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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
  بيانيه پايانى آنفرانس دمشق

  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11 يكشنبه -راديو آلمان 
ج خشونت ها آشورهاى همجوار عراق و منطقه اى در بيانيه پايانى آنفرانس آشورتى خود مو: دمشق

را در عراق محكوم آردند و اياالت متحده آمريكا را فراخواندند تا امنيت و ثبات را در اين آشور تضمين 
 به گزارش خبرگزارى آسوشيتد پرس، وزيران خارجه آشورهاى سوريه، ايران، ترآيه، عربستان ٠آند

 دمشق پايتخت سوريه تصريح سعودى، آويت، اردن و مصر در بيانيه پايانى آنفرانس دو روزه خود در
 به گزارش خبرگزارى دانشجويى ايسنا، اين ٠آردند آه نقش سازمان ملل بايد در عراق تقويت گردد

بيانيه آه از زبان فاروق الشرع، وزير خارجه سوريه قرائت مى شد و شبكه تلويزيونى الجزيره آن را بطور 
غيرنظامى و سازمان ها و نهادهاى بين المللى زنده پخش آرد، سوءقصدها و ترور عليه اماآن مقدس و 

آشورهاى همجوار نيز ابراز :  خبرگزارى آسوشيتدپرس مى افزايد٠و سفارتخانه ها را محكوم آرد
 نماينده ترآيه شورشيان آرد ٠داشتند آه خود هدف تهديدهاى مسلحانه از درون خاك عراق قرار دارند

رجه ايران نيز پايگاه هاى نظامى سازمان مجاهدين خلق را را تهديدى براى خود قلمداد آرد و وزير خا
 اين آشورهاى از دولت موقت خواستند، اين خطرات را برطرف ٠تهديدى عليه منافع ملى خود دانست

  ٠آرده و مانع از حرآت اين نيروها در مرزها گردند
 

  بيانيه پاياني اجالس دمشق
  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11يكشنبه 
ي پاياني اين  شرع در پايان نشست آشورهاي مجاور عراق در دمشق پيش از قرائت بيانيهفاروق ال

اند و مسائل در آن به صورت  وگوهاي اين نشست بسيار مهم و مثبت بوده نشست اعالم آرد گفت
  .اند يي مورد بحث و بررسي قرار گرفته ريشه

يوني الجزيره لحظاتي پيش با پخش ي تلويز شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پاياني اين نشست را از زبان فاروق  مستقيم آنفرانس مطبوعاتي پاياني نشست دمشق، متن بيانيه

  :ي سوريه قرائت آرد آه متن آن به شرح زير است الشرع، وزير امور خارجه
ارضي اين آشور تاآيد ي اين آشور مخالف و بر احترام به تماميت  ـ آشورهاي مجاور عراق با تجزيه1

  .آنند مي
  .ـ آشورهاي مجاور عراق بر حق مردم عراق جهت تعيين سرنوشت سياسي آشور خود تاآيد دارند2
ـ آشورهاي مجاور عراق بر استقالل و تماميت ارضي عراق تاآيد و خواستار نقش محوري سازمان 3

ندن حقوق اصلي مردم عراق و تماميت ملل در اين آشور و برگزاري انتخابات آزاد در عراق جهت بازگردا
  .ارضي اين آشور هستند

ـ آشورهاي مجاور عراق تالشهاي شوراي حكومت انتقالي را تا زمان تشكيل يك حكومت مشروع در 4
  .اين آشور حمايت خواهند آرد

هاي سازمان ملل متحمل مسئوليتهاي خود در  ـ نيروهاي اشغالگر در عراق بايد براساس قطعنامه5
  . از جمله امنيت اين آشور باشندعراق

ـ آشورهاي همجوار عراق تمام فعاليتهاي تروريستي انجام شده در عراق را آه سازمانهاي 6
آنند و خواستار آشف هويت عامالن اين حمالت و  دهند، محكوم مي المللي را هدف قرار مي بين

  .دستگيري و مجازات اين گروها هستند
كومت انتقالي عراق را براي همكاري جهت ممانعت از ورود تروريستها ـ آشورهاي همجوار، شوراي ح7

  .به خاك عراق دعوت و در اين زمينه همكاريهاي متقابلي با اين شورا انجام خواهند داد
جوار عراق در اين نشست بر همراهي خود با دولت سوريه در برابر تهديدات اسراييل  ـ آشورهاي هم8

هايي تا زمان برقراري امنيت و ثبات در عراق و بازگردان  ي چنين نشست  ادامهتاآيد آردند و گفتند آه بر
  .حقوق اين آشور ادامه خواهند داد

ـ آشورهاي مجاور عراق بدليل اوضاع امنيتي موجود در اين آشور بر اعطاي نقش محوري به سازمان 9
  .ملل تاآيد دارند

نشست بعدي اين آشورها در آويت : اظهار داشتي پاياني  فاروق الشرع در پايان قرائت اين بيانيه
 انتهاي پيام .خواهد بود

