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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  بزرگترين رقم کسر بودجه در تاريخ آمريکا 

  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28دوشنبه  –راديو آمريكا 
مسئوالن اقتصاد کشور، رکود . اريخ آمريکا را اعالم کرده استدولت آمريکا بزرگترين رقم کسر بودجه در ت

 ميِليارد ٣٧۴اقتصاد، کاهش ماليات ها و هزينه های رو به افزايش جنگ با تروريسم را مسئول کسری 
  . دالری بودجه می دانند

ری می مقامات وزارت خزانه دا. اين رقم حدود سه و نيم در صد اقتصاد عظيم آمريکا را در بر می گيرد
گويند کسری بودجه در سال آينده ، پيش از آن که تجديد رشد اقتصادی بتواند در آمد های مالياتی 

  . ميليارد دالر فرا تر خواهد رفت۵٠٠دولت را بهبود بخشد، بدتر خواهد شد و از 

  
  اجالس شورای اقتصادی آسيا و اقيانوسيه در تايلند

  2003اآتبر  20  –1382 مهر 28دوشنبه  –راديو آمريكا 
پرزيدنت بوش و مقامات ارشد دولت جنگ با تروريسم و برنامه اتمی کره شمالی را در دستور کار 

  . اجالس شورای اقتصادی آسيا و اقيانوسيه در تايلند قرار داده اند
کالين پاول، وزير امور خارجه روز دوشنبه در بانکوک گفت هر کشوری که در اين جلسه حضور دارد يک 

در پيش نويس بيانيه پايانی کنفرانس، که قرار است روز سه شنبه . وريستی بالقوه استهدف تر
انتشار يابد، گفته می شود رهبران آسيا قول می دهند در از هم پاشيدن گروه های تروريستی که در 

  . منطقه فعاليت می کنند به يکديگر به پيوندند
وبی خواهان از سر گيری مذاکرات شش جانبه در در اين ميان، پرزيدنت بوش و رئيس جمهوری کره جن
  .مورد پايان دادن به برنامه اتمی کره شمالی شدند

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

شاهد حضور حماسي مردم در انتخابات  - اند  اصالح طلبي نمرده است، اصالح طلبان مرده:عطريانفر
  نخواهيم بود  

  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28دوشنبه 
عضو شوراي مرآزي حزب آارگزاران سازندگي معتقد است آه شاهد بحران مشارآت در انتخابات 

  . مجلس هفتم نخواهيم بود
محمد عطريانفر، عضو شوراي مرآزي حزب آارگزاران سازندگي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار 

آنيم   ارآت مردم در انتخابات مجلس، از لفظ بحران استفاده ميما وقتي در بحث مش: ايران، ايلنا، گفت
  .  نشيند  در واقع مفهوم رقت انگيزي به دل مي

وي در ادامه با اشاره به ديدگاه مصطفي تاج زاده، يكي از اعضاي شوراي مرآزي حزب مشارآت در 
ه خود مشغول آرده است آنچه ذهن ايشان را ب: رابطه با بحران مشارت در انتخابات آتي اظهار داشت

  . انتخابات شوراهاست، چون در آنجا نوعي از آاهش مشارآت مردم ديده شد
در واقع مشكلي آه بر سر راه انتخابات آينده مجلس قرار دارد اين است آه ما مانند : وي در ادامه گفت

  .انتخابات پيشين، شاهد حضور حماسي مردم نخواهيم بود
اي براي   رامش و غير حماسي بودن انتخابات اين است آه مردم انگيزه ويژهعلت اين آ: عطريانفر افزود

  .شرآت در انتخابات ندارند تا به خاطر آن يك حرآت و حضور هيجاني از خود عرضه آنند
مردم بر پايه عملكرد گذشته اصالح طلبان در اين چند ساله به يك جمع بندي : وي در ادامه گفت

  .اين جمع بندي آنها يك مشارآت متوسط خواهند داشتاند و با توجه به   رسيده
وي با تأآيد بر اينكه مشارآت مردم در شهرهاي آوچك و مناطق محروم بيشتر از شهرهاي بزرگ 

هاي اجتماعي   در شهرهاي بزرگ آه جنس مطالبات مردم غير ملموس است و داراي جنبه: است، گفت
  .وندي است، طبيعتًا آاهش مشارآت خواهيم داشتو آزادي خواهانه و نيازهاي معنوي زندگي شهر

 ميليوني را پيش 25توان شاهد يك حضور   ام مي  به اعتقاد بنده با مروري آه به آمار آرده: وي تصريح آرد
اما در . بيني آرد و اين حجم از مشارآت در مقايسه با استانداردهاي جهاني يك رقم قابل قبولي است
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آرديم، طبيعي است آه آاهش   ا در آنها حضور مردم را يك حماسه قلمداد ميمقايسه با انتخاباتي آه م
  .يافته است

عطريانفر در ادامه در پاسخ به پرسشي در رابطه با عملكرد شوراي نگهبان در رد صالحيت گسترده 
 با برخورد اين شورا: هاي جبهه دوم خرداد گفت  نامزدها و احتمال تحريم انتخابات توسط بخشي از گروه

  .آانديداها تفاوتي با گذشته نخواهد آرد
در گذشته هم نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان : عضو حزب آارگزاران سازندگي در ادامه گفت

 پس اگر قبًال شاهد اين نوع رفتار از سوي شوراي نگهبان بوديم و باز هم در انتخابات   شد، اعمال مي
  .عدم شرآت در انتخابات نخواهيم داشتآرديم، اآنون دليلي براي   شرآت مي
ها تاآنون نشانگر اين است آه هيچ گروهي به سمت   مجموع رفتار سياسي احزاب و گروه: وي افزود

  .تحريم انتخابات پيش نخواهد رفت
وي با تأآيد بر اين مطلب آه در طول چند دوره انتخابات مجلس، رفتار شوراي نگهبان با نامزدهاي 

هايي صامت و غير قابل   نيروهاي موجود در شوراي نگهبان چهره: ه بوده است، گفتانتخابات يكسوي
  . انعطاف بر پايه عقايد خود هستند

: عطريانفر در ادامه در پاسخ به پرسشي پيرامون رد صالحيت گسترده نمايندگان مجلس ششم گفت
  .داريممگر ما در مجلس ششم چند چهره تكراري از مجلس پنجم و يا ادوار پيشين 

هنر يك سياستمدار اصالح طلب اين است آه بر : عضو شوراي مرآزي آارگزاران سازندگي افزود
آورند، راههاي برون   مشكالت فائق آيد و عليرغم تضييقات و تنگناهاي آه نهادهاي نظارتي بوجود مي

