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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  
  وارد سياست نخواهم شد: شيرين عبادی

  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه  -بي بي سي  
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که قصد ندارد وارد 

  .مت شود و دليل اين امر را نيز ماندن در ميان مردم عنوان کردسياست و يا حکو
  .او سه شنبه شب وارد تهران شد و مورد استقبال هزاران ايرانی قرار گرفت

 خبرنگار ايرانی -خانم عبادی در اين گفتگو در مورد امکان پذيرش مسئوليت در پرونده زهرا کاظمی 
 گفت که هنوز در -می هنگام بازداشت در تهران کشته شد کانادايی که به تائيد مقامات جمهوری اسال

  .اين مورد تصميمی نگرفته است و پس از بررسی های الزم در اين زمينه تصميم خواهد گرفت
 اکتبر در محل کانون مدافعان حقوق بشر 15وی همچنين در يک نشست خبری که روز چهارشنبه 
 از وی به وجود آمده، وی در پی وارد شدن به حوزه تشکيل شده بود، گفت که با وجود موج حمايتی که

  . سياست و کسب مقام نيست
  .خانم عبادی قول داد که فعاليت خود را در جهت دستيابی به آزادی و دمکراسی در کشورش ادامه دهد

وی اکنون . خانم عبادی گفت که بردن جايزه نوبل صلح وظيفه سنگينی به دوش وی گذاشته است
  .  ثابت کند که شايستگی دريافت اين جايزه را داشته است- ولو به خودش -که بايد احساس می کند 

از اين رو او قول داد که فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر و سازمان غيردولتی که وی در 
  . گسترش خواهد داد- يعنی کانون مدافعان حقوق بشر-تاسيسش نقش داشته

  .کانون به عهده گرفتن وکالت متهمان سياسی استيکی از فعاليت های اصلی اين 
خانم عبادی بار ديگر گفت که اميدوار است هر چه زودتر زندانيان مطبوعاتی و سياسی در ايران آزاد 

  .شوند
او گفت که اولويت کار وی اين است که برای عمل کردن به پيمان های مربوط به حقوق بشر که ايران 

  .ولت فشار بياوردهم آنها را امضا کرده، به د
حمايت گسترده ای که در پی اعطای جايزه نوبل به خانم عبادی برای وی به وجود آمده، از جمله حضور 

هزاران تن برای استقبال از وی در فرودگاه مهر آباد تهران، به حدس و گمان هايی دامن زده بود که 
ری خود تاکيد کرد که چنين ممکن است او بخواهد وارد عرصه سياست شود، ولی وی در نشست خب

  .تصميمی ندارد
اين وکيل و استاد دانشگاه گفت که دفاع از حقوق بشر بايد از خارج از حکومت انجام شود، زيرا اين 

  .حکومت ها هستند که حقوق بشر را زير پا می گذارند
ين کار وی گفت که کار مدافعان حقوق بشر سخن گفتن از سوی کسانی است که سخنگويی ندارند و ا

  .نمی تواند از موضع قدرت انجام شود
روزنامه های . اعطای جايزه نوبل به خانم عبادی به کشمکش های سياسی در ايران دامن زده است

  . وابسته به جناح راست اعطای اين جايزه را بخشی از توطئه خارجی عليه ايران قلمداد کرده اند
 جمهور ايران، شادمان شدند که گفت اعطای اين جايزه اين روزنامه ها با اظهارات محمد خاتمی، رييس

  .به شيرين عبادی سياسی بوده و اصوال جايزه صلح نوبل مهم نيست
با نزديک شدن به انتخابات مجلس، بعيد به نظر می رسد که اين همگرايی ظاهری بين رييس جمهور 

  .اصالح طلبان کمکی بکنداصالح طلب و محافظه کاران، بتواند به بهبود آينده نه چندان روشن 
  

 بقيه اخبار در رابطه با استقبال از خانم شيرين عبادي را در بخش ويژه اين مجموعه بخوانيد
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  خالصه مهمترين اخبار جهان
  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه 

آميز  ير امور خارجه انگليس روز گذشته با بيان اينكه خواهان حل مسالمتجك استرا وز:خبرگزاري فارس
  .اي ايران است، اقدام نظامي عليه ايران را منتفي ندانست بست درباه برنامه هسته بن

در پارلمان اين آشور در » جك استرا«از لندن، » پرس آسوسيشن«به گزارش خبرگزاري انگليسي 
المللي انرژي اتمي همكاري نكند، آيا اقدام نظامي عليه  ان با آژانس بينپاسخ به اين پرسش آه اگر اير

  » .وفصل شود آميز حل اميدواريم آه اين موضوع بطور صلح«: گيرد، گفت اين آشور صورت مي
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دبير آل ناتو امروز حمله انتحاري به سفارت ترآيه در عراق را بشدت محكوم و تصريح » جرج رابرتسون«*
خيز  ثبات ساختن هرچه بيشتر اين آشور نفت ام تالشي از سوي تروريستها براي بيآرد آه اين اقد

  . است 
اي اعالم آرد آه رابرتسون قويا حمله  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروآسل، ناتو با انتشار بيانيه

  . آند تروريستي به سفارت ترآيه در بغداد را محكوم مي
  
آينده است آه با پيشي گرفتن از اياالت متحده و ژاپن به بزرگترين اتحاديه اروپايي ابرقدرت بزرگ * 

  . گذاري در چين تبديل خواهد شد شريك تجاري و نيروي سرمايه
به گزارش روزنامه انگليسي تلگراف در گزارش خط مشي استراتژيك پكن آه روز دوشنبه اين هفته 

واحد اروپايي قدرتمندي آه از دالر پيشي منتشر شده تاآيد شده است اتحاديه اروپايي با معرفي ارز 
گرفته و حرآت به سوي اتخاذ سياست خارجي، دفاعي و اتحاد قضايي در حال تغيير دادن دور نماي 

  . آينده جهان است
  
ها   خود به مشتريان بالقوه اين تانك72هاي روسي تي  اي را براي فروش تانك هاي گسترده يمن تالش* 

  . تدر آفريقا آغاز آرده اس
گويند يمن در زمينه فعاليت اين آشور به عنوان واسطه  ايست نيوزالين منابع نظامي مي به گزارش ميدل

 روسيه با مسكو به اتفاق نظر دست يافته و بر اين اساس قرار است به نيابت از 72هاي تي فروش تانك
 از روسيه اقدام 72اي تي ه چند آشور آفريقايي از جمله اتيوپي، جبيوتي و سودان نسبت به خريد تانك

  . آند
  
بخش اعظم آشورهاي عربي از ارايه گزارشات جامع در مورد معامالت تسليحات خود به سازمان ملل * 

  . متحد سرباز زدند
 تمامي آشورهاي عضو اتحاديه عرب به استثناي اردن و لبنان به درخواست World Tribuneبه گزارش 

اردن خريدهاي تسليحاتي .  پاسخ ندادند2002د تسليحاتي سال سازمان ملل متحد براي امضاي معاه
 نداشته  خود را به اطالع سازمان ملل متحد رساند در حالي آه لبنان اعالم آرد هيچ معامله تسليحاتي

  . است
  
هاي  هاي مبارز فلسطيني در رفح يكي از گروه در پي ادعاي تخريب سه تونل زيرزميني متعلق به گروه* 

ها در منازل آن  يونيست ادعا آرد آن دسته از فلسطينياني آه اجازه دهند ورودي تونلتندروي صه
  . آنند گشوده شود، ماهيانه هزار دالر پاداش دريافت مي

هاي مبارز فلسطيني  هايي آه با گروه  روز گذشته ادعا آرد خانوادهIsrael National Newsسايت 
ها از  آنند آه در صورت تخريب منازل آن ر پاداش دريافت ميآنند نه تنها ماهيانه هزار دال همكاري مي

  . آند سوي ارتش رژيم صهيونيستي، تشكيالت خودگردان فلسطين براي آنان اقامتگاه جديدي تامين مي
  
به گزارش خبرگزاري رويتر يوري فدوتوف معاون وزير امور خارجه روسيه ديروز در گفتگو با خبرگزاري * 

خواستار گنجاندن مواردي اضافي اما مهم در قطعنامه پيشنهادي جديد آمريكا در اينترفكس گفت مسكو 
  . مورد عراق است 

موضع ما بستگي به آمادگي پيشنهاد : فدوتوف در مورد موضع روسيه در قبال قطعنامه جديد گفت
  . دهنده اين قطعنامه براي توجه به نظرات ما و گنجاندن اين نظرات در قطعنامه جديد دارد

  
دولت اردن روز گذشته با انعقاد توافقنامه با نيروهاي ائتالفي تحت رهبري آمريكا در عراق متعهد به * 

  . نيروي پليس عراق در اين آشور شد32000آموزش 
در جلسه روز گذشته آابينه اردن توافقنامه منعقده بين وزارت ) پترا(به گزارش خبرگزاي رسمي اردن 
هزار عضو نيروي پليس 32 نيروهاي ائتالفي مستقر در عراق براي آموزش امنيت عمومي اردن و مديريت

  . عراق توسط اردن به تائيد نهايي رسيد
  
هاي خود براي توسعه و توليد نوعي موشك  هاي آمريكا به تالش روسيه اعالم آرد به رغم مخالفت* 

  .  ادامه خواهد داد ست،سطح به سطح آه مسكو در حال رايزني براي عرضه آنها به ايران و سوريه ا
ايست نيوزالين وزارت دفاع روسيه قصد دارد طرح توسعه موشك آوتاه برد اسكندر را  به گزارش ميدل

 با سوخت جامداست بردي در حدود SS26اين موشك آه در واقع نمونه آامل تري از موشك . تكميل آند
  .  توليد شده استPAC-3شكي چون هاي دفاعي مو  آيلومتر دارد و با هدف بالاثر آردن سيستم280

  
آار امريكن انترپرايز،  ريچارد پرل از اعضاي سابق شوراي مشورتي پنتاگون و عضو موسسه نئومحافظه*

  . سوريه را به حمله نظامي تهديد آرد
هاي اشغالي به خاورميانه  به گزارش سايت موسسه امريكن انترپرايز، پرل آه براي ديدار از سرزمين

در صورتي آه متوقف آردن حمايت دمشق از : ها گفت است، در جمع گروهي از اسراييلي سفر آرده 
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هاي فلسطيني راهي جز حمله نظامي به سوريه باقي نگذارد، احتمال دارد ارتش آمريكا به اين  گروه
  . آشور حمله آند

  
همچون برخي از آشورهاي عربي مخالف روي آار آمدن آشوري «: وزير امور خارجه عراق گفت*

  » .جمهوري اسالمي ايران در عراق هستند
در واشنگتن سخنراني » بروآينز«در سميناري غيرعلني آه در مرآز مطالعاتي » هوشيار زيباري«

متن آامل سخنان وي را دريافت آرده و در شماره امروز خود به » الوطن«آرد و روزنامه سعودي  مي
ربي با روي آار آمدن حكومتي مانند جمهوري اسالمي چاپ رساند، تاآيد آرد آه برخي از آشورهاي ع

  . ايران در عراق از طريق برگزاري انتخابات يا توسل به راههاي ديگر، مخالف هستند
  
مقتدا صدر از نيروهاي ائتالفي خواست تا جدول زمان بندي دقيقي را براي عقب نشيني خود از عراق *

  . تعيين آنند
 180نجف، مقتدا صدر امروز در يك آنفرانس مطبوعاتي در شهر نجف دربه گزارش خبرگزاري فرانسه از 

به نيروهاي ائتالفي توصيه مي آنم آه قبل از هرچيز يك جدول زمان « :آيلومتري جنوب بغداد گفت
  » .بندي براي عقب نشيني خود از عراق تعيين آنند

  
محكوميت اسراييل براي ساخت آمريكا روز گذشته قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل را در خصوص * 

  . حصار به اصطالح امنيتي در نوار غزه وتو آرد
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از سازمان ملل، وتوي آمريكا در پي آن صورت گرفت آه اين آشور 

نويسي جايگزين از آليه گروهها در خاورميانه خواست براي برچيدن گروههايي آه آنها را  در پيش
نويس قطعنامه محكوميت اسراييل را ارائه آرد آن را   همكاري آنند اما سوريه آه پيش د،تروريست نامي
  . به راي گذاشت

  
االوسط امروز از اتخاذ تدابير شديد امنيتي در بغداد و شهرهاي مختلف عراق در پي  ق روزنامه الشر*

  . افشاي طرحهاي حمله گسترده به نيروهاي آمريكايي و حاميانشان خبر داد
پرسي براي رياست جمهوري صدام  به نوشته اين روزنامه، همزمان با فرارسيدن سالروز برگزاري همه

هايي مبني بر حمله  هايي بر ديوارها و پخش اعالميه رييس جمهور مخلوع عراق و يافت شدن پيام
ي شديدي گسترده به نيروهاي آمريكايي و حاميانشان، بغداد و ديگر شهرهاي عراق شاهد تدابير امنيت

  . است
  
معاون وزير دفاع و يكي از تندروهاي دولت آمريكا، همسو با ديگر مقامهاي آمريكايي » داگالس فيث«* 

  . هاي شيمايي متهم آرد هاي ساخت سالح زني عليه سوريه، اين آشور را به داشتن برنامه در اتهام
آه در شماره امروز اين روزنامه به چاپ لندن » الشرق االوسط«اي اختصاصي با روزنامه  فيث در مصاحبه
هاي آشتار جمعي  هايي براي دستيابي به سالح ها برنامه روشن است آه سوري«: چاپ رسيد، گفت

  » .هاي شيميايي بسيار شناخته شده است هاي اين آشور براي گسترش سالح دارند و برنامه
  
دروهاي ديپلماتهاي آمريكايي در منابع امنيتي فلسطين امروز از انفجار بمب در نزديكي ستون خو*

  . شمال نوار غزه خبر دادند آه بر اثر آن دست آم سه نفر آشته شدند
 صبح هنگامي آه اين آاروان در 10:00به گزارش خبرگزاري فرانسه از شهر غزه، اين انفجار در ساعت 

  . در حال حرآت بود، روي داد» ارز«در نزديكي مرز » بيت حانون«منطقه 
  
نيم ميليارد دالر براي بازسازي عراق اختصاص خواهد  و امروز اعالم آرد آه سال آينده ميالدي يكژاپن * 
  . داد

از اعضاي ارشد » ياسو فوآودا«نيم ميليارد دالري آه توسط  و به گزارش خبرگزاري رويتر از توآيو، يك
  . اص خواهد يافتهاي برق، آموزش، آب و بهداشت اختص پارلمان اعالم شده براي آمك در زمينه

  
هاي راهبردي  گردهمايي همكاري«اي  روزنامه صهيونيستي هاآرتص امروز از برگزاري نشست دوره* 

با محوريت عراق و ايران در اواخر ماه جاري ميالدي ) گروه نظامي سياسي مشترك(» آمريكا و اسراييل
  . خبر داد

باثبات آردن رژيم جديد عراق و جلوگيري از هاي  اين گفتگوها عمدتا بر تالش«: اين روزنامه مدعي شد
  » .اي متمرآز است تالشهاي ايران براي دستيابي به توانايي سالحهاي هسته

  
جانبه ميان جمهوري آذربايجان،  سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان تصويب موافقتنامه سه*

  . قزاقستان و روسيه را فاقد وجاهت قانوني دانست
هر گونه اقدام براي تغيير رژيم «: ي وزارت امور خارجه، حميدرضا آصفي تاآيد آردبه گزارش روابط عموم

تصويب موافقتنامه . حقوقي موجود درياي خزر بايد با توافق همه آشورهاي ساحلي دريا صورت پذيرد
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 فصل مسائل  و  شدن موضوع و تاخير در روند حل  مزبور مغاير با اصل اتفاق آراء بوده و موجب پيچيده
  » .خواهد بود

  
اي شوراي انتقالي عراق حمله روز گذشته به سفارت ترآيه در بغداد را  رييس دوره» اياد عالوي«* 

  . محكوم آرد
به گزارش خبرگزاري فرانسه از آنكارا، عالوي در حاشيه نشست سازمان آنفرانس اسالمي در مالزي، 

 و آن را تجاوز به يك آشور همسايه و حمله به سفارت ترآيه در بغداد را اقدامي تروريستي خواند
  /. انتهاي پيام. دوست توصيف آرد

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
   درباره پرونده زهرا آاظمي، خالف قانون است  90عدم اجازه قرائت گزارش آميسيون اصل : دادفر

