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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  مذاکرات ايران و آژانس انرژی اتمی آغاز شد
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 مذاکرات خود را -ل متحد  وابسته به سازمان مل-نمايندگان دولت ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی 
  .در زمينه رفع اختالف نظر دو طرف پيرامون برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی آغاز کرده اند

علی اکبر صالحی، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، ضمن اعالم اين خبر، اظهار نظر 
در عين حال افزوده است که احتماال کرده است که وی نسبت به نتايج اين مذاکرات خوشبين است و 

  .اين گفتگوها چندين روز به طول خواهد انجاميد
آژانس بين المللی انرژی اتمی تا آخر ماه اکتبر به ايران مهلت داده است تا محتوای قطعنامه شورای 

  .حکام اين آژانس را بپذيرد
وم را متوقف کند و ضمن شفافيت در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است برنامه غنی سازی اوراني

بيشتر در فعاليت های هسته ای خود، به پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته 
  .ای بپيوندد

ايران از جمله امضا کنندگان اين پيمان است و پيوستن به پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس بين المللی 
رت گسترده تر بر برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی، از جمله انرژی اتمی اجازه خواهد داد به نظا

  .بازديدهای سرزده از محل هايی که دولت رسما به اطالع آژانس نمی رساند، مبادرت ورزند
 اکتبر، محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، تکرار کرد که ايران دارای تسليحات هسته ای 17روز جمعه، 

  .چنين تسليحاتی هم بر نخواهد آمدنيست و در صدد دستيابی به 
با اينهمه، آمريکا همواره ايران را متهم کرده است که برنامه های محرمانه ای را برای توليد جنگ 
افزارهای هسته ای در دست اجرا دارد و در باره صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای جمهوری 

  . اسالمی ابراز ترديد کرده است
ران تحت فشار فزاينده خارجی قرار داشته تا در مورد برنامه های هسته ای خود با در ماه های اخير، اي

  .شفافيت بيشتری عمل کند
  جلوگيری از مداخله شورای امنيت

از جمله آژانس بين المللی انرژی اتمی و تعدادی از کشورهای غربی از ايران خواسته اند پروتکل 
  .الحاقی را امضا کند

 پايان مهلت اعالم شده از سوی شورای حکام آژانس بين المللی با مفاد قطعنامه در صورتی که ايران تا
شورا موافقت نکند، اين احتمال وجود دارد که موضوع تخلف ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد 

  .ارجاع شود
ن به دليل در چنين صورتی، اعضای شورا، به خصوص اياالت متحده، می توانند خواستار آن شوند که ايرا

نقض تعهدات خود در چارچوب پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای در معرض تحريم های سياسی 
  .و اقتصادی بين المللی قرار گيرد

مواجهه با احتمال وضع چنين تحريم هايی بی ترديد عاملی مهم در تعيين سياست ايران در قبال 
  .واهد بودقطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی خ

در جديدترين اظهار نظر در مورد امکان ارجاع مورد ايران به شورای امنيت، محسن ميردامادی، رييس 
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران بر جلوگيری از چنين اقدامی تاکيد کرده و گفته 

  ."موضوع ايران نبايد در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح شود"است که 
ايران آماده " از قول آقای ميردامادی گزارش کرده است که گفته - ايسنا -برگزاری دانشجويان ايران خ

است به منظور جلوگيری از مطرح شدن برنامه های هسته ای اش در شورای امنيت سازمان ملل، 
  ."بگشايدتعداد بيشتری از پايگاه های نظامی اش را به روی بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی 

وی تاکيد کرده است که گرچه ايران اجباری ندارد که پايگاه هايی را که از سوی آژانس به ثبت نرسيده 
  .است به روی بازرسان بگشايد اما مقامات ايرانی در فضايی از شفافيت کار می کنند

ين المللی از ايران به طور قطع نمی خواهد جوامع ب"به گزارش ايسنا، آقای ميردامادی گفته است که 
  ."پايگاه های نظامی اش بازديد کنند اما از سوی ديگر، اقدام شورای امنيت را نيز نمی خواهيم

اگر با اجازه دادن به بازرسان برای بازرسی از پايگاه های "آقای ميردامادی اظهار نظر کرده است که 
  ."نظامی مان مشکل حل می شود، پس اين کار را انجام دهيم
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مات ايرانی از ارجاع موضوع فعاليت های هسته ای اين کشور به شورای امنيت بی جا نگرانی مقا
  .نيست

نه تنها تعدادی از کشورهای غربی از قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی حمايت کردند و 
خواستار پيوستن ايران به پروتکل الحاقی شده اند، بلکه روسيه، که شريک اصلی ايران در طرح ايجاد 
نيروگاه هسته ای بوشهر است نيز از جمهوری اسالمی خواسته با آژانس بين المللی به طور کامل 

  .همکاری کند
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  .هاي مختلف براي ساختن آشورمان تاآيد آرد عبادي بر لزوم اتحاد و اتفاق گروه
  2003 اآتبر 18  –1382 مهر 26شنبه 

من اميدوارم آه : اظهار داشت) ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  فتشيرين عبادي در گ
هرچه زودتر زندانيان سياسي آزاد شوند؛ همگي بايد متحد و متفق و دست در دست يكديگر از هر گروه 

  .و دسته و طرز تفكري آه هستيم، به فكر ساختن آشور و ايرانمان باشيم
 زمينه وآالي ملي مذهبي آه عضو آانون مدافعان حقوق بشر هستند، در اين: وي در ادامه گفت

اعضاي آانون در اين زمينه به آرات اعالم موضع . نظر آردند و اميدوارم آه به نظر آنان توجه شود اعالم
  .هاي من در اين زمينه همان مواضع آانون مدافعان است آرده و حرف

  .ها تاآيد آرد هبيي ملي مذ عبادي بر روشن شدن وضعيت پرونده
يكي از : وي با اشاره به مشكالت اجرايي براي احقاق حقوق آودآان در ايران، خاطرنشان آرد

