريت يکي از عظيم ترين برنامه هاي بازسازي آمريکا در يک کشورخارجي را آمريکا بيرون آورده است ومدي
 87 ميليارد دالري آن بخشي از بودجه 20در طول تاريخ اين کشور بر عهده خواهد گرفت که هزينه 

  .ميليارد دالري است که دولت آمريکا از کنگره درخواست کرده است
 

   مهر22: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22به سه شن -بي بي سي 

خبرهای مربوط به بازگشائی نيروگاه اتمی بوشهر که به تصميم دولت روسيه به تعويق افتاد و سفر 
پراهميت رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران و آماده شدن مردم و گروه های مدافع حقوق 

نوبل، در صفحات داخلی و اخبار فرعی بيشتر بشر برای استقبال از شيرين عبادی برنده جايزه صلح 
  . روزنامه های سه شنبه تهران منعکس شده است

 آن را بی کيهان و  جمهوری اسالمیسفر رهبر جمهوری اسالمی به زنجان و استقبالی که روزنامه
  .سابقه خوانده اند در بيشتر روزنامه های سه شنبه تهران در صدر اخبار نشسته است

 آيت اهللا خامنه ای در سخنانی در زنجان گفته است که مردم در انتخابات آينده مجلس نکيهابه نوشته 
  .هم مانند سابق نظر خود را آزادانه اعالم خواهند داشت

اظهار اميدواری رهبر جمهوری اسالمی به حضور مردم در انتخاباتی که اسفند ماه برگزار می شود در 
اله های متعدد خود هشدار داده است که با ادامه سياست  در مق ياس نوزمانی اتفاق می افتد که

های محدود کننده شورای نگهبان و محافظه کاران نبايد در انتظار شرکت گسترده مردم در انتخابات 
  .باشند
 در عنوان های صفحه اول خود از آماده شدن تهران برای استقبال از آفتاب يزد و  ياس نو،شرق

  . صلح نوبل خبر داده اند که غروب سه شنبه به تهران باز می گرددشيرين عبادی، برنده جايزه
 در صدر عنوان های خبری خود از استقبال مردم از شيرين عبادی خبر داده و در مقاله ای نوشته اعتماد

  .که اين تصميم نشان دهنده عزم راسخ جهانيان برای توجه به مسائل حقوق بشر است
قاله های خود با لحن تند و تهديد کننده درباره انتخاب خانم  در سرمکيهان و جمهوری اسالمی

عبادی به عنوان برنده جايزه صلح نوبل نوشته و آن را توهينی به مسلمانان جهان و مردم ايران به 
  . حساب آورده اند که به قصد مقابله با دين اسالم برنامه ريزی شده است

ه سرمايه کم علمی خانم عبادی و کارنامه ای که  نوشته با توجه بجمهوری اسالمیسرمقاله نويس 
هيچ معيار درخشانی در آن نيست، هدف از انتخاب او فراتر از حمايت از اصالحات محتضر در ايران بلکه 

  .عناد و معارضه با اسالم است
 تاکيد شده که انتخاب خانم عبادی برای گستاخی بيشتر عليه  جمهوری اسالمیدر سرمقاله روزنامه

م اسالم صورت گرفته و نشان می دهد که پادوهای داخلی، عوامل خارجی را فريبی داده اند که احکا
  .گويا با اين انتخاب توفانی در ايران برپا خواهد شد

 از زبان گروه های تندرو از دولتمردانی که به ابراز شادمانی از انتخاب خانم جمهوری اسالمیروزنامه 
ه و نوشته که اينها چون بی پروا به حمايت از بازيگران خارجی پرداخته اند عبادی پرداخته اند انتقاد کرد

  .بايد پاسخگو باشند
 در سرمقاله خود با تاکيد بر اينکه هدف از اهدای اين جايزه به خانم عبادی توهين به ملت های کيهان

ه گفته است که مسلمان و بلکه مردم ايران بوده است، نظر محمد خاتمی رييس جمهور را نقل کرده ک
  .اين انتخاب سياسی است

 قدرت های جهانی برای اهانت به کيهانبه نوشته حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در روزنامه 
ملت های مسلمان بايد آسی آه انتخاب می کردند که فاقد شخصيت علمی و يا هويت اجتماعی 

ته و شخصيت علمی قابل توجه برخوردارند درخور توجه باشد، زيرا افرادی آه از هويت اجتماعی برجس
  .به هر خواسته ای تن نمی دهند

 مقاله ای دارد از فاضل ميبدی روحانی اصالح طلب که جايزه صلح نوبل را برگ سبزی بر تاريخ ياس نو
اسالم و ايران ديده است و دو مقاله که در آن به بررسی واکنش های مخالفت آميز محافظه کاران و 

  .آن پرداخته شدهانتقاد از 
 در بررسی واکنش های محافظه کاران در برابر اهدای جايزه صلح نوبل به  ياس نوجعفرگالبی در مقاله

شيرين عبادی از آنها پرسيده مردم چطور چنين کم لطفی هائی را به افتخار بزرگ و کم سابقه ای 
  .گی عبور خواهند کردهضم خواهند کرد و از کنار اوج گيری پرستيژ بين المللی خود به ساد

 پرسيده آيا مجموع رويدادهای اخير ثابت نمی کند که زمان ساليق برخی از آقايان ياس نونويسنده 
  . واقعا گذشته است
به ارزيابی واکنش » جايزه مسئله دار نوبل آدمکش«  با عنوان طعنه آميز  آفتاب يزدطنزنويس روزنامه

  .ر مقابل انتخاب برنده جايزه صلح نوبل پرداخته استهای رسانه های تحت تسلط محافظه کاران د
 با اشاره به واکنش راديو و تلويزيون  آفتاب يزدبه نوشته محمد حسن روان بخش در ستون طنز

جمهوری اسالمی به خبر انتخاب شيرين عبادی نوشته مهم ترين اتفاق جهان در روزهای گذشته 
  .  هست البته که کسی به جايزه صلح نوبل توجه نداردبرگزاری چهارمين جشنواره سيما بود و تا اين

 سفر رييس سازمان بين المللی انرژی اتمی را به تهران که بعد از انتقادهای مقام های شرقروزنامه 
مختلف از وی و قطعنامه شورای حکام، روز پنجشنه صورت می پذيرد سفری پر اهميت است که آينده 

  .المللی را تعيين خواهد کردروابط ايران با اين سازمان بين 
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روزنامه های مختلف سه شنبه از پاسخ تند رييس جمهور به خبرنگار يکی از روزنامه ها خبر داده اند که 
در جريان مصاحبه وی درباره نقش مجلس در تصميم گيری پيرامون اختالفات ايران و آژانس بين المللی 

  .انرژی اتمی اتفاق افتاده است
 با ابراز تعجب از رييس جمهوری که مطرح کردن نظريه گفتگوی تمدن ها بود آفتاب يزد سردبير روزنامه

  .پرسيده که چطور اجازه نمی دهد خبرنگاری حتی به خطا سئوالی را مطرح کند و از کوره به در می رود
  به خبرنگاران گفته است که در روند تصميم گيری درباره پروتکل آفتاب يزدمحمد خاتمی به نوشته

  .الحاقی هنوز نوبت به مجلس نرسيده است
 اين پاسخ را ناکافی ديده و خطاب به رييس جمهور که گفته ما می  آفتاب يزدنويسنده يادداشت

خواهيم مانند اروپا و آمريکا عمل کنيم يادآور شده که در آن کشورها مجلس در جريان جزئيات مسائل 
  .روند تصميم گيری کنار گذاشتمهم کشور قرار دارند و نمی توان آنها را از 