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
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  گزارشگر ويژه آزادى بيان، فردا در تهران
  2003 نوامبر 3  –1382 آبان 12دوشنبه   -شرق :بهمن دارالشفايي

نماينـده و گزارشـگر ويـژه        »يگـابو آمبئـي ل  «اي اعـالم آـرد       دفتر اطالعات سازمان ملل در تهران در بيانيـه        
در . به تهران سفر خواهد آرد)  آبان19 تا 13( نوامبر 10 تا 4آزادي عقيده و بيان آميسيون حقوق بشر از       

اين بيانيه آمده است آه اين ديپلمات آنيايي در جريان سفر خود به تهران با مقامات دولتـي و قـضايي و                      
هاي مطبوعاتي ودانشگاهي ديدار آرده و درباره موضـوعاتي          هره جمله چ   نيز نمايندگان جامعه مدني از    

مانند تبعيض، تهديد، اذيت و اعمال خشونت عليه افراد از جمله فعاالن امور ارتباطات، تحقيـق و بررسـي            
 .خواهد آرد

بـشر   تير از ايران ديدار آند ولي دولت ايـران از آميـسارياي حقـوق        27 تا   20پيش از اين قرار بود ليگابو از        
در آن زمان يك مقام مـسئول در وزارت خارجـه ايـران             . سازمان ملل خواست اين سفر را به تعويق بيندازد        

هـاي او    ريزي مالقات  دليل تعويق اين سفر، مشكالتي بوده آه براي برنامه        : گو با ايسنا گفت    و در گفت 
تاهي قبل از انجام سفر     هاي درخواستي براي اين سفر در فاصله آو        مالقات: او گفت .  آمده است   پيش

البتـه در همـان      . هاي او با افراد مورد نظر وجود نداشت        ريزي مالقات  اعالم شد و در نتيجه امكان برنامه      
گران خارجي اعـالم آردنـد آـه درخواسـت ليگـابو بـراي مالقـات بـا نماينـدگان دانـشجويان و                        زمان تحليل 
آنهـا از   . يي، دليل اصلي تعويق سـفر او بـوده اسـت          ها عالوه بر ديدار با مقامات دولتي و قضا         مطبوعاتي

در . آردنـد  عنان دبير آل سازمان ملل اشاره مـي        جمله به نامه دانشجويان دفتر تحكيم وحدت به آوفي        
 تيـر،  18 دامنـه آن تـا روز        هايي در تهران و چند شهر ديگر ايران به وقـوع پيوسـت آـه               ماه خرداد اعتراض  

در آن روزهـا تعـداد زيـادي دانـشجو     . دانـشگاه تهـران نيـز آـشيده شـد        چهارمين سالگرد حمله بـه آـوي        
  . دستگير شدند آه چند تن از اعضاي دفتر تحكيم وحدت نيز در بين آنها بودند

عنان نوشت و از او خواست به ايـن وضـعيت    اي به آوفي   نامه  بعد از اين دستگيري، دفتر تحكيم وحدت      
. در زمان سفرش به تهران ديـدار آننـد        » ليگابو« بودند آه با     آنها همچنين درخواست آرده   . رسيدگي آند 

گزارشگر ويژه آزادي عقيده و بيان آميسيون حقوق بشر است آه           ) 81مرداد   (2002آمبئي ليگابو از اوت     
هـاي او ســفر بـه جمهـوري آذربايجـان بــراي بررسـي صـحت انتخابـات رياســت         يكـي از آخـرين ماموريـت   
هاي آميسارياي حقوق بـشر دربـاره         بررسي  يگابو در چارچوب مجموعه   سفر ل . جمهوري اين آشور بود   

هـا، گـروه ويـژه بررسـي      در اولـين مرحلـه از ايـن بررسـي    . گيـرد  وضعيت حقوق بشر در ايران صورت مي     
  . به ايران سفر آردند1381 ماه سال  هاي غير قانوني در بهمن بازداشت

  
  ور تعطيل شدنمايشگاه زنان ناشر به خاطر سخنراني عليه سانس

  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11يكشنبه 
 فرهنگي زنان ناشر اعالم آرد، پنجمين نمايشگاه ساالنه اين ناشران آه قرار بود از شبنه -جمع صنفي 

در محل خانه هنرمندان ايران برگزار شود، پس از يك روز برگزاري، )  آبان15 تا 10(تا پنجشنبه اين هفته 
  .تعطيل شد
، در نمابر فرستاده شده ازسوي مسؤوالن برگزاري اين )خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا به گزارش

در مراسم گشايش نمايشگاه، مجيد صيادي ـ مدير آل مراآز و روابط فرهنگي : نمايشگاه، آمده است
ن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ و حسين آياييان ـ عضو هيات مديره اتحاديه ناشران و آتابفروشا