سرپرست و آودآان  ي حقوق آودك، آمبود محل نگهداري براي آودآان بي آمبودهاي اجرايي، در زمينه
اي شبيه  سرپرست به شيوه فراري از خانواده است؛ ما نياز به اماآني داريم آه آودآان فراري و بي

  .خانواده و به دور از انضباطهاي شديد اداري نگهداري شوند
اميدوارم بيمه : عبادي همچنين با اظهار اميدواري نسبت به بهبود وضعيت حقوقي زنان در ايران، گفت

اقشار ي  در آشور ما هم براي زنان بيوه و سرپرست خانوار و نيز براي بيكاران و در نهايت براي آليه
 انتهاي پيام. جامعه فراگير شود

  
اي با عنوان حقوق بشر در آانون وآالي  ي صلح نوبل تاسيس آميته ي جايزه شيرين عبادي، برنده

  .دادگستري مرآز را خواستار شد
  2003 اآتبر 18  –1382 مهر 26شنبه 

امروز در آانون وآال شيرين عبادي آه ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اين آانون با خير مقدم و استقبال آشاورز، رييس  حضور يافته بود، در ديدار با اعضاي هيات مديره
  .آانون و ديگر اعضاي هيات مديره رو به رو شد

  .رود، آانون وآال باشد عبادي قبال گفته بود آه تمايل دارد اولين جايي آه به طور رسمي مي
ما متاسفيم آه اين : سه با ابراز خرسندي از اهداي اين جايزه به شيرين عبادي گفتآشاورز در اين جل

  .ي استقبالي بيش از اين بوديد چنان آه بايد در آشور صورت نگرفت و شما شايسته استقبال آن
ي بزرگ  ي قضايي و وآالتي خود عضوي از خانواده آه خانم عبادي به لحاظ سابقه وي با بيان اين

ما انتظار داريم آه اين اتفاق نيز باعث استمرار ارتباط خانم عبادي با آانون : ن است، گفتحقوقدانا
شان در آنارشان باشيم و در اين  اي دهيم آه در راه وصول ايشان به اهداف حرفه ما نيز قول مي. شود

  .اي دريغ نخواهيم آرد راه از هيچ هماهنگي
ي خود  من همواره آانون وآال را خانه: لسه خاطرنشان آردبه گزارش ايسنا شيرين عبادي نيز در اين ج

هنوز هم دلم براي راهروهاي . دانم ي خود مي جا دادگستري را خانه البته قبل از اين. دانستم مي
هرچند خوشبختانه دست روزگار مرا به دامن آانون . هاي پر گرد و غبار آن تنگ است دادگستري و پرونده

  .ه نام نيك آنها در دفاع از محكومان و ستمديدگان به ثبت رسيده استوآال انداخت؛ وآاليي آ
  .طلبي دارد ي مثبتي در حق آانون وآال پرونده: وي گفت
هايش در زماني آه او در زندان  ها و حمايت گيري چنين از آانون وآالي دادگستري به دليل پي عبادي هم

  .بوده تشكر آرد
گيري  اي، حمايت و پي هاي زنجيره ناصر زرافشان وآيل قربانيان قتلوي با اظهار تاسف از زنداني بودن 

  .ي امكانات قانوني اين آانون خواستار شد آانون وآالي دادگستري را در محدوده
برد و اين اتفاق حالوت و شيريني  زرافشان بيش از يك سال است آه در زندان به سر مي: عبادي گفت

  .آند نوبل را به آامم تلخ مي
آار آردن در آانون : ي حقوق بشر در آانون وآال خاطرنشان آرد ي پيشنهاد تاسيس آميته ا ارايهوي ب

  .ي حقوق بشر در صورت تاسيس فعاليت آنم وآال براي من افتخار است و من حاضرم در آميته
اد اجازه دهيد يك مرجع دادخواهي در خود آانون يعني در داخل ايران ايج: اين وآيل دادگستري افزود

جا مسايل خود را  المللي احترام خاصي قائليم اما بگذاريد مردم در اين هاي بين ما براي سازمان. شود
ي حقوق بشر آن تحصن آنند و  بگويند و اگر با نقض قانون مواجه شدند در آانون و با توسل به آميته

ن آانون اهل فن و دانش ي اهالي اي ي خود را به جاي ديگري و نزد سايرين نبرند؛ زيرا همه خواسته
مسلما اين آميته در . ها مطرح آنند حقوقي هستند و چه بهتر آه مردم اعتراض خود را نزد خودي
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ي قوانين مصوب و معتبر آشور فعاليت خواهد  صورت تاسيس در راستاي اجراي عدالت و در محدوده
  .آرد

 قبل آانون وآال پيشنهاد عضويت ي ي دوره ي اين نشست، طيرانيان از اعضاي هيات مديره در ادامه
 زير نظر آانون را مطرح آرد  ي ي آانون و يا حضور وي در اتحاديه افتخاري شيرين عبادي در هيات مديره

  .ي آانون به بحث گذارده شود آه مقرر شد اين موضوعات در جلسات آتي هيات مديره
ترين مشكل موجود ايران را   مهمدر اين نشست دآتر سيد محمود آاشاني از اعضاي هيات مديره نيز

ي ابزاري  باعث تاسف است آه از اين لفظ در آشور ما استفاده: نقش حقوق بشر خواند و گفت
  . ترين ناقضان حقوق بشر مدعيان حقوق بشر هستند متاسفانه در ايران مهم. شود مي

واند و گفت آه در آن ي سوم توسعه خ  برنامه187ي  وي در ادامه يكي از مصاديق آن را اجراي ماده
ي قضاييه  ي وآالت خود را از قوه آند، پروانه هايي آه دستگاه قضايي برگزار مي شدگان آزمون پذيرفته
اين حرآت غيرقانوني . ي مردم از وآيل مستقل است گيرند و اين نقض آشكار حقوق بشر و استفاده مي

اهللا شاهرودي نيز در حال   طرف آيتاز سوي آقاي خاتمي و گروه وابسته به ايشان مطرح شد و از
  .اجراست