  .رفت را آشف نمايد
ه فعًال در مجلس هستند، بهترين هستند هايي آ  توانيم بگوييم چهره  ما هيچگاه نمي: وي در ادامه گفت
  .چسبد   آنها رد شود، زمين به آسمان مي  و اگر صالحيت
تري به مجلس راه يابند آه همان آارها را انجام   هاي جوانتر و فعال  امكان دارد چهره: وي تصريح آرد

  .دهند
اصالحات : ح طلبي گفتوي با اشاره به تحليل اصالح طلبان از بن بست سياسي موجود در فضاي اصال

بن بست ندارد زيرا هيچ جريان اصيل جوهري و مردمي از بين نخواهد رفت، بلكه مجريان آن هستند آه 
  .آورند  هاي خويش آم مي  به دليل ضعف مشكالت و ناتواني

اصالحات مرد، زنده باد "عطريانفر با انتقاد از شعار طرح شده از سوي سعيد حجاريان مبني بر اينكه 
اصالح طلبي نمرده . آنم آه بايد شعار آقاي حجاريان را اندآي تغيير دهيم  من فكر مي: گفت" صالحاتا

 پايان پيام. اند  است اصالح طلبان مرده
  
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

بيانيه فعاالن حقوق بشر اروپا و آمريکاي شمالي خطاب به هيات اعزامي پارلمان کانادا به ايران و 
  يگيري وضعيت پرونده زهرا کاظمي و محکوميت نقض حقوق بشرتقاضاي پ

  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28 دوشنبه - راديو فردا -)تورنتو(مريم اقوامي 
در حالي که يک هيات پارلماني از کانادا به ايران سفر کرده است تا طي ديدار با مقامات رسمي و 

 ايراني، –رونده قتل زهرا کاظمي، خبرنگار کانادايي نمايندگان مجلس جمهوري اسالمي ايران در مورد پ
بحث و گفتگو کنند، فعاالن حقوق بشر اروپا و آمريکاي شمالي به مناسبت ورود اين هيات به ايران، 

  . بيانيه اي منتشر کردند
امضاء کنندگان اين بيانيه که رونوشتي از آن به دبيرکل سازمان ملل، رئيس کميسيون حقوق بشر اروپا 

 نيز رئيس کميسيون امور خارجي پارلمان کانادا ارسال شده است، خطاب به هيات اعزامي نمايندگان و
شما امروز به کشوري قدم مي گذاريد که حاکمان آن به طور مستمر و برنامه ريزي : کانادا نوشته اند

شجويي، سرکوب اعتراضات دان. شده، اصول جهانشمول اعالميه جهاني حقوق بشر را نقض مي کنند
 سياسي، و محکوميت برخي شهروندان ايراني –قتل زهرا کاظمي، دستگيري فعاالن اجتماعي 

همچون افسانه نوروزي به اعدام، از جمله نکاتي است که در اين بيانيه به عنوان موارد نقض حقوق 
  .بشر در ايران ذکر شده است

ا، کانادا و آمريکا رسيده است، در مورد قتل  گروه حامي حقوق بشر در اروپ10در اين بيانيه که به امضاي 
زهرا کاظمي يک عکاس ناظر در حوادث اعتراضات دانشجويي و تظاهرات : زهرا کاظمي آمده است

بعد از گذشت بيش از سه ماه . مسالمت آميز دانشجويان در چهارچوب خاص دمکراسي براي ايران بود
  .  جناح همديگر را متهم مي کننداز اين جنايت سياسي، هنوز مقامات رژيم از هر دو

مايليم يادآوري کنيم در جهاني زندگي مي کنيم که حقوق بشر، مساله : اين بيانيه در پايان مي افزايد
داخلي کشورها و دولت ها نيست، و نقض آن مي تواند اثرات سوء خود را بر صلح جهاني و همزيستي 

  .مسالمت آميز بگذارد
به عنوان اعضاي اين جهان همبسته، از :  پايان بيانيه خود مي نويسندگروه هاي حامي حقوق بشر در

شما که به نمايندگي از طرف مردم کانادا از ايران بازديد مي کنيد، تقاضا مي کنيم که در پيگيري پرونده 
قتل زهرا کاظمي، اراده مردم کانادا را براي کشف کامل حقيقت به مقامات ايران اعالم نموده و خواهان 
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نتقال جسد به کانادا و تشکيل کميسيون مستقل بين المللي شويد و همبستگي جهانيان با تالش ا
  .مردم ايران براي دفاع از حقوق بشر و محکوميت نقض آن را توسط حاکمين ايران اعالم نماييد
ند تا سفر فعاالن حقوق بشر آمريکا و اروپا، و بسياري از گروه هاي حامي آزادي بيان خبرنگاران، اميدوار

اين گروه کانادايي و بررسي وضعيت پرونده زهرا کاظمي، پاسخ روشني براي علت مرگ اين خبرنگار 
  . ايراني و نيز محاکمه عادالنه عامالن اين جنايت بيابد–کانادايي 

  
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  پيام شيرين عبادي به متحصنين مقابل دفتر سازمان ملل در تهران
  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28دوشنبه 

شيرين عبادي، رئيس آانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، براي متحصنين مقابل دفتر 
  .سازمان ملل در تهران پيامي را صادر آرد

  : به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن پيام عبادي به اين شرح است
  م زندانيان سياسي متحصن در جوار دفتر سازمان ملل متحد هاي محتر  خانواده

  سالم مرا بپذيريد؛
تان ميسر نيست، متأسفم؛   از اينكه به علت عارضه شكستگي پا توان حضور بين شما عزيزان و دلجويي

  .خواستار آن بودم تا با حضور در جمع شما از بايدها و نبايدهايي آه رخ داده است از نزديك مطلع شوم
خواهم تا به نمايندگي از طرف اينجانب   ز اين رو از ساير اعضاي مؤسس آانون مدافعان حقوق بشر ميا

لطفًا به تحصن خود . به شما اعالم دارند آه پيام حق طلبي شما به گوش مسؤولين رسيده است
  .هاي به حق شما به عمل آيد  خاتمه دهيد تا سريعًا اقدامات شايسته نسبت به درخواست

اين باورم آه با توجه به نگاه عطوفتي آه اسالم راستين به نوع بشر دارد از يكسو و نزديكي ماه بر 
مبارك رمضان آه پيام رحمت و شفقت الهي است از سوي ديگر در اين مهم تأخيري رخ ندهد تا زندانيان 

  .انشاء اهللا. د عمل نمايندهاي خود به تكاليف الهي و انساني خو  بتوانند در اين ايام مبارك در نزد خانواده
  شيرين عبادي 

  رئيس آانون مدافعان حقوق بشر
  

گفتني است عبدالفتاح سلطاني، محمد شريف، محمد سيف زاده و محمدعلي دادخواه از اعضاي 
  .آانون مدافعان حقوق بشر در جمع متحصنين حاضر و از آنان دلجويي آردند