  .تهران ـ سخنراني ايراد آردند
ي حضور اين سخنرانان و  ي هنرمندان ايرن ـ به بهانه پور ـ مدير خانه پس از اين مراسم، بهروز غريب

آرد و خواهان ] اعتراض... [ فرهنگي زنان ناشر، -سخنان آنان، به اعضاي هيات دبيران جمع صنفي 
  .ع براي روز دوشنبه شدبيني شده جم دخالت در محتواي مراسم از قبل پيش
حسين آياييان ـ دبير اجرايي اتحاديه ناشران و آتابفروشان تهران ـ : در ادامه اين نمابر عنوان شده است

در سخنان خود در مراسم گشايش نمايشگاه، چند سطري از نامه سرگشاده اين اتحاديه به رييس 
... ي هنرمدان ايران براي  ي اصلي مدير خانه خواندن اين سطور بهانه. ي سانسور را خواند جمهور درباره

به هيات دبيران جمع صنفي ـ فرهنگي زنان ناشر و دخالت در مراسم روز دوشنبه اين جمع ] اعتراض[
ي سرگشاده اتحاديه ناشران و آتابفروشان تهران پيش از اين در  حال آنكه متن آامل نامه. بوده است

  .ها انتشار يافته بود اغلب روزنامه
ي هنرمندان ايران در  هاي مدير خانه  فرهنگي زنان ناشر نيز در اعتراض به دخالت-مع صنفي ج

ي برگزاري نمايشگاه خودداري  به اعضاي هيات دبيران آن، از ادامه] اعتراض... [هاي اين جمع و  برنامه
  .آردند

 پيش از برگزاري در نمابر اين گروه از ناشران زن همچنين ادعا شده است آه مدير محل يادشده،
 فرهنگي زنان - شهال الهيجي، ناشر و عضور جمع صنفي -نمايشگاه نيز با حضور يكي از سخنرانان 

 و شيرين عبادي ـ برنده جايزه صلح نوبل ـ در مراسم مخالفت آرده ، پس از مراسم گشايش نيز -ناشر 
  .رسيده است مدعي بود آه بايد متن سخنان سخنرانان به اطالع وي مي

 فرهنگي زنان ناشر همچنين اعالم آرده است آه بر آن است تا در اولين فرصت مناسب، -جمع صنفي 
  . نمايشگاه ساالنه خود را برگزار آند

دبير اجرايي اتحاديه ناشران و آتابفروشان تهران درباره تعطيلي زودهنگام پنجمين نمايشگاه ساالنه 
 است آه متاسفانه ديوار نشر آنقدر آوتاه است صحبت هميشگي است؛ صحبت اين: زنان ناشر، گفت
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جان آالم اين بوده است و هر بار هم . آنند به آن تعرض آنند آه هر چند وقت يك بار، گروهي سعي مي
  .شود افتد، مقدار زيادي، نشر و آتاب، دچار رآود، سكون و وقفه مي آه اين اتفاقات مي

من بعد : ، ادامه داد)خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا وگو با خبرنگار بخش ادب  حسن آياييان در گفت
از ايراد سخنانم در مراسم افتتاح نمايشگاه، جلسه را ترك آردم و تا آخر آن نبودم؛ البته اصال قرار نبود 

خواهد در يك نمايشگاه آتاب  خب وقتي آه فردي مي. صحبت آنم؛ اما به اصرار دوستان قبول آردم
ترين مسائلي هم آه اآلن آتاب با آن درگير  ور سخن، آتاب است؛ يكي از مهمصحبت آند، طبيعتا مح

  .است، مميزي آتاب است
خواهان ايجاد فضاي حاشيه امني براي آتاب شدم آه  طور تلويحي،  هايم، به در گفته: آياييان افزود

گفتم اين . رد آنندهايي نيفتد آه ناشر، اهل قلم و بقيه به مشكل برخو هرچند وقت يك بار چنين اتفاق
  .ها تبعات اقتصادي و صنفي دارد، خب اين آه حرف بدي نيست اقدام

اي آه اتحاديه براي رييس جمهور درخصوص رفع مميزي آتاب  هايي از پايان نامه من به بخش: وي افزود
  .ارسال آرده بود نيز اشاره آردم؛ چون سرنوشت آتاب به تعيين اين مساله بستگي دارد

پور ـ مدير خانه هنرمندان ايران ـ  آنم اين مساله مميزي آتاب براي آقاي غريب فكر مي: فتآياييان گ
چون . دهد، اصال درست نيست هاي من بوي سياست مي  است حرف آمي تازگي داشت و اينكه گفته

  .شود ي مميزي آتاب مطلب نوشته مي اي چند بار درباره ها را نگاه آنيد، حداقل هفته اگر روزنامه
عنوان يكي از زنان  شهال الهيجي ـ مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ـ نيز آه از سخنراني او به

اين واآنش الزم بود و قصه، : باره به خبرنگار ايسنا توضيح داد ناشر در مراسم جلوگيري شده بود، در اين
  .تر است آمي از اين مفصل