 در مقاله ای با اشاره به برخورد رييس جمهور با خبرنگاری که بر سئوال خود درباره نقش مجلس اعتماد
در تصميم گيری ها اصرار می کرد، آن را نشانه رنگ باختن آرامش شش ساله آقای خاتمی دانسته 

  .است
هور در مقابل سئوال يک خبرنگار در روزهای  بی طاقت رييس جماعتمادبه نوشته آسيه امينی در 

پرالتهابی اتفاق می افتد که مسائل مختلفی مانند پروتکل الحاقی، حقوق بشر، افزايش روحيه 
  .نيهليستی و آنارشيسم در جوان به اوج رسيده است

 در گزارشی خبر داده است که روسيه بازگشائی نيروگاه بوشهر را برای يک سال عقب انداخت شرق
 تاکيد کرد که اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی مدارکی درباره فعاليت های هسته ای ايران ارائه دهد و

  .حاضر است برنامه ساخت راکتورها را برای هميشه متوقف کند
 از تصميم تازه مسکو به عنوان نشانه ای از تغيير سياست های کرملين ياد کرده و نوشته که به شرق

ا که بر اساس منافع آن کشور اتخاذ می شود پس از حمله نظامی نيروهای تحت ويژه اين سياست ه
  .رهبری آمريکا به افغانستان ديگرگونی پذيرفته است

پايان ماه عسل اروس ها و « از دور تازه روابط ايران و روسيه به عنوان شرقسيامک بهبودی گزارشگر 
  .راز و نشيبی با هم داشته اندياد برده است که در طول تاريخ روابط پر ف» پارسيان

در حالی که اعضای خانواده عباس عبدی روزنامه نگار زندانی تحصن خود را در برابر دفتر سازمان ملل در 
 از زبان وکيل عبدی که روز دوشنبه به ديدار وی در زندان موفق شده است  ياس نوتهران آغاز کرده اند

  .سخنی بگويمنوشته فعال نمی توانم درباره وضع وی هيچ 
 مذهبی با اشاره به رفتارهائی که با فعاالن – محمد بسته نگار از چهره های ملی  ياس نوبه نوشته

سياسی در زندان ها صورت می گيرد گفته است اعتراف ها و مصاحبه هائی که در زندان شکل گيرد 
  .ارزش خود را از دست داده و از نظر همگان بی اعتبار است

اعدام افسانه نوروزی که به دستور رييس قوه قضاييه صورت پذيرفته است در صدر توقف اجرای حکم 
 جای گرفته که متن نامه او را به آيت اهللا شاهرودی چاپ کرده که در آن بر بی شرقاخبار روزنامه 

  .گناهی خود و خستگی اش از زندان تاکيد شده است
ه در آن اشاره شده که ماجرای افسانه نوروزی  مقاله ای از عمادالدين باقی را به چاپ رسانده کشرق

که بسياری معتقدند مستحق مجازات نيست و برای دفاع از خود در برابر تجاوز مردی دست به قتل زده 
است دليلی ديگر در اختيار مخالفان مجازات اعدام قرار می دهد که آن را تصميمی بی بازگشت می 

  .دانند
 به دنبال نوشتن مقاله ای در مخالفت با مجازات اعدام از سوی عماد الدين باقی چهار سال پيش و

  .دادگاه به مخالفت با احکام الهی و اسالمی متهم شد و سه سالی را در زندان گذراند
  
  

  گوناگون
  

  اين بار ابزاري براي ستيز با اسالم  ; جايزه نوبل 
  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22 سه شنبه -روزنامه جمهوري اسالمي 

از پديده هائي است آه به دليل اسير شدن در دستان سران قدرتهاي استكباري به , جايزه صلح نوبل 
آريل شارون , آافي است به نام جنايتكاراني از قبيل مناخيم بگين . سرنوشت شومي دچار شده است 

زه صلح رژيم غاصب و خون آشام صهيونيستي در فهرست دريافت آنندگان جاي, و اسحاق رابين سران 
به , اين جايزه , اين بار . نوبل توجه آنيد و بدون نياز به هيچ توضيح ديگري به اين واقعيت تلخ پي ببريد 

 ساله متولد همدان داراي ليسانس قضائي و سابقه وابستگي به دربار شاه و رئيس 56شيرين عبادي 
دنبال پيروزي انقالب اسالمي از  به 1358دادگاه هاي شهرستان تهران در رژيم فاسد پهلوي آه در سال 

وي در طول دو دهه گذشته عليه .  بازنشسته شد تعلق گرفته است 1363اين سمت عزل و در سال 
احكام اسالم و نظام جمهوري اسالمي فعاليت آرد و به همين دليل جايزه صلح نوبل اينبار به ابزاري 

ته جايزه ادبي نوبل به نجيب محفوظ مصري همانگونه آه در دهه گذش, براي ستيز با اسالم تبديل شد 
آنچه در اين مطلب مي خوانيد شايد بتواند دليل . به دليل ترويج افكار الئيك عليه اسالم تعلق گرفت 

  . تعلق گرفتن جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي را توضيح دهد
  ارتباط با بنيادهاي ضد انقالبي ايرانيان خارج از آشور 
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به علت تفكرات اومانيستي و ضد , رانيان ضد انقالب آه در خارج از آشور سكنا دارند اآثر گروه هاي اي
اعم از گروه هاي چپ و (اين طيف . ديدگاه هاي غربي را براي حل مسايل خود برگزيده اند, ديني 

مسايل زنان را يكي از مواضع مناسب تشخيص , براي مقابله با نظام و آرمان هاي اسالمي آن ) راست 
وجود صدها انجمن و بنياد مسايل زنان و چاپ نزديك به هزار عنوان . اده و در اين زمينه تالش مي آنندد

  . از جمله داليل اهميت اين موضوع نزد اين گروه است , آتاب در اين زمينه توسط اين طيف 
داده اند و در اين اين گروه ها ارتباط با داخل آشور را مهم ترين وسيله دوام و تبليغ نظرات خود تشخيص 

به (از مهم ترين عوامل ارتباطي اين افراد و گروه ها » شيرين عبادي « . زمينه بيش از پيش مي آوشند
  . است آه در اينجا به آن ها اشاره مي گردد) ويژه در حوزه مسايل زنان 

  بنياد پژوهش هاي زنان ايران 
بنياد پژوهش « . در آمريكاست » هاي زنان ايران بنياد پژوهش « , » عبادي « مهم ترين بنياد مرتبط با 

  . است » گلناز امين الجوردي «  تاسيس گرديده و مسوول آن 1368در سال » ها 
اين بنياد هر سال آنفرانس هاي مختلفي برگزار مي آند آه مهم ترين آن ها سمينارهاي بين المللي 

يكي از . نيز به سمينارهاي آن دعوت گرديده اندآن است و از سمينار چهارم افراد فعال جريان از ايران 
سمينار هفتم . بود » شيرين عبادي « ,  از ايران 1375ميهمانان مدعو سمينار هفتم بنياد در خرداد ماه 

شيرين « عنوان سخنراني . اختصاص داشت » زن ايراني و حقوق بشر « بنياد در اين سال به موضوع 
در اين . بود» زن ايراني و حقوق بشر « اتل آمريكا برگزار گرديد نيز در اين سمينار آه در سي» عبادي 

شيرين عبادي به مقايسه قانون اساسي جمهوري اسالمي با قوانين حقوق بشر جهاني , سخنراني 
  : پرداخته و چنين مي گويد 

 هر آنچه آليه حقوق بشر را از زنان سلب نموده و اصوال, مواد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران « 
من به عنوان يك زن و . تماما نقض حقوق بشر است , در قانون اساسي جمهوري اسالمي مدون شده 

  » . گريه مي آنم , هر وقت قانون اساسي را مي خوانم , يك حقوقدان 
« مسوول بنياد پژوهش ها و » گلناز امين الجوردي « روابط نزديكي با , عالوه بر اين » شيرين عبادي « 