 پايان پيام 
 

  يتروريسم  و سالحهاي آشتار جمع
  

  پايان مذاکرات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی
  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28دوشنبه  -بي بي سي 

مذاکرات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در تهران بر سر توافقنامه ای در مورد بازرسی های 
  .سختگيرانه تر از تاسيسات اتمی اين کشور به پايان رسيده است

 جيم ميور از تهران، اکنون به گفته علی اکبر صالحی مذاکره کننده اصلی در اين گفتگوها به گزارش
  .نتيجه مذاکرات برای تصميم گيری نهايی به رهبران ايران ارجاع خواهد شد

ايران تا پايان ماه جاری فرصت دارد تا آژانس بين الملی انرژی اتمی را قانع کند که برنامه ای برای توليد 
  .سته ای نداردسالح ه

بنابراين تا زمان ديدار احتمالی . نتيجه تصميمات رهبران ايران زودتر از چند روز آينده اعالم نمی شود
  .وزرای خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه تصميم ايران آشکار نخواهد شد

 است برای مذاکره ايران پيشتر اعالم کرد که رسما از وزيران خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه دعوت کرده
  .در مورد راه های رفع بحران ناشی از فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی به تهران سفر کنند

 حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، - ايرنا -به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 
ای دولت ايران در زمينه گفت که هدف از مذاکره با وزيران خارجه سه کشور اروپايی طرح ديدگاه ه

  .برنامه های هسته ای خود و شنيدن نظرات کشورهای اروپايی در اين زمينه است
اما وزرای خارجه سه کشور بی گمان مايل خواهند بود که پيش از پذيرش دعوت ايران و سفر به اين 

آژانس در . يابندکشور از موضع روشن ايران در خصوص پذيرش نظرات آژانس بين المللی اتمی اطمينان 
قطعنامه ای از ايران خواسته است برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و با امضای پروتکل الحاقی 
به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، به آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان آن را بدهد تا 

  .ردنظارت دقيق تری بر فعاليت های هسته ای اين کشور اعمال دا
  سه کشور اروپايی

چند ماه پيش، آلمان، بريتانيا و فرانسه با ارسال نامه ای برای مقامات ايرانی پيشنهاد کردند که در 
صورت موافقت جمهوری اسالمی با پذيرش نظارت گسترده تر بين المللی برای فعاليت های اتمی خود، 

  . ايران همکاری کننداين سه کشور حاضر هستند با فعاليت های هسته ای صلح آميز 
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در آن زمان، ايران به اين پيشنهاد پاسخ قطعی نداد هرچند مقامات جمهوری اسالمی در مواردی اين 
نظر را مطرح کرده اند که مايلند بدانند در مقابل پذيرش خواست آژانس، از جمله توقف برنامه غنی 

  . خواهند داشتسازی اورانيوم و امضای پروتکل الحاقی، چه مزايايی را دريافت
اينک سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته است که با دعوت از وزيران خارجه سه کشور اروپايی، انتظار 

  .می رود در خالل روزهای آينده گفتگوها در سطح باالتری برگزار شود
به هنوز مقامات اين سه کشور به دعوت اخير ايران پاسخی نداده اند اما خبرنگار بی بی سی در تهران 
 24نقل از منابع ديپلماتيک در تهران می گويد اگر قرار باشد اين سفر انجام شود انتظار می رود کمتر از 

  .ساعت آينده و از اواخر روز دوشنبه آغاز شود
اخيرا رئيس جمهور محمد خاتمی در باره سياست هسته ای ايران و اينکه آيا اين کشور برنامه غنی 

اهد کرد گفت که ايران هر کار ضروری را برای حل مشکل انجام خواهد داد سازی اورانيوم را متوقف خو
  .مشروط به اينکه حق خود برای برخورداری از تکنولوژی هسته ای را حفظ کند

جيم ميور می گويد اين نکته ای است که می تواند در سفر احتمالی وزرای خارجه سه کشور اروپايی 
  .حل و فصل شود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقلت آيندهدو،عراق رويدادهاي 
  

ميليارد دالر اعتبار به منظور آمك به بازرسان عراق و 87مجلس سناي آمريكا تقاضاي بوش براي تصويب 
  .افغانستان را پذيرفت

  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28دوشنبه 
 همين حال مجلس سنا يك در, به نقل از شبكه خبري بي بي سي, ايلنا, به گزارش خبرگزاري آار ايران

  . ميليون دالر از ميزان درخواستي بوش براي آمك به بازسازي عراق را تصويب نكرد800ميليارد و 
همچنين نمايندگان ,  ميليون دالر براي بازسازي عراق درخواست آرده بود 300 ميليارد و 20, بوش 

  . به عراق اعطا شود ميليارد دالري به صورت وام20تصميم گرفتند نيمي از اين آمك 
 ميليارد دالري براي آمك به بازسازي عراق و افغانستان را 87پيش از اين مجلس نمايندگان عراق آمك 

  .تصويب آرده بود
هم اآنون هيئتي متشكل از نمايندگان مجلس و نمايندگان سناي آمريكاي در حال , براساس اين گزارش

رار است رئيس جمهور آمريكا در روز بيست و سوم اآتبر در آه ق, تطابق اين مبلغ آخرين ميزاني هستند 
. از جامعه جهاني تقاضا آند, آنفرانسي آه به منظور آمك به بازسازي عراق در مادريد برگزار مي شود 

 پايان پيام
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر28: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28دوشنبه  -بي بي سي 

اعتماد در آستانه سفر وزيران خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه به تهران از قول منابع نزديک به مذاکره 
گران ايران وآژانس بين المللی انرژی اتمی، ضمن مثبت خواندن جو عمومی مذاکرات، احتمال داده که 

  . گسترش جنگ افزارهای هسته ای را امضا کندايران در چند روز آينده، پروتکل الحاقی به پيمان منع
در حالی که منابع مختلف خبری از تضمين ايران به قبول بازديدهای غيرمنتظره بازرسان آژانس بين 

 در صدر اخبار خود از زبان همشهریالمللی انرژی اتمی از تأسيسات هسته ای خود خبر داده اند، 
  .، رئيس اين آژانس به ايران تضمين داده استسخنگوی وزارت خارجه نوشته که محمد برادعی

 سفر   هدف  در يادداشت خود نوشته اگر قرار استاعتمادالياس حضرتی مدير مسئول روزنامه 
 را  اش  اروپايی  نيز بايد طرفهای  باشد، متقابًال دولت ايران  دولت ايران  اروپا مجاب سازی فرستادگان

   تن  بدون  سازنده  و گوی  استعداد گفت  ايرانی آيد طرف  نظر می   کند و به  مجاب  مواضعش  به نسبت
  . باشد  تهديد را داشته  به دادن

