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 اين است که سران دولتهای عضو اتحاديه اروپا در پايان نشست دوروزه خود در گزارشها حاکی از
بروکسل، پايتخت بلژيک در پيش نويس بيانيه خود نسبت به برنامه هسته ای ايران ابراز نگرانی عميق 

کرده و از دولت جمهوری اسالمی خواسته اند با امضای پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی منع 
نگ افزارهای هسته ای به بازرسان سازمان ملل متحد امکان دهد به بازرسی سختگيرانه تر گسترش ج

  .از تأسيسات هسته ای و غيرهسته ای اش بپردازند
ايران تا پايان ماه جاری ميالدی فرصت دارد به آژانس بين المللی انرژی اتمی که نهاد نظارتی سازمان 

اطمينان دهد که به دنبال دستيابی به جنگ افزار هسته ملل در زمينه فعاليت هسته ای کشورهاست 
ای نيست، در غير اين صورت امکان دارد اين آژانس از شورای امنيت سازمان ملل بخواهد در مورد ايران 

  .تدابيری اتخاذ کند
در پيش نويس بيانيه سران اتحاديه اروپا همچنين از ايران خواسته شده است به برنامه های خود برای 

  .ی سازی اورانيوم و بازيافت اورانيوم از زباله های هسته ای پايان دهدغن
اين در حالی است که ايران اعالم کرده آماده است تا برای امضای پروتکل الحاقی به مذاکره بپردازد اما 

  .حاضر به دست برداشتن از غنی سازی اورانيوم نيست
اروپا همچنان آماده بررسی راههايی برای گسترش در پيش نويس اين بيانيه همچنين آمده که اتحاديه 

همکاری با ايران است اما در عين حال تصريح شده است که اين همکاری تنها با افزايش اعتماد جامعه 
جهانی به صلحجويانه بودن برنامه هسته ای ايران، بهبود وضعيت اين کشور در زمينه حقوق بشر و 

  .المی در قبال صلح خاورميانه امکانپذير استمبارزه با تروريسم و موضع جمهوری اس
ايران و اتحاديه اروپا از دسامبر سال گذشته وارد دور جديدی از مناسبات خود شدند که به گفتگوی 

سازنده موسوم است و در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر و مردمساالری در ايران برنامه ريزی شده 
  .است

نيه خود برنده شدن جايزه صلح نوبل را نيز به شيرين عبادی، فعال سران اتحاديه اروپا در پيش نويس بيا
  . ايرانی حقوق بشر تبريک گفته اند

   
  اعالم تاريخ سفر گزارشگر ويژه آزادی بيان به ايران

  2003 اآتبر 17  –1382 مهر 25جمعه  - بي بي سي - مهرداد فرهمند
ود در امور آزادی بيان به ايران خبر داده که قرار سازمان ملل متحد از سفر آمبيی ليگابو، گزارشگر ويژه خ

  .است چهارم نوامبر آغاز شود
  .مدت زمان ديدار آقای ليگابو که به دعوت دولت ايران صورت می گيرد، يک هفته برنامه ريزی شده است

به اين سفر آقای ليگابو به ايران قرار بود هفدهم ژوئيه گذشته و به مدت ده روز صورت گيرد اما يک روز 
سفر مانده، دفتر نمايندگی ايران در مقر اروپايی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئيس اعالم کرد که 

  .اين سفر به تعويق افتاده است
اعالم تعويق سفر مقارن بود با ناآراميهای اخير ايران و هنگامی که دست کم دوهزاروپانصد دانشجو و 

  .ودندتعدادی از فعاالن سياسی بازداشت شده ب
تاريخ جديد سفر آقای ليگابو نيز در شرايطی اعالم می شود که هنوز شماری از اين دانشجويان و 
فعاالن سياسی در زندان به سر می برند و آن دسته از دانشجويانی که از زندان آزاد شده اند نيز 

  .ته استهمچنان پيگرد قضايی در موردشان ادامه دارد و آزادی شان با قيد وثيقه صورت گرف
سفر آقای ليگابو در ادامه سفرهای گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ايران انجام می گيرد و او 

قرار است از ميان زمينه های گوناگون حقوق بشر، مأموريت خود را بر موضوع آزادی بيان متمرکز کند که 
  .بخش عمده ای از فعاليتهای سياسی در ايران را در بر می گيرد

 ميان، فعاالن ايرانی دفاع از حقوق بشر در خارج از ايران قصد دارند گزارشهايی از وضعيت افرادی در اين
به آقای ليگابو بدهند که به دليل ابراز عقيده يا اطالع رسانی در زندان به سر می برند و از وی بخواهند 

دگان ايرانی اند در محل با اين افراد که شامل شماری از فعاالن سياسی و روزنامه نگاران و نويسن
  .بازداشت آنان مالقات کند
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علت زندانی شدن اکثر زندانيان سياسی در ايران به نوعی با آزادی بيان ارتباط دارد و يکی از بارزترين 
نمونه های آن، پرونده هاشم آغاجری، روشنفکر دينی است که به دليل اظهار برخی عقايد شخصی 

  . زندان به سر می بردخود در يکی از سخنرانيهايش در
از جمله موارد ديگری که انتظار می رود آقای ليگابو در مأموريت خود در ايران به آن بپردازد، موضوع 

کشته شده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی تبعه کاناداست که هنگام بازداشت در زندان اوين 
  .تهران به قتل رسيده است

 ايران با مقامهای برجسته دولتی و قضايی ديدار کند و ديدارهايی نيز آمبيی ليگابو قرار است در سفر به
  .با نمايندگان نهادهای مدنی، از جمله روزنامه نگاران و دانشگاهيان داشته باشد

آقای ليگابو که اهل کشور آفريقايی کنياست از اوت سال گذشته سمت گزارشگر ويژه سازمان ملل در 
رفته و مأموريت او شناسايی و اعالم موارد اعمال تبعيض، خشونت و ارعاب امور آزادی بيان را به عهده گ

  .و تهديد عليه افرادی است که قصد دارند انديشه های خود را آزادانه بيان کنند
  .او گزارشهای خود را در اين زمينه به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تسليم می کند

 
  پناهندگان، پناهجويان و مهاجران ايراني

  
  1382مهرماه 23آانال سه تلويزيون فرانسه چهارشنبه شب 

  http://www.iranncr.org -سايت شوراي ملي مقاومت ايران
  خود را به وضعيت سرهنگ بهزاد“ گزارش روز“مهرماه 23آانال سه تلويزيون فرانسه چهارشنبه شب 

 به اقامت اجباري  ران مقاومتمعزي و آقاي مجيد شهبازيان آه در جريان حملهٔ پليس فرانسه به هوادا
 .در دو شهرستان فرانسه محكوم شدند، اختصاص داد

 حكم اخراج عليه پناهندگان 4, پس از عمليات تماشايي عليه مجاهدين خلق در نزديكي پاريس: مجري
بازگشت به , ولي حداقل براي دو نفر از آنها. صادر شد, سياسي ايران آه هنوز در فرانسه هستند