  . از مسووالن بنياد و از فيلم سازان مطرح ضد انقالب دارد» له ندايي جمي
  انجمن بين المللي قلم 

اين . است » انجمن بين المللي قلم « در خارج از آشور » شيرين عبادي « يكي ديگر از مراآز مرتبط با 
ي سنديكاي طاغوتي واقع شده و با ديگر گروه ها و افراد داخل آشور باالخص اعضا» سوئد « انجمن در 

 نويسنده عليه جمهوري 134آه از جمله آن ها مي توان به امضا آنندگان نامه ضد انقالبي (نويسندگان 
 به دعوت اين انجمن 1376از تاريخ يك تا دهم آذر ماه » عبادي « . ارتباط دارد) اسالمي اشاره آرد

وي در . سخناني ايراد آرد» ايران نويسندگان زندان در « سفري به سوئد انجام داد و تحت عنوان 
جهان شما دشت هاي سرسبزي دارد آه درخت آزادي « : خطاب به غربي ها گفت , سخنراني خود 

چنان در آن ريشه دوانده است آه از هيچ طوفاني صدمه نميخورد و نيز هيچ جباري نميتواند آنرا قطع 
قاطي از جهانتان بياباني است داغ و تفته آه اما دريغ و درد آه ن« : و سپس درباره ايران گفت » آند 

بادهاي سوزان استبداد امكان رشد به هيچ بوته و نهالي نمي دهند و در عوض اطاقك هاي زشتي را با 
  » . خود به ارمغان آورده اند آه اسارتگاه بهترين و شجاع ترين فرزندان شما نويسندگان است 

  بنياد مطالعات ايران 
اشرف پهلوي » ام الفساد « به سرپرستي » مطالعات ايران « ا بنياد ضد انقالبي ب» شيرين عبادي « 
وي در يكي از سخنراني هاي خود در دانشگاه جرج . در آمريكا ارتباط دارد) خواهر شاه معدوم (

 ضمن مقايسه وضعيت حقوقي زنان در قوانين اسالم و 1375واشنگتن به دعوت اين بنياد در تير ماه 
. به شدت به اسالم تاخته و آن را ارتجاعي توصيف آرده است ,  هاي جهاني حقوق بشر آنوانسيون

متن آامل اين مقاله را بدون اشاره به خصوصيات و جايگاه آن به چاپ رسانده » جامعه سالم « نشريه 
  . است 

  بنياد فرهنگ ايران 
وي به دعوت بنياد . است » عبادي شيرين « در فرانسه از ديگر مرتبطين دايمي » بنياد فرهنگ ايران « 

 سفري به فرانسه آرد و سخنراني بسيار طوالني و قابل تاملي در مورد وضعيت 1376در فروردين ماه 
اين سخنراني مورد استقبال . پاريس انجام داد» آندره مالرو « حقوقي زنان ايراني در مرآز فرهنگي 

ه نامه آيهان لندن آه وابسته به سلطنت طلب ها و هفت, بسيار زياد نشريات ضد انقالب قرار گرفت 
ست متن آامل آنرا همراه باتجليل از شيرين عبادي به چاپ رساند و تعدادي ديگر از نشريات ضد 

  . انقالبي خارج از آشور نيز قسمت هائي از آنرا چاپ آردند
انجمن زنان « , » ن سوئد انجمن ايرانيا« با گروه ها و سازمان هايي چون , شيرين عبادي عالوه بر اين 

نشريات ضد انقالبي و بخش فارسي راديو » راديو صداي ايران لوس آنجلس « , » ايراني لوس آنجلس 
ارتباط دارد و ... بخش فارسي راديو رژيم صهيونيستي و, بخش فارسي راديو فرانسه , سي . بي . بي 

  . با دست اندرآاران اين مراآز و رسانه ها جلساتي دارد
  زمان صهيونيستي ديده بان حقوق بشر سا

آه او نماينده داخلي اين سازمان در امور ايران » شيرين عبادي « يكي ديگر از سازمان هاي مرتبط با 
مرآز اين . است ( » ديده بان حقوق بشر «  صهيونيستي Humam right watch) سازمان , مي باشد 

مسول اين سازمان . شهرها و آشورهاي دنيا داردسازمان در نيويورك است و شعبه هاي مختلفي در 
است آه ايراني االصل و متولد اصفهان ) الهه شريف پور(» الهه هيكس « در امور خاورميانه و ايران 
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در سال . ازدواج و فاميل خود را به هيكس تبديل نمود» آاليفرنيا « وي با يك آمريكايي ساآن . است 
هران فارغ التحصيل شده و تا زمان مهاجرت به آاليفرنياي آمريكا در  از دانشكده حقوق دانشگاه ت1361
«  مسئول سازمان 1372وي از سال .  آارشناس دفتر مطالعات وزارت امور خارجه بوده است 1366سال 

داراي , الهه هيكس . در امور ايران است و سفرهاي زيادي به ايران آرده است » ديده بان حقوق بشر 
ني با نويسندگان معاند داخلي باالخص اعضاي سنديكاي منحله نويسندگان است و ارتباطات فراوا

زمينه حيات , همواره قصد دارد با ايجاد بلوا و جوسازي از طريق راديوهاي بيگانه و مجامع حقوق بشر 
  . مجدد سنديكاي مذآور را ايجاد نمايد

 به 1374 او بعد از سفري در سال .داراي عناد فراواني با نظام مقدس جمهوري اسالمي است , وي 
شيرين « در بازگشت , ايران و سفر به شهرهايي چون تهران و اصفهان و مالقات با برخي از افراد 

 1375در نتيجه جايزه سال . معرفي آرد » سازمان ديده بان حقوق بشر « را براي تقدير به » عبادي 
و !! ن سال به خاطر خدمت فراوان به حقوق بشراين سازمان و همچنين لوح تقدير آن در آبان ماه اي

« مقاالت . به وي تعلق گرفت , فعاليت هاي مناسب مطبوعاتي به خصوص در زمينه حقوق آودك 
از مهم ترين داليل دريافت اين لوح » جامعه سالم « در زمينه هاي مختلف در نشريه » شيرين عبادي 

 سال هاي قبل به فعاالن گروه هاي ضد انقالبي ايرانيان اين جايزه در. تقدير و جايزه اعالم شده است 
اهدا شده بود آه ...) و» مينا اسدي « , » علي اصغر حاج سيد جوادي « افرادي چون (خارج از آشور 

  . نشانگر تالش بين المللي در جهت مطرح نمودن افراد و گروه هاي معاند نظام است 
 سمت نماينده داخلي اين سازمان در امور ايران منصوب بعد از دريافت جايزه به» شيرين عبادي « 

« در حاشيه مراسم اعطاي جايزه در آمريكا در مصاحبه اي با روزنامه » شيرين عبادي « . گرديده است 
, فعاليت هاي خود را اقداماتي عليه نظام و فعاليت هاي جاري آن در ايران دانسته » واشنگتن پست 
  : چنين مي گويد 

اميدوارم آاري آه مي آنم چيزي را تغيير . مبارزه مي آنم , من عليه آنچه در ايران مي گذرد امروز « 
با من نه بر مبناي آن چه حكومت ايران آرده .... نمي توانستم آار آنم , اگر اين اميد را نداشتم . دهد

  » .  هزار ساله ما رفتار آنيد6بلكه مطابق با تمدن , است 
, » آميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل « وه بر اين با سازمان هايي چون عال» شيرين عبادي « 
ارتباط داشته و اين سازمان ها در ادعاهاي خود براي اثبات نقض حقوق ... و» سازمان عفو بين الملل « 