ترين ناشر زن صحبتي آنم؛ اما گويا آقاي  ان باني يا مصممقبال بنا بود آه من به عنو: وي ادامه داد
  .پور وقتي صورت برنامه را ديده بود، با صحبت آردن من مخالفت آرده بود غريب

پور شخصا صحبت آردم و او گفت آه موقعيت ما در خانه  با آقاي غريب: اين ناشر پيشكسوت عنوان آرد
در غير اين صورت، مثل ماجراي . خاطر ديگران دم، البته بههنرمندان، شرايط خاصي دارد؛ من هم قبول آر

آردم؛ چون ديگر اين جور سانسورهاي  اعتراض، اصال شرآت نمي فرهنگسراي سرو در دو سال پيش، به
هاي رسمي آشور چنين موضوعي را  اي پشتش نيست و هيچ يك از مقام دروني در حالي آه هيچ ادله

  .داردنظر، جايي ن آنند، به تاييد نمي
به هر حال، ما براي اينكه باعث تفرق جمع نشويم، پذيرفتيم و آتابهايمان را هم : اين ناشر ادامه داد

براي نمايشگاه فرستاديم و از دبير اتحاديه نيز خواهش آرديم آه در اين نمايشگاه سخنراني آند، 
شقاق در اتحاديه نيست؛ معناي ان بيشتر براي آنكه براي همگان توضيح بدهم آه جمع زنان ناشر، به

چون . يي بلكه در جهت تاييد و تاآيد است و براي آموزش زنان براي وارد شدن به امور صنفي و اتحاديه
  .ترين تشكل و صرفا تشكلي صنفي است به گمانم، جمع زنان ناشر، مدني

. بريم مان را ميايم و شاخه زير پاي خواهم بگويم اين خود ما هستيم آه تبر برداشته مي: گفت الهيجي 
وقتي فردي آه مدعي فرهنگي است، ترجيح بدهد آش رشته بفروشد تا آتاب و هنر در آنجا باشد و 

شود فكر آرد آه چرا سرنوشت آتاب در اين مملكت  آورد، آن وقت مي براي آتاب هزار جور بهانه مي
ير اتحاديه بوي سياست اعتراض مدير خانه هنرمندان اين بوده است آه چرا سخنان دب. اينگونه است

آفرين  ربط و جنجال دانم آه هيچگاه حرف بي شناسم، مي دهد؛ اما تا جايي آه آقاي آياييان را مي مي
  .زند؛ چون مقامي مسؤول است نمي

گردد و براي خوشايند و رضايت  پور اصال دنبال بهانه مي رسد آقاي غريب به نظر مي: وي در پايان گفت
: گويم ي هستند، اين آارها را آرده است؛ در حالي آه من از همين راه به او ميآقاياني آه در شهردار

پور را از مسؤوليت آنجا بردارند،  بندند؛ اگر بخواهند آقاي غريب اگر بخواهند خانه هنرمندان را ببندند، مي
  .دارند برمي

شاپ و آش رشته  فيدهد آه آنجا هميشه شبه آا پور ترجيح مي واقعا آقاي غريب: وي در پايان گفت
ها باشد؛ تا يك دفعه جمعي اين چنين محترم و مدني آنجا حضور يابد و يك هفته در  فروشي و اين بساط

  آنجا آتاب عرضه آند؟ 
  

  حکم اعدام افسانه نوروزي به دستور رئيس قوه قضاييه به حال تعليق در آمد
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ش خبرگزاري آلمان، امروز آيت اهللا شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، طي نامه اي به دادگاه مربوطه، به گزار

پس از انتشار خبر نجات موقت افسانه نوروزي از . حكم اعدام افسانه نوروزي را به حالت تعليق در آورد
س قوه قضاييه ابراز مجازات اعدام، چند تن از زنان نماينده در مجلس شوراي اسالمي از اين اقدام رئي

  . رضايت آردند
جميله آديور، ضمن تشكر و قدرداني از رئيس قوه قضاييه آه دستور به توقف حكم را صادر آرد، گفت 
توجه ايشان به افكار عمومي و انتظارات جامعه زنان قابل تقدير است، اما انتظار مي رفت اين دستور 

شد، ما هزينه اي را به اين گزافي در مجامع بين آمي زودتر صادر مي شد و چه بسا اگر چنين مي 
اگر اين پرونده به : عضو فراآسيون زنان مجلس شوراي اسالمي گفت. المللي متحمل نمي شديم

نتيجه اي آه انتظار مي رود نرسد، بايد براي زناني آه در آينده در شرايطي مشابه قرار مي گيرند، اما 
  . يز براي نارسايي قانون اظهار تاسف آرداز ترس حمايت قانون سكوت مي آنند ون
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فاطمه راآعي ديگر نماينده تهران و عضو آميسيون فرهنگي مجلس ضمن تشكر از رئيس قوه قضاييه 
. حكم اعدام افسانه نوروزي در حال حاضر به دليل وجود شبهاتي در پرونده به تعويق افتاده است: افزود