ژاك بوتي به صحبت نشسته -آنها با لوك الگاموشه و ژان.  معني محكوميت به مرگ خواهد بودتهران به
  : اند

  چه اتفاقي براي شما خواهد افتاد؟, اگر به تهران بازگرديد: گزارشگر خطاب به سرهنگ معزي
  . شكنجه و سپس اعدام: سرهنگ معزي

  شما از اين مطمئن هستيد؟ : گزارشگر
  . ئنمبله مطم: سرهنگ معزي

 به هنگام ورود به فرانسه 1981سپس فيلمي از سرهنگ معزي در فرودگاه بورژه نزديك پاريس در سال [
  ]شودنشان داده مي

 سال پيش در يونيفورم خلباني 22اينجا او را , اين آسي آه امروز براي زندگي اش بيم دارد: گزارشگر 
 ارتش ايران را از مسير خود منحرف 707پيما  سرهنگ معزي اين هوا1981 ژوئيه 29در روز . مي بينيم

رهبر , مسعود رجوي. آرد و بدينصورت امكان فرار دو دشمن قسم خورده رژيم خميني را فراهم ساخت
سازمان مجاهدين خلق و بني صدر رئيس جمهور سابق ايران آه چند ماه پيش از آن توسط رهبر انقالب 

صحنه هايي از . [چيز براي آلنل معزي به هم مي ريزد ژوئن گذشته همه 17ولي روز . عزل شده بود
 نفر از هموطنانش در موج دستگيريها عليه 165او آه همراه با ] حمله پليس به اور پخش مي شود

دشمن [مظنون است به عضويت در اين سازمان آه لولوخوره , مجاهدين خلق توسط پليس جلب شد
ئن وزارت آشور وي را مجبور به اقامت اجباري در شهر  ژو20در روز . رژيم تهران مي باشد] م-سرسخت

اين مرد آه در ايران محكوم به اعدام است و در . شومون نموده و به وي يك حكم اخراج ابالغ نمود
در حال حاضر در آنج اطاقش در هتل زمان را مي ,  سال پيش پناهنده سياسي مي باشد22فرانسه از 

    .گذراند
زيرا از آنجايي آه ما به عنوان يك . خراج از فرانسه دقيقا مانند استرداد استبراي من ا: سرهنگ معزي

  .  به ما پناه نخواهد داد هيچ آشوري اروپايي, مقاومت تروريستي اعالم شده ايم
در واقع چه آشوري حاضر خواهد شد به اين مرد آه به اتهام عضويت در مجاهدين در خطر : گزارشگر

در شرايطي آه اين سازمان توسط اتحاديه اروپا و وزارت خارجه آمريكا , دگي بدهدپناهن, اخراج قرار دارد
, براي وي و همينطور براي مجيد شهبازيان. به عنوان سازمان تروريستي طبقه بندي شده است

اين تهديد , پناهنده سياسي ايراني و مجبور به اقامت در شهر پريوا آه دقيقا در همين وضعيت قرار دارد
آشوري آه اين مرد , دارد آه به يك آشور ثالت اخراج شوند و از آنجا به ايران تحويل داده شوندوجود 

  . هم در آنجا از بيش از بيست سال پيش محكوم به اعدام شده است
از بيست سال پيش من و دوستان ديگرم در خاك فرانسه هستيم و تا االن هيچ : مجيد شهبازيان
ات فرانسوي و همه مقامات باالي فرانسوي با ما در تماس بودند و و همه مقام. نگراني نداشتيم

تروريسم را در مي , و ناگهان اين را پيدا مي آنند و از خودشان مي سازند. هيچگاه ايرادي به ما نگرفتند
  اين از آجا آمد؟ آيا از آسمان افتاد؟ . آورند و مي چسبانند

جيد شهبازيان با شرآت گروه ها و شخصيتهاي مدافع صحنه هايي از آنفرانس مطبوعاتي م, در ادامه[
,  MRAP, ليبرته-بنياد فرانس, ليگ حقوق بشر:] حقوق بشر نشان داده ميشود و گزارشگر ادامه ميدهد

امروزه آنها گرد مجيد . سازمانهاي سياسي و َابه پير همگي براي اين دو مرد بسيج شده اند, سنديكاها
  . جمع شده اند,  رئيس يك انجمن آمك به پناهندگان ايراني استشهبازيان آه از بيست سال پيش
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مجبور شده ايم آه يك آميته حمايت تشكيل دهيم براي دفاع از آسي آه : صحبتهاي نماينده َابه پير
, هيچ مدرك مادي مهمي عليه وي وجود ندارد و مطمئنا در آينده هم پيدا نخواهد شد چرا آه متاسفانه

براي برادران خود و , د بسيار درستكار و بسيار شجاعي است آه از سالها پيشيا خوشبختانه او مر
  . براي آشورش از خود مايه گذاشته است

 پليس 1300,  ژوئن گذشته17در ] :  هاي دستگيري در اور گزارشگر ادامه ميدهد با پخش مجدد صحنه[
مريم , از جمله رهبرشان, اد شده اندهمگي آنها آز, از آنموقع.  ايراني را دستگير آردند165و ژاندارم 
آنها . حدود ده نفر تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند ولي نه مجيد شهبازيان و نه سرهنگ معزي. رجوي

آنها به ويژه اميدوارند آه تنها . منتظر هستند آه دادگستري در باره حكم اخراج آنها تصميم بگيرد
  دقربانيان موج دستگيري عليه مجاهدين نباشن

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
 !سئواالت من و پاسخهاي او

 - سايت شوراي ملي مقاومت ايران-1382مهر ماه 20   ـروزنامه الراي اردن -فخري قعوار : نويسنده 
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تا , اد زيادي سئوال در ذهنم بودتعد,  در ناحيه سرژي پاريس…در يك ديدار طوالني با خانم مريم رجوي 
و بر نقطه نظرات مربوط به مسائل مورد اختالف ,  شناختي پيدا آنممقاومتبتوانم از مواضع اين 

  ...و مسئله اساسي مربوط به وضعيت زنان ايران واقف گردم, و مسائل فكري و فرهنگي, سياسي
بيشتر از , ت زياد و جوابها طوالني بودو تعداد سئواال, اين ديدار طوالني جمعه شب گذشته صورت گرفت

حول نقطه نظر سازمان در مورد , و در ميان اين سئواالت, آنكه بتوانم بخاطر بسپارم يا آوتاهش آنم
آيا , اگر فرض آنيم شما رئيس جمهور آينده ايران بشويد«: از وي پرسيدم, سيستم حكومت آلترناتيو

  »ا حكومتي غير ديني را خواهيم ديد؟اسالم نقطه حرآت اصلي حكومت خواهد بود ي
اين «: و سپس افزود. »حكومت غير مذهبي«: بالفاصله پاسخ داد) آه خود محجبه است(خانم مريم 