  . بشر در جمهوري اسالمي به اين فرد و نوشته هاي وي استناد مي آنند
  فعاليت ها و ارتباطات داخلي 

اين ارتباط در حدي است آه . دارد» شيرين عبادي « ارتباط نزديكي با » انجمن همبستگي زنان « 
شيرين عبادي « به مجلس و مراآز ديگر توسط » انجمن همبستگي « بسياري از طرح هاي پيشنهادي 

 انجمن «چشم داشت فراواني به سو استفاده از اعتبار و امكانات » شيرين عبادي « . تهيه مي شود» 
  . در جهت اهداف خود دارد» همبستگي زنان 

وي با مجامع علمي آشور و دانشگاه ها در ارتباط است و با تدريس در دانشگاه هايي چون دانشكده 
. به تربيت شاگرد براي مقاصد خود مشغول مي باشد .... و, دانشكده معماري , حقوق دانشگاه تهران 

داتوري و قرار گرفتن در جمع هيات مديره آانون وآال براي خود يك  در تالش بود با آاندي1376در سال 
وي از همان ابتدا و بعد از آن نيز با نامه پراآني . مرآز قدرت ديگر اختيار آند آه صالحيت وي رد گرديد

در بعضي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي داراي » عبادي « . هاي فراوان به اين مساله اعتراض نمود
  . ن ذي نفوذ مي باشدرابطي

» سزا « . مي باشد» سزا « , در آنها مسووليت دارد » شيرين عبادي « از ديگر سازمان هايي آه 
است آه در داخل آشور بطور مخفيانه فعاليت مي آند و در واقع ارگان » سازمان زنان ايراني « مخفف 

چاپ » زنان « نشريه . به شمار مي آيدمستقر در آمريكا » بنياد پژوهش هاي زنان ايران « و زير شاخه 
. عضويت دارند» سزا « اآثر زنان فعال جريان فمينيسم در . است » سزا « تهران به منزله ارگان 

  . جلسات آن به صورت منظم برگزار گرديده و داراي نشريه داخلي مي باشد
  نظام اسالمي و قانون اساسي 

, و مقاالت خود به قوانين جمهوري اسالمي تاخته در بسياري از سخنراني ها » شيرين عبادي « 
  . سعي در تخطئه آردن آنها دارد

قوانين , با مقايسه قوانين مدني ايران با آيات قرآن » جامعه سالم « وي در مقاله اي در نشريه 
جمهوري اسالمي و قوانين آن را مخالف حق حيات زنان مي , جمهوري اسالمي را ضد زن اعالم آرده 

   !داند
در جايي ديگر با جسارت و بي شرمي تمام قوانين دوران شاه ملعون را بسيار مترقي تر از » عبادي « 

در زمان شاه ما قوانين بسيار مترقي تر « : چنين مي نويسند , قوانين فعلي جمهوري اسالمي دانسته 
  » از االن داشتيم 

در فرانسه اين گفته هاي خود را » ايران فرهنگ « وي در يك سخنراني در جمع اعضاي بنياد ضد انقالب 
ظلم به « : تكرار و در انتها در يك جمله در مورد نظام جمهوري اسالمي چنين نتيجه گيري آرده است 

  » . ما زنها در بعد از انقالب اسالمي شروع شد
به نام به چيزي « : وي مساله تهاجم فرهنگي را نيز دستاويز سرآوب مردم دانسته و چنين مي نويسد 

  » . اين واژه بدون معنا دستاويزي شده است براي سرآوب مردم . تهاجم فرهنگي اعتقاد ندارم 
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 به همراه 1377در فروردين ماه » ممنوعيت استفاده ابزاري از تصاوير زنان « وي بعد از تصويب قانون 
 جلوگيري از چاپ عكس  نفر ديگر در نامه اي سرگشاده مخالفت خود را با اين قانون ابراز داشت و182

  . هاي مبتذل زنان در مطبوعات را لطمه به حيثيت زن ايراني دانست 
در ميان نشريات بين المللي و نشريات ايرانيان ضد انقالب داراي جايگاه ويژه اي » شيرين عبادي « 

است و اين نشريات از سخنان و مقاالت وي براي اثبات ضد زن بودن قوانين اسالمي و جمهوري 
از » زنان ايراني بر ضد روحانيت « طي مقاله » لوموند ديپلماتيك « نشريه . اسالمي استفاده مي آنند

به عنوان چهره افشا آننده جمهوري اسالمي و وزنه اي براي رويارويي با صاحبان » شيرين عبادي « 
ترآيه در » ت جمهوري« و روزنامه صهيونيستي ! ديدگاه هاي واپس گرا و تاريك انديش نام مي برد

نشريات ضد انقالبي ايرانيان خارج از آشور . بسياري از مطالب او را تكرار مي آند, مقاالت مختلف خود 
از اين آه , به عنوان سخناني افشاگرانه نام برده » عبادي « از مقاالت , با نقل قول فراوان از او 

  . ن آند ابراز تعجب مي آنندجمهوري اسالمي نمي تواند وي را ساآت و يا از دانشگاه بيرو
از ديگر فعاليت هاي وي عليه نظام امضاي ورق پاره هايي بر ضد نظام مقدس جمهوري اسالمي است 

 نويسنده عليه جمهوري اسالمي و نامه اي در 134آه از مهم ترين آن ها مي توان به امضاي نامه 
  . اشاره آردمرتبط با بنيادهاي ضد انقالبي » سعيدي سيرجاني « حمايت از 

ضمن استفاده از , وي در حال حاضر با توجه به فضاي سياسي آشور بر حجم فعاليت هاي خود افزوده 
منابع مالي و امكانات تبليغي برخي سازمان هاي دولتي و نشريات و روزنامه هاي وابسته عالوه بر 

» « ات مديره آانون وآال هي« درصدد دستيابي به جايگاه قانوني از قبيل , سعي در مطرح نمودن خود 
  . و ارتباط با مراآز فرهنگي و برخي از مسولين نظام است » رياست دانشگاه 

 شيرين عبادي وآالت 78 و غائله آوي دانشگاه در تير ماه 77بعد از قتل هاي زنجيره اي در آذر ماه 
 عهده گرفت و بعد از جريان خانواده مقتولين قتل ها و عزت ابراهيم نژاد مقتول حادثه آوي دانشگاه را بر

امير « موسوم به نوارسازان آه شيرين عبادي و محسن رهامي با بازيچه قرار دادن عنصري مانند 
اين دو , آوشيدند جريان سازي رواني عليه ارآان نظام را وارد مرحله جديدي آنند » فرشاد ابراهيمي 

ه حبس و انفصال از شغل وآالت محكوم نفر با حكم قضايي بازداشت و بعد از رسيدگي به پرونده ب
 تالش آرد تا به عضويت هيات مديره آانون وآال درآيد 1380شيرين عبادي يك بار ديگر در سال . گرديدند 

  . آه توسط دادگاه انتظامي قضات رد صالحيت شد
اري به از پديده هائي است آه به دليل گرفتار شدن در دستان سران قدرتهاي استكب, جايزه صلح نوبل 

به اين واقعيت تلخ با قرار گرفتن نام جنايتكاراني همچون مناخيم . سرنوشت شومي دچار شده است 
سران رژيم خون آشام صهيونيستي در فهرست دريافت آنندگان , آريل شارون و اسحاق رابين , بگين 

  جايزه صلح نوبل ميتوان پي برد 
مرتبط بودن با گروه ها و مراآز ضد انقالب و , پهلوي به دليل وابستگي به دربار فاسد , شيرين عبادي 

  جايزه صلح نوبل را دريافت آرده است , سلطنت طلب خارج از آشور و دشمني عليه احكام اسالم 
  هستند » شيرين عبادي « گردانندگان بنياد نوبل به دنبال بهره برداري سياسي از 