  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه 
ود در خصوص پرونده زهرا آاظمي را به هيات ريسه محمد دادفر عدم قرائت گزارش آمسيون اصل ن

  .مجلس تذآر داد
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، در پايان جلسه علني امروز مجلس، محمد دادفر 

عدم اجازه قرائت گزارش آميسيون اصل نود در خصوص پرونده زهرا : در قالب تذآر آيين نامه اي گفت
اي    قانون است و با توجه به اينكه گزارش آميسيون اصل نود داراي اهميت و مسالهآاظمي، خالف

  .ملي و بين المللي است، بايد اجازه داده شود در صحن قرائت شود
نبايد اين گزارش سرنوشتي مانند گزارش پرونده شكايتي آقاجري پيدا آند آه آنقدر به تاخير : وي افزود

  .افتاد تا قرائت نشد
  .نين عدم واآنش هيات رئيسه مجلس در خصوص اهانت به نمايندگان را تذآر دادوي همچ
هاي ناروايي   از اول مجلس ششم تا امروز، در مطبوعات مخالف به اآثريت مجلس نسبت: دادفر گفت

  .داده شده است
اند و هيچ هم   هها تهيه آرد   نماينده را آمريكائي135اخيرا نيز يكي از وعاظ گفته اند آه نامه : وي افزود

  .صورت نگرفت
ايشان يا داليل خود را ارائه : ، افزود»من نيز يكي از امضاء آنندگان اين نامه هستم« دادفر با بيان اينكه 

  .دهند يا اين سخنان تكذيب شود
ما از آغاز مجلس ششم استدعا آرديم آه هيات رئيسه مجلس، بخش حقوقي را براي : وي تصريح آرد
  پايان پيام. يل مسايل داير آندپيگيري اين قب

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  ما به خاطر آزادی انقالب کرديم: منتظری
   2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه   -بی بی سی

يت اهللا که در سوئيس منتشر می شود، در شهر قم مصاحبه ای با آ' بيلر تاگبالت'روزنامه آلمانی زبان 
  .  اکتبر اين روزنامه درج شده است١۵حسينعلی منتظری انجام داده که در شماره 

 سال دارد، خوب توصيف 82حال آيت اهللا منتظری را که » بيلر تاگبالت«ميشائل ورازه خبرنگار روزنامه 
  . کرده و گفته است او بسيار سرزنده به نظر می رسد

از طرفی خيلی خوب شد که « :ره حمله آمريکا به عراق گفته استآيت اهللا منتظری در اين مصاحبه دربا
از طرف ديگر ما نمی توانيم يک ديکتاتوری . آمريکايی ها صدام حسين و دارودسته او را سرنگون کردند

من مطمئن هستم که مردم آمريکا با کشته شدن . تازه و فشار بر يک کشور اسالمی را قبول کنيم
ما ايرانی ها البته می توانيم به برادرانمان . ارج جنگ در عراق موافق نيستندسربازانشان و اينهمه مخ

آينده عراق بايد زير نظر سازمان ملل متحد . در عراق کمک کنيم، اما هرگز نبايد در امورشان دخالت کنيم
  ».شکل بگيرد

ديکتاتوری «:  چنين گفته است١٩٧٩آقای منتظری در پاسخ به سوالی درباره انقالب اسالمی سال 
هر رژيمی بايد فقط متکی به مردم باشد و مردم بايد در انتخاب نظام دلخواهشان آزاد . مردود است

مردم . در زمان شاه، مردم ما به خاطر آزادی انقالب کردند، اما به وعده های انقالب عمل نشد. باشند
ند، اما باز هم مردم را دستگير زمامداران فعلی مدام از اسالم و عدالت حرف می زن. به آزادی نرسيدند

  ».اين خالفکاری ها ربطی به اسالم ندارد. می کنند
آيت اهللا منتظری در گفتگو با روزنامه بيلر تاگبالت اشغال سفارت آمريکا و به گروگان گرفته شدن کارکنان 

. ن بوداين يک اشتباه بزرگ و يک خطای سنگي«:  روز را اشتباه خوانده و گفته است۴۴۴آن به مدت 
  ».اشغال سفارت به معنای تجاوز به خاک يک کشور است

واليت « : وی در پاسخ به سؤالی درباره ساختار نظام اسالمی و رهبری سيد علی خامنه ای گفت
يک مرجع دينی وظيفه اش اين است که به مسائل مذهبی و فقهی . مطلقه فقيه نادرست است

آنها بايد تصميم بگيرند نه . د به کارشناسان واگذار شوداداره امور سياسی و اقتصادی باي. بپردازد
  ».روحانيون حاکم
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آقای منتظری در ادامه اين مصاحبه در مورد فشارهای جامعه بين المللی بر برنامه اتمی ايران، چنين 
اين سالح بايد . اسرائيل و آمريکا و روسيه سالح اتمی دارند که اين هم درست نيست«: نظر می دهد

البته ما حق داريم از انرژی اتمی استفاده کنيم، اما من با کاربرد نظامی . سر دنيا برچيده شوداز سرا
  ».انرژی هسته ای کامال مخالف هستم

 در پی انتقاد از آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر ايران، در حصر خانگی قرار 1997آيت اهللا منتظری در سال 
  . شتگرفت و حصر وی به مدت پنج سال ادامه دا

وی پس از برداشته شدن اين حصر در اواخر ژانويه گذشته اجازه يافت دروس فقهی را در خانه خود به 
 .طالب دينی تدريس کند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران هنوز اطالعاتی ارائه نکرده است: برادعی
 2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه   -خبرنگار بی بی سی در وين-   بتانی بل

محمد البرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، درست دو هفته قبل از پايان ضرب االجل تعيين 
شده توسط اين آژانس به تهران به منظور رفع نگرانی های بين المللی درباره برنامه هسته ای خود، به 

  .زودی وارد تهران خواهد شد
 گونه اطالعات جامعی در زمينه فعاليت های هسته ای خود ارائه آقای برادعی می گويد ايران هنوز هيچ

  .نکرده است و فرصت زيادی نيز برای اين کار ندارد
دکتر برادعی طی بيانيه ای گفت ايران پاره ای اطالعات ارائه کرده است اما افزود که مساله بنيادی 

  .يران استبرای آژانس اتمی درک ماهيت برنامه غنی سازی اورانيوم از سوی ا
به گفته وی اين وظيفه ای است که بيش .  اکتبر تحويل دهد31وی گفت ايران بايد اين اطالعات را تا روز 

  .از يک يا دو هفته زمان نمی برد
يک ديپلمات نزديک به آژانس اتمی گفته است که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی ممکن است 

  .  شوندخواستار معاينه مراکز نظامی ايران
  .ايران اين اتهام را رد کرده است. آمريکا ايران را به تالش برای توليد سالح های اتمی متهم کرده است

دکتر برادعی در ماه نوامبر گزارش خود را تسليم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد 
  . کرد

يان نرود، ممکن است موضوع به شورای اگر ترديدهای موجود پيرامون فعاليت های هسته ای ايران از م
  . امنيت سازمان ملل ارجاع شود

  ادعاهای تازه درباره فعاليت هسته ای ايران
 اکتبر گزارشی منتشر کرد که طبق 15از سوی ديگر، روزنامه بريتانيايی فايننشيال تايمز روز چهارشنبه 

، دولت ايران را به پنهان کردن يک آن شورای مقاومت ملی ايران، از گروه های مخالف جمهوری اسالمی
  .مرکز مخفيانه اتمی در نزديکی شهر اصفهان متهم کرده است

به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، چاپ لندن، شورای مقاومت ملی ايران، شاخه سياسی سازمان 
در گزارش مجاهدين خلق که قبال اطالعاتی درباره وجود دو مرکز ديگر اتمی در ايران منتشر کرده بود، 

اصفهان برای آزمايش کردن دستگاه های " مرکز تحقيق و توليد سوختی"تازه خود ادعا کرده که 
  . سانترافيوژ جهت غنی کردن اورانيوم احداث شده است

  .به نوشته اين روزنامه، آژانس بين المللی انرژی اتمی احتماال درباره اين ادعا تحقيق خواهد کرد
 ايران فورا اين ادعا را رد کرد و بار ديگر تاکيد کرد که در پی توليد سالح های فاننشيال تايمز نوشته که

  .هسته ای نيست
علی اکبر صالحی، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رويتر در وين گفت که 

  .است" مطلقا بی اساس"اين ادعا 
نرژی اتمی روز سه شنبه از اظهار نظر درباره ادعای تازه به گزارش فايننشال تايمز، آژانس بين المللی ا

  .شورای مقاومت ملی ايران خودداری کرد
اين روزنامه روز سه شنبه گزارش داده بود که دولت روسيه راه اندازی راکتور اتمی بوشهر را به مدت 

  . به تاخير انداخته است2006يک سال، يعنی تا سال 
بوده " تصميم فنی"اتمی روسيه گفت جدول زمانی تازه تنها ناشی از يک بنابه اين گزارش وزارت انرژی 

  .است
  .بنابر اين گزارش، يک مقام روسی تاکيد کرد که اين تصميم به هيچ وجه جنبه سياسی نداشته است

  
بيانيه تند جمهوري اسالمي در جواب قطعنامه شـديداللحن اتحاديـه اروپـا دربـاره نقـض گـسترده حقـوق                  

  ومت ايرانبشر توسط حک
  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه ): راديوفردا(ليلي آرمان 

جمهوري اسالمي، سه روز پس از بيانيه شديد اللحن اتحاديه اروپا درباره نقض گسترده حقوق بشر در 
جمهوري اسالمي ايران در بيانيه اي با امضاي . ايران، امروز سکوت خود را در برابر اين قطعنامه شکست

حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه، با تندي نوشته است که اتحاديه اروپايي چگونه به خود 
  . اجازه داده است تا دستگاه ها و نهادهاي جمهوري اسالمي ايران را به چالش بکشاند
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ر از واکنش دير هنگام جمهوري اسالمي به انتشار بيانيه اتحاديه اروپا، دو): راديوفردا(عليرضا طاهري 
وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي معموال پس از چند روز در برابر چنين رويدادهايي . انتظار نبود

اين لحن همانند . اما آنچه دور از انتظار بود، لحن تند حميدرضا آصفي است. واکنش نشان مي دهد
ه حقوق بشر در ايران، لحن بيانيه اتحاديه اروپا، درباره محکوميت جمهوري اسالمي، بر پايه نقض گسترد

  .چندان تند است که اگر جايي براي آشتي گذاشته باشد، آنجا، جاي کوچکي خواهد بود
به رغم تعهد جمهوري اسالمي : وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، دوشنبه گذشته در بيانيه شان گفتند

 حقوق بشر در حدي به تقويت احترام به حقوق بشر، و تامين حکومت قانون در ايران، نقض جدي
همين بيانيه مي افزايد که اوضاع ايران از ديدگاه آزادي بيان و . گسترده همچنان در ايران ادامه دارد

حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور . آزادي عقيده و انديشه، همچنان عميقا مايه نگراني است
  .انسته استخارجه جمهوري اسالمي، اين بيانيه را با قاطعيت غير قابل قبول د

جاي سوال است که اتحاديه اروپا، چگونه به خود اجازه داده است که دستگاه : آقاي آصفي مي پرسد
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي . ها و نهادهاي جمهوري اسالمي را به چالش بکشاند

 اتحاديه خود را داعيه دار آنها ادبيات به کار رفته در بيانيه اتحاديه اروپا، با ارزش هايي که: ادامه مي دهد
به گفته حميدرضا آصفي، اين دخالت هاي متکبرانه و مداخله . مي داند، به هيچوجه تطابق ندارد

  .جويانه، غير قابل درک و پذيرش است
اين نخستين باري است که جمهوري اسالمي از لفظ تکبر و استکبار، که تا کنون درباره آمريکا به کار 

آقاي آصفي بدون اشاره به نام آمريکا، واشنگتن را . توصيف اتحاديه اروپا بهره مي گيردمي برد، براي 
متاسفانه اتحاديه، نه بر اساس واقعيت ها، که با توجه : عامل فشار بر اتحاديه اروپا مي داند و مي گويد

موارد به برخي منافع و مالحظات سياسي و اطالعات نادرست و زير فشارهاي آشکار ديگران، به 
مختلف از جمله مباحث حقوق بشر و هسته اي در روابط با ايران نگريسته، و بدون ترديد، تداوم اين 

  .روند، اتحاديه را به تدريج از نقش مورد انتظار در جامعه جهاني دور خواهد کرد
ي سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي، سپس با تاکيد بر اينکه تهران هيچگونه پيش شرطي را برا

. ادامه گفتگوهايش با اتحاديه اروپا نمي پذيرد، کوشيده است تا الي در آشتي را اندکي باز بگذارد
به رغم غير قابل قبول بودن بيانيه وزيران خارجه اتحاديه اروپا، از موضعگيري : حميدرضا آصفي مي گويد

ستقبال مي کنيم و اميدواريم با شوراي وزيران، مبني بر تداوم اين گفتگوها و دلگرم کننده خواندن آنها، ا
  .درايت دو طرف و پرهيز اتحاديه از سياسي کردن اين مباحث، به تدريج به نتايج رضايت بخشي برسيم

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ان در عراق برخي از آشورهاي عربي مخالف روي آار آمدن نظامي همچون اير :وزير امور خارجه عراق
  هستند

  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه 
برخي از آشورهاي عربي مخالف روي آار آمدن «: وزير امور خارجه عراق گفت: خبرگزاري فارس

  ».آشوري همچون جمهوري اسالمي ايران در عراق هستند
نگتن سخنراني در واش» بروآينز«در سميناري غيرعلني آه در مرآز مطالعاتي » هوشيار زيباري«

متن آامل سخنان وي را دريافت آرده و در شماره امروز خود به » الوطن«آرد و روزنامه سعودي  مي
چاپ رساند، تاآيد آرد آه برخي از آشورهاي عربي با روي آار آمدن حكومتي مانند جمهوري اسالمي 

  . ف هستندايران در عراق از طريق برگزاري انتخابات يا توسل به راههاي ديگر، مخال
عراق جديد، آشوري اسالمي و متحد و يكپارچه خواهد بود و بر اساس نظام دموآراتيك «: وي افزود

  . گرا استوار خواهد بود و به حقوق بشر و آزادي انديشه احترام خواهد گذاشت فدرالي و آثرت
باتي سياسي ث وزير امور خارجه عراق تاآيد آرد آه آشورهاي همجوار عراق نسبت به تزلزل و بي

  . بزرگي آه در پي جنگ آمريكا عليه عراق و سقوط رژيم صدام حاصل شده، نگران هستند
هاي بسيار جدي از ناحيه آشورهاي عربي و ايران و برخي از آشورهاي  زيباري با اشاره به نگراني

نترل عراق عليه اين آشورها از آن خوف دارند آه آمريكا با توسل به ابزار مختلف بعد از آ«: ذينفع گفت
سوريه و ديگر آشورهاي منطقه وارد عمل شود و اين در حالي است آه آشورهاي همسايه عراق از 

  » .اند جمله سوريه از تجزيه عراق اظهار نگراني آرده
گاه تجزيه نخواهد شد و برغم اختالفاتي آه  وزير امور خارجه عراق در عين حال تاآيد آرد، عراق هيچ

  . اند آنند و اين را ثابت آرده ال مسائل مختلف دارند بر حفظ وحدت ملي خود تكيه ميمردم عراق در قب
اند آه  اي تضمين داده وي تاآيد آرد آه رهبران آنوني عراق به آشورهاي عربي، اسالمي و منطقه

عراق جديد با آشورهاي منطقه براي برقراري امنيت و ثبات و صلح در عراق تالش خواهد آرد و عضوي 
  . عال در اتحاديه عرب و در سازمان آنفرانس اسالمي خواهد بودف

نيروهاي ترآيه بر اساس توافقي آه بين واشنگتن و آنكارا صورت گرفته، «:وزير امور خارجه عراق گفت
وارد عراق خواهند شد و در مرآز آشور يعني شهرهاي الرمادي، فلوجه، حديثه و ثرثار مستقر خواهند 

  . شوند آشور مستقر نميشد و در شمال اين 
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اي در حال حاضر بين شوراي انتقالي عراق و دولت ترآيه در  هاي محرمانه وي تاآيد آرد آه رايزني
خصوص اعزام نيروهاي اين آشور به عراق براي جلوگيري از آثار و تبعات منفي ناشي از آن در جريان 