در طرح مشخصي در زمينه جدا , موضعي است آه شوراي ملي مقاومت ايران رسما اعالم آرده است
به اين معني خواهد بود آه از يك , اگر بگوييم اسالم نقطه حرآت اصلي است. سازي دين از حكومت

  .و قص علي هذا, ديكتاتوري خارج شده وارد يك ديكتاتوري ديگر بشويم
آه خالصه اش , و حول چشم اندازهاي آينده اش نيز طوالني بود, گفتگو بر سر وضعيت فعلي زن ايراني

, شاه شروع شداين بود آه بارز شدن نقش زن ايراني از بيست و پنج سال پيش و حتي از زمان 
.  بيست و پنج درصد شهدا از زنان بودند1981 و 1979نقشي بغايت برجسته آه تنها در دوره بين سال 

در مقابل جناياتي آه , زنان در صفوف مقدم بودند, در بسياري از سنگرهاي مبارزه«: خانم مريم گفت
  ».ن مرتكب گرديدرژيم عليه زنان مرتكب شد بسيار بيشتر از جناياتي بود آه عليه مردا

يكي از مترجمين ايراني سئواالت مرا يادداشت مي , درازا انجاميدهحين اين مالقات آه چند ساعت ب
به   را و بعد يك نسخه قطور از آنچه يادداشت آرده بود, و پاسخهاي خانم مريم را نيز مي نوشت, آرد

عي بر من ثابت شد آه خانم مريم رجوي بشكل قط, وقتي آنچه در اين اوراق آمده بود را خواندم. من داد
خاطر اعطاي حقوق زن ايراني به او و تساوي و پيشرفت هداراي ذهني باز و تالشي صبورانه و پايدار ب

و هر آس بر نقطه نظرات و مواضع وي وقوف پيدا آند و مقايسه اي بين آنها و آنچه دولت ايران , اوست
  .  نخواهد يافتينادن در آنار او و در آنار تمامي مجاهدراهي جز ايست, عمل آوردهمطرح مي آند ب

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

 بازتاب افشاگري جديد مقاومت دربارٌه فعاليتهاي هسته يي رژيم
  http://www.iranncr.org -سايت شوراي ملي مقاومت ايران

الم آــرد آــه ايــران همچنــان بــه شــوراي ملــي مقاومــت ايــران در لنــدن اعــ« : 22/7/82تلويزيــون الجزيــره 
سخنگوي اين شورا پيش بينـي نمودآـه تهـران تـا            . گسترش برنامه هاي هسته اي خود ادامه مي دهد        

دولت نوروزي در يك مصاحبه مطبوعـاتي آـه در   .  قادر به توليد سالح هسته اي گردد2006 يا 2005سال  
تي مدعي شد آـه ايـن اطالعـات را شـبكه     محل مجلس عوام انگلستان برگزار شده بود ، با ارائه اطالعا        

 از سايتهاي جديد هسته اي و فعاليتهاي سـايتهاي شـناخته شـده و آدرسـهاي                  مقاومت در داخل ايران   
  …. آنها در نزديكي شهرهاي اصفهان و تهران بدست آورده است

م مـي بـرد از      نماينده شورا در لندن خانم دولت نوروزي آنچه را آه از آن بنـام سـايتهاي مخفـي جديـد نـا                     
 اشـاره آـرد آـه بـا          ”مرآز تحقيقات سوختي و توليدي اصفهان     ” به سايتي در شرق اصفهان بنام         جمله

.  هزار هكتار براي استفاده از سانترفيوژ جهت غني سازي اورانيوم بكـار گرفتـه مـي شـود                  150مساحت  
د و همچنين آدرسـها و  عالوه بر آن وي تأسيسات ديگري آه وجود دارند و يا در دست تأسيس مي باشن             

خـانم نـوروزي همچنـين برخـي تـصاوير          . اسامي مديران و برخي مـسئولين ارشـد آنهـا را فـاش سـاخت              
  .ماهواره اي از اين دو سايت را نشان داد
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 مؤسسات علمي مختلف پـس از اينكـه مقاومـت ايـران              برخي تصاوير ماهواره اي توسط    ”: دولت نوروزي 
مـا ايـن    .  بدست آمـده اسـت     2003 و سپس در فوريه      2002پس از اوت    اين سايتها را فاش ساخت بويژه       

  .”تصاوير را از اين مؤسسات بدست آورديم
نوروزي خاطر نشان ساخت آه مقامات ايران از پيمانكاران خود خواسته اند تا هرچه سريعتر سايت نطنز                 

 واحد سانترفيوژ   166  ايتوي گفت آه دراين س    . را تكميل نمايند تا بتواند به فعاليتهايش سرعت بخشد          
مقاومـت ايـران    .  عليرغم درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال آزمـايش اسـت              نصب شده و  

داليلي را آه درستي اين اطالعات را اثبات نمايد ارائه نداده است و از آژانـس بـين المللـي انـرژي اتمـي             
  …خواست تا در اين زمينه تحقيق نمايد

  هام شوراي ملي مقاومت را رد آردند ران اتمقامات اي 
گروه مخالف را در مورد ,مقامات ايران اتهام شوراي ملي مقاومت ايران « 23/7/82 تلويزيون سي ان ان  

اما شوراي .  رد آردند  ,اينكه تهران يك سايت مخفي ديگري براي اورانيوم غني شده را تدارك ميبيند
 اصفهان ساخته  د اورانيوم غني شده در نزديكي شهرملي مقاومت ايران متهم آرد آه سايت جدي

 براي بازرسانشان جديد   ميگويند اين سايت ذآر شده مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي. ميشود
  .ميباشد

  ايران ادعاي منافقين در مورد سايت هسته اي اصفهان را رد آرد
سـازمان ملـل بـراي شـفاف سـازي وضـعيت            االجـل   دو هفته قبـل از پايـان ضـرب        «:23/7/82روزنامه آفتاب 
اي ديگر در نزديكي اصفهان را  هسته سازمان منافقين ادعا آرد تهران يك سايت, اي ايرانفعاليت هسته

  .مخفي آرده است
آـه از گروههـاي طـرد شـده         ) مجاهـدين (فيروز محوي عضو سـازمان منـافقين      , به گزارش خبرگزاري رويتر   

آننـد  اين سايت براي آزمايش سانتريفوژهايي آه اورانيوم را غني مـي : ايراني است به گزارشگران گفت  
آيلـومتري شـرق اصـفهان تحـت نـام مرآـز            15وي اظهار داشـت آـه ايـن سـايت در            . ساخته شده است  

اي ايران مخفي آردن هرگونه تاسيسات هـسته . اندازي شده استتحقيقات و توليد سوخت اصفهان راه  
  .ار آرداز بازرسان سازمان ملل را انك

علي اآبر صالحي نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به خبرگزاري رويتر در تهران اعالم آـرد       
اين اطالعات ارائه شده : وي گفت. آه ايران قطعا هيچ تاسيسات خاصي را از آژانس مخفي نكرده است          

  .قطعا بي اساس است
گونـه اظهـار نظـر در بـاره گـزارش سـازمان منـافقين               المللـي انـرژي اتمـي سـازمان ملـل از هر           آژانس بين 

  .خودداري آرد
اي  سـازمان منـافقين خبـر دوسـايت هـسته          2002رويتر در گزارش خود ادعا آرد آه در اگوست سال           .... 