   تهران  اروپا به  اتحاديه  بلندپايه  فرستاده  سفر سه  نگاهها متوجه  همه  اينکاعتمادبه نظر مدير مسئول 
  . شود  معلوم  الحاقی روتکل يا رد پ  بر سر قبول آمده  کشدار پيش  چالش  تا سرنوشت است
 در   که  را با آمريکا شان  بخواهند روابط  ايران  خرج  به  اروپاييان  که  است  نگران  نوشته دولت ايراناعتماد
 و   بوده  محترم  نزد ايران  هنگام  اروپا آن  هر حال  کنند و به  شد، ترميم  دچار خدشه  عراق  جنگ جريان
   سبقتجويی  بوی  از آن  که  رفتاری  کند، نه  خود را اعالم  مستقل  موضع  که  داشت شنيدار خواهد کالمش
  . مشام آيد  به  ايران  اسالمی  با جمهوری  در مخالفت ورزی از آمريکا
 نوشته سفر وزيران خارجه سه دولت پراهميت اروپايی به تهران، چه آن را ابتکار عمل ديپلماتيک شرق

م و چه ابتکار عمل اروپايی، نشاندهنده ماهيت صلحخواهانه تالش اروپاييها و جواب ايران ارزيابی کني
  .پيامهای مثبتی است که ايرانيها در يکی دو روز گذشته درباره پذيرش پروتکل الحاقی فرستاده اند
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 حتی انتخاب شيرين عبادی برای جايزه صلح نوبل هم می تواند اقدامی اروپايی در شرقبه نوشته 
تغيير قاعده بازی و گرفتن ابتکار عمل از دست آمريکاييها در مورد ايران باشد، اقدامی که تقويت جهت 

  .موضع اصالح طلبان ايرانی را در معادله قدرت با جناح رقيب در پی خواهد داشت
 در سرمقاله ای که به حمله به تحرکهای تازه اصالح طلبان اختصاص دارد به کشف جمهوری اسالمی

ی پرداخته که به نظر اين روزنامه در خارج از کشور برای جمهوری اسالمی تدارک داده شده و توطئه ا
همزمانی کنگره جبهه مشارکت و سفر محمد برادعی به تهران و بيانيه شديد اتحاديه اروپا نشان 

  .دهنده آن است
ت بلکه اينها  نوشته شده که اين همزمانی تصادفی نيسجمهوری اسالمیدر سرمقاله اين روزنامه 

حلقه های به هم پيوسته ای برای باال بردن حرارت فضای سياسی کشورند و سخنان دبيرکل جبهه 
  .مشارکت برای بسيار مهم جلوه دادن جايزه صلح نوبل هم جزئی از آن است

 در عين حال از آنکه همسر محمدرضا خاتمی که نوه آيت اهللا خمينی، جمهوری اسالمیروزنامه 
جمهوری اسالمی است برای استقبال از شيرين عبادی به فرودگاه رفته بود اظهار تنفر کرده و بنيانگذار 

آن را اقدامی زنانه و سوءاستفاده از خويشاوندی با آيت اهللا خمينی دانسته است که به نظر اين 
  .روزنامه نمی تواند همزمانی تصادفی با اين وقايع باشد

 در حمله به جبهه مشارکت و همسو جمهوری اسالمیامه  در تکرار مفاد سرمقاله روزنکيهان
دانستن اصالح طلبان با سياستهای آمريکا، کسانی که به استقبال از شيرين عبادی رفته بودند را 

  .القاعده های ايرانی خوانده است
،  آمده استکيهانبه نظر طعنه آميز حسين شريعتمداری، نماينده واليت فقيه که در سرمقاله روزنامه 

همچنانکه القاعده را آمريکا ساخته بود و اعضايش بايد به آن کشور تحويل داده شوند، اصالح طلبان هم 
  . ساخته آمريکا هستند و بايد به همان کشور بازگردانده شوند

 از لغو جلسه ای که دانشجويان دانشگاه اميرکبير برای تجليل از شيرين جمهوری اسالمی و کيهان
 بودند ابراز خرسندی کرده و برگزاری اين جلسه را تخلف انجمن اسالمی عبادی تشکيل داده

  .دانشجويان خوانده اند
مطابق اعالم قبلی، قرار بود ديروز شيرين عبادی در جمع دانشجويان اين دانشگاه حاضر شود اما در 

  .آخرين لحظات، مراسم به دستور حراست دانشگاه لغو شد
يه جمعی از روحانيون قم عليه اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين  همچنين از اطالعجمهوری اسالمی

عبادی خبر داده و نوشته جمعی از طالب و فضالی حوزه علميه قم با انتشار اطالعيه ای، آنچه تصميم 
محافل استکباری غرب برای تخصيص جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی عنوان کرده اند را تالشی برای 

  .دانسته اندتمسخر احکام اسالم 
 طالب و علمای قم با اشاره از استقبال اصالح طلبان از اهدای جايزه جمهوری اسالمیبر اساس خبر 

صلح نوبل به يکی از ايرانيان نوشته اند اگر با قبيله کفر و ارتداد و نفاق به طور جدی برخورد انقالبی 
  . يم صورت می پذيرفت، امروز شاهد اين همه گستاخی و پررويی نمی بود

 در مقاله به قلم هاله سحابی نوشته ای کاش در زمانی که آمريکا، کشور ما را در محور ياس نو
شرارت جا داده است می شد با استقبال يکپارچه و بدون ترديد از اين اتفاق آن را به فرصتی ملی برای 

  .نشان دادن صلح دوستی ايرانيان بدل می کرديم
چکنمايی اصل جايزه از سوی سخنگويان و دادن نسبتهای ناروا به در اين مقاله نوشته شده که کو

گذشته افراد و سکوت اعجاب برانگيز راديو وتلويزيون و بی اهميت نشان دادن اين فرصت بزرگ کار 
  .هنرمندانه ای نبود

 در عنوان اصلی صفحه اول خود از اعتراض محسن ميردامادی، رئيس کميسيون امنيت ملی ياس نو
مجلس شورای اسالمی به گفته های سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داده که 

  .برای سامان گرفتن کشور خواستار انحالل جبهه مشارکت شده بود
ار ذوالقدر مصداق بارز دخالت نظاميان در سياست و مخالف به گفته محسن ميردامادی نظرات سرد

مصالح کشور است و فرماندهان سپاه اگر قصد دارند وارد سياست شوند همان بهتر که نيروهای مسلح 
  .خارج شوند و به هر حزبی که می خواهند بپيوندند

 روز پيش در سخنرانی محمد باقر ذوالقدر که از چهره های تندرو سپاه پاسداران شناخته می شود دو
برای طالب و حزب الهيهای قم جبهه مشارکت را متهم کرده بود که با حمايت از عباس عبدی، عضو 