  . است
: فت، در مورد مساله فلسطين گفتهوشيار زيباري آه براي اولين بار با صراحت سخن مي گ

آيد آاسه داغتر از آش نخواهد شد و موضعي شديدتر از خود  حكومتي آه در عراق روي آار مي«
  » .ها در برخورد با اسراييل اتخاذ نخواهد آرد فلسطيني

 وي هشدار داد آه رهبران آنوني عراق به فرانسه و هيچ آشور ديگري اجازه نخواهند داد آه خود را در
  . مسائل بين عراق و آمريكا دخالت دهند

در صورت بهبود اوضاع امنيتي مردم عراق اين توانايي را دارند آه اداره امور خود را بدست «: وي افزود
  /. انتهاي پيام » .گيرند و يك دولت منتخب در مدت يكسال تشكيل دهند

  
  روسيه قطعنامه مربوط به عراق را رد کرد

  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23 چهار شنبه -بي بي سي 
روسيه پيش نويس اصالح شده قطعنامه برای عراق، که از طرف آمريکا پيشنهاد شده است، را رد کرده 

  .و می گويد اين طرح نبايد در شورای امنيت سازمان ملل متحد به رای گذاشته شود
درباره نقشی که برای يوری فتوتف، معاون وزير امور خارجه روسيه، گفته است دولت اين کشور 

سازمان ملل در آينده سياسی عراق و همين طور فرمان نيروهای حافظ صلح در اين کشور پيش بينی 
  .شده، نگرانی هايی دارد

  .او گفت مشورتهای بيشتری در اين باره الزم است
نامه  اکتبر، خواستار رای گيری در شورای امنيت درباره پيش نويس قطع15آمريکا روز چهارشنبه، 

  . پيشنهادی خود برای آينده عراق شده است
آمريکا اميدوار است با تائيد اين قطعنامه راه برای اعزام نيروهای بيشتر از کشورهای ديگر به عراق 

  .هموار شود
آمريکا متن بازنويسی شده اين قطعنامه را پس از ايجاد تغييراتی در متن قبلی، بر اساس پيشنهادهای 

  . آلمان، در ميان اعضای شورای امنيت پخش کرده استفرانسه، روسيه و 
اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد روز سه شنبه در جلسه خود که تا اواخر شب طول کشيد، 

  . درباره اعمال تغييرات در اين قطعنامه با هدف جلب بيشترين آراء به نفع آن، بحث کردند
مان بندی شده ای برای بازگرداندن قدرت به مردم عراق در متن جديد قطعنامه پيشنهادی آمريکا جدول ز

  .  مشخص نشده است- که خواسته اصلی فرانسه، روسيه و آلمان است -
کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، پيشتر به آمريکا هشدار داده بود تا زمانی که اشغال عراق 

  .ادامه يابد، مقاومت در مقابل اشغال هم گسترش خواهد يافت
به گفته خبرنگاران، ديپلمات های مستقر در سازمان ملل نگران آنند که اگر کشورهای روسيه، چين و 

فرانسه رای ممتنع به قطعنامه بدهند، اين کار پيامی حاکی از نبود عزم مشترک در شورای امنيت 
  .درباره آينده عراق، به جهان بدهد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  1382  مهر ماه23هاي صبح تهران ـ چهارشنبه   يتر روزنامهت

  خبرگزاري آار ايران-تهران
  :مقام معظم رهبري/ همشهري

  آمريكا به هيچ چيز آمتر از بازگشت دوباره به ايران قانع نيست
  گزارش عملكرد دولت با تأآيد بر برنامه توسعه ارائه شد/ جم  جام

  خاتمي در مجلس ششم
  مزمان با بازگشت شيرين عبادي به آشور صورت گرفت؛ ه/مردم ساالري

  ابراز خرسندي رئيس جمهور پس از يك هفته
  هاي خارجي   با جوسازي رسانه/توسعه

  شيرين تلخ شد" نوبل"
هاي استان    رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و اساتيد دانشگاه/رسالت
  :زنجان

  ر ايران جاري استروح و نشاط جواني د
  : مقام معظم رهبري/حمايت

  آنند، در اشتباهند  آساني آه رويگرداني از دين را تبليغ مي
  گيري در قبال جايزه نوبل صلح   سردرگمي براي موضع/فرهنگ آشتي

   نماينده مجلس به شيرين عبادي179 تبريك /آفتاب يزد
   بغداد لرزيد/انتخاب

   عراقحمله انتحاري به سفارت ترآيه در
  : رهبر معظم انقالب/ خراسان
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  ملت ايران به مقاومت مدبرانه ادامه خواهد داد
  : رئيس جمهوري در جمع خبرنگاران/ابرار

  جايزه صلح نوبل مهم نيست
  رهبر فرزانه انقالب در جمع دانشجويان زنجان تأآيد آردند/ جوان

  پايداري مديرانه تنها راه حفظ آزادي ملت
  مصالح انرژي اتمي را فداي مالحظات سياسي نكنيم: خاتمي/ صداي عدالت
  :خاتمي با ارائه سومين گزارش عملكرد سال سوم برنامه سوم توسعه آشور به مجلس/ نسيم صبا

  مسأله تاريخي و اصلي آشور ما پاسخگو آردن قدرت است
   گزارش خبرگزاري فرانسه از لوگزامبورگ/هم بستگي

  هشدار اتحاديه اروپا به ايران
   نماينده مجلس به شيرين عبادي179 تبريك /نوياس 
   واآنش خاتمي به نوبل شيرين عبادي/شرق
   در جمع خبرنگاران مجلس ارائه شد/ايران

  گزارش رئيس جمهوري از وضعيت آشور
 پايان پيام

 
   مهر23: روزنامه های تهران

   2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه   -بی بی سی
حافظه کاران به اهدای جايزه نوبل صلح به شيرين عبادی، روزنامه های هوادار با وجود حمالت تند م

اصالحات با گزارش مراسم ورود وی به تهران و انعکاس خوشحالی های مردم و شخصيت های مختلف 
  .از اين ماجرا استقبال کرده اند

رين عبادی خبر داده  نماينده مجلس به خانم شي179 در عنوان اصلی صفحه اول خود از تبريک ياس نو
و در کنار عکسی از وی هنگام ورود به تهران از زبان برنده جايزه نوبل صلح نوشته جايزه واقعی، آزادی 

  .زندانيانی مانند هاشم آغاجری است
هاشم آغاجری استاد دانشگاه که دادگاهی به او حکم اعدام داده است در هفته های گذشته به 

  . مطرح شده بود2003فت جايزه نوبل صلح سال عنوان يکی از نامزدهای دريا
 در زير تيتری با عنوان از اعطای جايزه به خانم عبادی خرسند شدم از قول رييس جمهور، اين آفتاب يزد

  .نظر معاون بين المللی قوه قضاييه را نقل کرده که جايزه صلح اعتباری ندارد
ا اشاره به واکنش تند و مخالفت آميز محافظه ب» آب را گل نکنيم« در سرمقاله خود با عنوان ياس نو

کاران در برابر اهدای جايزه صلح به شيرين عبادی نوشته توقع باالئی نيست که انتظار داشته باشيم 
  .اختصاص جايزه به يک بانوی مسلمان اقال بايکوت خبری نشود

ان برنده جايزه صلح نوبل،  با يادآوری اين که هنگام اعالم نام نلسون ماندال به عنوياس نوسرمقاله 
رييس جمهور به وی تبريک گفت نوشته حکمت و خرسندی سياسی حکم می کند که چنان آب را گل 

  .نکنيم که اگر روزی خود دستی در آب فروبرديم در برزخ دلخواست و شرمندگی بمانيم
ن عبادی به مشکل  با اشاره به اهدای جايزه صلح نوبل به شيري ياس نوداوود محمدی در مقاله ای در

روشنفکران ايرانی پرداخته و نوشته روشنفکران در سال های اخير از جامعه عقب افتاده اند به اين دليل 
  .که مسالمت جوئی آن ها با خشونت عريان رقيب ناکام مانده است

ه  واکنش تنگ نظرانه و عصبی چسبندگان به قدرت در قبال جايزه ای ک ياس نوبه نظر نويسنده مقاله
نشانه تالش های روشنفکران ايرانی را دارد و به يک خانم ايرانی اهدا شده است نشانه اين واقعيت 
  .است که هنوز عقالنيت الزم برای بهره برداری مثبت از فرصت های بين المللی در ايران وجود ندارد

جلس انتخاب شيرين  نماينده م174 با اشاره به اين که بالفاصله بعد از آن که  آفتاب يزدطنز نويس
عبادی را تبريک گفتند نامه ای ديگر در مجلس به امضای چهارنفر بيشتر رسيد و آن مربوط به نرخ گذاری 

  .کشمش بود که نشان داد از دوم خرداد چيزی جز کشمش نمانده است
ن نتيجه  از ميان واکنش های مخالف محافظه کاران در برابر انتخاب خانم عبادی به اي آفتاب يزدسردبير

  .رسيده که محافظه کاران به اين نتيجه رسيده اند که با آمريکا روابط برقرار کنند
 محافظه کاران با سياسی دانستن همه چيز و همه اتفاق ها و تکرار اين که همه آفتاب يزدبه نوشته 

را از سر توطئه ها عليه ايران توسط آمريکا برنامه ريزی می شود آماده آن می شوند که مشکل بزرگ 
  .راه خود بردارند

 عنوان اصلی صفحه اول خود را به خبری اختصاص داده که نشان می دهد بعد از انتشار  کيهانروزنامه
نظريات محمد خاتمی درباره جايزه صلح نوبل اعضای دفتر او دست به کار شده اند که آن را تکذيب 

  .س جمهور معنا می دهد سانسور بيانات ريي کيهانکنند، عملی که به نظر روزنامه
 که تنها روزنامه ای بود که روز سه شنبه سخنان منصوب به رييس جمهور را در صفحه اول خود کيهان

ذکر کرد و در سرمقاله ای به قلم حسين شريعتمداری هم به آن استناد کرد، در گزارش چهارشنبه خود 
  . نوشته عمل بعضی از اعضای دفتر رياست جمهوری مشکوک است

 به آن جا برمی گردد که به نوشته همين روزنامه بعد از انعکاس نظر محمد کيهانميت گزارش اه
خاتمی درباره کم ارزش بودن جايزه نوبل، گروهی از مردم و بعضی از اصالح طلبان به انتقاد از رييس 

  .جمهور پرداختنند و به دنبال آن بود که دفتر آقای خاتمی گفته های وی را تکذيب کرد
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 در گزارش خود از جريان ورود شيرين عبادی به کشور نوشته در حالی آه تعدادی از افراد منتقد هانکي
با در معرض ديد قرار دادن پالآاردهايی نسبت به بهره گيری سوء غربيان از افراد برنده جايزه صلح نوبل 

انديشه، با خاتمی آزادی «معترض بودند، تعدادی از حاضران در مراسم استقبال به سر دادن شعار 
  .پرداختند» نميشه
 نوشته با وجود آن آه استقبال آنندگان ازعبادی در فرودگاه مهرآباد چندان عالقه ای به شعار کيهان

عليه رئيس جمهور شعار » عبادی پاينده باد، خاتمی شرمنده باد«دادن نداشتند، درعين حال با شعار 
  .دادند

 از زبان سخنگوی آن آژانس خبر انتخابلی انرژی اتمی به تهران در آستانه سفر رييس آژانس بين المل
  .داده که آقای البرادعی برای دادن فرصتی به ايران می آيد

 
  
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

حماسه حضور دهها هزار تن از مردم تهران در مراسم استقبال از خانم : گزارش دريافتی پيک ايران 
  شيرين عبادي

  از سايت پيك ايراننقل 
دهها هزار تن از مردم تهران سه شنبه شب با حضور در فرودگاه مهرآباد ، از خانم شيرين عبادي برنده 

  . ميالدي به گرمي استقبال آردند2003جايزه صلح نوبل سال 
 اعالم شده 21:20با توجه به اينكه زمان فرود هواپيماي حامل خانم عبادي از طرف مطبوعات ساعت 

.  اما سيل جمعيت ساعتها قبل از زمان موعود، حرآت خود را بسوي فرودگاه مهرآباد آغاز آرده بودندبود
به گونه اي آه ترافيك بسيار سنگيني از ميدان آزادي تا فرودگاه مهرآباد ايجاد شده بود آه  به نظر 

امورين انتظامي در ميرسيد بخشي از سنگيني بار ترافيك ياد شده به دليل مشكالتي بود آه ار طرف م
  .حرآت وسايل نقليه بوجود آمده  بود

 جمعيت حاضر بي صبرانه در انتظار استقبال از خانم 3 و 2 و 1در محوطه فرودگاه در اطراف سالنهاي 
  . عبادي بودند 

  : در ميان جمعيت پالآاردهاي مختلفي به چشم ميخورد
  . زندانيان سياسي آزاد بايد گردند-
  . بزرگ است ايران يك زندان-
   الحاق سريع و بال شرط به آنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از حقوق زنان-
  . تنوع اقوام در ايران ثروت ملي است ، با اعمال دموآراسي پاسدار اين ثروت باشيم-
  . اعدام زندانيان را متوقف آنيد-

 از آنان در خيابان هاي طي ساعاتي آه مردم در انتظار خانم شيرين عبادي بودند دسته هاي مختلفي
  .فرودگاه اقدام به سر دادن شعارها و اجراي سرودهاي مختلف آردند

  :شعارهاي تظاهر آنندگان عبارت بودند از
   درود بر عبادي سالم بر آزادي-
   عبادي قهرمان بانوي صلح ايران-
   عبادي عبادي دشمن آپارتايد-
   خاتمي خاتمي خجالت خجالت-
  .كوم است محكوم است اهانت به اقوام مح-
  . زنداني سياسي آزاد بايد گردد-
  . مهندس اماني آزاد گردد-
  . آغاجري آزاد بايد گردد-
  خاتمي استعفا استعفا-
   عبادي پايانده باد خاتمي شرمنده باد-
   تبعيض نژادي محكوم است محكوم است-
   تساوي زبانها خواسته ملتها-
   آزادي انديشه هميشه هميشه-
  واه هموطن ، را ه نجات اين وطن ،  فدراليسم فدراليسم آزادي خ-
  آزادي انديشه با ريش و پشم نميشه-
   مرتضوي مرتضوي قاتل زهرا آاظمي-
   دادستان قضايي خجالت خجالت-
   توپ تانك بسيجي ديگر اثر ندارد-
   توسعه سياسي جمهوري فدرالي-
   زنده باد عبادي -
   ياشاسين عبادي-

  : توسط تظاهرآنندگان به صورت دسته جمعي خوانده شد عبارت بودند ازهمچنين سرودهايي آه
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   اي ايران اي مرز پر گهر-
  ...  آذربايجان سنسين منيم -
   يار دبستاني من -

بدليل ازدحام شديد جمعيت ، هيجان بسيار باالي استقبال آنندگان و نيز مناسب نبودن دستگاههاي 
و نيز سرآار خانم شيرين عبادي ) رئيس آميته اسقبال ( ا پخش صوت  صداي آقاي فريبرز رئيس دان

  . تقريبا غير قابل شنيدن بود 
با در دست گرفتن پارچه نوشته هاي بزرگي به ... در نزديكي اين سالن جمعي از نيروهاي انصار حزب ا

شته ها تخصيص جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي به شدت معترض بودند در يكي از اين پارچه  نو
آمده بود آه  خانم عبادي جايزه اي را دريافت آرده است آه قبل از وي بگين ، سادات و آارتر به عنوان  

  ! دشمنان اسالم و ايران آنرا دريافت آرده اند
  .اين افراد بارها مورد تمسخر همگاني حضار قرار آرفتند

اضران  در قالب گروههاي مختلف به پس از تشكر خانم شيرين عبادي از جمعيت انبوه شرآت آننده ، ح
  .سمت خروجيهاي فرودگاه حرآت آردند 

گزارشهاي رسيده حكايت از آن دارد  آه در فاصله ميان تقاطع اتوبان فرودگاه با جاده مخصوص آرج تا 
از تعداد .  ميدان آزادي نيروهاي ضد شورش و لباس شخصي چندين بار مردم را مورد حمله قرار دادند 

  . و شمار بازداشت شدگان خبر موثقي در دست نيستمصدومين
خاطر نشان ميگردد حضور جمعيت ترك زبان و نيز ميهمانان شهرستاني بويژه همدانيها  در ميان جمعيت 