اعالم شده در ايران را اعالم آرد آه يكي مجموعـه غنـي سـازي اورانيـوم در نطنـز و ديگـري تاسيـسات                         
تهران بعدها وجود اين تاسيسات را به آژانس اعالم آرد آه در نيروگاه نطنز              . بودتوليد آب سنگين در اراك      

اي در آنهـا  اي اعالم نـشده هاي جاسوسي قرار داده شده تا تضمين شود آه هيچ فعاليت هسته    دوربين
  .»گيردصورت نمي

  نتفي ندا نستجك استراو گفت اقدام نظامي عليه ايران در صورتي آه با آژانس اتمي همكاري نكند م
جك استراو وزير خارجه بريتانيا ديشب اظهار داشت آه اميدوار است اختالفـات             «: 23/7/82راديو فرانسه   

با ايران بر سر برنامه هاي هسته اي اين آشور از راه مسالمت آميز حل شود ولي وي با اين حال امكان 
س بـين المللـي همكـاري نكنـد منتفـي       عليه ايران درصورتي آـه ايـن آـشور بـا آژانـ           يك اقدام نظامي را   

ما سياسـت منجـسم     , گفت, وي آه نمي خواست پيش بيني سريعي در اين زمينه ابراز آند           , ندانست  
  .»و يكپارچه اي را در قبال ايران در پيش گرفته ايم

 شوراي ملي مقاومت اعالم آرد آه ايران همچنان به گسترش برنامه هاي هسته اي خود ادامه مي  
  دهد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق ويدادهاي ر
  

  قطعنامه شوراى امنيت درباره عراق
  2003 اآتبر 18  –1382 مهر 26شنبه  - روزنامه شرق -امارات» البيان«خالصه شده از

 تاآيد دوباره بر حاآميت و تماميت ارضي عراق و حضور موقت نيروهاي ائتالف تا تشكيل دولتي آه - 1
 .شود  توضيح داده مي10 و 7 الي 4 بوده و طبق بندهاي  نماينده ملت عراق

  المللي، اتحاديه عرب، سازمان آنفرانس اسالمي، مجمع  اين شورا از وا آنش مثبت جامعه بين -2
عمومي سازمان ملل متحد، سازمان تربيتي و فرهنگي ملل متحد نسبت به تشكيل شوراي حكومتي 

  .آند  مهم در جهت تشكيل دولتي به نمايندگي از ملت عراق استقبال ميعراق به عنوان گامي
هاي شوراي حكومتي عراق براي تعيين هيأت وزيران و آميته مقدماتي تدوين قانون   شورا از تالش- 3

  .آند اساسي حمايت مي
  .ددان ترين دستگاه مديريت موقت عراق مي  شوراي امنيت، شوراي حكومتي و وزيران را اصلي- 4
شود آه دولت موقت آنها را  هايي اداره مي  آند آه اداره امور عراق به وسيله دستگاه  و تاآيد مي- 5

  .آند ايجاد مي
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ها را در اسرع وقت به مردم  شود آه قدرت و مسئوليت  در اين رابطه از اين دولت خواسته مي- 6
  .عراق واگذار آند

 جدول زماني خاصي را براي 2003 دسامبر 15 تا شود حداآثر  از دولت موقت عراق خواسته مي- 7
  .تدوين قانون اساسي جديد عراق و اجراي انتخابات آزاد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه دهد

سازي  دوستانه، بازسازي اقتصادي و آماده هاي انسان  بايد نقش سازمان ملل متحد در امور آمك- 8
  . عراق تقويت شود در شرايط الزم براي توسعه پايدار

 دبير آل عمل 2003 جوالي 17 گزارش مورخ 99 و  98 دبير آل مطابق با شرايط براساس بندهاي - 9
  .خواهد آرد

شود توان ممتاز اين سازمان را در اختيار ملت   عراق خواسته مي  از نماينده سازمان ملل متحد در- 10
  .يق انتخابات برگزار شودعراق قرار دهد آه بتواند انتقال قدرت سياسي از طر

 دبير آل بايد اعتبارات الزم را براي آمك به شوراي حكومت انتقالي عراق در صورت لزوم تعيين آند - 11
  .هاي فوق بتواند به خوبي انجام شود تا برنامه

هايش به موجب اين قطعنامه و جدول  شود گزارشي در مورد مسئوليت  از دبير آل خواسته مي- 12
  . ارائه دهد7برنامه خواسته شده در بند زماني و 

 چون ايجاد امنيت و ثبات در عراق امري اساسي است اجازه داده مي شود نيرويي چندمليتي تحت -13
  . عراق تشكيل شود فرماندهي واحد براي ايجاد ثبات در

ظامي شوند آه به اين نيرو از نظر ن  به موجب سرپرستي سازمان ملل متحد، اعضا تشويق مي- 14
  .آمك آنند

هاي اين نيرو را تا ظرف يك سال تعيين آند تا روند سياسي تعيين   شورا بايد احتياجات و ماموريت- 15
  . گردد  اجرا10 و 7 تا 4 در بندهاي  شده

  . بايد يك نيروي پليس و امنيتي عراقي فعال براي حفظ نظم و قانون تاسيس گردد- 16
عراق ابراز داشته و نسبت به قربانياني آه در حمالت دردناك آشته  شورا همدردي خود را با ملت - 17

  .گويد اند تسليت مي شده
 شورا به طور قاطع انفجارهاي تروريستي سفارت اردن، مقر سازمان ملل متحد، مسجد امام - 18

  .آند و ترور دآتر عقيله الهاشمي را محكوم مي) ع(علي
 مانع عبور تروريست ها به عراق و دست يافتن آنها به خواهد  شورا از تمام آشورهاي عضو مي- 19

  .سالح و پول شوند
 شورا همه آشورهاي عضو و نهادهاي پولي را به تالش بيشتر در راه آمك به ملت عراق و دادن - 20

  .خواند  وام فرامي
  در راههاي انجام شده  اي را به حمايت از تــالش المللي و منطقه  شورا آشورها و نهادهاي بين-21

  .خواند بازســــازي عراق فرا مي
هاي موردنظر را به پاسخ دادن به احتياجات عراق و اصالح   شورا آشورهاي عضو و سازمان- 22

  .خواند هاي اين آشور فرا مي زيرساخت
المللي براي مشورت و نظارت بر مسائل   اصلي تشكيل يك شوراي بين آند آه اولويت  و تاآيد مي- 23

است و دوباره بر استفاده از صندوق توسعه عراق مطابق ) 2003 (1483 قطعنامه 12 در بند مطرح شده
  .آند با همان قطعنامه تاآيد مي

همان قطعنامه عمل آرده  23 و 19شود آه تعهدات خود را مطابق بندهاي   به همه اعضا يادآور مي- 24
  .و فورا پول ها و اموال عراق را به اين صندوق عودت نمايند