زندانی شورای مرکزی حزب مشارکت و شيرين عبادی، از جاسوسان حمايت و به حوزه علميه اهانت 
  .کرده است

ابل روزه های سياسی و انتقاد در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران با سکوت در مق
گاهگاهی از آن، ناخرسندی خود را از راه تازه ای که اصالح طلبان برای نشان دادن اعتراض خود به قوه 

قضاييه برگزيده اند نشان می دهند، به نوشته روزنامه ها، سومين روزه سياسی در تهران و 
  .شهرستانهای مختلف روز دوشنبه برگزار می شود

ر داده که حضور تعداد زيادی از نمايندگان مجلس در سومين روزه سياسی از آن روست که ياس نو خب
  .تالش آنان برای برای پيگيری دستگيری فعاالن سياسی و بهبود شرايط آنان به جايی نرسيده است

 تحصن خانواده عباس عبدی که از دوشنبه هفته گذشته در مقابل دفتر شرقبه نوشته روزنامه 
لل متحد در تهران آغاز شده بود، ديروز با پيوستن خانواده جمعی از زندانيان سياسی و سازمان م

  .دانشگاهی، ابعادی گسترده تری يافت

www.iran-archive.com 



 همزمان با گسترده شدن تحصن در برابر دفتر سازمان ملل که همزمان با سفر ياس نوبه گزارش 
 شخصيهايی در اطراف تحصن نمايندگان حقوق بشر اين سازمان به تهران صورت می پذيرد، لباس

  .کنندگان ظاهر شده اند که مانع از ابراز همدردی مردم با خانواده های زندانيان می شوند
 خبر داده که هاشم آغاجری، روشنفکر دينی ايرانی در نامه ای خطاب به مدافعان حقوق بشر و شرق

  .  اعتصاب غذا دست خواهد زدملت ايران اعالم داشته که از اين پس در دادگاه حاضر نمی شود و به
اين استاد دانشگاه که بعد از اعالم نظرات مذهبی شخصی خود طی سخنرانی در شهر همدان به 

زندان افتاد در نامه ديگری که به طور مشترک با حشمت اهللا طبرزدی همبند جديدش نوشته اعالم کرده 
  .که اعتصاب غذای خود را از امروز آغاز می کند

 
 
  
  

  گوناگون
  
  

  المللى کتاب فرانکفورت روزشمار نمايشگاه بين
  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28 دوشنبه - راديو آلمان -بهنام باوندپور

  )گزارشى مستقيم از محل نمايشگاه: (روز اول
المللى کتاب فرانکفورت بزرگترين نمايشگاه کتاب جهان به شکل  ديروز هفتم ماه اکتبر نمايشگاه بين

روسيه و ادبيات روسى موضوع اصلى نمايشگاه امسال . ور بازديدکنندگان افتتاح شدرسمى و بدون حض
شنبه بر  خانم کريستينا وايس وزير فرهنگ آلمان در نطق افتتاحيه خود ديروز سه. در فرانکفورت هستند

ر ها و روسها بايد از ديالوگ دو کشو آلمانى: گفتگوى فرهنگى بين روسيه و آلمان تاکيد نمود و گفت
وى همچنين افزود حضور روسيه به عنوان ميهمان در . همچون يک شانس تاريخى استفاده کنند

المللى  نمايشگاه بين. نمايشگاه ادبيات فرانکفورت را بايد بمثابه نقطه اوج اين ديالوگ فرهنگى نگريست
 ناشر، از ۴٠٠ هزار و ۶ هزار متر مربع، با حضور ١٧٨کتاب فرانکفورت امسال در محيطى به مساحت 

ها و افزار   هزار کتاب، رسانه٣۵٠در اين نمايشگاه حدود . شود  کشور جهان برگزار مى١٠٠بيش از 
در ميان . شوند اى در ارتباط با کتاب به معرض نمايش گذاشته مى الکترونيکى و توليدهاى حاشيه

ان ايرانى به نسبت سال کنند، ناشر اى خود را عرضه مى هايى که کتابها و ديگر توليدات رسانه غرفه
بجز چند ناشر و موسسه دولتى جمهورى اسالمى، ناشران مستقل به . پيش حضور کمرنگ ترى دارند

. شوند انتشارات توس، نشر حافظ، سازمان نشر و پخش پيک فرهنگ، و انتشارات شباويز محدود مى
وش است آه در روز کننده در نمايشگاه کتاب امسال انتشارات سر بزرگترين ناشر دولتى شرکت

در کنار اين موسسه انتشاراتى رايزنى فرهنگى . نخست، فقط نام آن بر سر در غرفه اى ديده مى شود
گرچه هنوز اظهار نظر در مورد برآورد قطعى . سفارت جمهورى اسالمى ايران در آلمان نيز حضور دارد

 حتى در همين اولين روز کنندگان امسال نمايشگاه زود است، اما ازدحام جمعيت، تعداد شرکت
گشايش نمايشگاه کتاب فرانکفورت نيز که مخصوص ناشران، خبرنگاران و کسانى است که از سوى 

شود اگرچه در هر  اند، در مقايسه با سالهاى پيش ديده نمى خود سازمانگران نمايشگاه دعوت شده
  . اى ازدحام ايده است و گفتگو در باره کتاب گوشه

  
  )ى مستقيم از محل نمايشگاهگزارش: (روز دوم

المللى کتاب فرانکفورت، کماکان حضور کمتر بازديدکنندگان که هنوز  دو روز پس از آغاز کار نمايشگاه بين
اين امر همچنين خود را در رابطه با . شود فقط محدود به متخصصان و خبرنگاران است، احساس مى

رسد که در ميان ناشران خصوصى انتشارات توس  دهد بنظر مى هاى ناشران ايرانى نيز نشان مى غرفه
آقاى محسن . اند و شباويز بيشتر از ديگر ناشران ايرانى حاضر در نمايشگاه مورد استقبال قرار گرفته

کند که برخالف انتظار، با چند ناشر از جمله يک  باقرزاده مدير انتشارات توس به اين مسئله اشاره مى
کيه ديدارهايى داشته و حتى ناشر ترک عالقه خود را به ترجمه رمانها و ناشر مصرى و ناشرى ديگر از تر

داستانهاى ايرانى از جمله رمانهاى زنده ياد غزاله عليزاده نشان داده و قرار شده است که در صورت 
آقاى باقرزاده همچنين به ديدار تعداد زيادى از متخصصان و . توافق جواز نشر اين کتابها را خريدارى کند

انتشارات . کند ساتيد دانشگاه از جمله فرامرز بهزاد مترجم و محقق سرشناس از غرفه خود اشاره مىا
توس بر اين باور است که در همين دو روز نشان داده شده که امکان راهيابى به بازار جهانى کتاب و 