  
  )يادداشت روز(است »شارون«اين آاله گشاد اليق سر

  2003 اآتبر 14  –1382 مهر 22 سه شنبه - روزنامه آيهان –حسين شريعتمداري 
بدون آمترين ترديدي مي توان گفت آه هدف از اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي، اهانت 

به ملت هاي مسلمان و مخصوصًا مردم ايران بوده است و اين پروژه جديد، بعد از ناآامي آمريكا و 
 در مقابله با ايران اسالمي و به منظور انتقام از ايران و ايرانيان، طراحي شده و آليد خورده متحدانش

  .است
به يقين، برخي از مدعيان اصالحات، از اين برداشت آه با واقعيت هاي غيرقابل انكار همراه است، بر 

رائه پاسخي منطقي و مي آشوبند و ابرو در هم مي آشند و مانند هميشه، بي آنكه خود را ملزم به ا
 آنگونه آه مقامات -مستند بدانند، آيهان را به باد ناسزا خواهند گرفت، چرا آه آنان، اعطاي اين جايزه را

 دميدن روحي تازه به آالبد از رمق افتاده اصالحات تلقي مي آنند و -آمريكايي و اروپايي ادعا آرده اند
 فقط آمترين عالقه اي به آنان ندارد، بلكه آنها را نيز متأسفانه از اين نكته غافلند آه غرب وحشي نه

بنابراين، نبايد به دستمالي دل . مانند ساير مسلمانان دلسوز و ايران دوست، دشمن خود مي داند
  .خوش آنند و پس از آنكه قيصريه اي را در آتش ديدند، به خود آيند و انگشت حسرت به دندان گيرند

 آينه توز ايران اسالمي از اهداي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي استقبال دشمنان تابلودار و
تعجب آور نيست چرا آه آنان به عنوان دشمن، از هر پروژه اي عليه اسالم و انقالب و مردم ايران 

حمايت مي آنند، ولي ذوق زدگي ساده انديشانه آساني آه به اسالم و ميهن اسالمي خود دل 
جب آور، بلكه تأسف برانگيز است، مخصوصًا، پيام تبريك وزير محترم ارشاد و ابراز بسته اند، نه فقط تع

خرسندي سخنگوي دولت به مناسبت اعطاي اين جايزه، اگر ساده انديشانه نباشد، به يقين، خطاي 
فاحشي است آه تنها، آم اطالعي آنان و تأثير جو آاذب و مصنوعي رسانه هاي غربي مي تواند علت 

  . بزرگ تلقي شوداين خطاي
 به چند نكته -هرچند گذرا-و اما درباره اين ماجرا و توطئه اي آه در پس آن نهفته است، اشاره اي 

  ضروري است؛
 2003اعالم آرد آه جايزه صلح نوبل سال » نوبل« آميته نروژي - اآتبر10 -شهريورماه18 روز جمعه -1

  . اعطاء آرده است- وآيل دادگستري-رانيميالدي را به خانم شيرين عبادي، يك زن حقوقدان اي
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رئيس آميته پنج نفره نوبل در توضيح علت اين انتخاب گفت؛ خانم شيرين عبادي » اوله دانبولد ميرس«
از سوي ديگر، . براي دفاع از حقوق بشر و مردم ساالري در آشورش مبارزات گسترده اي داشته است

اعطاي اين «ت صادر گرديد، ابراز اميدواري شده است آه در بيانيه آميته صلح نوبل آه به همين مناسب
جايزه به همه مبارزان حقوق بشر و مردم ساالري در ايران آه نياز به حمايت و الهام دارند، براي مبارزه 

  !».در اين راه انگيزه بدهد
زه اي  آه معلوم نيست منابع رسمي خبري و سياسي در آشورمان با چه انگي-در بخشي از اين بيانيه

 دفاع و حمايت شيرين عبادي از بهائيت مورد -از ترجمه و اعالم آن براي افكار عمومي خودداري آرده اند
شيرين عبادي تمايل و توانايي خود را براي همكاري با «تقدير قرار گرفته و تأآيد شده است آه 

تهديدهاي فراوان عليه نمايندگان گروه هاي سكوالر و همچنين مذهبي به اثبات رسانيده و علي رغم 
  ...و! »جان خود، همچنان به مبارزه ادامه داده است

اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي با استقبال گسترده مقامات سياسي آمريكا، رژيم 
صهيونيستي، اتحاديه اروپا و ذوق زدگي گروهها وجريانات ضدانقالب فراري روبرو گرديد و هر يك از آنها، 

راز خوشنودي از اين انتخاب، جمهوري اسالمي ايران را به خاطر نقض حقوق بشر و ناديده ضمن اب
گرفتن قوانين و ضوابط بين المللي مورد سرزنش قرار داده و ابراز اميدواري آردند اعطاي جايزه صلح نوبل 

آت آنيد، ما اگر شما حر«به خانم شيرين عبادي، حامل اين پيام به مخالفان نظام در ايران باشد آه 
  !»حاضريم از شما حمايت آنيم

جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا آه نه فقط در جهان اسالم، بلكه در ميان بسياري از مردم آزاده اروپا و 
آمريكا به جالد مردم مظلوم و بي گناه شهرت يافته و قتل عام و خونريزي او طي دوسال اخير، نفرت 

 با صدور بيانيه اي ضمن ابراز خوشحالي از اختصاص جايزه صلح عمومي جهانيان را در پي داشته است،
من قاطعانه از خواست مردم ايران براي آزادي و دموآراسي حمايت «نوبل به شيرين عبادي اعالم آرد؛ 

آمريكا در انتظار روزي است آه ايران آزاد به الگوي مداراگري در خاورميانه و سراسر جهان ... مي آنم و
  !»تبديل شود

نكات فوق آه فقط اندآي از انبوه اخبار و گزارش هاي مشابه ديگر است، به وضوح نشان مي دهد آه 
دشمنان تابلودار و شناخته شده ايران اسالمي، صهيونيست هاي وحشي، گروههاي تروريست، فرقه 

جاسوس بهائيت و همه آساني آه دستهايي آلوده به خون مردم بي گناه و آيسه هاي انباشته از 
ثروت غارت شده ملت هاي مظلوم دارند، اوًال؛ از اين انتخاب به شدت ابراز شادماني و ذوق زدگي مي 

آنند، ثانيًا؛ ضمن متهم آردن ايران اسالمي به نقض حقوق بشر، اعطاي اين جايزه را زمينه اي براي 
  ...مقابله با جمهوري اسالمي ايران و انگيزه بخشيدن به مخالفان نظام مي دانند و

اآنون بايد پرسيد آه آدام انسان آزاده، ميهن دوست و دلسوز براي مردم مي تواند از اعطاي اين جايزه 
ابراز خرسندي آند؟ و آدام ايراني هوشمند در ساختگي بودن اين جنجال و هدف اصلي اعطاي اين 

  جايزه آه اهانت به ايران و ايرانيان است آمترين ترديدي روا مي دارد؟
ست گفته شود همانگونه آه يك آشف علمي يا اختراع مفيد، با استقبال عمومي روبرو مي  ممكن ا-2

شود و حتي قدرت هاي استعماري و ديكتاتورها نيز حداقل براي حفظ ظاهر از آن حمايت مي آنند، 
نيز از اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين ... استقبال مقامات سياسي آمريكا، رژيم صهيونيستي و

در اين باره بايد گفت؛ برخالف اآتشافات علمي واختراعات و يا ارائه ! بادي، يك پديده طبيعي استع
نظريات علمي و تحقيقي آه همه صاحبنظران و آارشناسان براي تشخيص و اعالم نظر درباره آن، مالك 