شود آه به نمايندگي از نيروهاي چندمليتي گزارشي را درباره   از اياالت متحده خواسته مي- 25
  .هاي آن به اين شورا ارائه دهد هاي اين نيرو و پيشرفت تالش

  .ورا باشد اين مسئله بايد مطابق با نظر ش- 26
 

  درگيری تازه در عراق پنج تن را به کشتن داد
  2003 اآتبر 17  –1382 مهر 25جمعه  -بي بي سي 

تازه ترين گزارش ها از عراق حاکی است که در اثر بروز درگيری در کربال، دست کم سه سرباز آمريکايی 
  .کشته شده اند

يز در اين درگيری شبانه کشته شده اند همچنين گزارش می رسد که دو تن از ماموران پليس عراقی ن
  .که نزديک مقر محمود حسنی، يک روحانی ارشد شيعه، رخ داد

يکی از سخنگويان نيروهای آمريکايی گفت که يک واحد گشتی پليس عراق که نيروهای آمريکايی هم 
  .آن را همراهی می کردند، از بام يک مسجد مورد حمله قرار گرفت

  . تلفاتی داده اند، ولی معلوم نيست اين تلفات چند نفر را شامل می شودبه گفته وی مهاجمان هم
يکی از گزارش های دريافت شده حاکی از آن است که صبح روز جمعه درگيری تازه ای در همين منطقه 

  .بروز کرده و مردم مجبور شده اند به داخل ساختمان ها پناه ببرند
 

  ط نظاميان آمريكايي  آشته شدن گروهي در مرز عراق و سوريه توس
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  2003 اآتبر 17  –1382 مهر 25جمعه 
مقامات نظامي آمريكا مي گويند، سربازان گروهي را آه قصد داشتند از مرز سوريه عبور آنند و وارد 

  . عراق شوند آشته و دستگير ساخته اند
سي آمريكا تير به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، گفته مي شود، پس از آنكه بطرف يك بالگرد تجّس

مقامات مي گويند در اين حوادث هيچگونه تلفاتي به . شليك شد، تير اندازي ميان طرفين در گرفت
  . نيروهاي آمريكائي وارد نيامد

از سوي ديگر، مقامات سوريه اين گزارشها را تكذيب آرده اند و گفته اند آه اتهاماتي از اين قبيل در 
  . گذشته نيز وجود داشته است

 در رويدادي ديگر در واشنگتن، مجلس نمايندگان آمريكا با آراء چشمگيري اليحه   زارش صداي آمريكا،به گ
قرار است اين اليحه در ماه آينده ميالدي نيز درسناي آمريكا مورد بحث . اخطار به سوريه را تصويب آرد

 عراق جلوگيري آند و از اليحه مورد بحث از سوريه مي خواهد از ورود نفوذي ها، به داخل. قرار گيرد
اين اليحه مي تواند مقدمه . توليد و خريد موشكهاي باليستيك و سالحهاي آشتار جمعي دست بردارد

 پايان پيام. اي براي تحريم سوريه باشد
  

  چهره صدام از روي اسكناس هاي عراقي حذف شد  
  2003 اآتبر 17  –1382 مهر 25جمعه 

  .ت موقت ائتالف اسكناس هاي جديد عراقي را معرفي آردشش ماه پس از سقوط رژيم عراق دول
تصاوير بناهاي تاريخي عراق ، , به نقل از شبكه خبري سي ان ان , ايلنا,به گزارش خبرگزاري آار ايران 

  .درختان نخل و آتيبه هاي باستاني جايگزين تصوير صدام بر روي دينارهاي جدي عراق شده است
نخ امنيتي و    جعل اين اسكناس ها داراي حروف برجسته مانند نقش ، به منظور جلوگيري از, همچنين

  .نهادهايي هستند آه با تغيير وضعيت خود تغيير رنگ مي دهند
آه مردم عراق مي توانند از پانزدهم اآتبر تا پانزدهم : طبق اين گزارش نيروهاي ائتالف اعالم آردند

  .نكها و ديگر ادارات دولتي مراجعه آنندژانويه براي تعويض اسكناس هاي قديمي خود به با
اسكناس هاي جديد همچنين جايگزين دنيار سوئيس آه اآنون در مناطق : اين خبرگزاري مي افزايد

  .مي شوند, شمالي عراق در جريان است 
به منظور آمك به تسريع جايگزيني , وزير بازرگاني اياالت متحده آمريكا ، دان ايوان , شايان ذآر است 

  .ناس هاي جديد در سيستم اقتصادي عراق در اين آشور به سر مي برداسك
رييس جمهور آمريكا در پيام راديويي اين هفته خود با ابراز رضايت از تعويض اسكناس هاي , همچنين 

اسكناس هاي جديد عراقي تنها شش ماه پس از خاتمه جنگ در اختيار مردم قرارگرفته : گفت, عراقي 
آه تعويض اسكناس هاي دوران هيتلر در آلمان غربي سه سال به طول ,  است است و اين درحالي

 پايان پيام. انجاميد
 

ي عراق با انتقاد از حوادث اخير در شهر صدر اظهار داشت، نيروهاي تحت امر مقتدي  وزير امور خارجه
  . زور استفاده شودصدر بايد خلع سالح شوند و در صورت نياز براي خلع سالح آردن اين نيروها بايد از 
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وگو با  ي عراق در گفت هوشيار زيباري، وزير امور خارجه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . باشد يي الحيات افزود، اين گونه حوادث به سود منافع عراق نمي ي فرامنطقه روزنامه
 سناريوهايي مانند سناريوي افغانستان در عراق گفت، چنين امري ي احتمال عملي شدن زيباري درباره

  . رسد بعيد به نظر مي
دو گروه اصلي عامل اين حوادث « : ي عوامل اصلي عمليات ترور و انفجار در عراق گفت زيباري درباره

گروه اول بقاياي سابق نظام صدام، رييس جمهور عراق و حزب بعث، اعضاي برخي از : هستند
ت امنيتي و نظامي سابق مانند گارد جمهوري و سازمان اطالعاتي عراق و گروه دوم شامل تشكيال
هاي اسالمي تندرويي مانند گروه القاعده و انصاراالسالم است آه هدفشان جنگ با نيروهاي  گروه

  » .دهند ها هستند آه عمليات انتحاري را در عراق انجام مي آمريكايي است و همين گروه
ي ادعاي پل برمر، حاآم آمريكايي عراق مبني بر ورود برخي از افراد از مرزهاي آشورهاي  بارهزيباري در

هاي سياسي از باز بودن مرزهاي عراق براي  برخي از گروه«: عربي و ايران به عراق مدعي شد
د ايران و اند و برخي از افراد از آشورهاي مجاور عراق مانن استفاده اقتصادي در اين آشور استفاده آرده

  » .اند حتي آويت وارد عراق شده
هاي اسالمي توسط  در حال حاضر برخي از اعضاي گروه القاعده و ديگر سازمان« : زيباري تاآيد آرد