توجه . و تحمل کردهاى اين راه را هم به جان خريد  رايت وجود دارد اما بايد دشوارى پيوستن به کپى
کنندگان نمايشگاه کتاب  مدير انتشارات توس را بيش از هرچيز احساس مسئوليت سازمانگران و اداره

گويد که استقبال از غرفه  آقاى جهانگيرى مدير انتشارات حافظ نيز مى. فرانکفورت بخود جلب کرده است
ها بيشتر نسبت به هنر ايران و  يرانىاين موسسه انتشاراتى بيشتر از سوى ايرانيان بوده است و غيرا

هاى اين  اما در اين بين هيچ صحبتى از خريد جواز نشر کتاب. دهند بخصوص مينياتور توجه نشان مى
اى است که از سوى  خانه کتاب موسسه. ناشر ايرانى از سوى ناشران خارجى در ميان نبوده است
اب فرانکفورت نماينده وزارت ارشاد اسالمى رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى ايران در نمايشگاه کت

کند و  شود اما آقاى ناصر ميرزايى مدير فنى کل انتشارات خانه کتاب اين ادعا را رد مى معرفى مى
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گويد خانه کتاب يک موسسه خصوصى غير انتفاعى است که براى نشريات خود از دولت سوبسيد  مى
ول تمامى اين نشريات احمد مجسد جامعى وزير ارشاد البته الزم به تذکر است که مدير مسئ. گيرد مى

کند با نشريات خانه کتاب و ديگر توليدات اين موسسه همان  آقاى ميرزايى تاکيد مى. اسالمى است
ناصر ميرزايى نيز مانند ديگر . ها و نشريه هاى مستقل و خصوصى شود که با ديگر مجله رفتارى مى

المللى کتاب در تهران   و چشمگير اين نمايشگاه با نمايشگاه بينکنندگان ايرانى بر تفاوت عظيم شرکت
. خواند المللى را مصداق کامًال دقيقى براى نمايشگاه کتاب فرانکفورت مى ى بين کند و واژه تاکيد مى

. آنچه که تعجب همگان را برانگيخته هنوز هم غرفه خالى موسسه انتشاراتى دولتى سروش است
عوض شدن مديريت اين انتشارات دولتى و اختالف بر سر اضافى بودن يا نبودن رود به خاطر  گمان مى

صرف هزينه براى شرکت در نمايشگاه کتاب فرانکفورت فقط نام انتشارات سروش بر سر در يک غرفه 
  . نقش بسته است

  
  :در روز سوم نمايشگاه

  )گزارشى ازگفتگو با مديرانتشارات توس درباره سانسور(
شتر، از نامه ى اتحاديه ى ناشران و آتاب فروشان به محمد خاتمى رييس جمهورى دو هفته اى بي

در اين نامه ناشران و آتاب فروشان، با استناد به . اسالمى ايران، در اعتراض به سانسور نمى گذرد
 قانون اساسى، اعمال سانسور از سوى وزارت ارشاد، و سكوت محمد خاتمى را مورد انتقاد ٢۴اصل 
ارجح دانستن پسند «آنان بر اين امر تاآيد آرده بودند آه سانسور چيزى نيست مگر . ده بودندقرار دا

  . »چند نفر، بر پسند و تشخيص يك ملت بالغ
  

ناشران دولتى البته مورد بحث نيستند، آه اگر به فرض هم آتابهايشان . البته همه چنين فكر نمى آنند
در بين ناشران مستقل . ف و خمير شود، طبعا زيانى نمى بينندمورد سانسور قرار بگيرد، و يا حتا توقي

بخش خصوصى نيز، در ايران، حال به هر دليلى، از يكسو هستند آسانى آه راضى به اعمال سانسور 
از سوى وزارت ارشاد هستند، با اين شرط آه قوه ى قضاييه سپس در آار آنان اخالل نكند، از سوى 

ور هستند، و معتقدند اگر در مضمون آتابهايى آه منتشر مى شود، ديگر ناشرانى هم مخالف سانس
در مصاحبه ى مفصلى آه با . خالفى رخ داده باشد، سپس قوه ى قضاييه مى تواند به آن رسيدگى آند

محسن باقرزاده مدير انتشارات توس، در هشتم ماه اآتبر، يعنى نخستين روز برگزارى نمايشگاه بين 
ت، در غرفه ى ايشان داشتم، آقاى باقرزاده نظر خود را درباره ى اعتقاد برخى المللى آتاب فرانكفور

يا بدآموز بودن برخى آتابها و لزوم » ضاله«مسئوالن و يا شخصيتهاى مذهبى، مبنى بر باصطالح 
  : سانسور آنها، و دو نظر ذآر شده ى برخى ناشران براى ادامه ى آار خود، چنين بيان آردند

  
براى اينكه مردم ما مردم هوشمندى هستند و سره را از . ز اين دو راه حل را نمى پذيرممن هيچكدام ا«

ما چه آاره هستيم آه براى مردم خواسته باشيم تكليف معلوم بكنيم آه . ناسره تشخيص مى دهند
آتاب بايد منتشر بشود، مردم تشخيص مى دهند آه آدام . شما چه آتابى بخوانيد، چه آتابى نخوانيد

در سئوالتان آلمه اى آمده بود، آتاب . ر قابل خواندن است، مى خوانند، آنچه خوب نباشد نمى خواننداث
هيچ آتابى بدآموزى . من هيچ اعتقادى ندارم آه آتاب بدآموزى دارد. ضاله يا آتابى آه بدآموزى دارد

ه با مسئولين فرهنگى من اين بحث را يك بار در ديدار با آميسيون مجلس پنجم، و در ديدارى آ. ندارد
به مسئولين آميسيون گفتم، آقايان برويد توى زندانها، ببينيد اين جوانها . مجلس ششم داشتم گفتم

آيا آسى را . آه در زندان هستند، و يا بزرگسالها، از آنها بپرسيد تو را به چه جرمى گرفته اند و آورده اند
اگر آه . وخته و به زندان افتاده؟ چنين چيزى نيستپيدا مى آنيد آه در اثر خواندن آتاب بدآموزى آم

مردم مطالعه بكنند، عادت به مطالعه بكنند، راه درستى را انتخاب مى آنند و مسلما به بيراهه نمى 
  . »روند و هيچ آتابى نيست آه بدآموزى داشته باشد

  
 به مسايل محسن باقرزاده، مدير انتشارات توس، همچنين در بخشهاى ديگرى از سخنان خود،

گوناگونى، از جمله، در مورد هدف خود از شرآت در نمايشگاه بين المللى آتاب فرانكفورت، مشكالت 
نشر در ايران، و ضرورت و عملى بودن پيوستن ناشران ايرانى به سيستم جهانى آپى رايت پرداخت، 