 .استقبال آننده آامال محسوس بود
 

  نود هزار نفر از شيرین عبادی استقبال کردند
  سه    پانزده اکتبر دو هزار و – پاریس –عباس بختياری 

بر اساس گزارشهای دریافتی، خانم شيرین عبادی دو ساعت پس از پرواز از پاریس با کليه سرنشينان 
. هواپيما دیدار نموده و با گشت در بخش های مختلف با زنان دیدار و نيز دیده بوسی می نماید

وران اطالعاتی مام. ، به شادی و حمایت از وی می پردازند»عبادی دوستت داریم«مسافران با شعار 
  .رژیم به تعداد زیادی در هواپيما مشاهده می شوند

در فرودگاه مهرآباد عليرغم تالشهای فراوان جهت خروج خانم شيرین عبادی از طریق ترمينال اصلی، از 
  .بخش حجاج فرودگاه مهرآباد به بيرون هدایت می شود

سئولين این سفارتخانه به استقبال خانم ابتدا سفير فرانسه در تهران همراه همسر خود و تعدادی از م
سپس فریبرز رئيس دانا و نيز شيرین عبادی به . شيرین عبادی رفته و دقایقی با او به گفتگو می پردازند

  .سخنرانيهای کوتاهی می پردازند
از . جمعيتی بالغ بر نود هزار نفر در فرودگاه و خيابانهای اطراف تا ميدان آزادی به چشم می خورد

. ت هفت بعدازظهر تا یازده شب ترافيک سنگينی  تا کيلومترها دور از فرودگاه دیده می شودساع
هيجان بسياری در ميان مردم و . بسياری از زنان با لباسهای سفيد و شاخه های گل دیده می شوند

تو عبادی، عبادی «، » خوش آمدی به ایران-بانوی صلح ایران«شعارهای . بویژه جوانان دیده می شود
بيش از سی تن از اوباش سياه پوش حزب اهللا در حاليکه . در همه جا شنيده می شود» افتخار مایی

جایزه صلح، « ، »به صفای خون دل شهيدان ، بی تعارف همگی نامردید«پالکاردهایی با شعارهای 
ارک شده با ميله های آهنی، شيشه های تعدادی از اتومبيلهای پ» جایزه استکبار جهانی به یک کافر

عوامل رژیم . ماموران انتظامی آنان را دعوت به آرامش می کنند. در اطراف فرودگاه مهرآباد را می شکنند
  .مشغول فيلمبرداری از استقبال کنندگان هستند

سپس دو کودک  هنرمند شش و هفت ساله . سرود ای ایران توسط مردم تا فاصله ها شنيده می شود
  .ختن آکاردئون و تنبک بر روی دست مردم به هنر نمایی می پردازندبا پوشيدن لباس سفيد و نوا

  
  در تهران شيرين عبادي اولين آنفرانس مطبوعاتي

  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه 
ها،  پردازان برخورد تمدن شيرين عبادي در اولين آنفرانس مطبوعاتي خود در تهران با انتقاد از تئوري

  .آنند، انتقاد آرد افروزي را نظريه پردازي مي نگنسبت به آساني آه ج
ي صلح نوبل آه  ي جايزه ، شيرين عبادي، برنده)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

در يك آنفرانس مطبوعاتي در محل ) چهارشنبه( صبح امروز 10شب گذشته به ايران بازگشت، ساعت 
خواهي مردم  ي آوچك از درياي خروشان عدالت آه اين قطره ايناز : آانون مدافعان حقوق بشر، گفت

  .ايران را سپاس نهاديد و لطف آرديد تبريك گفتيد، سپاسگزارم
 متعلق به تمام افرادي است آه براي ارتقاي حقوق بشر،  اين جايزه از آن من تنها نيست،: وي افزود

  .آنند اند و مي دموآراسي و صلح در ايران فعاليت آرده
وطنان را به گوش جهانيان برسانم و بگويم ملت  من وظيفه داشتم آه پيام صلح هم: بادي ادامه دادع

اي از  مردم، حرف خود را با منطق و در لفافه.  بيزار است شريف ايران از خشونت، جنگ و درگيري،
  .آنند عشق و محبت بيان مي

گذرد،  قبول آرد آه راه صلح از حقوق بشر ميي پر ارزش، چندين معنا داشت؛ اول اينكه دنيا  اين جايزه
شود انتظار داشته باشيم حقوق بشر در جامعه، آشور و دنيا صدمه ببيند و جنگي صورت  چگونه مي
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ها  خوانيم براي اينكه جنگ ديگري رخ ندهد، دولت ي جهاني حقوق بشر مي ي اعالميه نگيرد؟ در مقدمه
  .ي بنيادين حقوق بشر، جلوگيري از جنگ است فلسفهموظف هستند حقوق بشر را رعايت آنند، پس 

چون ايراني هستم، اجازه دهيد اين مفهوم حقوق را با آالم :  گفت ي مفهوم حقوق بشر وي درباره
  ساقي به جام عدل بده باده تا گدا غيرت نياورد آه جهان پربال آند . زيباي حافظ عرض آنم

، دادسري عادالنه، حق برخورداري راي، زندگي مرفه و ها، حق حيات، آزادي وقتي ما به حقوق انسان
آه به حقوقشان تعدي شده، ممكن است آه در مقطعي چيزي  ساير حقوق توجه نكنيم، آساني

  .»جهان پر بال آنند«نگويند اما به قول حافظ 
د جهان با اهداي اين جايزه به يك فعال حقوق بشر، اين مفهوم مورد تايي: عبادي در ادامه اظهار داشت

دهد آه  قرار گرفت و اين براي من بسيار پرارزش است و به من و ساير فعاالن حقوق بشر نيرو مي
تري پيش خواهيم  هاي مصمم مان مورد تاييد جهان نيز هست، پس با گام اآنون دريافتيم اعتقاد ديرينه

  .رفت
دارد و آن اين است آه اسالم ي صلح به يك زن مسلمان، معنايي را در بر  اعطاي جايزه: وي تصريح آرد

ها را آشتند، بدانيد از   در هر آجا آه به اسم اسالم انسان .دين ترور نيست؛ اسالم دين آشتن نيست
  .آنند، اسالم دين صلح و برابري است و جهان آن را تاييد آرد نام اسالم سوءاستفاده مي

هاي  ند، عالي جناب پاپ، رهبر آاتوليكمفتخرم، يكي از اولين آساني آه به من تبريك گفت: عبادي گفت
  .جهان بود

  .اي نبوده است اين پيام نه به من، بلكه بين به مسلمانان بود يعني بين اسالم و مسيحيت مساله
آردند؛ پس چه شد  ها مذاهب مختلف در آنار هم زندگي مي قرن: اين وآيل دادگستري اظهار داشت

ها شدند و جنگ را توجيه آردند؟ مسلمان با ساير مذاهب با  مدنپرداز برخورد ت اي تئوري آه يكباره عده
پردازند آه  ها چه معني دارد؟ نظر مي برخورد تمدن. آند و آنها را قبول دارد  و صلح رفتار مي مسالمت

  .جنگ افروزي آنند
ح ي صل آنم آه آميته ؛ افتخار مي»دوستي، برابري عشق، «پيام اسالم اين است : عبادي تاآيد آرد

  .آنم آه پاپ با پيام خودش بر اين پيام عشق مسلمانان تاآيد آرد نوبل اين معنا را پذيرفت و افتخار مي
اين جايزه را به يك زن مسلمان : وي با بيان اينكه اعطاي اين جايزه معناي ديگري نيز داشته است، گفت

  . ي زنان مسلمان جهان دارانهم طلبانه و انسان شرقي دادند آه در حقيقت تاييدي بود بر مبارزات حق
زنان مسلمان جهان خواهان بهبود وضعيت حقوقي خود هستند و بر اين باورند آه اگر : عبادي گفت

آيد و نه از مذهب؛ ما با مذهب  رود، از فرهنگ مردساالر مي ستمي در يك آشور مسلمان بر آنها مي
آيد آه تفسير خود را از شريعت اسالم اين  ساالر مي مساله و مشكلي نداريم؛ اين ستم از فرهنگ مردم

  .گونه داده است
اين وآيل دادگستري تاآيد آرد آه زنان مسلمان، خواهان ارتقاي وضعيت خود هستند و جهان با اعطاي 

  .ي نوبل اين معني را قبول آرد جايزه
 باشيم و بدانيم آه دارد آه در راهي آه رفتيم، استوارتر اين مطالب ما را بر اين مي: عبادي تصريح آرد

جوي جهان را به گوش ساير  دوست و عدالت ايم، توانستيم فرياد رساي مسلمانان صلح به خطا نرفته
  .مذاهب نيز برسانيم
از چند سال قبل، عالوه بر : ي حقوق بشر اشاره آرد و گفت هاي خود در زمينه وي سپس به فعاليت

هايم آه سه تاي آنها به زبان  ودم و انتشار آتابي حقوق بشر آرده ب آه در زمينه آارهاي تئوري 
حقوق . شوند، فكر آردم آه بايد وارد عمل هم شويم ها تدريس مي انگليسي ترجمه شده و در دانشگاه

 آودآان را به NGOبشر براي من از آودآان شروع شده است، چون آنها آمتر سخنگو دارند؛ اولين 
  . مريزي آردي همراه تعدادي از دوستان پي

هاي گذشته را فراموش آنيم، به آينده بنگريم، آودآان نيازهايي دارند آه در  بايد گله: عبادي تاآيد آرد
آنم آه يكي از موسسان انجمن دفاع از حقوق  ها حقوق آودآان قرار دارد؛ افتخار مي  برنامه اولويت

  آودآان راهش را ادامه داد،پس از اين آه با همت و غيرت اعضاي فعال انجمن حمايت از . آودك هستم
رغم  احساس آردم نياز آنها به من آمتر شده لذا از رياست انجمن حمايت از حقوق آودآان، علي

  .خواست آنها آنار آمدم و به عنوان مشاور حقوقي، در آنار انجمن باقي ماندم
ي  قل در زمينه آامل مستNGOآرد يك  اوضاع ايران و جهان، به آيفيتي بود آه طلب مي: وي افزود

اند و  با همفكري تعدادي از دوستان آه رهرو صديق حقوق بشر بوده. حقوق بشر در ايران تاسيس شود
آردند و به ياري خدا، آانون  هاي سياسي و مطبوعاتي را در اين آشور اداره مي مهمترين پرونده

ي بشر در ايران با ديدي ريزي آرديم، هدف ما اين بود آه به وضعيت حقوق مدافعان حقوق بشر را پي
ي حقوق بشر در ايران را احساس  هايي درباره طرف نه نگاه آنيم، زيرا آه گزارش تخصصي و آامال بي

  .آرديم صاقدانه نبود، يا بسيار سياه و يا بسيار سفيد بود مي
همواره، سعي آرديم در طي يك سال آه آانون تاسيس شده است، انصاف و : عبادي تصريح آرد

ي آار خود قرار دهيم، عينك بدبيني را برداريم و واقع بينانه مسائل را تجزيه و تحليل   را سرلوحهعدالت
  .آنيم

هايي در محاآم  مهمترين آار آانون، عالوه بر نگاه بيطرفانه به مسائل حقوق بشر در ايران، قبول پرونده
  .است آه در صورت لزوم، همكاران در اين زمينه صحبت خواهند آرد

ببخشيد آه آارهايي آه انجام دادم، زياد نبوده اما توان من اين بود؛ سعي آردم با : دي ادامه دادعبا
گويند قصر سليمان نبي آتش گرفته بود،  افتم آه مي ياد داستاني مي. تمام توان آوشش آنم
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: ، گفتآني گفتند چه مي. آرد ي آبي به منقار گرفته بود و به سوي آن پرواز مي گنجشكي آوچك قطره
سوزد، فقط همين آار  خواهم به اين آتش برسم، گفتند اين قطره فايده دارد؟ وقتي سليمان مي آب مي
آنم با همكاري دوستان،  من هم آنچه در توان داشتم انجام دادم، سعي مي. توانم آنم را مي
ن جايزه را هاي خود را گسترش دهيم تا حداقل به خودمان ثابت آنيم آه لياقت دريافت اي فعاليت
  .داشتيم

آنم، ما ملتي صلح طلب  من پيام صلح و دوستي ايرانيان را به جهان اعالم مي: عبادي سپس گفت
آنيم، ما با ساير اديان در ستيز نيستيم و در  هستيم، ما از خشونت بيزاريم، ما ترور را محكوم مي

ي  اجازه دهيد با همه.  آزاد شوندي داخلي، آرزومندم هرچه زودتر، زندانيان مطبوعاتي و سياسي زمينه
  .فرزندان اين مرز و بوم، ايران آباد و آزاد بسازيم

  
هاي خبرنگاران داخلي و خارجي  ي نشست مطبوعاتي امروز در تهران به پرسش شيرين عبادي در ادامه

  .پاسخ داد
ي بر اينكه آيا به عبادي در پاسخ به پرسشي مبن) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي سياست را دستيابي به قدرت معني  اگر ورود به عرصه: ي سياسي وارد خواهيد شد، گفت عرصه
 متاسفانه اين  هاست، آنيد، خداوند آن روز را براي من نياورد اما خطاب فعاالن حقوق بشر به حكومت

  .آنند  مي مقوله را برخي ورود به سياست معني
بشر در هر آشور بايد سخنگوي افراد خاموش جامعه باشد آه حقوق بنيادين فعال حقوق : وي افزود

  .آنم ي حقوق بشر را از خودم دريغ نمي آنها تخطي شده است؛ من هرگز افتخار خدمتگزاري در زمينه
ها منتشر شده  جمهور آه در برخي رسانه ي واآنش رييس عبادي در پاسخ به پرسش ديگري درباره

ي صلح نوبل هر آسي  هاي ايشان بود؛ راجع به جايزه  آقاي خاتمي، اظهار عقيدهفرمايش:  گفت است،
اي را بيان آند لذا مطلبي را ندارم بگويم، اعتقاد ايشان است و من به آن احترام  آزاد است آه هر عقيده

  .گذارم مي
ن خواهد بود؛ هايمان در چارچوب قانو گسترش فعاليت: ي فعاليتش گفت ي چگونگي ادامه عبادي درباره

گذاريم،  ايم و به قانون احترام مي همانطور آه از بدو تاسيس آانون مدافع حقوق بشر قانوني عمل آرده
در چارچوب قوانين رسمي دولت جمهوري اسالمي ايران فعاليت خواهيم آرد؛ البته هر جا آه قانون 

هاي سياسي در اين حيطه  يدگاهنيازمند بازنگري باشد، با ديد آارشناسانه و صرفا تشخيص فارغ از د
  .شويم، زيرا حقوقدانيم و اظهارنظر در مورد قانون، يكي از وظايف ماست ايم و مي وارد شده

اعطاي : دهيد، گفت هاي خود را چگونه ادامه مي عبادي در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر اينكه فعاليت
 خود را براي دريافت اين جايزه راضي آنم، اين جايزه، بار سنگيني بر دوش من گذاشت زيرا بايد حداقل

در مورد دفاع از زندانيان سياسي همچون . آنم آنم بلكه بيشتر مي پس نه تنها فعاليتم را آم نمي
  .دهيم گذشته ادامه مي
وآيل ايشان تا به حال : ي هاشم آقاجري، با بيان اينكه وي وآيل دارد، گفت وي در مورد پرونده

ي زهرا آاظمي هنوز چيزي به من گفته نشده، در آن  در مورد پرونده. اند ههاي زيادي آشيد زحمت
  .آنم صورت بررسي مي

به هيچ وجه روش قبلي را عوض نخواهم آرد زيرا اعطاي اين جايزه به : هايش گفت ي اولويت وي درباره
من نشان داد آه راه و روش درست بوده است؛ اولويت، آار تخصصي و آارشناسانه در مورد بازنگري در 

اش  المللي ت بينقوانين ماست و خواست ما همواره اين بوده آه دولت جمهوري اسالمي ايران به تعهدا
المللي حقوق مدني و سياسي و  ما ميثاق بين. ي حقوق بشر احترام بگذارد و آن را رعايت آند در زمينه

ايم و به اجراي  هاي مربوطه به حقوق بشر را پذيرفته نيز اقتصادي و اجتماعي و بسياري از آنوانسيون
  . زمان آن است آه به تعهداتمان عمل آنيم. آن متعهديم