 تفحص، راجع به پرونده افسانه نوروزي در مجلس اظهار وي با اشاره به لزوم تشكيل هيات تحقيق و
داشت فراآسيون زنان مجلس نسبت به اين مساله نمي تواند بي تفاوت باشد، بنابراين خواستار 

  . تشكيل آميته اي جهت انجام تحقيقات بيشتر بر روي اين پرونده است
 با چاقو به قتل رساند، در افسانه نوروزي آه شش سال پيش رئيس حفاظت اطالعات جزيره آيش را

. فرد ياد شده را آه هيچگاه نامش اعالم نشد، در دفاع از خود آشته است: دفاعياتش گفته است
  . افسانه نوروزي در حال حاضر در بندر عباس زنداني است

: دختر افسانه نوروزي پس از قطعي شدن حكم اعدام مادر خود در نامه اي به رئيس قوه قضاييه نوشت
 ساله افسانه نوروزي هستم و از زندگي جز غصه و دربه دري چيزي 15 آقاي شاهرودي من دختر جناب

زماني آه مادرم را در . ديگر در اين جامعه جايي براي زندگي من نيست. عايد من و برادرانم نشده است
يك سال من بعد از . پشت ميله هاي زندان مي بينم، آابوس يك بار ديدنش در سال برايم آافي است

دختر افسانه نوروزي به آيت اهللا شاهرودي . دوباره به سختي توانستم مادرم را ببينم و او را بشناسم
زيرا شما تنها اميد من هستيد و تنها و تنها بعد ازخدا شما مي . چشم اميد من به شما است: نوشت

  . توانيد جلوي حكم اعدام مادرم را بگيريد و دوباره پرونده را بررسي آنيد
قاضي پرونده افسانه نوروزي پيرامون حكم اعدام صادر شده، استدالل آرده است آه احتماال متهم قبال 

در حكم صادره از طرف قاضي پرونده اينگونه . با مقتول رابطه داشته است، اما آيفيت آن روشن نيست
. ي نداشته وارد شدهآمده است آه اآثر ضربه ها در حالي آه جسد به پشت افتاده بوده و حالت تدافع

حكم صادر شده به استناد اطالعات افسانه در مراحل اوليه بازجويي صادر شده است، اما افسانه 
نوروزي طي مراحل بعدي بازجويي در دفاع از خود مطرح آرده است آه در بندر عباس در جريان بازجويي 

  . نممرا تحت فشار قرار داده، به من تلقين آردند آه اين حرفها را بز
به گفته وآيل افسانه نوروزي عمل قتل توسط افسانه نوروزي مشروع بوده و آارشناساني آه مسئول 

رسيدگي به پرونده افسانه نوروزي بودند، همگي مشروع بودن دفاع او را مورد تاييد قرار دادند و در همه 
زي پس از طي مراحل پرونده افسانه نورو. جوامع نيز بحث صيانت و دفاع، امري پذيرفته شده است

مختلف با تاييد حكم قصاص به دايره اجراي احكام ارسال شد، اما به دليل اعتراض افكار عمومي به 
  .حكم صادره، اجراي حكم به تعويق افتاد

 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
ميسارياي عالي سازمان ملل خبر فرزند داريوش و پروانه فروهر از تشكيل پرونده قتل پدر و مادرش در آ

  داد
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در » دموآراسي و اسالم«پرستو فروهر، دختر مرحوم داريوش و پروانه فروهر آه در جلسه سخنراني 
دفتر جامعه زنان انقالب اسالمي حاضر شده بود، به سواالت حضار در خصوص سالگرد پدر و مادرش 

  .پاسخ گفت
زارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي با اشاره به تاريخ برگزاري مراسم سالگرد اين دو تن آه به گ

 سال از اين 5دهد آه اگر چه   برگزاري اين سالگرد نشان مي:  به قتل رسيدند، گفت1377در سال 
 و اجراي آن اميدوار فاجعه گذشته است اما بايد اين افراد در بين ما زنده باشند و ما هنوز به عدالت

  .هستيم
 اتفاق افتاد، واآنشي بود آه در مقابل دگرانديشان انجام شد و نشان 77اي آه در آذر   فاجعه: وي گفت

  .تر هم شده است  داد آه خشونت نه تنها تنزل نكرده است بلكه بزرگ
وسط افرادي آه  ت1377داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران و همسرش پروانه اسكندري در آذر سال 

  .اند به قتل رسيدند  شد، عناصر خود سر در وزارت اطالعات بوده  گفته مي
اي گشوده شد آه از   در جريان اين قتل و قتل محمد مختاري، محمد جعفر پوينده و مجيد شريف، پرونده

  .اي معروف شد  هاي زنجيره  آن سال به بعد به پرونده قتل
از طريق : ه بافت اين خشونت به برخي نهادها آشيده شده است، گفتپرستو فروهر با تأآيد بر اينك