چنين دآتر حسين آبادي و رياحي از ديگر اعضاي هيات مديره در تاييد اظهارات آاشاني مبني بر  هم
 بار تصويب مجدد حذف اين ماده و 7هاي مجلس ششم به دليل   از تالش187ي  انتقاد از اجراي ماده

  . تشكر آردند187ي  مقاومت در برابر تصويب نهايي اجراي ماده
ي ششم مجلس  هاي دوره آبادي و رياحي با تشكر از تالش شيرين عبادي نيز در تاييد اظهارات حسين

ي  ويژه جامعه خواهي مردم ايران به ي صلح نوبل تبلور روح عدالت جايزه: شوراي اسالمي تصريح آرد
. دانند ي اجراي آن را مي نحوهآنند و حقوقدانان عدالت و  مردم عدالت را احساس مي. حقوقي است

ترين اصل حقوق بشر دسترسي به يك دادرسي عادالنه است و اين امر بدون داشتن يك وآيل  مهم
  .پذير نيست مستقل امكان

از آغاز مشروطه تا آنون . آنم هايي آه آرده تشكر مي من نيز از مجلس ششم براي تالش: وي افزود
. ي ملت بودن دانست و اين نويد دموآراسي در ايران است خانهتوان اين دوره از مجلس را نمود  مي

گويم دموآراسي در ايران خيلي هم در ابتداي راه نيست و مجلس ششم نمودار اين  خوشحالم آه مي
  .دموآراسي است

البته اين بدان معنا نيست آه يك مدافع حقوق بشر خود را وارد دستجات : عبادي خاطرنشان آرد
روزي آه هر مدافع حقوق بشري داخل قدرت و حاآميت شود، روز مرگ . رت آندسياسي و بازي قد

طرفداران حقوق بشر بايد به دور از . مبادا آن روزي برسد آه ما به دنبال تابوت خود برويم. اوست
  .گر باشند هاي سياسي فقط ناظر و نظاره منازعات و مخاصمات گروه

بايد سياه و : قدر هم سياه نيست، گفت آه جامعه آن  ايني صلح نوبل امسال، با بيان ي جايزه برنده
ما تا آن لحظه آه نفس . ي نااميد آردن مردم است سياه ديدن مسايل به منزله. سفيد را با هم ديد

 انتهاي پيام. داريم بايد از عدالت، آزادي، دموآراسي و حقوق بشر سخن گوييم و مردم را نااميد نكنيم
  

   در رسانه هاي جمعيعراقايران و اوضاع تحليل 
  

   مهر26: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 18  –1382 مهر 26شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران در صدر اخبار از موفقيت مذاکرات محمد البرادعی با مقامات ايرانی خبر 
ی با دبير شورای عالی داده و نوشته اند که به دنبال گفتگوهای رييس آژانس بين المللی انرژی اتم

  .امنيت ملی، ايران آماده امضای پروتکل الحاقی می شود
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در عنوان بزرگ صفحه اول خود از زبان رييس آژانس بين ايران

  .المللی انرژی اتمی نوشته است ايران ارزش پيوستن به پروتکل را احساس کرده است
 البرادعی نوشته ايران با موافقت خود را با انجام بازرسی های سخت گيرانه از  از زبان محمدآفتاب يزد

  .تاسيسات اتمی خود اعالم داشته است
 با چاپ عکسی از ديدار محمد البرادعی با حسن روحانی که هر دو لبخند به لب دارند از زبان انتخاب

  . ها را رفع کنددبير شورای عالی امنيت ملی نوشته ايران آماده است تمام ابهام
 در مقاله ای با اشاره به بحرانی که بر سر فعاليت های هسته ای کشور در سياست خارجی ياس نو

ايران پيش آمده نوشته اگر شاهد شکاف آشکار بين گرايش های اکثر مردم با تصميم های مختلف 
خاطر است که مجلس و هستيم که ادامه اين وضع می تواند منافع ملی کشور را به خطر اندازد به آن 

  .دولت در تصميم گيری های عمده سهمی ندارند
 بدون اشاره مستقيم به شورای عالی ياس نوعلی مزروعی نماينده اصالح طلب اصفهان در مقاله 

امنيت ملی که سرانجام تصميم به امضای پروتکل الحاقی در آن جا گرفته شده نوشته نهادها و 
ت داشته اند که کمترين نمايندگی از سوی مردم به آن ها داده محافلی در اين تصميم گيری شرک

  .نشده است
 در پايان از تصميم گيرندگان پرسيده آيا وقت آن نرسيده است که تصميم های ياس نونويسنده مقاله 

  .عمده درباره منافع ملی به جايگاه اصلی خود در بخش های انتخابی مردم سپرده شود
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بح در سرمقاله خود برخالف روزنامه های ديگر مذاکرات البرادعی را در  روزنامه صجمهوری اسالمی
تهران بی اهميت خوانده و گفته های پيرامون آن را تعارفات معمول ديپلماتيک خوانده و نوشته سازمان 

بين المللی و رييس آن کاره ای نيستند و تصميم درباره مسائل هسته ای در جای ديگر گرفته می 
  .شود

 ايران در صورتی خواهد توانست از صنعت انرژی هسته ای و حتی جمهوری اسالمیروزنامه به نظر 
  .تسليحات اتمی برخوردار باشد آه در همه زمينه ها تسليم اراده آمريكا باشد

روزنامه های تهران با احتياط از بيانيه تازه اتحاديه اروپا درباره ايران خبر داده و در حاشيه آن به خبر مربوط 
  .ه سفر احتمالی وزيران خارجه سه کشور بزرگ اروپائی به تهران پرداخته اندب

 ضمن انتقاد از بيانيه اتحاديه اروپا و تاکيد آن بر نقص حقوق بشر کيهان و جمهوری اسالمی،رسالت
در ايران، آن را نشانه ای بر مداخله کشورهای اروپائی در امور داخلی ايران خوانده و خواستار موضع 

  .ع دولت در برابر آن شده اندقاط
 نوشته لحن بيانيه اروپا چنان مداخله جويانه بود که حتی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمیروزنامه 