  » .اند نيروهاي ائتالف دستگير شده
زيباري اظهار داشت، در صورتي آه نيروهاي ائتالف به مدت طوالني در عراق مستقر شوند، مقاومت در 

 انتهاي پيام. مان وارد خواهد بودآن ز
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

 به مقتدی صدر اهللا سيستانی سابقه معاون آيت  حمله بی
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   سايت ايران امروز-١٣٨٢ مهر ٢٤ پنجشنبه -) رأي ملت(صوت الشعب 
ود به مقتدي صدر اللحن خ اهللا سيستاني مرجع برجسته شيعيان در هجوم شديد خاقاني معاون آيت

» ناداني و سخن مفت.. «درباره اعالم تشكيل دولت سايه از سوي اين جوان تندرو، اين آار وي را 
آيا تاآنون در جائي سابقه «او در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه در روز گذشته اضافه آرد ،. توصيف آرد

ها  بگيرد؟ غير ممكن است عراقيداشته آه نظامي دموآراتيك يا مقوله آزادي براساس تظاهرات شكل 
خاقاني در . »بپذيرند آه حكومتي بر آنها تحميل گردد ، همه اين مسائل ناداني و حرف مفت است

دانيم از سوي  او نه ارزش علمي و نه ارزش اجتماعي دارد و ما مي: توصيف شخصيت مقتدي صدر گفت
آند از آن سوي مرز طراحي شده  آت مياي آه براساس آن حر برخي تحريك به اين آار گشته و برنامه

اند و او را از دور  هاي مشخص آه در وراي مقتدي صدر ايستاده خاقاني درباره نيروها و يا طرف. است
آساني آه اآنون دور و بر ..«او با شديدترين آلمات ممكن افزود، . آنند ، توضيحي نداد هدايت مي

باشند آه  مي» مخابرات«ها و افراد   ، راهزنان ، بعثياي از دزدان اند، مجموعه مقتدي صدر جمع شده
هدف آنها ايجاد فتنه ميان مردم عراق و جدال بين شيعه ، سني ، آرد و . اند عمامه بر سر خود گذاشته

  . »عرب است ، در حالي آه ما خواهان عراقي يكپارچه و متحد هستيم
تماعي مقتدي صدر در شماره ديروز خود نوشته آنجلس تايمز درباره پايگاه اج از سوي ديگر روزنامه لس

است، او در ميان طبقه متوسط شيعه هيچ نفوذي ندارد، تحصيلكردگان و آناني آه با الفباي ساختن يك 
آنند آه به غير از خشونت، سرآوب  بندي مي جامعه مرفه و آزاد آشنا هستند او را در رديف طالبان طبقه

رشا عبداهللا بيست ساله از ميان زنان . يبانه، دستاورد ديگري نداردفر و سردادن شعارهاي تند و عوام
آنجلس تايمز آه آيا از دولت سايه مقتدي صدر حمايت  شيعه و با حجاب آامل در برابر اين سؤال لس
او .. «اين خانم عراقي ادامه داده . نه، نه ، نه: خواهد آرد، شوآه شده و بالفاصله پاسخ داده

خواهيم   بنام مذهب را بر مردم تحميل آند، او همانند طالبان خواهد بود، نه ما نميخواهد چيزهائي مي
«.  

نويسد ، شيعيان معتدل و به ويژه بازرگانان آنها از باال گرفتن آار مقتدي صدر  آنجلس تايمز مي لس
 عراق خواهد آنان معتقد هستند آه جريان مقتدي صدر مهمترين ضربه را در ابتدا به اقتصاد. واهمه دارند
زيرا بيشترين طرفداران وي . اي آه در معيارهاي اين جوان راديكال جائي از اهميت ندارد زد، مسأله

اي هستند آه از طريق سازمان اعانه و صدقه آنها را دور  طبقات پائين جامعه ، مردمان فقير و حاشيه
آرده مستقل  ي صدر افراد تحصيلشود آه در ميان هواداران مقتد بندرت يافته مي. خود جمع آرده است

در تظاهرات ديروز شهر ناصريه آه به نفع مقتدي صدر صورت . نياز مشاهده شوند هاي بي يا انسان
آردند، زنان در ميان آنها وجود نداشته و بيشتر آنها صحبت از  گرفت، افراد زيادي با پاي برهنه حرآت مي

  .ات قول آنرا قبًال به آنان داده بودندآردند آه ترتيب دهندگان تظاهر وعده ناهاري مي
هاي سياسي شيعه و رجال برجسته ديني مالحظاتي را در برخورد با مقتدي صدر  با وجود اين گروه

 بوسيله عوامل رژيم صدام همراه 1999زيرا او فرزند محمدصادق صدر است آه در سال . آنند رعايت مي
 جايگاه محترمي در ميان مردم داشت و اين تنها سرمايه صدر پدر،. با دو پسر بزرگ خود به قتل رسيدند

رسد با آارهاي غير عقالئي اين فرزند در حال ته آشيدن  باشد آه به نظر مي وارث وي مقتدي صدر مي
گفته ديروز عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالي عراق و عضو شوراي حكومت انتقالي در . است

تواند آارهاي مقتدي صدر را  ينكه ساختار فعلي سياسي عراق ميمصاحبه با روزنامه الحيات مبني بر ا
گران سياسي و آساني آه پديده  اما از طرف ديگر برخي از تحليل. تحمل آند، در اين راستا قرار دارد

آنند معتقد هستند دوره عمر اين پديده بسيار آوتاه است و از توليدات زمان  مقتدي صدر را مطالعه مي
  .باشد آه بزودي از صحنه سياسي عراق حذف خواهد شد از سقوط صدام ميهرج و مرج بعد 

الزم به توضيح است آه مقتدي صدر جمعه گذشته اعالم آرد آه اعضاي دولت خود را با نام بردن از 
اما دو روز بعد بيان نمود آه معرفي اين دولت تا روز . هاي مورد نظر خويش معرفي خواهد آرد خانه وزارت

بعد از آن نيز اعالم آرد اگر مردم عراق خواهان چنين دولتي هستند . ه تعويق افتاده استسه شنبه ب
هاي اخير نيروهاي وي در آربال و عدم اجابت دعوت  رسد درگير به نظر مي. بايد به نفع آن تظاهرات آنند 
ا مقتدي صدر را با شكست مواجه ساخته است زير» دولت سايه « وي توسط مردم عراق ، طرح 

 . نشين شهر ناصريه به درخواست او پاسخ مثبت داده است تاآنون فقط بخش حاشيه
 

اين موضوع تاآيد  هاي نيروهاي اشغالگر در عراق اشتباه است و امروز نيز بر ايم آه سياست بارها گفته
 .آنيم مي
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خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري  گو باو والمسلمين عبدالعزيز حكيم در گفت االسالم حجت

اوضاع امنيتي عراق در وضع بسيار بدي قرار  :، ضمن بيان مطلب فوق گفت)ايسنا(دانشجويان ايران 
 .وجود ندارد دارد و هيچ امنيت و ثباتي در اين آشور