ي برخي اظهارنظرها در جرايد داخلي در مورد دريافت جايزه صلح نوبل  در پاسخ به پرسشي دربارهوي 
شكر خدا، امروز آه مشكلي . اميدوارم همه با هم متحد براي پيشبرد حقوق بشر آار آنيم: گفت

  .نيست؛ اگر پيش آمد، عرض خواهم آرد
شر و دموآراسي در ايران در مقايسه با عبادي در پاسخ به پرسشي مبني بر ارزيابي وضعيت حقوق ب

اساسا جواب به اين گونه سواالت دشوار است؛ : ساير آشورهاي منطقه و آشورهاي اسالمي گفت
زيرا آدام آشور اسالمي را مالك بگيرم؛ آيا عربستان را ببينم و يا امارات متحده عربي را؛ آويت يا مصر 

قيقي بدهم اما آال در آشورهاي اسالمي اميدوارم وضعيت توانم جواب د بنابراين به اين سوال نمي. را
  .حقوق بشر ارتقا يابد و نيز در ايران

من حتي از اين آه نامم براي اين جايزه به آنجا : ي احساس خود در زمان دريافت جايزه، گفت وي درباره
ن يوسفي اشكوري، ي ياس نو نوشته بود آه از ايرا قبال خبري در روزنامه. اطالع بودم رفته بود، بي

آقاجري و شيرين عبادي، اسمشان در بين آانديدها بود و در همان روزنامه نوشته بود آه در 
هاي اوليه اسم عبادي و اشكوري رد شده و آقاجري به فينال رسيده است اما احتمال دارد آه  گزينش

  .ي اين جايزه شود لذا پس از شنيدن برنده شدن، تعجب آردم پاپ برنده
انشااهللا فعاليتهاي خود را دقيقا به : زارش ايسنا شيرين عبادي در پاسخ به پرسش ديگري گفتبه گ

  .شكل سابق دنبال خواهم آرد و اميدوارم هرگز در مسند قدرت نباشم
به اعتقاد وي فعال حقوق بشر نبايد جزء حاآمان باشد، در هر آشوري؛ زيرا خطاب حقوق بشر به 

  . تواند وارد حكومت شود ق بشر چگونه ميحكومتهاست، پس يك فعال حقو
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بيني شده است آه هرآس به  در اساسنامه آانون مدافعان حقوق بشر پيش: وي خاطرنشان آرد
  .قدرت وارد شود، بايد استعفا دهد، ما هرگز در پي آسب قدرت نيستيم

وانين جزايي، ق: اش در لندن گفت ي رعايت نكردن حجابش در زمان آنفرانس مطبوعاتي عبادي درباره
درون مرزي هستند، طبق قانون دولت جمهوري اسالمي ايران، رعايت حجاب براي زناني آه در ايران به 

آنم و اما اينكه با اين پول چه  گذارم و حجاب سر مي برند ضروري است من به قانون احترام مي سر مي
دانم آه در راه  ام، اما مي گرفتهآنم، هنوز براي پاسخ به اين پرسش زود است، زيرا تصميم خاصي ن مي

  .ام، خرج خواهد شد پيشبرد اهدافي آه از قبل داشته
اگر منظور از آينده سياسي اين است آه داخل قدرت و يا : اش نيز گفت هاي آينده وي درباره فعاليت

يرا ام آه فعال حقوق بشر بايد دور از قدرت و در داخل مردم باشد ز حكومت شوم، به آرات عرض آرده
  .بايد سخنگوي افراد خاموش جامعه باشد

هر آس مسوول : هاي تبريك از سوي مسووالن برخي از آشورهاي غربي گفت وي در ارزيابي پيام
همان . توانيد معنا و مفهوم آالم ديگري را از من سوال آنيد شما نمي. اعمال و سخنان خودش است

  .نين استگونه آه درباره نظرهاي مخالف در داخل پرسيدند، چ
عبادي درباره حضور آمريكا در منطقه و دخالت عراق و نيز آشتار ملت فلسطين، از سوي رژيم 

آند، هيچ آشوري  بر اين اعتقادم آه سرنوشت هر آشور را همان ملت تعيين مي: صهيونيستي گفت
برد حق ندارد به بهانه دموآراسي، حقوق بشر و صلح، در مسائل داخلي آشورها دخالت آند، پيش

اميدوارم با . از طريق همان ملت است. حقوق بشر از طريق تانك و ابزارهاي جنگي امكانپذير نيست
در مورد . انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل، هرچه زودتر اداره عراق از سوي مردم آن آشور صورت گيرد

  .فلسطين نيز بايد گفت، حديث نابرابر سنگ است با گلوله
اعطاي اين جايزه به يك زن مسلمان شرق، از ديد من اين طور معنا :  زنان گفتعبادي درباره حقوق

خواهان زنان مسلمان را به رسميت  مدارانه و آزادي طلبانه، انسان دهد آه جهان مبارزات حق مي
  .شناسد، لذا اميدوارم شاهد بهبود وضعيت حقوق زنان در آشورهاي مسلمان باشيم مي

 وقتي به من تلفني  :رد احساس خود در زمان دريافت جايزه صلح نوبل گفتاين وآيل دادگستري در مو
اطالع بودم، با ترديد به آن توجه آردم ولي وقتي اسم  اعالم آردند، چون حتي از آانديداتوري خودم بي

  .زده و طبيعتا خوشحال و مفتخر شدم خود را شنيدم، شگفت
اميدواريم دولت جمهوري اسالمي ايران به : نان، گفتوي درباره آنوانسيون رفع هرگونه تبعيضي عليه ز
  .آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان بپيوندد
ها،  چون سرفصل اين ميثاق: المللي، افزود هاي بين وي با اشاره به پيوستن ايران به برخي ميثاق

اعي است، پيوستن ها صرفنظر از جنسيت، مليت، مذهب، نژاد و جايگاه اقتصادي و اجتم برابري انسان
  .المللي ايران است المللي ادامه تعهدات بين به اين آنوانسيون بين

من بر اين باورم آه دولت ايران : اي ايران، گفت هاي هسته عبادي در پاسخ به پرسشي درباره فعاليت
ارم با اميدو. نه دولت ايران و نه هيچ آشوري در جهان، نياز به بمب اتمي هم ندارد. بمب اتمي ندارد

شود، ثابت شود و اين مساله حل  اي مي المللي انرژي هسته ها و مذاآراتي آه با سازمان بين همكاري
  .شود

قوانين مربوط به زنان، در اولويت بازنگري و اصالح : هاي بررسي قوانين گفت  اولويت وي درباره
آنم پس  ها، اما تكرار مي همچنين قوانيني آه مربوط است به حقوق بنيادين انسان. آارشناسانه است

  .اي از محققان و حقوقدانان از آارشناسي و بازنگري عده
زده  من شرمسار محبت مردم هستم، ضمنا خجالت: عبادي درباره مراسم استقبال از خود گفت

هستم، زيرا قرار بود بعد از صحبت آوتاهي با مردم در فرودگاه مهرآباد به ميان آنها بروم، محبت دوستان 
چنان بود آه اين امكان را از من گرفت؛ حتي به خاطر ترافيك استقبال آنندگان، يك ساعت و نيم طول آن

  .ديدن اين لطف، من را بيش از پيش شرمنده آرد. آشيد تا به منزل رسيدم
آنم و نيز از  من از طرف مردم شريف ايران براي استقبال از خدمتگزار آوچكشان، سپاسگذاري مي

  .و انتظامات فرودگاه را رعايت آردند، سپاسگذارمآساني آه نظم 
آانون مدافعان حقوق بشر در همه : عبادي درباره محدوديت ايران در دستيابي به حقوق بشر گفت

در زمينه حقوق . هاي حقوق بشر، تمام مسائل را ارزيابي آرد، و اين شيوه را ادامه خواهد داد زمينه
  .ق بنيادين بشر در اولويت هستندبشر، هر چيزي اولويت دارد؛ همه حقو

  در حاشيه آنفرانس مطبوعاتي شيرين عبادي
 به گزارش ايسنا در ابتداي اين آنفرانس، محمدعلي دادخواه، عضو آانون مدافعان حقوق بشر، با -

قرائت متني از سوي اين آانون، دريافت جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي را افتخار بزرگ همراه با غرور 
  .خواند و عبادي را بانوي صلح ايران ناميدملي 

وي با بيان اينكه آانون مدافعان حقوق بشر، خواستار فعاليت عبادي در جهت عدالت و حقوق بشر 
  .تر خواند است، مسووليت وي را از گذشته سنگين

 در راه عدالت آوشا باشيد و: عدالتي دانست و گفت دادخواه مشكالت انسان امروز را ناشي از بي
  .بينانه در راه سعادت مصلت بشر امروزي گام برداريد واقع

زاده از سوي آانون مدافعان حقوق بشر، نيز با تبريك دريافت جايزه صلح نوبل به شيرين   محمد سيف-
  .عبادي، شعري خواند
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اميد و :  همچنين رستگار، رييس آانون وآالي مستقل دادگستري، از سوي وآالي دادگستري، گفت-
ها  ها را استوارتر، انديشه  داريم آه هم به عنوان يك وآيل دادگستري و نيز مدافع حقوق بشر گامانتظار

را فراتر در آل جامعه تسري دهيم و بدانيد آه وآالي دادگستري با شما هستند و جامعه ايراني شما 
  .را همراهي خواهند آرد

 ابراز خشنودي از دريافت جايزه صلح نوبل پور فاضل، وآيل دادگستري نيز از سوي وآالي زن، با  گيتي-
  .درود بر تمام زنان ايراني: به شيرين عبادي، گفت

 .گير بود  حضور خبرنگاران و تصويربرداران خارجي در اين نشست چشم-
  

  ای از زنان زندانى سياسى رژيم شاه  به خانم شيرين عبادی و همه زنان ايران شادباش عده
  ١٣٨٢ مهر ٢٣چهارشنبه 

  !ار خانم شيرين عبادیسرآ
های  ای از زنان زندانی سياسی رژيم گذشته آه دغدغه تامين حقوق انسان ايرانی را از سال ما، عده

دور با خودداريم، با غرور و افتخار، اعطای جايزه صلح نوبل را به شما به خاطر تالش در راه تامين مبانی 
قوق آودآان، همرا ه همه زنان ومردان آشور حقوق بشر در ايران، تامين حقوق زنان و حمايت از ح

  .شادباش ميگوييم
اهدای جايزه صلح نوبل به شما، تالشگر حقوق بشر و حقوق زنان نشانه پشتيبانی نهادهای معتبر 

اآنون شرايطی فراهم آمده است آه زنان ميهن .ها وآمال زنان ايران است وصاحب نام بين المللی از آرزو
  .توان بيشتری استيفای حقوق پايمال شده تاريخی خود را دنبال آنندمابا اميدو پشتگرمی و

  ما اآنون با سری افراشته تر با جهانيان سخن خواهيم گفت زيرا آه افق روشن تری براي
  .ها ساله تحميل تبعيض جنسی در جامعه مرد ساالر ما گشوده شده است رهايی از رنج صد

باری و سر انجام موفقيت شما در احراز اين جايگاه رفيع تالش بی وقفه ، سخت آوشي، مقاومت و برد
ها  ما و مليون.در سطح بين المللی مايه مباهات ما وهمه ايرانيان حساس به سرنوشت ميهن ما است

  . زنان آشورما خود را همراه شماوشريك اين پيروزی ميدانيم
  .ما شيرين باداين پيروزی در آام شما و در آام زنان ومردان ميهن ! شيرين عزيز 

 - نسرين رضايى - حميده حياتى - سارا جوشنى - عاطفه جعفرى - فاطمه جريرى -مهين بروجردى 
 -هاشمي   اشرف مير- مريم ممبينی - مهر اعظم معمار حسينى - طاهره غروى -اعظم شكر آبى 

  سيمين وآيلى- زهره نژند -هاشمى  زينت مير
  

  سم استقبالگزارش وبالگ روياي نيمه آاره از مرا
http://semidream.blogspot.com  

  جنبش گهواره 
 ...نغمه الاليي

  
  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23چهار شنبه 
  بانوي صلح

ديشب براي استقبال از شيرين عبادي به همراه تعدادي از دوستان به سمت فرودگاه مهرآباد حرآت 
 ميدان آزادي ازدحام به قدري بود آه تقريبا از. اصال فكر نميكردم اين همه جمعيت آنجا باشد. آرديم

از سه راه جاده مخصوص به سمت . ماشينها حرآتي نداشتند و همه پياده به سمت فرودگاه ميرفتند
همه جور آدم ديده ميشد، از پيرمرد آراوواتي هفتاد . فرودگاه رو هم آه نيروي انتظامي رسما بسته بود

به جرات مي توانم بگويم از جالب ترين و خاطره انگيز . ر هاي جوانساله تا زن چادري و اآثرا دختر و پس
. يك جنبش واقعا خودجوش مردمي در يك فضاي شاد و دوستانه و صميمي. ترين شبهاي زندگيم بود

. اصال قابل مقايسه با استقبال مثال مردم فالن شهر از مقاماتي مانند رهبري و رييس جمهوري نبود
مثال دانشجويان دانشگاه بابل آه (ياق فراوان از هر گوشه تهران و شايد آل ايرانچون تمام مردم با اشت
مردم را بجاي ترمينال دو به ترمينال ورودي . در آن ساعت شب آمده بودند) گروه نسبتا بزرگي بودند

آنچه بگوش . حدود بيست هزار نفر و شايد بيشتر در محوطه ازدحام آرده بودند. حجاج منتقل آردند
  :و شعارهايي نظير“ يار دبستاني”و “ اي ايران”رسيد سرود هاي مي

  بانوي صلح جهان ،خوش آمدي به ايران 
  پيام عبادي، صلح ، اميد، آزادي
  درود بر عبادي ، سالم بر آزادي
  آزادي انديشه با خاتمي نميشه

  خاتمي ، خاتمي ، خجالت ، خجالت
  اين است صداي ملت، بس آن تو اين خيانت

  تمي، راي ما رو پس بدهخاتمي خا
  سيماي الريجاني، آجايي، آجايي
  نفرت هر ايراني، سيماي الريجاني
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  سكوت هر مرد و زن، خيانت است به ميهن
  قاتل زهرا آاظمي. مرتضوي، مرتضوي

  پرونده آاظمي ، افشا بايد گردد
   امروز فقط اتحاداتحاد ، اتحاد،

  
صلح را بايد از “مثل . و بعضي گروهها هم با شعارهاي مخصوص خود آه بر سر دست گرفته بودند

استقالل شيرين است، آزادي شيرين “، ”اسالم هرگز در تضاد با حقوق بشر نيست“، ”آودآي آموخت
يها هم با آافي بالگ. و بسياري شعارهاي ديگر” است، صلح شيرين است، عبادي شيرين است

همچنين اهالي پندار و آينه هم پالآاردي . پالآاردي آه مقدم منادي صلح را تبريك گفته بود آمده بودند
.  تجمع بسيار شاد و پر روحيه اي بودPeace will bloom: در دست داشتند آه بر آن نوشته شده بود

يك گوشه . ميرقصيدندمدام صداي دست و سوت بگوش ميرسيد و حتي بعضي ها در گروههاي آوچك 
اعطاي جايزه اي آه تا “:چند جوان بظاهر بسيجي پارچه و پالآارهايي در دست داشتند با اين مضمون

اگر “و ”آنون به جيمي آارتر، انور سادات، اسحاق رابين و امثالهم داده شده چيزي جز ننگ نيست
آه با هوي حضار و ”  توبه آنديدي دشمن براي تو آف ميزند، بدان آه به دروازه خودي گل زده اي،

پس از مدتي انتظار باالخره عبادي به همراه . همراه شد” توپ ، تانك ، بسيجي ديگر اثر ندارد“شعار 
از اونايي آه (فريبرز رييس دانا باالي سكوي آوچكي در پشت نرده ها رفت و با يك بلندگوي دستي 

شرايط طوري بود آه من آه دو متر . رددو سه جمله صحبت آ!!) مخصوص فروشندگان دوره گرد است
عبادي پس از . بيشتر با عبادي فاصله نداشتم بزور ميشنيدم و تقريبا اآثريت جمعيت هيچي نشنيدن

اعطاي اين جايزه يعني . اين جايزه متعلق به من نيست، متعلق به تمام ملت ايران است“: تشكر گفت
امشب به علت ازدحام غير منتظره . نيده استاينكه دنيا پيام صلح و دموآراسي شما مردم را ش