که شاگرد ممتاز کالس خونسردی در جمع وزارتخارجه های جهان است نتوانست از نشان دادن عکس 
متکبرانه اتحاديه اروپا خواند که قابل تحمل العملی تند در برابر آن خودداری کند و آن را دخالت های 

  .نيست 
 همچنان که تاکنون انجام داده اند با بی اعتنائی به  جمهوری اسالمیبه نظر اين روزنامه مسئوالن

خواست های ديگران مطمئن باشند که موفق نيز خواهند شد و ملت ايران مسئوالن خود را برای 
  . يد و در اين راه خم به ابرو نمياوردمقاومت در برابر دشمنان ياری می نما

 در صدر اخبار خود از سفر وزيران خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه به تهران خبر داده و نوشته اين اعتماد
ديدار که در روزهای پايانی مهلت شورای حکام صورت می پذيرد نشانه تالش اروپا برای جلوگيری از 

  . ايران هستندحوادث مشابه عراق و افغانستان در
 نوشته سفر وزيران خارجه مهم اروپا که به دنبال نامه سه ماه قبل آنان به رييس جمهور ايران ياس نو

رخ می دهد که حاوی پيشنهادهای قابل تاملی در زمينه فعاليت های هسته ای ايران است که 
  .متاسفانه در زمان خود نديده گذاشته شد

ت ها در آن هنگام سردرگمی های دستگاه ديپلماسی و موضع گيری به نظر نويسنده مقاله احيای فرص
های تند و تهاجمی برخی غيرمسووالن اروپا را به سمتی سوق داد که در تشديد فشار بر ايران با 

  .آمريکا همصدا شوند
در ادامه واکنش ها درباره اهدای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی روزنامه های محافظه کار 

ان مخالفت های خود را با استناد به گفته های رييس جمهورخاتمی بيان می دارند و از ديگران همچن
  .می خواهند که همصدا با محمد خاتمی اين جايزه را عملی توطئه آميز و سياسی به حساب آورند

ر  در گزارشی به نقل از عزت اهللا سحابی در اشاره به کسانی که از رييس جمهور به خاطآفتاب يزد
اظهار نظر منفی وی درباره اهدای جايزه نوبل به شيرين عبادی انتقاد می کنند نوشته است انتقاد از 

  .آقای خاتمی حاکی از سطح انتظارها و مطالبات روز افزون جامعه است
 تنها روزنامه ای است که نامه احسان نراقی را به رييس جمهور چاپ کرده که در آن از وی شرق

  .تا دير نشده خود به تصحيح گفته هايش در مخالفت با جايزه صلح نوبل بپردازدخواسته شده که 
 از واکنش های تند و مخالفت آميز امامان جمعه شهرهای مختلف کشور عليه اهدای جايزه رسالت

نوبل به شيرين عبادی خبر داده و از زبان آنان نوشته که اين توطئه جديد قدرت های جهانی عليه 
  .ی استجمهوری اسالم

 در پايان نماز جمعه قم بيانيه ای منتشر شده عليه نمايندگان مجلس که از خانم حيات نوبه نوشته 
عبادی تجليل کرده اند که در آن آمده است جای تعجب دارد که نمايندگان به تجليل از اين حرکت 

  .موذيانه بپردازند و از اين ابتذال تجليل کنند
راد مسلمان نمی دانند در برابر اهدای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين  در مقاله ای نوشته افانتخاب

عبادی چه کنند از سوئی از اين که يک زن ايرانی به اين افتخار دست يافته خوش حاليم و از سوی ديگر 
  .نمی توانيم نگران نباشيم که بخش اصلی فعاليت های وی متوجه ايران است

 يکی از داليل دادن جايزه صلح به خانم عبادی به برخورد انتخاببه نظر علی شکوهی نويسنده 
دستگاه قضاييه با او بر می گردد که اگر چنان نمی کردند اين ها هم چنين پاسخی نمی دادند، 

انتقادهای خانم عبادی از وضعيت فلسطينی ها غرور آفرين است اما مگر می شود اعتراض ها و 
  .يده گرفتانتقادهای او از جمهوری اسالمی را ند

 در کاريکاتوری جامعه ايرانی را به مجسمه سازی تشبيه کرده است که در حال ساختن ياس نو
  .مجسمه کبوتر صلح است و در همين حال زنی با روسری رفته و آن مجسمه ناتمام را می بوسد

هبی خبر  مذ–با انتشار نظر سخنگوی قوه قضاييه که از برگزاری دادگاهی غيرعلنی برای متهمان ملی 
 خانواده متهمان و وکيالن ياس نوداده و گفته بود که احکام آن ها هم صادر شده است به نوشته 

  .مدافع آنها به اعتراض برخاسته و تشکيل دادگاه غيرعلنی را غيرقانونی خوانده اند
 که  در چهارمين روز تحصن خانواده عباس عبدی در برابر دفتر سازمان ملل در تهرانشرقبه نوشته 

 از زبان مريم ياس نوبرای اعتراض به زندانی کردن اين روزنامه نگار و فعال سياسی صورت پذيرفته 
  .عبدی نوشته که مردم با آنها همدردی می کنند
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زه غالمحسين الهام برانگيخته مربوط به گفته او درباره مالقات نمايندگان واکنش ديگری که سخنان تا
 محسن ميردامادی آن را کذب ياس نورييس جمهور و وزيران کابينه با عباس عبدی است که به نوشته 

  .خوانده و گفته هيچ يک از وزيران و نماينده آقای خاتمی با عبدی مالقاتی نکرده اند
ل هفته اخبار محدودی از کنگره جبهه مشارکت منتشر کرده و به ويژه سخنان روزنامه های مختلف او

 نوشته که انعکاس ده در صد گفته های شرقمحمد رضا خاتمی را با احتياط و خالصه چاپ کرده اند و 
  .دبيرکل جبهه مشارکت ميسر است

ت به خود ، محمد عطريانفر عضو کارگزاران سازندگی گفته اسشرقبه گزارش حسين رضوی در 
  .خاتمی هم گفتم که انتحاری رفتی