  .مراجعه به آميسيون حقوق بشر سازمان ملل سعي آرديم تا اين مسئله را پيگيري آنيم
دهد، در صدد نابودي تنها   اين مسأله نشان مي: وي در مورد مسأله مصادره خانه پدر و مادرش گفت

  .ر هستنديادبود باقي مانده از اين دو نف
از : اي آه آميسيون حقوق بشر سازمان ملل نوشته است، گفت  پرستو فروهر در خصوص جواب نامه

اند آه پرونده تشكيل شده و آليه مدارك براي پيگيري به ايران فرستاده شده   آميسارياي عالي گفته
  .اند آه به اين مسأله پاسخ دهند  است و از مسئوالن تقاضا آرده

  پايان پيام.  در اين مراسم، مهمترين عامل در حفظ نام و ياد آنان استشرآت: وي گفت
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
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هاي نظام  خواهي آنند آه منافع آشور و ارزش اگر مراآز قدرت جهاني زياده:رهبر معظم انقالب اسالمي
  .دار شود بدون هيچ ترديدي اين روند را قطع خواهيم آرد بخواهد خدشه
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رهبر معظم انقالب اسالمي عصر امروز در ديدار رييس جمهور، رييس مجلس، رييس قوه قضاييه، رييس 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي هيات دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، مسووالن 
هاي اجتماعي از جمله تالش براي  قضايي، فرماندهان عاليرتبه نظامي و ديگر مسووالن نظام، عرصه

آباد آردن دنيا و آخرت مردم را مهمترين عرصه بروز تقواي مسووالن و مديران ارشد آشور خواندند و با 
آنچه اتفاق افتاد : گيري اخير جمهوري اسالمي در قبال پروتكل الحاقي تاآيد آردند تبيين علل تصميم

هاي گفت و  ها بود و اگر طرف ي آمريكا و صهيونيست هآاري درست و تدبيري براي درهم شكستن توطئ
هاي  اي برسيم آه منافع آشور و ارزش خواهي آنند و ما به نقطه گو با ما يا مراآز قدرت جهاني زياده

  . نظام بخواهد مورد خدشه قرار گيرد بدون هيچ ترديدي اين روند را قطع خواهيم آرد
اي در تشريح علل   آيت اهللا خامنه حضرت) ايسنا(شجويان ايران به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دان

ها و دولت آمريكا براي ايجاد اجماعي جهاني بر  گيري اخير نظام اسالمي به تالش صهيونيست تصميم
 اسالم  ي جهاني از سالح اتمي بيم دارد و دشمنان قسم خورده جامعه: ضد ايران اشاره آردند و افزودند

ها را با طرح شعار دروغين  توجه به اين مسئله، افكار عمومي جهان و بسياري از دولتو ملت ايران با 
اي حساس آردند و به هدف خود يعني ايجاد اجماعي بين  تالش ايران براي دستيابي به سالح هسته

المللي بر ضد جمهوري اسالمي ايران نزديك شدند، به همين علت نظام اسالمي با درايت و تدبير، 
اي خود را در معرض بازديد قرار  هاي هسته اي، فعاليت را انتخاب آرد تا ضمن حفظ فناوري هستهروشي 

  . ها را افشا آند ها و صهيونيست دهد و به اين وسيله تبليغات دروغ آمريكايي
اي را بسيار برجسته خواندند و با تاآيد  رهبر معظم انقالب اسالمي دستاوردهاي ايران در دانش هسته

: نظر آند، افزودند نكه هيچكس و هيچ دستگاهي حق ندارد از اين دستاورد بزرگ ملت ايران صرفبر اي
اي وارد چالش شود و يا در  هاي هسته ي فعاليت اگر آسي بخواهد با جمهوري اسالمي ايران در زمينه

ي يك قدم امور داخلي ما دخالت آند، قطعا تو دهني خواهد خورد زيرا نظام اسالمي در اين زمينه حت
  . عقب نشيني نخواهد آرد

اگر آار به همين منوال پيش رود : هاي اروپايي، افزودند ايشان با اشاره به روند گفت و گوي ايران با طرف
هاي گفت و گو با ما يا دشمنان ما و مراآز قدرت جهاني فزوني  مسئله ادامه خواهد يافت اما اگر طرف
  .  بيايند همه چيز بهم خواهد ريختطلبي آنند و بخواهند قدم به قدم جلو

داند غير منطبق با واقعيات  رهبر معظم انقالب اسالمي طرز فكري آه اقدام اخير را نوعي تسليم مي
حرآت اخير يك آار سياسي، ديپلماتيك و يك گفت و گو و قرارداد بود و هيچ : برشمردند و تاآيد آردند

  . تسليمي در آن وجود ندارد
: آند آامال رد آردند و افزودند يدگاهي آه انفعال را در مقابل دشمن توصيه ميچنين د ايشان هم