در مسير . همين” .از فردا مثل سابق در خدمت شما ملت بزرگ خواهم بود. جمعيت عذر مرا بپذيريد
برگشت هم مردم آه پياده به سمت ميدان آزادي ميرفتند در فضايي آامال دوستانه و شاد به دست 

 خارجي اي آه بين جمعيت گير افتاده بودند و با چند جا مسافران. زدن و شعر خواني مشغول بودند
با يك زن و شوهر انگليسي آه صحبت آرديم . چشمان گرد شده تماشا ميكردند هم به چشم ميخورد

هنوز وارد ايران نشده شوآه شديم، فكر ميكرديم اينجا هم مثل افغانستان زنها با روبنده و “:ميگفتند
جلوي جمعيت دو دختر بودند آه . ”ديدن اين مراسم غير منتظره بودفقط هنگام روز بيرون ميايند، واقعا 

تا به جاده مخصوص نرسيده بوديم هيچ برخوردي از جانب . نوبتي دف ميزند و مردم به همراه آنها دست
به محض ورود به جاده مخصوص يك سرباز با باتوم دف دخترك را بگوشه اي پرتاب . نيروي انتظامي نديدم

اما من مدتي او را . بالفاصله ارشدش او را به سمت ديگر اتوبان برد. دآي اغتشاش شدآرد و موجب ان
يعني چه، مگه عروسي “) با خنده: (ميگفت. تعقيب آردم تا بفهمم راجع به شاهكارش چه نظري دارد

با نزديك شدن .  پليس حفاظت از شخصيتها- مهدي پزشكي-: روي لباسش نوشته شده بود ” ننتونه؟
 نفر آه از نيروهاي ويژه 2000حدود . به ميدان آزادي تازه برخورد اصلي نيروي انتظامي آغاز شدجمعيت 

بهيچ وجه اجازه داده . تيپ امام خميني بودند با انواع امكانات پليس ضد شورش منتظر جمعيت بودند
ه مهم اين نكت. نشد آسي وارد ميدان و يا حتي خيابانهاي اصلي شود و بدين ترتيب مراسم تمام شد

بعد مسلمان . ببينيد ما اول ايراني هستيم. اتفاق اين بود آه يك مراسم آامال ايراني و بعد اسالمي بود
اسالم ، عزيزترين دين خدا هست اما بايد آنقدر جامع و آامل . يا مسيحي يا زرتشتي و يا هر دين ديگر

اگر بخواهد به .  آن جامعه منطبق شودباشد آه با ورود به هر جامعه اي با حفظ تمام اصولش با فرهنگ
اميدوارم . استحاله مردم و فرهنگشان بپردازد به عنوان يك پديده تجاوزگر از سوي مردم طرد خواهد شد

تا اسالم را به معناي واقعي آن . اين هشدار براي مسوالن آافي باشد تا صداي ملت را بهتر بفهمند
  . داشته باشيم
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رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان آه در مراسم استقبال از شيرين عبادي در فرودگاه 

شيرين عبادي به عنوان يك زن ايراني به راستي شايستگي اين جايزه را : مهرآباد حاضر شده بود، گفت
  .دارد

خانم : گو با خبرنگار ايلنا، افزود  و   ه انجمن حمايت از حقوق آودآان در گفت ليال ارشد، رئيس هيأت مدير
هاي فراواني را براي گسترش آزادي، عدالت و حقوق بشر، به ويژه حقوق آودآان و زنان   عبادي تالش

  .در جامعه ايران انجام داده است
  . تر آند  ي فعال در اين زمينه را فعال هاNGOتواند   به گفته وي، اهداي اين جايزه به شيرين عبادي، مي

تواند مانند   در واقع شيرين عبادي امروز مي: رئيس هيئت مديره حمايت از حقوق آودآان در ادامه گفت
  .آنند را، گردهم آورد  هايي را آه در زمينه حقوق آودآان و زنان تالش مي  يك چتر، تمام گروه

آنها در واقع : آار در مراسم استقبال از شيرين عبادي، گفتارشد در رابطه با سرود شادماني آودآان 
  .هاي خانم عبادي در دفاع از حقوق آودآان آار و خيابان تشكر آنند  خواهند به نوعي از تالش  مي

و ما فكر " آار آودآان، تحصيل آنان است" يكي از شعارهاي انجمن اين است آه : ارشد در ادامه افزود
  . اند  از اين شعار حمايت آرده" اي ايران" آار با نواختن سرود آنيم اين آودآان  مي

ايشان هم در واقع اين : گو با خبرنگاران خاطرنشان آرد   و  وي با اشاره به سخنان شيرين عبادي در گفت 
  پايان پيام . دانند  جايزه را متعلق به ايرانيان وهمه زنان ايران مي

  
 

  بال از عباديتظاهرات و درگيري در مراسم استق
  ٢٠٠٣ اآتبر ١٥ برابر با ١٣٨٢ مهر ٢٣ چهارشنبه -گزارش سايت اخبار سياهكل

در حالي که چند هزار نفر به استقبال شيرين عبادي در فرودگاه مهر آباد رفته بودند ،وي از پاويون 
رياست جمهوري خارج شد و پس از آن تظاهراتي عليه حکومت و دولت خاتمي صورت گرفت که به 

  .رگيريهاي گسترده منجر شدد
به گزارش خبرنگار اخبار سياهکل از زماني که مردم در يافتند که شيرين عبادي از در مخصوص رئيس 

جمهوري خارج شده است اتومبيل چند نماينده مجلس اسالمي را متوقف و مانع خروج آنها شدند، در 
ند به تظاهرات پرداختند و عليه خامنه ساعت يازده جمعيتي که به سوي ميدان آزادي در حال حرکت بود

آزادي انديشه :" اي ، خاتمي و جمهوري اسالمي شعار دادند، اين تظاهر کنندگان  که شعارهايي چون
سر داده بودند حوالي " با ريش و پشم نمي شه، مرگ بر سه مردم فريب و مرگ بر جمهوري اسالمي

س ضد شورش قرار گرفتند و درگيري شديدي در ميدان آزادي مورد حمله مشترک انصار ، بسيج و پلي
  .اين ميدان آغاز شد که تا ساعاتي بعد نيز به صورت جنگ و گريز ادامه يافت

بر اساس گزارش ديگري که به اخبار سياهکل رسيده، در همان زمان ميان بسيجي ها و دختران در 
شدند اما با حمله مردم به فرودگاه نيز درگيري شديدي رخ داد که طي آن دو دختر به شدت زخمي 

بسيجي ها آنها متواري شدند، گفته مي شود يکي از بسيجي هايي که مورد حمله مردم قرار گرفته 
بود بي هوش بر زمين افتاد و  با حمله پليس وي از دست مردم خشمگين نجات يافت، پس از اين 

اي پراکنده ميان مردم و بسيجي درگيري در حالي که محوطه فرودگاه بين المللي تهران صحنه درگيريه
ها شده بود ، پليس درهاي ورودي ترمينالها را بست و مردم را تهديد کرد که اگر در محوطه فرودگاه 

در حالي که  مسافران خارجي با حيرت به درگيريهاي  رخ داده در . باقي بمانند بازداشت خواهند شد
را براي پاشيدن آب بر روي مردم به سمت فرودگاه مي نگريستند  پليس ماشين هاي آتش نشاني 

اين در حالي ست که خاتمي نيز قرار بود ساعاتي ديگر براي سفر به مالزي . خروجي هاي فرودگاه برد
  .وارد فرودگاه شود

همچنين يک گزارش ديگر حاکي ست که برخي از جمعيتي که با اتومبيل فرودگاه را ترک کرده بودند با 
 صدا در آوردن بوق اتومبيل هاي خود به شادماني پرداختند و در حوالي ميدان روشن کردن چراغها و به

آزادي برخي از جوانان نيز به پايکوبي پرداختند ، اين پايکوبي که دختران نيز  در آن بدون روسري شرکت 
شيشه کرده بودند مورد حمله بسيج و انصار حز ب اهللا قرار گرفت و منجر به درگيريهايي شد، انصار نيز 

  .چند اتومبيل را شکستند
اين گزارش حاکي ست که ساعاتي پس از نيمه شب بسيج و انصار حزب اهللا به فاز دوم شهر ک 

اکباتان حمله برد تا گروهي از دختران و پسراني را که در حال پايکوبي بودند مورد حمله قرار دهد که اين 
  .حمله با اعتراض ساکنان شهرک مواجه شد

 ديگري، در ميان استقبال کنندگان کساني هم بودند که با شکل و شمايلي شبيه به چه بنا بر گزارش
گوارا و در حالي که عکس هاي چه گوارا را به جاي عکس هاي عبادي در دست گرفتند حضور داشتند 

  .که براي حضار و نيز ماموران اطالعاتي جلب توجه مي کردند
شدکه عبادي از ورودي حجاج وارد مي شود جمعيت حاضر در اين گزارش مي افزايد در زماني که اعالم 

سيماي الريجاني خجالت خجالت ، زنداني سياسي آزاد بايد گردد : " محوطه فرودگاه شعار مي دادند
  "،خاتمي خاتمي خجال خجالت ،هاشمي پينوشه ايران شيلي نمي شه 

به شدت شوکه شده بود روي گزارشگر همچنين مي افزايد در هنگام ورود عبادي به سالن وي که 
زمين نشست که با کمک همسرش  از زمين برخاست و در حالي که مي گريست چند کلمه اي با 

ازدحام در اطراف وي که با بلندگوي دستي چند جمله اي سخن .استقبال کنندگان خود سخن گفت
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 را در پاويون دولت به گفت به حدي بود که نماينده دولت و نماينده بيت خميني به سختي توانستند خود
  .او برسانند

در همين . بود" افسانه نوروزي آزاد بايد گردد"شعاري که در کنار شعار هاي ديگر بسيار تکرار مي شد
حال گروهي از اعضاي انصار حزب اهللا نيز با ظاهري نه چندان پرخاشجويانه و با لباس مشکي در ابتدا 

" ا هو کردن جمعيت ساکت شدند و تنها پالکاردي با مضمون شعار حزب اهللا ماشاءاهللا سر دادند اما ب
  .در دست داشتند" وقتي دشمن برايت کف ميزند بدان که به تيم خودي گل زده اي، توبه کن

به گزارش ايلنا، در ميان استقبال کنندگان عبادي حضور زنان با لباس و مانتوي سفيد چشمگير بود اين 
سر " عبادي پايينده باد ، خاتمي شرمنده باد "  فرودگاه شعار گزارش حاکي ست که جمعيت حاضر در

  .داده بودند
اما .در همين حال ايسنا در ساعات اوليه تنها يک خبر و ايرنا دوخبر را به اين موضوع اختصاص دادند

جيم ميور خبرنگار .خبرگزاريهاي مختلف بين المللي به گونه اي وسيع به پوشش اين مراسم  پرداختند
ي سي در تهران گزارش داد که هزاران نفر به استقبال آمده و به سردادن شعار و خواندن سرود بي ب

در همين حال برخي از خبرگزاريها تعداد استقبال کنندگان را هفت تا ده هزار نفر و برخي .پرداخته اند
  .ديگر دهها هزار نفر ذکر کرده اند

ست دکتر رئيس دانا تشکيل شده بود از دو روز پيش گفته مي شود کميته استقبال از عبادي که به ريا
در هين حال گزارش ديگري که به . در تدارک گردآوري جمعيت زيادي براي مراسم استقبال بوده است

اخبار سياهکل رسيده است حاکي ست که روز گذشته عکس ها و پوستر هاي عبادي در سراسر 
بفروشي ها و مغازه ها و نيز اتومبيل ها ديده مي خيابان انقالب توزيع شده وپشت شيشه برخي از کتا

  پوستر عبادي که صبح روز گذشته به بهاي دويست و پنجاه تومان توسط دست فروشان.شد
. جلوي دانشگاه تهران به فروش مي رفت در حوالي عصر به قيمت چهارصد تومان به فروش رسيد

کنندگان به گل هاي سفيد بهاي اين گل همچنين برخي از گل فروشي ها با پيش بيني نياز استقبال 
  .ها را باال برده بودند

  .دست فروشهاي ميدان انقالب نيز به فروش روسري سفيد پرداخته بودند
در مراسم استقبال از عبادي، عالوه بر نمايندگان زن مجلس اسالمي ، جمعي از روزنامه نگاران 

شيان عضو کانون نويسندگان که در اين مراسم واعضاي کانون وکال نيز حضور داشتند ، علي اشرف دروي
حضور داشت گفت که اميدوار است شيرين عبادي به قولهايي که داده است عمل کند و در زمينه آزادي 

  .بيان و آزادي زندانيان سياسي تالش کند
د به گزارش رسانه ها عبادي در سخنان کوتاهي که بابلندگوي دستي براي استقبال کنند گان ايراد کر

گفت که اين جايزه به معناي آن است که خواست مردم ايران در راه حقوق بشر ، دمکراسي و صلح به 
  .گوش مردم جهان رسيده است

در همين حين در حالي که بدرقه کنندگان عبادي در فرودگاه اورلي پاريس بيشتر از سي نفر نبودند ، 
يعت کنندگانشان ، تعداد بدرقه کنند گان عبادي خبرگزاري فرانسه با احتساب مسافران  ايران اير و مشا

-ايران شيرين " در اين فرودگاه را صدها تن ذکر کرد و افزود که مشايعت کنند گان شعار مي داده اند 
  ".شيرين ايران  

گزارش ايسنا حاکي ست که عبادي در منزل خود اعالم کرده است امروز يک کنفرانس مطبوعاتي برگزار 
  .خواهد کرد

  ير محمد رضاخاتمي از اختصاص جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي تقد
  2003 اآتبر 15  –1382 مهر 23 چهار شنبه -سايت امروز 

هايي آه در داخل و خارج از آشور، نسبت به   گيري  نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي از بعضي موضع
  . آرداهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي صورت گرفته، ابراز تأسف 

محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي آه رياست جلسه علني روز چهارشنبه مجلس 
 نماينده مجلس در 181هاي پيش از دستور با اشاره به پيام تبريك بيش از   را بر عهده داشت در صحبت

يز بدون ترديد در ميان جوا: خصوص اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي تصريح آرد
شماري آه در دنيا به يك فرد ايراني و يا ملت ما اعطا شده، جايزه صلح نوبل يكي از مهمترين و پر   بي

رود و ما از آميته صلح نوبل به دليل اعطاي اين جايزه به يك ايراني تشكر   افتخارترين جوايز به شمار مي
  . آنيم  مي

اهداي اين جايزه به : راي اهميت است، تصريح آردخاتمي با اشاره به اين آه اين جايزه به چند لحاظ دا
يك زن مسلمان ايراني فعال در زمينه حقوق بشر، نشان دهنده اهميت اسالم در دنياست و اينكه دنيا 

  . به اين نتيجه رسيده آه بايد به اسالم با ديد ديگري نگاه آند
در اسالم هيچ چيز « تند آه همانطوري آه خانم شيرين عبادي در اولين مصاحبه خود گف: وي افزود

، دنيا به اين نتيجه رسيده آه بايد بين اسالم واقعي و آساني آه مرجع »خالف حقوق بشر وجود ندارد
  . خشونت و جنگ هستند تفاوت قائل شود

اعطاي جايزه صلح نوبل به يك حقوقدان ايراني، قدرداني از تالش مردم ايران در : خاتمي گفت
  . الري است و اين جايزه بايد توان و نيروي مردم ما را دوچندان آندقانونگرايي و مردم سا

گيري خانم شيرين عبادي در اولين مصاحبه خود در خصوص نقض حقوق   موضع: نايب رئيس مجلس گفت
بشر در فلسطين، همچنين در عراق و افغانستان توسط آمريكا، طمعي را آه در دادن اين جايزه وجود 

  . شان داد حقوق بشر يك موضوع فرامليتي استداشت، خنثي آرد و ن
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نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي ضمن تشكر از اولين اقدام عملي شيرين عبادي در تالش ملي و 
آند در اين زمينه   مجلس اعالم آمادگي مي: سازماندهي ايشان براي مين زدايي در مناطق جنگي گفت

  . با ايشان همكاري آند
اعطاي اين جايزه به ايشان سبب همبستگي بيشتر ميان ملت و : اميدواري آردخاتمي در پايان اظهار 

  . تالش همه جانبه بين دولت و ملت شود
   
 
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 16  –1382 مهر 24 پنج شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 