  .شدآه در فرصتى ديگر، بخشهاى ديگر آن، در بخش فارسى صداى آلمان منعكس خواهد 
آقاى باقرزاده گفته هاى خود را با صدايى اندوهگين، درباره ى خاطرات خود از زنده ياد محمد مختارى، 

محسن باقرزاده، ناشر آتابهاى محمد . آه قربانى قتلهاى معروف به قتلهاى زنجيره اى شد، به پايان برد
جمعه، در سومين روز انتشارات توس، امروز . مختارى، شاعر و نويسنده ى صلحجوى ايرانى بود

المللى کتاب فرانکفورت، همچون بسيارى ديگر از ناشران، مولفان، و مترجمان ايرانى، مى  نمايشگاه بين
، شايد بتواند نشانه اى »شيرين عبادى«تواند به اين بينديشد، آه اعطاى جايزه ى صلح نوبل به خانم 
  . ان، و از جمله حق آزادى بيان و مطبوعاتباشد براى اميد داشتن به رعايت بيشتر حقوق بشر در اير

  
  )گزارشى مستقيم از محل نمايشگاه: (روز چهارم 

و دومين . گذرد المللى کتاب فرانکفورت مى امروز شنبه يازدهم اکتبر چهار روز از افتتاح نمايشگاه بين
راى همگان آزاد اندرکاران کتاب بلکه ب روزى است که ورود به نمايشگاه نه فقط براى متخصصان و دست

همزمان اعطاى جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادى که عنوان اصلى صفحه اول تمام . است
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. هاى معتبر امروز آلمان بود، فضاى نمايشگاه کتاب فرانکفورت را هم تحت شعاع خود قرار داد روزنامه
يکباره، . کند  از آن خود مىالمللى را بار، زنى از يک کشور مسلمان، اين جايزه مهم بين براى نخستين

شود که  کشورى که اگر هم زمانى مورد بحث بود، بخاطر نقض حقوق بشر بود، به سرزمينى بدل مى
اى متمدن،   براى رسيدن به جامعه  و با به جان خريدن خطر، در آن، انسانهايى هم هستند که شجاعانه،

نها زنى است که سالها، در راه تحقق حقوق و يکى از اين انسا. کنند و اجراى حقوق بشر، مبارزه مى
اى انسانى، براى کودکان، زنان، و حقوق شهروندى، مبارزه کرده، و در اين راه زجر زندان را هم بر  پايه

  . خود هموار کرده است
  

کننده نقض حقوق بشر نيست، بلکه مبارزه در راه حقوق بشر هم  اينک ديگر، نام ايران، فقط تداعى
بخصوص ديروز . ويرى از ايران در اذهان بخصوص شهروندان کشورهاى غربى بوجود آوردتواند تص مى

هاى   نمايشگاه کتاب، با انبوه خبرنگاران رسانه۶هاى ناشران ايرانى در سالن شماره  جمعه، غرفه
هاى ايرانى، کسى نبوده که  البته به گفته يکى از حاضران در غرفه. گروهى مختلف خارجى روبرو شدند

ها پاسخ گويد، يا بتواند اطالعى از فعاليتها و شخصيت اجتماعى شيرين عبادى را به آنها  ه اين رسانهب
کنندگان ايرانى در  کننده که دوست ندارد نامش فاش شود، بيشتر شرکت به گفته همين شرکت. بدهد

ين ميان گويا، رايزنى در ا. اند کرده نمايشگاه کتاب، خبرنگاران را به غرفه انتشارات توس راهنمايى مى
  . هاى گروهى، خوددارى کرده است فرهنگى جمهورى اسالمى از هرگونه اظهارنظرى در برابر رسانه

کند که با شنيدن خبر اعطاى جايزه صلح نوبل به  محسن باقرزاده، مدير انتشارات توس اعتراف مى
با بخش فارسى دويچه وله شيرين عبادى چنان غافلگير شده، که با زحمت و از طريق يک واسطه، 

گويد پس از تاييد اين  آقاى باقرزاده مى. صداى آلمان، تماس گرفته است، تا از صحت خبر مطمئن شود
هايى چون پاپ  مسئله توسط صداى آلمان اشک شوق ريخته و احساس افتخار کرده، که در کنار چهره

ى و مبارز راه حقوق بشر بوده، که جايزه ژان پل دوم و واتسالو هاول، اين شيرين عبادى زن شجاع ايران
  . وى ادامه مى دهد که يکباره تمام نگاهها نسبت به ايران و ايرانى تغيير کرد. را نصيب خود کرده است

  
خانم جوانى با شور و شوق بسيار اين حادثه تاريخى را وصف مى کند، ولى در عين حال تاکيد شيرين 

  . دهد شر را مورد انتقاد قرار مىعبادى بر عدم تناقض اسالم و حقوق ب
  

خسرو شاکرى، محقق ايرانى مقيم فرانسه، که براى بازديد از نمايشگاه به فرانکفورت آمده است، با 
چهره زن ايرانى، اينک ديگر . گويد، ديگر با اين حادثه تصوير زن ايرانى در اروپا تغيير کرده است شتاب مى

 بلکه براى بشريت در مجموع خود  فقط براى حقوق زنان،به زنى مبارز تبديل شده است، که نه 
  . جنگد مى

  
گويند، با آنکه تا لحظه شنيدن اين  شان به من مى دو خانم جوان کرد ايرانى با شوق و به زبان مادري

  . کنند اند و احساس افتخار مى زده شده اند، شوق خبر نام خانم عبادى را نشنيده بوده
  

اى که مسئوليت مديريت تمام نشريات آن را،   کل انتشارات خانه کتاب، موسسهناصر ميرزايى مدير فنى
احمد مسجد جامعى وزير ارشاد جمهورى اسالمى بر عهده دارد، در پاسخ به سوال من در مورد 

احساس افتخار کردم که اين جايزه به يک ايرانى تعلق : گويد احساسش در لحظه شنيدن خبر مى
  ! گرفت

  
گويد، مانند تمام ديگر ايرانيان دمکرات  يم شهر بن و مدير انتشارات گوته و حافظ مىجالل رستمى مق

  . هاى متعدد خبرنگاران آلمانى و خارجى قرار گرفته است احساس شادمانى کرده و مورد پرسش
  

هاى ناشران ايرانى، نام شيرين عبادى  ، و بخش غرفه۶هنوز هم از هر گوشه از فضاى سالن شماره 
تر از همه تاکيد بر مسئوليت عظيمى که پس از گرفتن جايزه صلح  غرور، افتخار، و مهم. شود مىشنيده 

نوبل در انتظار شيرين عبادى است کلماتى هستند، که بيش از هر چيز از زبان ايرانيان شنيده 
  . شوند مى

  
ل خود آنهم با طبيعى هم هست، وقتى روزنامه آلمانى تاگس تسايتونگ با عنوان جنجالى در صفحه او