دشمنان نظام در خيال خام خود تصور نكنند آه جمهوري اسالمي گير افتاده است چرا آه در ادامه 
هاي نظام ممكن است  اي آه احساس آنيم منافع ايران و ارزش ايم در هر نقطه حرآتي آه انجام داده

  . شه قرار گيرد، بدون هيچ ترديدي به اين حرآت خاتمه خواهيم دادمورد خد
آميز و توام با عزت جمهوري  رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به اينكه ما بايد راههاي مسالمت

هايي از دانشجويان و  تابي گروه اي طي آنيم دغدغه و بي هاي هسته اسالمي را براي حفظ فناوري
دهنده حساسيت باالي جامعه در مورد عزت  ميم اخير جمهوري اسالمي ايران نشانمردم را در قبال تص

اي براي ايجاد اختالف  اين مسئله نبايد به وسيله: و استقالل ملي برشمردند و در عين حال تاآيد آردند
ي  و دو دستگي تبديل شود آه در اين زمينه نخبگان، مسووالن، مطبوعات، نمايندگان مجلس، ائمه

  . ها دسترسي دارند، مسووليت بسيار سنگيني دارند  و آساني آه به تريبونجمعه
گيري نهايي  آند مقدمه است و بر اساس قانون، تصميم آاري آه دولت مي: ايشان خاطر نشان آردند

ضمن آنكه شوراي نگهبان نيز مانند هر قرارداد ديگري، آن . در مورد پروتكل الحاقي بر عهده مجلس است
  . ع و قانون اساسي مطابقت خواهد دادرا با شر

رهبر معظم انقالب با تشكر از دقت و زحماتي آه آقاي خاتمي رييس جمهور، آقاي روحاني دبير شوراي 
تاآنون آاري بر خالف : اند، افزودند گيري اخير را انجام داده اندرآاران آه تصميم امنيت ملي و ديگر دست

هاي نظام  نكه هر جا احساس آنم برخالف ضوابط و جهت گيريمباني و اصول انجام نشده است ضمن آ
  . شود جلوي آن را خواهم گرفت و اهداف انقالب، قدمي برداشته مي

رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به موضع برخي آشورها در مورد اينكه الزم نيست ايران سوخت 
آنند با در دست گرفتن روند تامين سوخت  اين آشورها در واقع تالش مي: اي توليد آند، افزودند هسته
اي مورد نياز نيروگاه ايران، در واقع ايران و ايراني را گروگان بگيرند و از اين طريق جمهوري  هسته

رويم و با استناد به مقررات بين المللي،  اسالمي را تحت فشار قرار دهند اما ما زير بار اين حرف نمي
  .  را با تكيه بر دانشمندان و متخصصان داخلي توليد خواهيم آرداي مورد نياز نيروگاه سوخت هسته

  
  !  محاآمه اعضاي القاعده، آجا و چگونه ؟
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پس از تأييد خبر اعالم اسامي بيش از دويست نفر از اعضاي شبكه القاعده به شوراي امنيت سازمان 

هاي بين المللي و نحوه    نظرات متفاوتي درخصوص واآنشملل از سوي جمهوري اسالمي ايران،
  .  محاآمه اعضاء دستگير شده القاعده ارائه شد

حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران به خبرنگاران در تهران گفته بود ايران به عنوان 
ان ملل، اين اسامي بخشي از تعهداتش در مبارزه با تروريسم، و در اجراي يكي از قطعنامه هاي سازم

  .را اعالم آرده است
وگو با خبرنگار   نماينده همدان در مجلس شوراي اسالمي در گفت" حسين لقمانيان"در همين رابطه 

تروريسم در دنيا جايي ندارد و ايران با اين عمل به جهانيان ثابت آرد آه مخالف : گويد  پارلماني ايلنا مي
  .تروريسم است

آند آه ايران بارها مخالفت خود را به صورت علني با    تروريسم دانسته و تصريح ميوي ايران را قرباني
  .اين حرآت بيان آرده است

  !محاآمه اعضاي القاعده، آجا و چگونه ؟
جاري اعالم آرد    آبان ماه سال6حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در تاريخ 

  .آمه مي شوندشدگان القاعده در ايران محا  بازداشت
  .وي همچنين توقع آمريكا را مبني بر استرداد اعضاي القاعده به اين آشور را توقعي نابجا دانست

پيرو اين خبر بعضي از آارشناسان بيان داشتند آه دولت ايران مايل نيست با دولت آمريكا همكاري آند 
  .و اعضاي مهم القاعده را به آمريكا تحويل دهد

 آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسالمي چند روز محسن ترآاشوند عضو
شر پديده شوم القاعده بايد به هر طريق آه شده : پس از اعالم اين خبر به خبرنگار پارلماني ايلنا گفت