، آردها با   و نداريم  شما را با آردها نداشته  مشكالتما.   است  ما با شما متفاوت وضع«:  داد  جواب شاه
 هستيد و آنها از   شما عرب  آه در صورتي.   است  آريايي  از زبان يي  شاخه  نژاد هستند و زبانشان ما از يك
   اآنون  هستند و هم  ايران  از مردم آردها جزيي«:  آرد  اضافه سپس» . دارند  با شما تفاوت  مختلف جهات

  ». هستند  وزارت دار مقام  ما چند نفر آرد عهده  دولت در هيات
   بحث  از آمي  پس  حسين  صدام  ناهار حضور داشت  مجلس  در اين  آه  دآتر شهيدزاده  نوشته بنابه
   اعالم  ايران  آردستان  در ناحيه  دوم  جهاني  از جنگ  پس  آردها بودند آه ، همين  حال با اين«:  گفت
  ». رفتند  بيرون  مرآزي  حكومت  آردند و از اطاعت مختاريخود
   بودند و همان  جنگ  دوران  اشغالگر و از مصنوعات  نيروهاي پروردگان آنها دست«:   گفت  در جوابش شاه

   در خطه  نشاندگان  دست  ديگر از همين  گروهي  رفتند آما اينكه  از ميان  بادي دانيد با وزش  مي طور آه
   همان  تحريك  دارند، به  سكني  آشور در آن  اين  مردم ترين پرست  وطن  آه يي  خطه ، يعني  از ايران گريدي

،  شهيدزاده. ) پيدا نكرد  ديگر ادامه مطلب» . خود رسيدند  سزاي  زدند و به  از خودمختاري  دم اشغالگران
  (345346  ، صص پيشين

   دار و دسته  آه  در آنجا ناهار خورد، در برابر آاخهايي  روز صدام  آن ه آ  نياوران ، آاخ از نظر شهيد زاده
 .  نداشت  اهميتي  بودند، چندان  ساخته  در عراق1975 تا 1970 از   زمان  تا آن ها و خود صدام بعثي

  
  مشروعيت افشاء فعاليت اتمي مخفي رژيم آخوندي ؟

  يزدان حاج حمزه
از فعاليت ,مقاومت ايران در واشنگتن طي يك آنفرانس مطبوعاتياز روزي آه نماينده شوراي ملي 

آژانس بين « ماهها طول آشيد تا , اتمي مخفي رژيم ايران در مخفيگاه زيرزميني نطنز پرده برداشت 
دراين مخفيگاه  به آشف آثار اورانيوم غني شده ويژه , وابسته به سازمان ملل » المللي انرژي اتمي 

 ببرد و واقف شود آه آارگزاران اخوندها دراين مخفيگاه به آار غني سازي ساخت بمب اتمي  پي
 ازمقر سازمان ملل متحد به نقل ازيك 2003 سپتامبر 25خبر گزاري فرانسه روز . اورانيوم مشغولند 

علت اين تأخير را اين طور توضيح ) مقر آژانس بين المللي انرژي هسته اي ( ديپلومات مستقر دروين 
رب مخفيگاه اتمي نطنز ماهها به روي بازرسان سازمان ملل بسته بود واين بازرسان وقتي اجازه د« داد 

» ورود به اين محل را به دست آوردند آه در آن تغييرات وجا به جايي هاي قابل مالحظه انجام گرفته بود 
ل داخل وخارج از به هر حال امروز به نظر مي رسد آه رسالت خطيرملي را آه اعضاء وهواداران فعا. 

زيرا حد اقل . بي ثمر نمانده باشد , آشور شوراي ملي مقاومت ايران در اين مورد به دوش آشيدند 
وپشت سر آن جامعه بين المللي » آژانس بين المللي انرژي هسته اي « آنستكه جامعه ايران و 

بيش از .آگاه شده اند, هوقدرتهاي جهاني از خطر بزرگي آه دراين مخفيگاه آخوندي نطفه آن بسته شد
دو دهه است آه گفته ايم ونوشته ايم آه جامعه جهاني در ايران با فاشيسم مذهبي نوظهوري مواجه 
است آه ممكن است براي پيشبرد اهداف ضد تاريخي خود در درون مرز  و بيرون مرز هاي ايران  به هر 

ا اعال م آرده ا يم آه هر نوع تسهيل و در ضرورت تحريم نفتي اين رژيم بار ه. وسيله اي متوسل شود 
دست , به طور مستقيم و يا غير مستقيم, گشايش مالي آه براي حكومت ياغي آخوندي فراهم شود 

برخوردار شدن فاشيسم .  او را در آار مايه گذاري براي دستيابي به وسا ئل خطرناك  باز مي آند
نبايد با ساير آشور هايي آه به اين تكنولوژي مذهبي آخوندي از تكنولوژي غني سازي اورا نيوم را 

تكنولوژي غني سازي اورانيوم مي تواند به خدمت توليد بمب اتمي گرفته . رسيده اند مقايسه آرد  
در ضرب المثل ما , قرار گرفتن امكان بالّقوه  توليد بمب اتمي در اختيار حكومت آخوندي ايران   . شود 

تيغي آه روزي آنرا باال خواهد برد  .  آف زنگي مست قرار گرفته باشد ايراني ها مثل تيغي است آه در
آنهايي آه طي اين سالها سهل انگاري آردند و ! ودر موقع فرود آوردن آن  بر هيچ آس رحم نخواهد آرد 

امروز بايد به جبران مافات , رابطه خود با اين حكومت خطرناك را صرفا بر منطق تجاري تنظيم آردند
به عنوان وظيفه اي , اعضاء شوراي ملي مقاومت ايرا ن .د و تا دير نشده جلوي خطر را بگيرند بپردازن

ملي ودر راستاي دفاع از منافع جا معه اي آه به آن تعّلق دارند آنچه را آه شرط بالغ است در مورد اين 
سؤليتي ملي و براي اين شورا با احساس م. انجام داده اند  و مي دهند  , خطر گفته اند ومي گويند  

مروري بر انگيزه و سوابق اقداماتي آه .آمك به جلو گيري از يك فاجعه وارد اين ماجرا شده است 
حكومت آخوندي در پوششي ظاهرالصالح براي دستيبابي به ماده اوليه و تكنولوژي توليد بمب اتمي به 
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ثبات مي رساند وهم مقدمه اي عمل آورده هم مشروعيت  سياسي افشاي آخرين دستاورد آنها را به ا
  .نخواهد شد براي پرداختن به  بررسي خاص اين مسأله از زاويه منافع و مصالح ملي ايرا

  
  :مرور سوابق امر – 1

  :  مباني نظري گرايش رژيم آخوندي به  برنامه اتمي -الف 
, آشور تو أم بود آه با نفي منافع ملي و نيازهاي حاد » قدرت بزرگ جهاني «  داعيه تبديل شدن به 

مؤلفه هاي سياستي شد آه حكومت آخوندي را به سمت دستيابي به برنامه اتمي و بمب اتمي 
بنيانگزار اين حكومت  در روزهاي اول انقالب به صراحت گرايش آگاهانه جامعه  به منافع . سوق دهد 

سابها آه بين مردم ما اين ح« ملي وملي گرايي را معادل آفر اعالم مي آرد و درنفي آن مي گفت   
اين قضيه . اين حسابها درست نيست , مطرح است آه ما ايراني هستيم و براي ايران چه بايد به آنيم 

اين يك امر بي اساس , يي آه شايد صحبتش  درهمه جا هست  آه به ملت ومليت آار داشته باشيد 
 به نقل از 863 الدين شفا ص توضيح المسائل شجاع(» بلكه متصاد است با اسالم , است دراسالم 

رئيس قوه مجريه اين حكومت نيز در آشا آش تداوم جنگ ضد ميهني با عراق به ) . نشريات رژيم 
خودش در پاسخ محروماني آه از جنگ خسته شده بودند واز » واجب االطاعه« پيروي از مرجع تقليد 

 نظامي و جا – پايه هاي سياسي نظام ما بعد از استقرار« گراني صدايشان در آمده بود مي گفت 
درنظام اسالمي ... برگردد ]  گراني [ مي تواند به اين مسأله , افتادن به عنوان قدرت بزرگ جهاني 

اين نظام نظامي است آه افراد را مي . حق سرخوردن  وحق نا راحتي ندارد , آسي حق مأيوس شدن 
 21اطالعا ت , موسوي نخست وزير رژيم ! ( » پيوندند پروراند تا درصورت لزوم درجبهه ها به لقاء اهللا به 

نشانه هاي نياز جدي سياستگذاران قدرتمدار ,   سال جنگ8پس از نا آامي در ادامه  ) . 1362فروردين 
 ايده ئولوژيك رژيم را –ارگان هاي حكومتي موضع سياسي . حكومت آخوندي به سالح اتمي با رز شد 

ايران ام القراي جهان اسالم شمرده مي شود و رهبري جهان اسالم را « :اين طور انعكاس مي دادند 
( » بايدقدرت الزم را آسب آند , ام القرا براي حمايت مسلمانان در برابر بيگانگان ... عهده داراست 
در قاموس رژيمي »  حمايت مسلمانان «براي » آسب قدرت الزم «  )  .   68 بهمن 18, آيهان هوايي 
رت جهاني شدن داشت در تقويت و تجهيز نيروي نظامي رژيم به آار آترين وپيشرفته ترين آه داعيه قد

برنامه «  خطاب به  تدوين آنند گان,  رهبر وفرمانده آل قواي رژيم , خامنه اي .     معنا شد , سالحها 
ايد خود را ارتش وسپاه ب« و تخصيص دهند گان اعتبارات مالي اين برنامه اعالم آرد » پنجساله اول 

 25, آيهان هوايي ( » متعّلق به آنهاست ,بيش از گذشته قوي آنند و امكانات آشور در درجه اّول 
بيش از گذشته « براي آنكه نيروهاي نظامي رژيم , .رژبم » ولي امر« در اجراي دستور  ) . 68بهمن 
زي و تجهيز بنيه دفاعي وتأمين  بازسا-1« اين برنامه آوردند  »  اهداف آّلي « بر تارك , شود »  قوي 

ي اين برنامه » خط مشي ها« ودر بخش »  نيازهاي ضروري آن برمبناي اهداف دفاعي تعيين شده 
باز سازي وتقويت بنيه دفاعي با تأآيد بر , بر مبناي استراتژي دفاعي آشور «  پيش بيني آردند  آه  

  » رك به متن برنامه پنجساله اول . (  گيرد انجام» استفاده از آليه امكانات اقتصادي وصنعتي آشور
  :فعاليت براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي : ب 

فعاليت , ضمن  تظاهر به استفاده از اتم براي مصارف صلح آميز  , 1369 دولت اول رفسنجاني  از سال 
عاليت ونتايج آن به برخي از موارد اين ف. گسترده اي را براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي آغاز آرد 

  :قرارزيراست 
مذاآره با شرآت زيمنس آلمان و دولت آلمان براي اتمام ساخت نيرو گاه هسته اي بو شهر  واصراربه -1

 ميليارد مارآي را آه براي ساخت اين نيرو گاه درزمان شاه منعقد 7/7شرآت زيمنس  تا اجراي قرارداد 
  سومين 1369 نگراني هاي دولت آلمان دراين زمينه در آبان رفسنجاني براي رفع. آرد ه بود ادامه دهد 

را آه در آن آارشناسان و دآتر هانس بليكس دبير آل » پرتو زايي طبيعي باال « آنفرانس بين المللي 
به تهران آورد تا وانمود آند آه دولت او نسبت به  , آژانس بين المللي انرژي اتمي شرآت داشتند 

به قصد واقعي رژيم , با اين وجود دولت آلمان .ه از انرژي اتمي حّساس است  عوارض خطرناك استفاد
. آخوندي پي برده بود و قبول نكرد آه شرآت زيمنس آار نيمه تمام نيروگاه بوشهر را به پايان رساند 

 به طور 1370  تير 7دولت آلمان در روز , سر انجام پس از چند ساله چانه زني واصرار مقامات رژيم 
اين . سمي مخالفت خود را  با دادن مجّوز تكميل نيروگاه بوشهر توسط شرآت زيمنس اعالم  آرد ر

مخالفت رفسنجاني رئيس قوه مجريه رژيم را سخت  بر آشفت و سازمان انرژي اتمي ايران را وادار آرد 
« بيانيه آمده بود در اين . با صدور بيانيه اي تهديد آميز نسبت به تصميم  دولت آلمان واآنش نشان دهد 

آه تحت لواي حفظ مصالح ايران و غير ايمن بودن نيروگاه , اتخاذ چنين تصميمي از طرف دولت آلمان 
, به عنوان مسؤل مصالح آشور, ايجاب مي آند آه سازمان انرژي اتمي ايران , بوشهر عنوان مي شود 

بديهي است در حالي .ل مانده است  اقتصادي چنين تصميمي غاف–آلمان از آثارسياسي ... اعالم دارد 
متحمل هزينه و سرمايه گذاري انساني , آه ايران ميلياودها دالر به خاطر احداث نيرو گاه اتمي بوشهر 

جذب و نگهداري آارشناسان هسته اي با اميد به تكميل نيروگاه , شده و سالهاست آه با  تربيت 
يكطرفه و غير عادالنه بي ,  چنين تصميم نا گهاني نمي تواند درمقابل, بوشهر درحالت انتظار مانده 

   )1370 تير 8, آيهان ( » تفاوت بماند 
        

فرانسه از طريق احياي قرار داد رژيم » اوروديف «  تالش براي دريافت اورانيوم غني شده از شرآت -2
 درصد 10ران مايل است اب« روزنامه لوموند فرانسه در باره اين موضوع خبرداد آه . شاه با اين شرآت  
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حفظ آند وبه همين نسبت اورا نيوم غني شده را از يكي از آارخانجات اين » اوروديف « سهام خود را در
روزنامه اقتصادي لز اآو فرانسه نيز به همين خواست  )  . 1370 تير15آيهان( » شرآت برداشت آند 

م اورانيوم غني شده اي است آه ايران امروز بحث بر سر سطح قيمتها وحج« رژيم اشاره آرد ونوشت 
 تير 15, آيهان ( » قصد برداشت آن را دارد ونه حفظ يا واگذاري سهام اين آشور در شرآت اوروديف 

حاضر , به ما جرا جوييهاي اتمي  رژيم آخوندي پي برده بود , مثل آلمان , اما  فرانسه نيز آه  ) . 1370
 از جمله  وام يكميليارد دالري رژيم شاه به آميسارياي انرژي شد تمام مطالبات مالي دولت رفسنجاني

 ميليون 940به مبلغ (  ميليون فرانكي رژيم شاه به شرآت اوروديف 350اصل وفرع وام , اتمي فرانسه 
به مبلغ (  ميليون فرانكي همين رژيم  به شرآت فراماتوم فرانسه 271وهمچنين اصل وفرع وام )  فرانك 

  .  اما اورانيوم غني شده در اختيار رژيم خطرناك آخوندي نگذارد  , را پرداخت آند) نك  ميليون فرا550
  
مقا مات ذيربط حكومتي آه در جريان مذاآره با  آلمان و فرانسه متوجه شده بودند از جانب آنها آبي _ 3

 دو آشور به به موازات چانه زني هاي خود با اين, براي ما جرا جويي هاي اتمي رژيم گرم نمي شود 
به استخدام آارشناسان خارجي  براي » پزوهش وتحقيق اتمي « سوداي آن افتادند آه زير پوشش 

رئيس سازمان انرژي اتمي در دولت , امراللهي . دستيابي به  فوت وفن غني سازي اورانيوم بپردازند 
ينه سازي مي آرد ومي ضمن ايراد به نقص اقدامات اتمي رژيم شاه اين شگرد رژيم را زم, رفسنجاني 

 ميليارد دالر سرمايه 5عليرغم اين آه سازمان انرژي اتمي درآشور قبل از انقالب اسالمي « گفت 
! ( »  ميليون دالر براي پژوهش و تحقيق اختصاص يافته بود 50اما از اين مبلغ آمتر از , گذاري آرده بود 

دري نجف آبادي آه در آن زمان عضو آميسيون , چند روز بعد از اين اظهارات)  . 1370 خرداد 7,آيهان 
به قصد تشويق دست اندر , و بعد به  وزارت دستگاه اطالعات وامنيت رژيم رسيد ,  اقتصاد مجلس بود