انقالب حكيم بر مجلس اعالي  اهللا محمدباقر وي در پاسخ به اين سئوال آه ميزان تاثير شهادت آيت
ي  ما پيشنهادات خود را در زمينه نحوه :بينيد، گفت اسالمي عراق و همچنين سپاه بدر را چگونه مي

به رغم سياستهاي نيروهاي اشغالگر در برقراري اين امنيت،  ايم و ايجاد امنيت و ثبات در عراق ارايه داده
 .خواهيم داد ما تالشهاي خود را ادامه
فعاليتهاي خود ادامه   مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق همچنان به:عبدالعزيز حكيم تصريح آرد

سپاه بدر و مجلس اعال داراي محبوبيت  خواهد داد و اين فعاليتها حتي بيشتر از سابق خواهد بود؛ زيرا
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هاي  ها و نقش اين سازمان انتظار دارند آه مسئوليت اي ميان مردم عراق هستند و اين مردم از گسترده
و از طرفي برادران ما در اين سازمانها نسبت به ايفاي نقش و  ر عراق به خوبي اجرا آنندخود را د

 .اصرار و تاآيد دارند مسئوليت خود در عراق
آه موضع شوراي حكومت انتقالي  رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در پاسخ به اين سئوال

بسيار واضح است آه هيچ : باشد، گفت مي  هي رژيم صهيونيستي به سوريه چگون ي حمله عراق درباره
باشد و اين اقدام  يك دولت عربي و مسلمان موافق نمي آشور يا گروهي در منطقه با تجاوز اسراييل به

شوراي حكومت انتقالي عراق اين تجاوز اسراييل را به شدت محكوم  آند؛ لذا را به شدت محكوم مي
 .ارتباط با دولت اسراييل نداردتمايلي براي برقراري  گونه آند و هيچ مي

خواهد با دولتي آه اين چنين در حق مردم فلسطين ظلم  انتقالي عراق نمي شوراي حكومت: وي افزود
اي برقرار آند و تالش خواهيم آرد آه موضع اين شورا مانند ديگر آشورهاي  رابطه روا داشته است

 .و عربي باشد اسالمي
مستندساز ايراني توسط  ي دستگيري دو ز حكيم همچنين دربارهاالسالم والمسلمين عبدالعزي حجت

اين يك : موضوع اظهار داشت نيروهاي اشغالگر و موضع شوراي حكومت انتقالي عراق نسبت به اين
ايم و از نيروهاي اشغالگر  آن اعتراض آرده ي بسيار دردناآي بوده است آه ما از ابتدا نسبت به حادثه

 .مستندساز ايراني را آزاد سازند ايم آه اين دو ضمن انتقاد شديد خواسته
نادرست از سوي نيروهاي اشغالگر است و از همان  اين يك اقدام: االسالم عبدالعزيز حكيم افزود حجت

مستندساز ايراني براي ايفاي مسئوليت خود در عراق حضور دارند و  ايم آه اين دو ابتدا ما اعالم آرده
 .اشدب نمي دستگيري آنها قانوني

حكومت انتقالي عراق  بسياري از اعضاي شوراي: رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد
 .اين موضوع را دنبال خواهيم آرد باشد و ما همچنان شان نسبت به اين امر مشابه موضع ما مي موضع

ين سپاه خلع سالح باشد و آيا ا سپاه بدر چه مي عبدالعزيز حكيم در پاسخ به اين سئوال آه سرانجام
در حال حاضر نام سپاه بدر به سازمان بدر : شود، اظهار داشت مي خواهد شد يا در ارتش عراق ادغام

هاي  واقع از تشكيالت نظامي سابق خارج شده است، اما به اعتقاد ما تمام گروه تغيير يافته است و در
 .نظامي عراق بايد در موسسات نظامي اين آشور ادغام شوند شبه

تواند نقش  توجه به اوضاع امنيتي و سياسي عراق در حال حاضر سپاه بدر مي معتقديم آه با: وي افزود
   انتهاي پيام.در برقراري امنيت در عراق داشته باشد بسيار موثري

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  1382 مهر٢۵: هفته نامه های ايران
   سايت بي بي سي 

يزه صلح نوبل به شيرين عبادی، فعال ايرانی حقوق بشر بازتاب گسترده ای در هفته نامه اعطای جا
های چاپ تهران داشته است، اصالح طلبان آن را نشانه شايستگی زن ايرانی و محافظه کاران آن را 

  .نقشه تازه غرب عليه جمهوری اسالمی معرفی کرده اند
 خوانده و نوشته است اعطای جايزه صلح نوبل به وی  خانم عبادی را بانوی جهانی صلحاميد جوان

همه را غافلگير ساخت و بجز عده قليلی از محافظه کاران، لبخند رضايت و شادی را بر چهره همگان 
  .نشانده است

اميد جوان اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی را بزرگترين افتخار بين المللی دانسته که تاکنون 
  .انيان شده است، آن هم زنی ايرانی و مسلماننصيب يکی از اير

 بيشترين رضايت و شادکامی از آن زنان اجتماعی و فعال است و اين انتخاب اميد جوانبه نوشته 
  .همچون عسل به کام فعاالن جنبش احيای حقوق زنان در ايران، شيرين نشسته است

ه ای ياد کرده که می تواند جنبش اصالح  از اين جايزه به عنوان وسيلاميد جوانمهرداد خدير نويسنده 
طلبانه ايران را از رکود و خمودگی ماههای اخير که در سياست خالصه و متوقف شده بود، رهايی 
  .بخشد و دوباره به ياد همگان آورد که اصالحات فراتر از قدرت يافتن اين يا آن گروه سياسی است

اصرار ورزند انتخاب » تکاليف«شوند و بر » حقوق«به عقيده نويسنده، هر قدر محافظه کاران منکر 
شيرين عبادی از اين واقعيت خبر می دهد که اين پويش اجتماعی ديگر چنان نيست که با سختگيری 

  . سياسی و محدودسازی اجتماعی بتمامی از حرکت باز ايستد
بل را به خانم  که روزهای شنبه در تهران منتشر می شود، دريافت جايزه صلح نواسرارهفته نامه 

  .شيرين عبادی تبريک گفته و بخشی از واکنشهای داخلی و خارجی اين رويداد را نقل کرده است
محمدعلی ابطحی معاون حقوق و پارلمانی رئيس جمهوری گفته، همانگونه که در داخل کشور و در 

ان دهنده حضور زنی انتخابات مختلف نظر زنان تعيين کننده بوده، اهدای اين جايزه به زنی ايرانی نش
  .ايرانی در مجامع بين المللی است

احمد مسجد جامعی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز با انتشار پيام تبريکی دريافت جايزه را به خانم 
عبادی تبريک گفته و ابراز اميدواری کرده که فضای داخلی ايران که امکان گفتگوی فرهنگی وسيع و 