 با اشاره به سياست های تازه جبهه مشارکت نوشته اين حزب شرقمحمدجواد روح در تحليلی در 
پس از آنکه در پيشبرد برنامه های خود در حاکميت ناکام ماند و پايگاه اجتماعی خود را نيز رو به افول 

  .ار گرفتن در حوزه اپوزيسيون استيافت، مسير ديگری را برگزيد که همان قر
 در سرمقاله خود به انتقاد از کنگره جبهه مشارکت و گفته های دبيرکل اين حزب پرداخته و کيهان

نوشته آنها نبوغ به خرج داده و چالش ها را به سمت واليت فقيه برده و از آن انتقاد کرده اند ولی آن 
که اين گزافه گويی را مصادف نکنند با زمانی که در قدر تسلط بر انديشه و حکم صواب نداشته اند 

  .گوشه ای از اين خاک پاک زنجان، مردمانی طوفان محبت و واليت به پا کرده اند
 نوشته مضحک است آن که همين ها مسئله مملکت را، واليت و کيهانمحمد ايمانی در سرمقاله 

رند و قلوه بدهند و قرار و مدار پنهان رهبری و قانون اساسی معرفی می کنند و با غربی ها دل بگي
بگذارند که شما به بهانه همين پروتکل الحاقی و حقوق بشر به ايران فشار بياوريد، بقيه کار استحاله 

  !جمهوری اسالمی با ما
 خبر داده که در پی تک خوانی يک زن خواننده در مراسم بزرگداشت روز حافظ در حضور وزير کيهان

می، استاندار فارس و ديگر مسئوالن اجرايی شيراز، امام جمعه اين شهر ضمن فرهنگ و ارشاد اسال
حضور مسئوالن در جلسه آوازخوانی زنان به معنای حالل : انتقاد از برگزاری چنين مراسم مبتذلی گفت

  .بودن آن نيست
رت آواز  خبر داده که اخالل گرانی که با موتور سيکلت و پياده سعی داشتند مانع برگزاری کنسشرق

  . پری زنگنه در اهواز شوند با اقدام فرماندار و نيروی انتظامی اين شهر جمع آوری شدند
 با دخالت نيروهای پليس دومين کنسرت پری زنگنه که به دعوت مؤسسه خيريه شرقبه نوشته 

  .دست های سبز در اهواز برپا شده بود بدون هيچ درگيری برگزار شد
 
  

  ل از انقالب زنان ايران توسط اکونوميستمقايسه وضعيت کنونی و قب
  2003 اآتبر 18  –1382 مهر 26شنبه  -بي بي سي 

هفته نامه بريتانيايی اکونوميست در شماره اخير خود مقاله مفصلی را به تشريح و تحليل اوضاع جاری 
  .زنان در ايران اختصاص داده است

از جمله به مقايسه وضعيت زنان امروز " برابریمحروم از حيثيت و "اکونوميست در اين مقاله تحت عنوان 
  .با دوره قبل از انقالب می پردازد و آن را وخيمتر از گذشته ترسيم می کند

اين نشريه مقاله خود را با معرفی مختصر شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل سال جاری آغاز 
رسخت و در علم حقوق اسالمی و غربی شيرين عبادی از آن زنان جسور، س: "می کند و می نويسد

  ."استادی است که تشکيالت محافظه کار ايران تحمل او را ندارد
اما به نوشته اکونوميست هرچند ممکن است شهرت خانم عبادی پس از بردن جايزه نوبل او را از تکرار 

و را از محدوديتها و  تجربه کرد، مصون بدارد اما نمی تواند ا2000حبسهای کوتاه مدت، چنانچه در سال 
  .مخاطراتی که کليه زنان ايرانی را که برای حقوق خود تقال می کنند آزار می دهد حراست کند

  :به نوشته اين نشريه، تابستان گذشته فصل بدی برای زنان جسور ايرانی بوده است
 که می زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس در حبس به قتل رسيده است، مادر جوانی به خاطر قتل فردی

گويد قصد تجاوز به او داشته به مرگ محکوم شده و قاضی گفته است شکل لباس پوشيدن اين خانم 
، چهار زن به خاطر ترويج انديشه های جنجالی درباره زن در "زمينه را برای تجاوز او آماده کرده بود"

 1981ور به معاهده اسالم به زندان تعليقی و محکوم شده اند، شورای انتصابی نگهبان پايبندی کش
سازمان ملل عليه تبعيض عليه زنان را وتو کرد و از همه بدتر، انبوه زنان ايران با بی اعتنايی به اين موارد 

  .واکنش نشان داده اند
به نوشته اکونوميست در دوران شاه، زنان حق رأی داشتند، تعدد زوجات در عمل غيرقانونی شده و 

 و مرد تنظيم شده بود، تنها عيبی که به حکومت شاه می شد گرفت قوانين طالق براساس برابری زن
زنان قشرهای مرفه با بيکينی : اين بود که با توجه به فرهنگ عمومی بيش از حد به زنان آزادی می داد

  .در استخر شير شنا می کردند
 قرن زنان از هر انقالب قول حيثيت و برابری به زنان داد اما با گذشت يک ربع: "اکونوميست می نويسد

دو محرومند، جمهوری اسالمی ايران به جای دنبال کردن رويه قضايی انعطاف پذيری که شريعت 
اسالمی با آن سازگار است و خانم عبادی ترويج می کند، آنچه را فريده غيرت، وکيل پيشرو حقوق زنان 

  ."می خواند ترويج می کند" نسخه خشک استخوان"
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ران پس از انقالب می پردازد که تعدد زوجات را احيا کرد، طالق از سوی زنان را اين نشريه به قوانين اي
بدون رضايت شوهر تقريبًا غيرممکن ساخت و زنان زناکار را به سنگسار محکوم کرد و می افزايد سر 

کردن روسری که مسافران خارجی بيش از هرچيز از آن احساس اهانت می کنند برای زن ايرانی 
  . به حساب می آيدناخوشی جزئی