در زمينه اآتشاف اورا نيوم و غني سازي آن و تهيه و « راز مخفي رژيم را اين طور علني آرد ,  آاران 
سرعت و , فدا آاري ,  ه قدمهايي برداشته شده آه نياز به جدّيت خوشبختان, ] اتمي [ تأمين سوخت 

   )1370 خرداد 25آيهان ( » حرآت دارد 
  
درشرايطي آه دولتهاي غربي ,  ادامه حرآت به سمت دستيابي به فوت وفن غني سازي  اورانيوم - 4 

 طلبيد آه عقد قرار محمل ديگري را مي, نمي خواستند زمينه ساز عبور رژيم  از اين مرز سرخ شوند 
و همكاري ,  مگا واتي بوشهر 1200 ميليون دالري رژيم با روسيه براي تكميل نيروگاه هسته اي 800داد 

منبع مطّلعي مثل نشريه ميدل . اتمي  برخي از  آارشناسان  بلوك شرق  سابق با رژيم آنرا فراهم آورد
 در مورد امكان دستيابي رژيم به هيأات 1995 ژانويه 27در تاريخ )  ميد ( ايست اآو نو ميك دايجست 

براي اجراي قرارداد ,  آارشناس روسي 150, در حال حاضر « هاي آارشناسي خارجي گزارش داد آه 
به گفته وزير انرژي . درمحل مشغول به آار شده اند ,  ميليون دالري مرحله اول نيرو گاه بوشهر800

اين حرآت ما جرا جويانه در . » ان افزايش خواهد يافت به زودي تعداد اين آارشناس, اتمي روسيه 
دولت خاتمي با مايه گذاري هاي شگفت انگيزي پيگيري شد آه از آن جمله مي توان به  اعزام 

  و  امضاي موافقتنامه سربسته اين پاسدار 1380شمعخاني وزير دفاع اين دولت به روسيه در سال  
  .اشاره آرد ,  ميليارد دالر سالح روسي 7خريد سابقه دار با وزير دفاع روسيه براي 

   
  مرور مسأله از زاويه منافع ملي -2
  

به خودي خود نشان مي دهد افشاء ما جرا جويي ها  و تالش حكومت آخوندي , آنچه از نظر گذشت 
با  .براي دستيابي به تكنولوژي غني سازي اور انيوم تا چه حد از مشروعيت سياسي برخوردار است 

ر اين مسأله از زاويه خاص مصالح و منافع ملي ايران مي توان پي برد آه اين اقدام مشروعيت تمام مرو
, در قرار داد نا نوشته بين حكومت و جامعه در آشور توسعه نيافته اي مثل ايران . عيار ملي نيز دارد   

 هاي توسعه آشور تنها آن بخش از مايه گذاري هاي حكومتي قابل دفاع است آه به حادترين نياز
حال آنكه نه ريخت و پاش هاي سرسام آور  مالي رژيم براي رسيدن به تكنولوژي هسته . پاسخ دهد 

نه بهره برداري از آن ونه درد سرهاي سياسي و عوارض زيست محيطي آه , اي تو جيه اينچنيني  دارد 
پيگيري روند  توانمند سازي پا يدار ,اجازه بدهيد ياد آورد شوم آه منظور از توسعه .   به بار مي آورد 

محروميت جامعه ايران از اراده سياسي . اقتصادي و اجتماعي است   , جامعه به لحاظ سياسي 
اقتصادي و اجتماعي  پايدار را وجهه همت خود قرار , همه جانبه سياسي ,توسعه موزون , حكومتي آه 

يافتگي و رنج و مصيبت بي شمار  غرق آرده و جامعه مستعد ايران را در گرفتاري شوم توسعه ن, دهد 
نياز آشور به توسعه اي موزون و چند جانبه  از دل تاريخ . به فقير ترين آشور منطقه تبديل آرده است  

تجارب تاريخي ايران از تالش ترقيخواهانه نا پايدار  امير آبير گرفته تا انقالب .معاصر ايران بر مي آيد
 بهمن گوياي آنست آه بهبود وپيشرفت اقتصادي 22شروطيت و  انقالب  ناآام آزاديخواهانه نا آام  م

بدون پيشرفت سياسي اجتماعي و پيشرفت سياسي بدون پيشرفت اقتصادي اجتماعي در ايران پايدار 
ما فقط دريكي دو سال دولت آوتاه مصدق ودرجريان جنبش پيروزمند و چند جانبه . نخواهد شد 

راه ورسم زيست و توسعه ملي خود را به , اعي ملي آردن صنعت نفت  اقتصادي واجتم–سياسي 
رعايت موآد اولويت ها در تخصيص . جنبشي آه بد خواهان آنرا برما روا نداشتند. درستي دنبال آرديم 

بهينه سرمايه هاي مادي و انساني آمياب آشور توسط حكومت ها شرط توسعه و شرط رعايت منافع 
با اقدامات مخربي نظير ما جرا .  ن صورت سرمايه گذاري ها تلف مي شوند در غير اي. ملي است 
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 درصد از خانواده هاي ايراني مستفرشده واقتصاد 80جويي هاي اتمي حكومت آخوندي  فقر در  خانه  
آشور چنان  به ضعف و ناتواني افتاده آه  ايران آمترين در آمد سرانه را در ميان آشورهاي منطقه دارد  

 اجتماعي داخلي را نيز  به قهقرا برده  و  آشور -امات ضد توسعه اي حكومت  مناسبات سياسي اقد.
را درعصرپيوند سرنوشت آشورها به يكديگر به انزوا آشانده  و به حاشيه نظام زيست بين المللي پرت 

  .آرده است
نوز هم نمي خواهند آن را ه,  با اين وجود شا گردان خميني آه  مرتكب اين خيانت فا جعه بار شده اند 

امروز در شرايطي آه آژانس بين المللي انرژي هسته اي درقطعنامه تعيين آننده خود .   آنار بگذارند
وزير ,  خواستار آن شده آه حكومت آخوندي از اين تكنولوژي و از آار غني سازي اورانيوم  دست بردارد 

مي شود  آه استفاده از   تكنولوژي غني سازي خارجه خاتمي در نيويورك در مقر سازمان ملل مدعي 
وقتي خبر نگاران به  توجيه خرازي از تكنولوژي هسته اي براي تهيه سوخت ! اورانيوم نياز ايران است 

نيروگا ه اتمي ايران  و توليد برق از اين راه ايراد مي گيرند و مدعي او مي شوند آه آشور شما روي 
اين شا ,  وبه انرژي اتمي و تأسيسات غني سازي اورانيوم  نيازي ندارد درياي انرژي نفت وگاز خوابيده

گرد عقب مانده خميني عذر بدتر از گناه حكومت را پيش مي آشد  و از موضع افالس  به دفاع از نياز 
مصرف باال و روبه افزايش « حياتي حكومت نفتي آخوندي به صادرات نفت مي پردازد و پا سخ مي دهد 

در داخل ايران و نرخ رشد باالي اقتصاد آشور امكان صادرات نفت را پايين مي آورد وبايد انرژي نفت 
, اين بهانه جويي ها    ) .2003 سپتامير 25خبر گزاري فرانسه ( » انرژي اتمي را جايگزين نفت آنيم 

,  ص آند اگر براي سخنگوي امور خارجي رژيم  وسيله اي شود تا اورا از دست خبر نگاران خارجي خال
نيم قرن پيش در دولت مصدق براي جامعه ايران روشن شده . از دست ملت ايران خالص نخواهد آرد 

آشور را به , آه اگر دولت ها درآمد نفت را به مصرف ريخت و پاش هاي جاري و غير توسعه اي برسانند
اقتصاد بدون  « سياست معروف به.روز سياهي خواهند رساند آه امروز حكومت آخوندي رسانده است

راه ورسم زيست ملي و منطقي جامعه ايران در ميان جامعه جهاني و براي جلو گيري از , » نفت 
اين سياست چگونگي استفاده از در آمد نفت را  فرا راه .درغلطيدن ايران به يك چنين روزي تدوين شد  

, ع ادامه اين سياست ملي شد  مان1332 مرداد 28اگر آودتاي . سياستهاي اقتصادي دولت ها قرارداد 
انقالب ضد سلطنتي ضد اين آود تا بود و جامعه ايران از عمق وجدان آگاه خود انتظار داشت دولت 

را ادامه » اقتصاد بدون نفت « راه ورسم ملي پيش بيتي شده در سياست , وحكومت جا نشين شاه 
  .   دهد و راه مصدق دنبال شود
غرور ملي «م به فوت وفن غني سازي اورانيوم را  پيشرفتي علمي ومايهخرازي درنيويورك دستيابي رژي

چه مي شود گفت  بد حادثه آار آشور ما را به اينجا آشانده آه وزيرخارجه !. اعالم آرده است» 
پس ,  درصد افراد بالغ جامعه ايران به موضع قهرآشتي نا پذير با  آن رسيده اند90حكومتي آه  بيش از 

با قيمتي آمرشكن به امكان , سال تالش مخفيانه  وبند وبست  با داللهاي بين المللي 15از  قريب 
در پاسخ ! اعالم آند» غرورملي ايرانيان « فالآت و هال آت ايراني و جامعه ايران  دست يابد وآنرا مايه

صادره از به اين غلط زيادي خرازي آافي است يكبارديگر اين مقّلد مغلطه آار خميني را به حكم شرعي 
اين قضيه يي آه شايد صحبتش  درهمه جا هست  آه به . «جانب مر جع تقليدش ار جاع دهيم آه

  . »  بلكه متصاد است با اسالم , اين يك امر بي اساس است دراسالم , ملت ومليت آار داشته باشيد 
  
  

   نماینده حقوق بشردولت المان فدرال، مصاحبه ایران اشپيگل با خانم کلودیا روث
  2003 سپتامبر 29  -ایران اشپيگل
بسياری از ایرانيان نظراروپائيان نسبت به حقوق بشر را به درستی , خانم کلودیا روث: ایران  اشپيگل
انها برای خود این سوال را مطرح ميکنند که اگر اروپائيها واقعا بر این حقوق پافشاری , درک نميکنند

انان در حين جنگ ایران و عراق با وجود بکارگيری مواد چرا , ميکنند و در این موضع جدی هستند
حقوق ,  شيميمایی از سوی عراق هيچ عکس العملی بر عليه این امرانجام ندادند؟ ایا درحين جنگ

  بشروجود ندارد؟ 
رعایت حقوق انسانی ملتها برای تمام . مسلما حقوق بشرهم باید در زمان جنگ رعایت شود: روث 

ميدانيم که حقوق بشر در شرایط جنگی هميشه و , با تمام این وجود. ی استدولتهای جهان الزام
  . بدفعات زیر پا گذاشته ميشود

. صدام حسين بر عليه سربازان ایرانی ومردم عادی عراق مبادرت به استفاده ازبمبهای شيميایی نمود
 ازجانب دولتهای من بسياری از تظاهرات و موضع گيریها که هم ازجانب ارگانهای غير دولتی وهم
اشتباه کشورهای . اروپایی صورت گرفت را به یاد مياورم که این اعمال را به صراحت محکوم کردند
پس از بر 1998در سال . اروپایی این بود که انها در انزمان بندرت برصادرات تسليحاتی کنترل داشتند

با توجه به مسائل حقوق بشر دست گرفتن دولت توسط ائتالف سرخها و سبزها در المان این قانون 
امروز از ارسال لوازم و دستگاههای دوگانه و , قوانين جدید صادرات اسلحه و تسليحات. تغيير داده شد

  . تسليحات حساس به دیکتاتورهایی همچون صدام معانمت ميکنند
 کم بطور مثال بکارگيری رزمندگان نوجوان. ضمنا نقض حقوق بشر در هر دو طرف جبهه وجود داشت

  .  که قطعنامه سازمان بين الملل ان را تحقير ميکند, )بسيجی(سن و سال 
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بسياری از ایرانيان از کشورهای اروپایی که تکنيکهای الزم برای ساخت تسليحات : ایران اشپيگل
شيميایی و ميکروبی در اختيارعراق قرار دارند و در نهایت موجب کشته شدن هزاران سرباز ایرانی 

انتظار یک معذرت خواهی رسمی از انان را دارند؟ ایا اعتقاد شما بر این نيست که یکی از , گردیدند
وظایف سازمانهای حقوق بشری و بخصوص شما بعنوان نماینده حقوق بشر دولت المان مختص به این 

نيان امرست که دولت المان را به حرکتی هدایت کنيد تا از ملت ایران و بخصوص خانوادگان مذبور و قربا
  عذر خواهی کند؟ 

الزم به اشاره ست که بيشتر مدیران و مسئولين شرکتها و موسسات که ماشين االت مخصوص و : روث
یا مواد اوليه را بصورت غير قانونی به عراق ارسال نمودند در این بين یا جلوی دادگاه ایستاده اند یا 

د را در بازارهای سياه بين المللی تامين عراق بسياری از نيازمندیهای خو, در ضمن. مجازات شده اند
مهمترین . وانگهی ایران نيزدر حين جنگ به تامين خود از سوی این بازارها مبادرت ميورزید, مينمود

وظيفه یک سياستمدار حقوق بشر این است که شرایط وخيم و نقض حقوق بشررا بدون توجه به 
  . جناحهای ستيزه جو فاش و رسوا کند

  
اثرات منفی بروی ایرانيان , ایا گمان نميکنيد که سکوت اروپائيان در مورد این جنایت: لایران اشپيگ

داشته و انها را به سمتی سوق بدهد که اروپائيان را دوست نداشته و انها را به انسانهای از خود 
  شناسایی کنند؟ , راضی که بر جنایات خود پافشاری ميکنند

راجب این موضوع و جنایتهای دیکتاتوری صدام دراروپا . ده کنممن نميتوانم سکوتی را مشاه:  روث
سازمانهای حقوق بشری این جنایتها را . اشکارا به صورت انتقادی و خود انتقادی صحبت شده و ميشود

بطور وسيع درمحافل عمومی اروپا ابراز نمودند و موجب ان گردیدند که در اروپا هيچ کس ارزوی محال 
نقض حقوق بشر درعراق و ایران را نميتوان بر ضد . حسين را نداشته باشدنسبت به رژیم صدام 
  . نقض حقوق بشر را در همه جا محکوم نمایند, حاميان حقوق بشروظيفه دارند. یکدیگرموازنه نمود

   
  ایا گمان ميکنيد که ملت ایران این درد را روزی فراموش کند؟  : ایران اشپيگل

. چرا که به گمان فراموش شده دوباره از راه خواهد رسيد, د فراموش گردداین درد نميتوان و نبای: روث
ایا ان را برای اهداف کوتاه مدت بعنوان , سوال اینجاست که چگونه باید با این ضربه روحی کنار امد

در حفظ و برقراری یک اینده , وسيلهای استفاده نمود یا اینکه ان را در نهایت مسئوليت و بعنوان گوشزد
یک موضع , بازاوری تاریخی جنگ کشتاراميز بين ایران و عراق. ح اميز در منطقه جلوی چشم قرار دادصل

  . باز و خودانتقادی نسبت به این مقطع خاص تاریخی را از ایرانيان طلب ميکند
  

ایا شما برنامه های برای اینده در دسترس اجرا دارید تا دوستی مابين دو کشور را : ایران اشپيگل
  يم تر نماید؟ تحک
 به ایران از سوی ایران بدون هيچ دليل 2003سفر برنامه ریزی شده من برای تابستان سال : روث

, که طيف وسيع موضوعات و سواالت را با نمایندگان دولت, قصد از این سفر این بود. منطقی رد گردید
همدیگر را از , رح نموده دانشجویان و کانونهای مدنی مط, روحانيون شيعه, سازمانهای زنان, مجلس

ما خواهان این . شناخت متقابل راعميقتر نموده و شناختهای جدیدی حاصل نمائيم, نزدیک شناخته
صراحت و . هستيم که دیالوگ وارتباط مستقيم بين اروپائيان و ایران در تمامی سطوح امکان پذیر گردد

وقتيکه , نشانه نيت خوبی نيستاین .   اطمينان مهمترین شروط برای عمل به دوستی ميباشند
شرکت کنندگان کنفرانس برلين از سوی موسسه هاینریش بوول هنوز در زندان بسر ميبرند و یا هنوز 

ازاشاره و , یا اینکه با حبس و ممنوعيت خبرنگاران و روحانيون منتقد. مورد ازار و اذیت قرار ميگيرند
  .  جلوگيری ميشودصحبت بروی نقطه های زخم و نامناسبگریهای اشکار 

  با تشکر از خانم کلودیا روث 
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