  .ساخته است همچنان افتخارات ديگری را برای ايرانيان رقم خواهد زدعرضه آثار برجسته را مهيا 
در مقابل، هفته نامه های منسوب به محافظه کاران، اهدای جايزه صلح نوبل به خانم عبادی را 

  .سناريوی جديد غرب عليه جمهوری اسالمی معرفی کرده اند

www.iran-archive.com 



ا به اين موضوع اختصاص داده و نوشته  ارگان انصار حزب اهللا عنوان اصلی صفحه نخست خود ريالثارات
اين اقدام بخوبی نشان داد که استکبار جهانی با بهره گيری از تمامی امکانات و ظرفيتهای خود در صدد 

مات کردن جمهوری اسالمی است و در اين مسير ابايی ندارد که عناوين بزرگ را قربانی عناصر حقير 
  .ولی وابسته کند

، اهدای اين جايزه را موجسازی »شيرين و جايزه تلخ او«گی خود با عنوان  در ياداشت هفتيالثارات
ما نيز به خانم عبادی فقط از اين : "سياسی و ادامه جنگ عليه انقالب و ملت ايران خوانده و نوشته

  ".حيث که يک ميليون و سيصد هزار دالر کاسب شده است، تبريک می گوئيم
ان چند ساله اخير خانم عبادی در داخل و خارج از کشور چاپ  گزارش مفصلی از سخنحريمهفته نامه 

  .کرده و از اين جايزه به عنوان مرحله جديدی از پروژه مقابله با نظام نام برده است
 هدف از چاپ اين گزارش را نشان دادن چهره يکی از فعاالن جريان روشنفکری غيردينی عنوان حريم

 اين دست به اشخاصی داده می شود که در راه تحقق مطامع کرده به قصد آنکه نشان دهد جوايزی از
  . باندهای پشت پرده امپرياليسم قدم بر می دارند

 ارگان جمعيت موتلفه نيز سخنان حبيب اهللا عسگراوالدی دبيرکل اين تشکل را نقل شماهفته نامه 
ن اساسی از روی مهر کرده که گفته هدف از اين جوايز، تقويت جريانی است که با مردم، نظام و قانو

  .سخن نمی گويد
به گفته آقای عسگراوالدی برخی موضعگيريهای خانم عبادی مثبت و قابل قبول است اما حضور بدون 

حجاب در مصاحبه مطبوعاتی بی اعتنايی به فرهنگ ملت ايران و متهم کردن جمهوری اسالمی به 
  . نقض حقوق بشر از سوی وی نيز تکرار همان حرف غربيهاست

 عنوان اصلی صفحه نخست خود را به انتخابات آينده مجلس شورای اسالمی اختصاص صداهفته نامه 
داده و از انتخابات شوراها به عنوان رويدادی نام برده که برای اصالح طلبان پرهزينه و کم سود بود اما 

حنه رقابت انتخاباتی را که به دليل از دست دادن اعتماد عمومی از ص) محافظه کاران(رقيب ديرينه شان 
  .کناره گرفته بود، بار ديگر وارد صحنه کرد

 با اشاره به حضور کمشمار مردم در انتخابات شوراها نوشته محافظه کاران عميقًا خواستار کاهش صدا
شرکت مردم در انتخاباتند زيرا در چنين فضايی راحت تر می توانند با بهره گيری از ابزارهای 

  .های رأی را از چنگ اصالح طلبان خارج سازندغيردمکراتيک، صندوق
 سخنان محمد برادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی را که روز پنجشنبه وارد همشهری جمعه

آنچه از ايران می خواهيم اين است که کامًال : "تهران شد، چاپ کرده و به نقل از وی نوشته است
  .رت، منافع ايران تضمين خواهد شدشفاف و قابل اعتماد عمل کند، که در اين صو

آقای برادعی در باره احتمال بازديد از پايگاههای نظامی ايران برای اطمينان از عدم فعاليت هسته ای 
فکر می کنم مکانهايی که می خواهيم بازرسيهايمان را انجام بدهيم چيزی نيست که جزئياتش : "گفته

  ". را علنی کنيم
حه اول خود سخنان محمد خاتمی رئيس جمهوری را در نشست  در صفهمشهری جمعه و ايران

  .سران کشورهای اسالمی در مالزی چاپ کرده اند
آقای خاتمی دستيابی به دانش هسته ای را حق مسلم ايران دانسته و از سازمان کنفرانس اسالمی 

 . گيردخواسته است با ارائه ساز وکاری از نزديک در جريان فعاليتهای هسته ای ايران قرار
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 18  –1382 مهر 26 شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 

 در   مجلل هاي  شاهد پذيرايي  آرات  خود به  من  بغداد آه  عظيم  با آاخهاي  مكان  و اين  وضع  اين مقايسه«
   رسانيده  هم  در آنها حضوربه  يا صدام  جمهوري ييس با ر  خصوصي  مالقاتهاي  مناسبت  و به آنها بودم

ها   عراقي ضد ايراني ]  تبليغات  آن  رو آورد تا شايد برپاآنندگان  پيش  تصادف  دست  بود آه آيفيتي...  بودم
 را  حقيقت.  خود بنمايد هاي انصافي ها و بي گويي  گزافه را متوجه[   با ايران  روابط  تيرگي  هنگام به
 و   تاريخي  جنبه  قاجار آه  دوران  به  مربوط  غير ازچند بناي به ) ناميم  مي  آاخ  ما در ايران ، آنچه خواهيمب

  هاي ، خانه  عراق  با همين ، بلكه  اروپايي  آشورهاي  با آاخهاي در مقايسه( اند  پيدا آرده  فرهنگي ميراث
  ،هم  و عراق  ايران  روابط شدن با گرم(346347  ، صص تاب آ ،همان شهيدزاده.) نيستند  بيش  پسندي بازاري
   حل  در آشور براي  مذاآرات  بروند و هم  عراق  به  مقدسه  عتبات  زيارت  يافتند براي  اجازه  ايراني زايران

   مناطق گذاري  مرز دو آشور و عالمت  عنوان  به  تارلوگ  خط  و نيز اروند رود و اعالم  مرزي مشكالت
   آه هدايايي. برد  زيارت  و مادر خود را براي  رفت  سفر عراق  به  بار ديگر هم هويدا يك. آغاز شد سرحدات

  ، آار هنرمندان  قلمزده  نقره  برد، نظير ظرفهاي  عراقي  بلندپايه  مقامات  براي  سفر دوم هويدا در اين
     به اصفهان
 هدايا را  ها آن  نكند عراقي  آرد آه  را نگران  سفير ايران  زربفت هاي  هفتاد، هشتاد سانتيمتر، پارچه بلندي
  ، فرستادن  مرزي  مسائل  حل  ترتيب  در آن  امضا رسيد آه  نيز به يي در بغداد معاهده. آنند  تلقي رشوه
از ديپلماتها،    شد و هياتهايي  مرزها داده گذاري  اروند رود ، عالمت  وضعيت  شدن ، روشن  عتبات  به زائران

 . آار پرداختند  به  و آارشناسان نظاميان
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