خاطرنشان می کند " سالم، تحصيل کرده و رها شده"اکونوميست در بخش ديگری از مقاله تحت عنوان 
بهداشت و آموزش و : که زنان ايرانی بايد برای دو چيز نسبت به جمهوری اسالمی سپاسگذار باشند

  :می نويسد
واده نرخ باروری ملی را به دو فرزند ، برنامه ريزی برای خان1980در پی رشد شديد جمعيت در دهه "

 نرخ 1975در سال . کاهش داد، ميانگين عمر زنان هفتادودو سال، يعنی دو سال بيش از مردان است
اکنون ميزان . بيسوادی زنان در نواحی روستايی نود درصد و در شهرها بيش از چهل و پنج درصد بود

ه به نود و هفت درصد رسيده است، سال گذشته، سواد در ميان دختران پانزده تا بيست و چهار سال
  ."برای نخستين بار، شمار دانشجويان دختر در دانشگاههای دولتی بيش از شمار مردان بود

به نوشته اين نشريه، علی رغم رشد تعداد زنان تحصيلکرده و با توجه به تورم پانزده درصدی، خانواده 
فر زندگی کنند اما اقتصاد قادر به ايجاد اشتغال نيست تا های زيادی نيستند که بتوانند با حقوق يک ن

  .اين زنان را جذب کند
 نشان می داد که ده درصد زنان نيروی کار را تشکيل می دهند که به 1999آخرين ارقام موجود از سال 

  . است1972نسبت سه درصد کمتر از سال 
ران از اين مساله که در ايران بسياری زنان با اين حال، اکونوميست اشاره می کند که بسياری از زنان اي

  .تحصيلکرده ايرانی مجبور به خانه داری اند احساس ناراحتی و اهانت نمی کنند
به گفته مهديه غافلباشی که به اداره اتحاديه زنان فردا، سازمانی غيردولتی در شهر قزوين کمک می 

  ."يد نان آور و حافظ آنها باشد قبول دارنداکثريت زنان، ديدگاههای مادربزرگها را که مرد با"کند، 
 هزار ساکن شهر قزوين مانند ساير مناطق 350به نوشته اين نشريه، آگاهی از مسأله زنان ميان 

  . استانی در مقابل تهران، تقريبًا صفر است
ار خانم غافلباشی می گويد اخيرًا در نمايشگاهی که به منظور ترويج سازمانهای غيردولتی تازه برگز

اگر پولی توی : "شده بود زنان چنان واکنش نشان می دادند که گويی اهميت موضوع را درک نمی کنند
  ."آن نباشد، آنها نکته را درک نمی کنند

  .در ايران به راه افتاده است" جريانی تاريخی"با اين حال او اصرار می ورزد که 
ه يک ميليون دانشجو دارد و اين اکونوميست می افزايد در استان قزوين ده دانشگاه هست ک

دانشگاهها محيطی منحصری به فرد برای اختالط دختر و پسر فراهم کرده است، آن زمان که پرده ای 
دانشجويان مرد و زن را از هم جدا می کرد گذشته است، اکنون جوانان قزوينی دانشگاهها را براساس 

  .زيابی می کنندتحملی که نسبت به اختالط زن و مرد نشان می دهند ار
اکونوميست می نويسد اما همين آزاديهای جزئی تأثيری تکان دهنده دارد، خانم غافلباشی می گويد 

امروزه خيلی دخترها در استانهای ايران با پسرهايی که خود انتخاب کرده اند ازدواج می کنند نه آنهايی 
  :شناخته بودکه والدين خواسته اند، به گفته وی، يک دهه قبل اين پديده نا

با اين حال برخی والدين احساس خطر می کنند، در واقعه ای دردناک، پدرس شيرازی دخترش را از "
  ."تحصيل در مقطع کارشناسی که در آن قبول شده بود منع کرد و دختر خود را به آتش کشيد

 نيز مانند می نويسد مسأله زنان" فوتبال سياسی"اکونوميست در بخش بعدی مقاله خود تحت عنوان 
بسياری ديگر از مسائل کشور به فوتبالی ميان اصالح طلبان به رهبری آقای خاتمی که البته خود 
  :دستاور خانم عبادی را در بردن جايزه نوبل ناچيز شمرد، و مخالفان محافظه کار او بدل شده است

 زنان، برخی زنان اما با گذشت شش سال از روی کار آمدن آقای خاتمی با کمک آرای تکان دهنده"
حتی در مجلس شورای اسالمی مظنونند که اصالح طلبان بيشتر به آرای زنان عالقه دارند تا حقوق 

  ."آنها
به گفته آنها، رئيس جمهور انتصاب هيچ زنی را در کابينه خود مناسب نديد، پيش از انقالب دو زن در 

مايندگی از زنان زمانی بود که اصرار هيأت دولت حضور داشتند، جدی ترين دخالت آقای خاتمی به ن
ورزيد قوه قضاييه حکم سنگسار برای زنانی که زنا کرده اند را متوقف کند که در اين مورد هم انگيزه او 

  .ظاهرًا ميل به بهبود تصوير ايران در خارج از کشور بود
ی حقوق زنان مبارزه می به نوشته اين نشريه، شادی صدر، روزنامه نگار زن ايرانی، دو گروهی را که برا

  .کنند از هم متمايز می داند
به گفته او، اول کسانی اند که معتقدند اصالحات حقوقی تدريجی براساس رويکردی روشنگرانه به رويه 

  . قضايی شيعه می تواند مشکالت زنان را حل کند
 را جزوی از اين خانم صدر، شيرين عبادی را که بر مطابقت ذاتی اسالم و حقوق بشر تأکيد می کند

مشکل را نه چندان ناشی از قوانين و "گروه می داند و گروه دوم را افراد راديکالتری قلمداد می کند که 
  ."مقررات، بلکه ناشی از ساختار کالن حقوقی می دانند

ابراز عقيده ممکن است آنها را به "اکونوميست سخن گفتن برای گروه دوم را مشکل می داند، چون 
ياندازد اما گروه اول که شامل اصالح طلبان مجلس و آقای خاتمی است دستاورد چندانی حاصل زندان ب