وضوع مواج و يك م» صلح طلبي«و پديده » صلح«ها و معيارهاي يكسان و تعريف شده اي دارند، مقوله 
پرنوسان است و اعالم نظر درباره صلح طلب بودن افراد، بستگي به سليقه، ديدگاه و گرايش سياسي 

، »شيمي«، »فيزيك«دقيقًا به همين علت است آه از ميان جوايز پنجگانه نوبل، يعني . داوران دارد
راض ها و مناقشات فراوان ، همواره جايزه صلح نوبل با اعت»صلح«و » ادبيات«، »فيزيولوژي و پزشكي«

روبرو بوده و هست و هميشه اين جايزه براساس گرايش سياسي خاص داوران آميته صلح نوبل آه 
اغلب از صهيونيست هاي نام و نشان دار هستند، به آساني اعطاء گرديده آه با گرايش سياسي 

  .حاآم بر اين آميته همخواني و انطباق داشته اند
به علت آشف واآنش » ايوان پاولوف«به خاطر آشف باسيل بيماري سل، » ت آخروبر«به عنوان مثال، 

به خاطر تحقيقاتش درباره ماهيت پيوند » الينس پالينگ«هاي شرطي و تحقيق درباره غدد گوارشي، 
برنده جايزه نوبل پزشكي، فيزيولوژي و شيمي شده اند و براي تشخيص اين صالحيت ها ... شيميايي و

هاي مشخصي وجود دارند آه نزد همه صاحبنظران يكسان است، اگر چه در اين زمينه ها معيار و مالك 
  ...نيز آميته نوبل به دخالت گرايش هاي سياسي متهم است

به بيان ديگر، خانم . و اما، در اعطاي جايزه صلح نوبل هيچيك از اين معيارهاي تعريف شده وجود ندارد
و تحقيق علمي برنده جايزه صلح نوبل نشده است، بلكه آميته شيرين عبادي به خاطر ارائه يك آاوش 

 و با - آه يك گرايش شناخته شده صهيونيستي است-نروژي نوبل با در نظرگرفتن سليقه سياسي خود
تكيه بر مالحظات مورد توجه قدرت هاي حاآم بر اين آميته، جايزه صلح نوبل را به خانم عبادي داده 

 علت اعطاي اين جايزه به خانم عبادي، بايد گرايش سياسي آميته نوبل را بنابراين در پي گيري. است
  .در نظر گرفت و نه، شايستگي خانم شيرين عبادي را

 مروري گذرا به فهرست آساني آه بعد از پايان جنگ جهاني دوم و در طول پنجاه و چند سال اخير -3
جايزه صلح نوبل را دريافت آرده اند، به يعني بعد از تشكيل رژيم صهيونيستي و غيرقانوني اسرائيل 

وضوح و بدون آمترين ابهامي نشان مي دهد آه از نگاه آميته نوبل، غالبًا و در اآثر موارد آساني 
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طرفدار صلح تلقي شده اند آه اوًال حاآميت بي قيد و شرط نظام سرمايه داري غرب را پذيرفته باشند، 
ديخواه و استقالل طلب مخالفت ورزيده باشند و ثالثًا؛ جنايات ثانيًا؛ با جهان اسالم و جنبش هاي آزا

رژيم ! و قانوني! وحشيانه رژيم صهيونيستي را تأييد آرده و اين وحشي گري ها را حق طبيعي
  .صهيونيستي، براي مقابله با مردم فلسطين و ساير ملت هاي مسلمان تلقي آنند

از به ذهن آاوشگر و بررسي دقيق داشته باشد و اين واقعيت، نكته پيچيده اي نيست آه درك آن ني
موضوع پنهان و پشت پرده اي هم نيست آه فهم آن، فقط با دسترسي به اسناد سّري و محرمانه 

اين واقعيت تلخ و شرم آور را تنها با نگاهي گذرا به فهرست دريافت آنندگان جايزه . امكان پذير باشد
يار تعجب آور است آه برخي از دوستان، چشم خويش را بر صلح نوبل، به آساني مي توان ديد، و بس

  .اين واقعيت بسته اند
 جيمي آارتر، رئيس جمهور اسبق آمريكا آه دستور قتل عام مردم مظلوم ايران در جريان انقالب -4

اسالمي از جانب او به شاه معدوم ابالغ شده بود و به اعتراف مقامات آمريكايي، جنگ تحميلي عراق 
يران با حمايت مستقيم و همه جانبه آمريكا و اسرائيل در دوران رياست جمهوري او صورت پذيرفته عليه ا

بود، بعد از آن همه جنگ افروزي و خونريزي، جايزه صلح نوبل را دريافت آرد تا جنايات او به حساب تالش 
  .براي صلح نوشته شود

ت مبارزه مي آرد به عنوان يك تروريست ياسرعرفات، رهبر ساف، مادام آه عليه اشغالگران صهيونيس
، ننگ تسليم در برابر رژيم صهيونيستي را »اسلو«معرفي مي گرديد ولي بعد از آنكه در نشست پنهان 

  !پذيرفت و مبارزان فلسطيني را به صهيونيست ها فروخت، به او جايزه صلح نوبل دادند
  

جمال عبدالناصر با اسرائيل مبارزه مي آرد، انور سادات رئيس جمهور معدوم مصر، هنگامي آه در آنار 
منطقه را دارد ولي بعد از سازش ! يك جنگ طلب معرفي مي گرديد آه قصد بر هم زدن آرامش و ثبات

و همراهي با سياست هاي اشغالگرانه رژيم صهيونيستي، نه فقط لقب مرد » آمپ ديويد«ذلت آور 
ح و ثبات تالش مي آند معرفي گرديد، بلكه جايزه آه براي صل! و به عنوان مبارزي شجاع! صلح گرفت

  !صلح نوبل را هم به او هديه آردند
اسحاق رابين، نخست وزير معدوم رژيم صهيونيستي، مناخيم بگين نخست وزير اسبق رژيم وحشي 

اسرائيل از جمله آساني هستند آه علي رغم جنايات بي شمار و هولناك در فلسطين اشغالي و 
يات تروريستي عليه زن و مرد و آودك بي گناه فلسطيني، به عنوان تالش آنندگان انجام دهها عمل

  .براي برقراري صلح، جايزه صلح نوبل را دريافت آرده اند
يك صهيونيست معروف » االي ويسل« آميته نوبل، جايزه صلح نوبل را به -1365 -1986در سال 

مني شديد با مسلمانان و مخصوصًا مردم آه به دش» ويسل«اعطاي اين جايزه به . آمريكايي داد
فلسطين شناخته مي شد و از حاميان سينه چاك رژيم صهيونيستي بود مانند بسياري از موارد ديگر آه 
جايزه صلح نوبل به اينگونه افراد داده شده بود، مخالفت گسترده آزاديخواهان و شخصيت هاي برجسته 

جالب آنكه در آن . ميشه، اين اعتراض ها به جايي نرسيدجهاني را به دنبال داشت ولي باز هم مثل ه
هنگام سفارت جمهوري اسالمي ايران در نروژ با ارسال نامه اي به آميته صلح نوبل به اين اقدام 

  .خودداري ورزيد» االي ويسل«اعتراض آرد و سفير آشورمان از حضور در مراسم اعطاي جايزه به 
و از سياستمداران آهنه آار آمريكا، آه به خاطر حمايت هاي هنري آيسينجر، صهيونيست آمريكايي 

معروف بود، از جمله » سايه موشه دايان«بي چون و چرا و گسترده اش از رژيم صهيونيستي به 
برندگان باصطالح جايزه صلح نوبل است، اعطاي اين جايزه به آيسينجر به اندازه اي غيرمنطقي و به دور 