اى  ، شايد بتوان در ادامه اين عنوان به گونه»به پاپ هيچ چيزى نرسيد«: حروف درشت بنويسد
  . خانم شيرين عبادى اينک با مسئوليتى بيش از رهبر کاتوليکهاى جهان روبروست: استعارى گفت

  
  :روز پنجم نمايشگاه

ز سيزدهم ماه اآتبر، نمايشگاه بين المللى امرو) نمايشگاه آتاب فرانكفورت در پرتو جايزه صلح نوبل(
يازدهم ماه اآتبر . آتاب فرانكفورت آه بزرگترين نمايشگاه آتاب جهان است به آار خود پايان مى دهد

يعنى يك روز پس از اعطاى جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادى، نظر ناشران، محققان و 
محسن باقرزاده، مدير انتشارات . بر خجسته پرسيدمبازديدآنندگان نمايشگاه آتاب را درمورد اين خ
حس شادى، حس غرور، حس بسيار زيبايى داشتم من، و «: توس، احساس خود را چنين بيان مى آند
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من همان لحظه احساس آردم، تمام نگاهها نسبت به ايران و ايرانى فرق . اصال سر از پا نمى شناختم
ى مى زد، و من از نگاه اينها مى فهميدم، بله، ايران چقدر آرد، برخوردها فرق آرد، چشمها برق ديگر

مترجم آلمانى آثار ادبيات » يوتا هيمل رايش«خانم . »اهميت پيدا آرد با گرفتن اين جايزه صلح نوبل
ديروز جايزه نوبل صلح به خانم «: ى هوشنگ گلشيرى، مى گويد»جن نامه«فارسى و از جمله آتاب 

 هستيم آه مردم، ايران را ببينند، يك جور ديگر آه بعضى از آدمها ايران را عبادى داده شد آه اميدوار
  . »مى بينند

  
من به عنوان يك ايرانى «: خانم جوانى آه مقيم آلمان است، با تاآيد بر هيجان زده بودن خود مى گويد

ه خبر دادم، بالفاصله تلفن را برداشتم و به هم. و بخصوص به عنوان يك زن ايرانى خيلى خوشحال شدم
 سال جهان مى فهمد ما واقعا ٢۵به نظر من بعد از .  فرستادم براى همهE-mailتا آنجا آه مى توانستم 

ولى يك مسئله براى من مطرح است، و آن اين است آه خانم . داريم چه مى آشيم و چه آشيده ايم
ه به نظر من اين خيلى، عبادى برمى گردند مى گويند آه اسالم با حقوق بشر هيچ منافاتى ندارد آ

  . »يعنى براى من مشكل است، و من نمى توانم اين را بپذيرم
  

خسرو . در نمايشگاه آتاب فرانكفورت بسيارى از نويسندگان و محققان ايرانى را هم مى شد ديد
شاآرى محقق ايرانى مقيم فرانسه آه براى بازديد از نمايشگاه به آلمان آمده بود، احساس خود را در 

اولين «: نگام شنيدن خبر اعطاى جايزه صلح نوبل به شيرين عبادى، با اين آلمه ها بيان آرده
دليلش اين بود آه فكر آردم، سرانجام . احساسم مى دانم اين بود آه اشك توى چشمانم جمع شد

رها تا  سال، دنياى غرب دارد توجه مى آند به اينكه زن ايرانى آن چيزى نيست آه روزنامه نگا٢۵بعد از 
اآلن مطرح مى آردند، بلكه يك زن مبارزى ست آه نه فقط براى حقوق زنها و بچه ها، بلكه براى حقوق 

  . »بشريت روى آره ارض مى جنگد، با شجاعت است، داناست، آتاب نويس است، و حقوق دان است
  

 اين موسسه را آه مسئوليت مديريت تمام نشريات» خانه آتاب«ناصر ميرزايى مدير فنى آل انتشارات 
احمد مسجدجامعى وزير ارشاد اسالمى برعهده دارد، در حالى آه همكارش از من مى خواست 

: مطرح نكنم، حس خود را به عنوان يك شهروند ايرانى چنين بيان مى آند» پرسشهاى مسئله دار«
 و همين آه واقعا وقتى شنيدم خانم عبادى جايزه نوبل را برده اند، احساس غرور به من دست داد،«

آل خبرنگارهايى آه از آلمان يا آشورهاى ديگر هجوم آوردند به طرف غرفه هاى ما، براى من واقعا 
  . »افتخارآفرين بود و احساس غرور آردم

  
من بسيار خوشحال شدم آه زنى «: خانم جوانى از اهالى مهاباد، به زبان مادرى اش به من مى گويد

من هم «: و دوستش صحبتهاى او را ادامه مى دهد آه. »ا تصاحب آندايرانى توانسته چنين جايزه اى ر
دقيقا مثل دوستم خوشحال شدم آه اين خانم جايزه نوبل را گرفته، با وجود اينكه او را نمى شناسم و 

  . »تا حاال هم چيزى درباره او نشنيده ام
  

 جايزه بتواند به شناخت بيشتر سپيده زرين پناه روزنامه نگار مقيم ايران اميدوار است آه اعطاى اين
وى مى . فرهنگ و ادبيات ايران در سطح جهان يارى برساند و فقط مورد استفاده سياسى قرار نگيرد

به هر حال اتفاق خوش آيندى ست، آنهم در . من از شنيدن اين خبر خيلى خوشحال شدم«: گويد
نكه چقدر فرهنگ ايران در انزواست، شرايطى آه توى غرفه هاى ناشران ايرانى ما متوجه مى شويم، اي

چقدر ناشران ايرانى براى اينكه بتوانند در واقع معرفى بكنند فرهنگ ايران را، با چه موانعى روبرو 
يك چنين خبرى در يك چنين شرايط انزوايى مى تواند . هستند، و با چه آاستى هايى روبرو هستند

  . »ودنش مضاعف باشدخيلى خوشحال آننده باشد و خيلى خوشحال آننده ب
  

 شب وارد فرودگاه تهران مى شود، و تمام ٩ ماه اآتبر، ساعت ١۴خانم شيرين عبادى روز سه شنبه، 
و . سازمانها و گروههاى مدافع حقوق زنان و آوآان، و طرفداران حقوق بشر به استقبال او خواهند رفت

يش، تمام ايرانيان دمكرات و طرفدار حقوق امروز نيز، يعنى آخرين روز نمايشگاه آتاب، برخالف سالهاى پ
بشر، از هر طيف و صنفى، چه آنها آه از ايران آمده اند و چه آنها آه مقيم خارج از آشور هستند، 
  .نمايشگاه بين المللى آتاب فرانكفورت را، بى ترديد با خشنودى و رضايت و شادى ترك آرده اند
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