  ".نکرده اند
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به نوشته اين نشريه، پيشروی مجلس شورای اسالمی پس از کشمکشهای سه گانه با شورای 
از نگهبان و مجمع تشخيص مصلح نظام متوسط بوده است، از جمله پس از درگيری زياد، سن بلوغ زن 
نه سال به سيزده سال افزايش يافت، مهريه نيز اکنون با توجه به تورم محسوب می شود و دختران 

  . می توانند برای تحصيل در خارج از کشور بورس دريافت کنند
اکونوميست می نويسد البته در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت که نهادی پيشروتر به حساب می 

ن را منعکس می کند، از جمله با اين نظر شورای نگهبان که شوهر بايد آيد عمدتًا نظرات شورای نگهبا
  .کليه حقوق سرپرستی کودکان را حفظ کند موافقت کرد

اين نشريه می افزايد در همين حال اصالح طلبان سرگرم کمک به سازمانهای غيردولتی اند که اهداف 
 که به فعاالن سازمانهای غيردولتی آموزش بسيار راديکالتری دنبال می کنند و از محبوبه عباسقلی زاده

می دهد نقل می کند که طی چند سال گذشته يکصدوپنجاه زن در سازمانهای غيردولتی ايران سرگرم 
  .فعاليت شده اند

خانم عباسقلی زاده می پذيرد که تبديل شدن اين نهادها به حاميان موثر حقوق زنان زمان می برد اما 
  ". دختران ايرانی است تا هويت خود را معرفی و اظهار وجود کننداين سازمانها راهی برای"

به نوشته اکونوميست، سازمانهای غيردولتی در مقابل وحشت محافظه کاران از جامعه مدنی به شدت 
آسيب پذيرند و برای مثال، شورای شهر تازه تهران که تحت تسلط محافظه کاران است اخيرًا خانم 

ازمان غيردولتی را از ساختمانی که شورای قبلی اصالح طلب به آنها اجاره عباسقلی زاده و چندين س
  .داده بود بيرون رانده است

اوضاع زنان ايرانی را تيره و روند " جامعه ترک خورده"اکونوميست در بخش بعدی اين مقاله تحت عنوان 
ش گرفتن نگرش تغيير اوضاع را کند می داند و می نويسد حتی اصالح طلبان نيز برای به چال

  .مردساالرانه رغبتی نشان نمی دهند
شکوه نوابی نژاد، روانشناس خانواده در شمال تهران، اين ترکها را در بيماران قشر متوسط مشاهده 

  .می کند؛ به گفته وی، خشونت خانوادگی، خيانت به زناشويی و ايدز، چند برابر شده است
دگی در ايران نيز تبعاتی مشابه جوامع غربی پديد به نوشته اکونوميست، فرسايش ارزشهای خانوا

يک سوم پيوندهای زناشويی به طالق منجر می شود، درحالی که پانزده سال قبل طالق : آورده است
  .امری نادر بود

به نوشته اين نشريه، با اين حال قضاتی که با زنان خواهان طالق همدردی نشان دهند انگشت 
  .افقت شوهر با طالق اغلب مجبور به گذشتن از مهريه می شوندزنان برای تضمين مو. شمارند

اکونوميست سپس ادامه می دهد که مشکالتی مانند فحشا و اعتياد در ايران بيداد می کند و عليرغم 
شفافيتی که در پی تالش آقای خاتمی برای بحث در اين زمينه ايجاد شده اما تا زمانی که اين 

  .نشود ترکهای پديده آمده بر تنه جامعه ايران عميقتر خواهد شدشفافيت با چاره جويی همراه 
هيچ کس نمی داند چه تعداد زن روسپی در تهران هست، هرچند حضور : "اين هفته نامه می نويسد

آنها در گوشه کنار خيابانها حاکی است شمار آنها به دهها هزار نفر می رسد، در مورد يک موضوع نيز 
اکثريت زنان خودفروش، دختران فراری از خانواده های فقير و متالشی شده اند و : اتفاق نظر وجود دارد

  ."هر روز بر شمار آنها افزوده و از سن آنها کاسته می شود
اکونوميست با اشاره به ناتوانی دولت در مقابله با اين معضل به نقل از خسرو منصوريان، مدير يکی از 

سد حتی اگر دولت تالش برای منصرف کردن روسپيها از سازمانهای غيردولتی در تهران می نوي
  .خودفروشی را هماهنگ می کرد، باز هم شکست می خورد

چرا زن خودفروش حرفه ای نسبتًا پردرآمد را رها کند، درحالی که می داند فقر در انتظار : "وی می گويد
  "اوست و جامعه نيز او را طرد کرده است؟

با اشاره به اينکه الگوی رسمی " در جستجوی الگو"له خود تحت عنوان اکونوميست در بخش پايانی مقا
در اين دوران سرگشته، دختر : "دولت برای زنان، فاطمه زهرا، دختر پيامبر اسالم است می نويسد

پيامبر برای جلب نظر زنان، بخصوص نوزده درصد زنان که ده تا بيست و پنج سال دارند با رقابت فشرده 
  ."روبروست

مجلس زنان اخيرًا با آب و تاب به معرفی هيالری کلينتون، همسر رئيس : " نشريه افزوده استاين
جمهور سابق آمريکا پرداخت، برخی دختران، مدونا را دوست دارند البته تا حدودی به خاطر اينکه 

 به موسيقی او ممنوع است، دو کارگردانی که نام آنها بيش از هرکس ديگر سر زبان هاست دو خواهر
  ."نام مخملبافند، هنرپيشگان زيبا نيز فراوانند

به نوشته اکونوميست، زنان ايران بشدت به دستاورد شيرين عبادی افتخار می کنند، هرچند خيلی از 
  .آنها به آرمانهای او بی تفاوتند
د، او انتظار نداشته باشيد خانم عبادی به الگوی زن ايرانی بدل شو: "اين نشريه در ادامه می نويسد