اعطاي جايزه صلح نوبل به «مورخ شهير آمريكايي در اين باره اعالم آرد » وماگرهنري آ«از انتظار بود آه 
آيسينجر از روي گمراهي است و به نظر من ناديده گرفتن نقش آيسينجر در جنگ ويتنام، يعني رفتاري 
آه نه فقط غيرقانوني بلكه عميقًا وحشيانه و خالف اصول اخالقي بوده است، باعث مي شود آه دست 

ه اينگونه جنگ ها مجاز جلوه داده شود گويا آميته صلح نوبل مي خواهد آه ما اين اقدامات را زدن ب
نمي دانست آه اعطاي جايزه صلح » آوماگر«ظاهرًا . »تأييد آنيم و عامالن آن را به فراموشي بسپاريم

  .نوبل به آيسينجر دقيقًا با هدف مجاز جلوه دادن همين وحشيگري ها صورت پذيرفته بود
 همزمان با اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، يكي از دست اندرآاران آميته نوبل در پاسخ به -5

اين سؤال آه طي چند ماه اخير در محافل نزديك به اين آميته، سخن از اعطاي جايزه صلح نوبل به 
لفت با روابط پاپ، رهبر آاتوليك هاي جهان در ميان بود، گفت؛ مخالفت پاپ با همجنس بازي، مخا

 را عصباني - بخوانيد اعضاي آميته نوبل-جنسي قبل از ازدواج و اعتراض او به سقط جنين، مردم نروژ
  !آرده بود و اين ناخشنودي مانع از اعطاي جايزه صلح نوبل به پاپ بوده است

مريكا به در همين حال، برخي از صاحبنظران اروپايي تأآيد آرده اند آه مخالفت شديد پاپ با حمله آ
  .عراق نيز در محروم شدن وي از دريافت اين جايزه نقش مؤثري داشته است

 در اعطاي جايزه نوبل ادبي نيز گرايش شديد صهيونيستي و نظام سرمايه داري غرب به وضوح ديده -6
مي شود و نگاهي به ليست دريافت آنندگان جايزه نوبل ادبي نشان مي دهد آه تاآنون اين جايزه به 

  . يك از نويسندگان مخالف بلوك سرمايه داري غرب و مخالفان رژيم صهيونيستي داده نشده استهيچ
يك داستان نويس گمنام مصري بود و غير از مصري ها و عده اي اندك از افراد در » نجيب محفوظ«

اما، . آشورهاي عربي او را نمي شناختند و اساسًا در شمار نويسندگان مطرح به حساب نمي آمد
به حمايت از آمپ ديويد روي آورد و در نوشته هاي خود، مقابله با مردم » نجيب محفوظ«نگامي آه ه
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فلسطين را حق اسرائيل قلمداد آرده و از آشورهاي عربي خواست آه دست از حمايت فلسطيني ها 
  . را نصيب او آردند1988بردارند، جايزه نوبل ادبي سال 

از سوئد دو نويسنده يهودي گمنام و طرفدار صهيونيست » ساشنلي «از اسرائيل و » ساموئل ژوزف«
 سال داشت به اتفاق جايزه نوبل ادبي سال 75 سال و ديگري 78اين دونويسنده آه يكي . ها بودند

صاحبنظران و منتقدان ادبي، از اعطاي جايزه به اين دو يهودي صهيونيست به .  را دريافت آردند1966
ه آثار آنها را غير از دفاع از رژيم صهيونيستي و مظلوم نمايي درباره آنها، شدت شگفت زده شدند، چرا آ

  ...داراي هيچ ويژگي برجسته و درخور توجهي نمي دانستند و
 و اآنون با توجه به نكات فوق آه اسناد غيرقابل انكار است و با در نظر گرفتن تأآيد آميته صلح نوبل -7

 آه برخالف تبليغات مغرضانه و بعضًا ساده -ي به نفع بهائيتبر حمايت و فعاليت خانم شيرين عباد
لوحانه انجمن حجتيه، نه فقط يك مذهب جديد نيست، بلكه يك حزب سياسي وابسته به رژيم 

يديعوت « به اولين مصاحبه اختصاصي خانم شيرين عبادي با روزنامه اسرائيلي -صهيونيستي است
  توجه آنيد؛» آهارنوت

خلبان اسرائيلي به » رون آراد« مصاحبه قول مي دهد آه در حد توان خود براي يافتن خانم عبادي در اين
من به «و در پاسخ به سؤالي درباره يهوديان جاسوس و زنداني در شيراز مي گويد ! اين آشور آمك آند

  ...و! »عنوان يك زن مسلمان ايراني از اين ماجرا شرمنده و متأثر شدم
نوبل به مبارزات پي گير خانم عبادي براي حقوق بشر و مخصوصًا دفاع از زنان و  در بيانيه آميته صلح -8

آودآان اشاره شده و در چند جاي بيانيه روي آن تأآيد ورزيده اند و سؤال اين است آه آدام مبارزات؟ و 
  ...در حمايت از حقوق آدام زنان و آودآان؟

گناه بر اثر بمباران هوايي شهرها، موشك پراني آيا در جريان جنگ تحميلي، دهها هزار آودك و زن بي 
  به مناطق مسكوني و ترورها و انفجارها، به خاك و خون آشيده نشدند؟ آيا فقط يك نمونه

 از مخالفت خانم شيرين عبادي با اين جنايات هولناك را مي توان - تأآيد مي شود آه فقط يك نمونه-
 گناه آه با بمب ها و موشك هاي اهدايي آمريكا و اتحاديه آدرس داد؟ مگر آن آودآان و زنان مظلوم و بي

اروپا و حمايت و پشتيباني رژيم صهيونيستي از صدام، قتل عام مي شدند، زن و آودك ايراني نبودند؟ 
مگر دانش آموزان دبستاني و دبيرستاني آه در محل مدرسه خود آماج بمب و موشك قرار گرفته و 

ر آيسه هاي پالستيكي جمع آوري و به خاك سپرده مي شد، آودك اجساد قطعه قطعه شده آنها د
از او ياد مي آنند، » بانوي صلح«ايراني نبودند؟ خانم شيرين عبادي آه برخي از روزنامه ها با عنوان 

  !آدام جمله، نامه، بيانيه و يا اعتراض به اين ددمنشي ها داشته است؟
انم عبادي، همنوا و همصدا با تبليغات رژيم بعثي عراق و البته به گواهي اسناد موجود، در آن هنگام خ

رسانه هاي آمريكايي و اسرائيلي، جمهوري اسالمي ايران را متهم به اعزام اجباري دانش آموزان به 
جبهه هاي نبرد مي آرد و از اين طريق مي آوشيد در آينه توزي آمريكا، اسرائيل و رژيم عراق عليه 

  . سهمي داشته باشدزنان و آودآان هموطن خود
آيا هم اآنون و همه روزه تعداد فراواني از زنان و آودآان فلسطيني از سوي رژيم صهيونيستي قتل عام 
نمي شوند؟ و آيا خانه هاي محقر آنها با گلوله هاي توپ و تانك بر سر ساآنانشان خراب نمي گردد؟ آيا 

ر اعتراض به اين جنايات وحشيانه لب تر آرده تاآنون اين خانم برنده جايزه صلح نوبل، حتي يك آلمه د
همين حاال نيز اگر جرأت دارد، عليه اين وحشي گري ها موضع بگيرد و جالدان صهيونيستي را ! است؟

  و اگر اندآي شجاعت و جسارت دارد! آه مانند او جايزه صلح نوبل گرفته اند، محكوم آند
 از حقوق زنان و آودآان فلسطيني دفاع آند و -ده اند آنگونه آه صهيونيست ها در بيانيه خود ادعا آر-

 حق آنها - براساس آنوانسيون حقوق بشر-خروج اشغالگران از سرزمين آباء و اجدادي مردم فلسطين را
  !معرفي آند