علی رغم چشمه هايی از سنت شکنی، مثًال زمانی که در خارج از کشور بدون روسری ظاهر می 
شود، همچنان پايبند اصالح طلبی محتاطانه ای است که آقای خاتمی و پيروانش دنبال می کنند و 

کالن بسياری معتقدند که شکست خورده است، گروه کمشمار اما فزاينده ای از زنان ايرانی ساختار 
  ."حقوقی کشور را که خانم عبادی بدان پايبند است رد می کنند

اکونوميست به عالقه روزافزونی در ايران می پردازد که در ايران به اشعار فروغ فرخزاد، شاعره ايرانی 
نشان داده می شود که می گفت تغييرات اجتماعی ايران به مفاهيمی مانند مذهب، اخالقيات و 

ی بخشيده است اما با گذشت چهل سال از دوران او، بيان چنين اظهاراتی می عشق معنای تازه ا
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توانند گوينده را راهی زندان کند ولی قضات جمهوری اسالمی نمی توانند انبوه زنان جوان ايرانی را از 
  .همدلی با اين نگاه منع کنند

  
  گوناگون

  
 آمار و ارقامي درباره سالح هاي سبك 

  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27 يكشنبه -روزنامه شرق 
  .شوند هاي غيرسنگين آشته مي  هزار نفر ، يعني حدود يك نفر در دقيقه، با سالح500ساالنه  •
 آـشور  98سـازي در    شـرآت اسـلحه  1135 ميليون قبضه سالح در دنيا وجود دارد آـه در بـيش از               639• 

  .شود جهان توليد مي
اق وجـود داشـته اسـت، يعنـي بـه تعـداد تمـام زنـان و مـردان و                      ميليون اسلحه در عـر     24 در ماه ژوئن      •

  .اند  دالر قابل خريد و فروش بوده10ها با قيمت متوسط  اين سالح. آودآان اين آشور
 در 3 درصـد در اختيـار نيروهـاي دولتـي و      38هاي سبك مالك خصوصي دارنـد،         در صد سالح   59بيش از   • 

  .صد آنها متعلق به پليس است
  .شود ليون قبضه سالح در سال توليد مي مي8حدود • 
  . ميليون آالشينكف تا آنون توليد شده است100بيش از • 
 هزار پـسر در ارتـش   70جنگند آه از اين تعداد   هزار آودك در درگيري هاي نقاط مختلف جهان مي      300• 

  .آنند ملي برمه خدمت مي
 

     از ظهور تا سقوط صدام
   2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه  - روزنامه اعتماد -خسرو معتضد

   انتقال  عراق  را به  ايراني  دو پرواز زائران يي  و قرار شد هفته  دو آشور ردوبدل  خارجه  وزراي  ميان نامه پنج
  .دهد

  ها انجام  با عراقي  آه  سفر آرد و در مذاآراتي  عراق ، نيز به  وقت  و دارايي آموزگار، وزير امور اقتصادي
  . شد  تعيين  الدوري  ابراهيم  او عزت داد،همتاي مي

   از نظر وي  آه ، در حالي  يافت  نفتي  مسائل  به  مسلط  را حريفي  الدوري  ابراهيم ، عزت دآتر شهيدزاده
، در   است  نفتي  مسائل  و بويژه  امر سياست  به  مطلع  از دولتمردان  بود وي  شايع  در افواه آه«آموزگار 

 حقيقتاص   آه  يافته اختيار و تهي  و بي  درمانده ، او را چنان  عراقي  ابراهيم  بغداد و در حضور عزت لساتج
  (347   ص  آتاب ، همان شهيدزاده)» . شد  تعجبم مايه

 دو آشور تا حدود   ميان  تبليغاتي ، فعاليتهاي  اختالف  حل هاي  آميسيون  و تشكيل  دوجانبه با سفرهاي
   آزاد، عربستان  بلوشستان ، راديوهاي حسين  دستور صدام به.  شد  تعطيل  و سرانجام  يافت  آاهش زيادي
   شاه  ضد رژيم هاي  آنها برنامه  همه  راديو بغداد آه  فارسي  مبارز و بخش  روحانيت و راديو صداي! آزاد

   اوضاع  درباره  و گزارشهايي اق اخبار عر  پخش  تنها به  فارسي  شدند و بخش آردند،تعطيل  مي پخش
  . اآتفا آرد  موسيقي  آشور و پخش  آن داخلي

 در راديو آنار  ، از توليد برنامه  شاه  ضد رژيم  چريكي  سازمانهاي  به  و يا وابسته  چپي  دست گويندگان
  . شد  مبارز نيز تعطيل  راديو روحانيت  شدند و برنامه گذارده

 تا   گرفته  غربي  و آذربايجان ،از آردستان  ايران  مرزي  استانهاي  زبان و آردي   زبان  عربي راديوهاي
   پنج  به  و عربي  آردي هاي برنامه. ) آردند  را تعطيل  بعث  ضد رژيم  تيزرهاي ،متقابالص پخش خوزستان
  با فرستنده ) شاهان، آرمان  اروميه  از راديوهاي  و غيره ، آرمانجي ، اورامي  شمال  آردي  مختلف گويش

 و  ، آرمانشاهان  اروميه تلويزيونهاي. شدند  مي  پخش  آبادان  ملي ، اهواز ونفت ، ايالم(  قوي  آيلوواتي100
   آه  ايراني  زبان  عربي  راديوهاي  عراقي گويندگان.  داشتند  فراواني  تماشاگران  نيز در عراق اهواز و آبادان
   از اردن زبان  عرب  چند گوينده  بودند، با فرستادن  عراق  سالها مقيم ز ايرانيان آربال و ا چند برادر اهل

 و   انداخته  راه  به  بعثي  شديد ضد رژيم  تبليغات  ايران  مرزي  راديوهاي  عربي هاي  شدند و برنامه تقويت
  .  گذاشت  جاي  به  عراق دهاي در آر  بود، تاثير خاصي  همراه  آردي  با موسيقي  آه  آردي هاي  بخش بويژه
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