 اشرف پهلوي، خواهر بدآاره و بي حيثيت شاه معدوم را همه مي شناسند و مي دانند آه يكي از -9
تا . فسادآشيدن دختران و زنان اين مرزوبوم و آلوده آردن آنها به موادمخدر بوده استانبوه جنايات او به 

جائي آه در محافل خارجي از اشرف پهلوي به عنوان بزرگترين قاچاقچي موادمخدر در منطقه ياد مي 
ايات آردند و از ماجراي تجارت آودآان معصوم اين مرزوبوم، مخصوصًا دختران و زنان جوان آه يكي از جن

  .فراوان او بوده است، خبر دارند
اآنون بايد پرسيد چه آساني با اشرف پهلوي همكاري نزديك داشتند؟ و بعد از فرار او به خارج از آشور 

با او از نزديك همراهي و ! »مرآز مطالعات ايران«و ادامه همان فعاليت هاي شرم آور، در پوشش 
يد مورد تقدير و تمجيد قرار گيرند؟ و يا آنكه به جرم دخالت در همكاري داشته اند؟ آيا اينگونه افراد، با

جناياتي نظير آلوده آردن زنان و آودآان و جوانان اين مرزوبوم به فساد و موادمخدر، بايستي تحت 
  !تعقيب بوده و يا حداقل، از آنچه آرده اند شرمنده و سرافكنده باشند؟

 در حد و اندازه اي نمي داند آه يادداشت امروز آيهان را نگارنده اين سطور، خانم شيرين عبادي را-10
به وي اختصاص دهد و اساسًا پرداختن بيشتر به هويت ايشان را حداقل در حال حاضر، چندان ضروري 

تشخيص نمي دهد ولي در پاسخ به اين سؤال آه چرا از ميان افراد ديگري با خصوصيات آم و بيش 
را براي اعطاي جايزه سياسي صلح نوبل برگزيده اند، بايد گفت با نظير خانم شيرين عبادي، ايشان 

توجه به آنچه آه شرح آن گذشت، هدف اصلي و غيرقابل ترديد آميته صلح نوبل از انتخاب ايشان، 
اهانت به ملت هاي مسلمان و مخصوصًا ايران و ايرانيان بوده است و براي اين منظور، اوًال؛ بايد آسي 

، فاقد شخصيت علمي و يا هويت اجتماعي در خور توجه باشد، زيرا افرادي آه از آه انتخاب مي شود
 صرفنظر از گرايش سياسي و -هويت اجتماعي برجسته و شخصيت علمي قابل توجه برخوردارند
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 به هر خواسته اي تن نمي دهند و آسان و بي دردسر در خدمت اهداف اعطاآنندگان -اجتماعي آنان
  .گيرنداين جايزه قرار نمي 

آميته صلح نوبل در پي آن بوده و هست آه الگوي زنان برجسته و صاحب نظر و مسلمان ايراني را در 
اذهان جهانيان، وارونه جلوه دهد و از اين طريق، مانع از الگوشدن آنان براي ساير ملت هاي مسلمان 

از ايران و ايرانيان به خاطر وغيرمسلمان جهان شود و از سوي ديگر با ارائه اين الگوي مخدوش و وارونه 
  ...ايستادگي و مقاومت آنان در برابر زورگويي هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي انتقام بگيرد و

و اما، آيا با توجه به نكات فوق شرم آور نيست آه آساني آگاهانه و افرادي از روي غفلت و بي خبري 
اشند؟ چرا آه فقط برخورداري از اندآي غيرت آتش بيار اين توطئه مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي ب
» شارون«اين آاله گشاد فقط شايسته سر . ديني و ميهني اجازه همراهي با اين پروژه را نمي دهد

است و به يقين مردم شريف و انقالبي ايران اسالمي دست اندرآاران اين توطئه را رسواتر و پشيمان تر 
  .دي متوجه اين سوءاستفاده شوداميد است خانم عبا.از پيش خواهند آرد

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23 چهار شنبه -روزنامه اعتماد 
 نيستند و   قبيح  چندان ، آارهايي  و غارت  و شهر سوزان  و خونريزي  خون  از اعراب  بعضي ، از ديدگاه البته
   هارون  جنازه انديشيد هرگاه  مي سيار دارد و صدام ب  جلوه  در چشمشان  هم  الرشيد واقعي هارون

 و   او بسازد در چشم  براي  باشكوهي  بغداد ببرد و آرامگاه  دهد و به  انتقال الرشيد را از مشهد مقدس
 زياد نبود و صرفنظر از   چندان  عراق ، زيرا آثار تاريخي  است  رسانده  انجام  را به  آار بزرگي  عراقيان ذهن
 فاقد  ، عراق  آسري  و تاق  در سامره  مهمي  چندان  نه  برج  العبيد و بقاياي  و تل  آيش هاي ابهخر

 بغداد   او به  اسكلت  استخوان  چند تكه الرشيد و حتي  هارون اما اگر جنازه.  بود  جهانگردي هاي جاذبه
   يك  قلمداد آند و هم  عراق  تاريخي  افتخارات  خود را تجديد آننده توانست  مي  هم شد، صدام  مي منتقل
 نيز در  ها و مراسمي  جشنواره  هر سال  وجود آورد آه  به  خارجي  گردشگران  براي  پرجاذبه  تاريخي مكان

  . ارضا گردد  عراق  مردم  غرور ملي آنجا برپا شود و در ضمن
 و در   پوسيده  اسكلت  نتوانست ر هم آخ  الرشيد آه  هارون  جاي  بعد، به  سالهاي  در طول  حسين صدام

   سراغ  دهد، به  انتقال  عراق  وجود دارد به  رضوي  قدس  در قبر او در آستان  را آه  خاآهايي حقيقت
 را بر سر زبانها   ياد آنها ايجاد آرد و نامشان  به  و تمثال  و دهها يادبود و آتيبه  آشور رفت امپراتوران
 بكشند و در  پال  با آشور باني  دادن  دست  از خود او در حال  يادمان داد تصويري دستور   و حتي انداخت
  . آنند  بغداد نصب  بزرگ هاي  از شاهراه يكي
،   حسين  ملك  رضايت  جلب  داد براي  فرمان  بود آه  اين  رساند و آن  انجام  به  هم  آار خير خوبي البته

 را   دوم  فيصل  و ملك  اول  غازي ، ملك  اول  فيصل  ملك ، يعني  فقيد عراق  پادشاه  سه ، مقبره  اردن پادشاه
   آنها، از خاطره  و داخل  در بيرون  چراغهايي  آردند و با نصب  را رنگ  مقبره  آن  و جارو و داخل  و آب مرمت
   حيثيت  هتك  بود، رفع ه شد  آنها تامين  سلسله  در زمان  عراق  استقالل  صدام  قول  به  آه  پادشاهي سه
  .گرديد
   در يكي  ورود او برگزار شد آه  مناسبت  به  شام  بود، چند ميهماني  در ايران  صدام  آه  روزي  سه در طي
   هم شاه.  او اجرا آردند  را براي  ايران  محلي هاي  و هنر رقص  فرهنگ  وزارت  زن ، هنرمندان  مجالس از آن
 وزير،   هويدا، نخست  آه  ضيافت در آن.  داد  ترتيب  نياوران  در آاخ  عراقي  هيات  براي ناهار  ميهماني يك

 سر ميز   اعزامي  هيات  و اعضاي  و صدام  ايراني  از سياستمداران يي  و عده ، وزير امور خارجه خلعتبري
آنيد،   مي در از آردها حمايت ق  اين شما آه«:   گفت  شاه  با لبخند به ناهار حاضر بودند، سر ميز، صدام

 » وجود آورند؟  به  مشكل  خودتان  براي آنيد روزي فكر نمي
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