  .آنها را بايد به آشور خودشان باز گردانيم   از ايران دور شود و
هانه است و نبايد اعضاي اين گروه را به آنها تحويل دهيم، اما آمريكا به دنبال ب: گويد  وي همچنين مي

  .محاآمه آنها در آشور ما هم به صالح نيست
  ايران به چه جهت اسامي اعضاء بازداشتي القاعده را به سازمان ملل تحويل داده است؟

ه داده و به آنها اجازه در اين ميان دولت آمريكا، ايران را متهم آرده آه بعضي از اعضاء مهم القاعده را پنا
داده است از خاك ايران براي حمله به منافع آمريكا و متحدانش استفاده آنند؛ در حالي آه آصفي تاآيد 

  .آرد جمهوري اسالمي ايران با القاعده مخالف است و با آنان مبارزه مي آند
م اسامي اعضاي القاعده به آيد آه اقدام ايران در اعال  از اظهارنظرهاي بسياري آارشناسان چنين برمي

سازمان ملل، اقدامي در جهت مبارزه با تروريسم بوده است و در واقع جمهوري اسالمي ايران 
اي و   خواسته اعتماد جهاني را با توجه به چهره اي آه از ايران در جريان پرونده قتل هاي زنجيره  مي

  پايان پيام. پرونده زهرا آاظمي ايجاد شده، بهبود ببخشد
  

 متهم به عضويت در 147ملل ايران درباره   گزارش الحيات از انتشار ليست ارسالي ايران به سازمان
  القاعده و طالبان  

  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11يكشنبه 
 متهم به عضويت در القاعده و طالبان را آه از سوي 147اي الحيات ليست اسامي   روزنامه فرامنطقه

  .ملل متحد ارسال شده بود، منتشر آرد  يت سازمانايران براي شوراي امن
شان مسترد   هاي ديپلماتيك و سفارت آشورهاي ذيربط در تهران به آشورهاي  اين افراد از طريق شيوه

  .اند  شده
 12 سعودي، 29به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اين ليست شامل اسامي 

 6، ) تن ديگر به آشور مغرب تحويل داده شدند6از آنها به آشورشان و  تن 7آه ( يمني 13اردني، 
 34 پاآستاني و 35 سوماليايي، 7، يك سوري، )آه به ايتاليا تحويل داده شده اند( تونسي 6مغربي، 

  .مجهول الهويه است آه به پاآستان تحويل داده شدند
شبكه .  در نيويورك رسيده استهنوز مشخص نيست آه اين ليست چگونه به دست خبرنگار الحيات

خبر ) سيا(خبري فاآس نيوز آمريكا نيز هفته گذشته از برري اين ليست در سازمان جاسوسي امريكا 
  .داده بود

جمهوري اسالمي ايران به تازگي اعالم آرده بود آه دو ليست از اسامي افراد دستگير شده در مرز با 
 متهم بود آه وارد 147سال آرده است آه ليست اول شامل افغانستان و پاآستان را به سازمان ملل ار

 نفر 2343ايران شده و به آشورهاي متبوعشان تحويل داده شده بودند و ليست دوم نيز حاوي اسامي 
  .بود آه در مرزهاي ايران با پاآستان دستگير و به نيروهاي پاآستاني تحويل داده شدند

اين ليست، شامل اسامي معروف .  نوجوان وجود دارند46 و  زن14در ميان افراد مستردشده ليست اول 
  .نيست" طالبان"و " القاعده"اعضاي 

به نوشته الحيات، برخي اعتقاد دارند آه مقامات ايراني همچنان در حال دستگيري اين گونه اشخاص 
هاي سياسي و امنيتي، امكان دارد مستقيمًا به تبعيد و اخراج     هستند آه اين امر با توجه به پيچيدگي

ين افراد در ليست افراد شوند نينجامد، چرا آه اسامي ا  اين افراد به آشوري آه به آن تحويل داده مي
  .تحت تعقيب آمريكا نيز قرار دارد

  .تهران بارها اعالم آرده است آه دستگيرشدگان را به جرم تعرض به منافع ايران محاآمه خواهد آرد
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شود واشنگتن به منظور تحويل رهبران القاعده به آمريكا فشارهاي شديدي   گفته مي: افزايد  الحيات مي
 آرده و آمادگي خود را براي از سرگيري روابط دوجانبه و در سطح محدود اعالم نموده را بر تهران اعمال

ملل در اين زمينه   است ولي جمهوري اسالمي ايران بارها اين خواسته را رد آرده و به تعامل با سازمان
  .نيت خود را در تعامل با جامعه جهاني نشان داده است  روي آورده و حسن
 نفر را آه به طرز غير 2300رخارجه هفته گذشته اعالم آرد آه ايران نزديك به سخنگوي وزارت امو

. شان مسترد آرده است   وارد آشور شده بودند، به آشورهاي متبوع2003 و آوريل 2002قانوني از اآتبر 
  پايان پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
 

 ر غول پيکر پانزده سربازآمريکائی کشته شدنددر يک حمله به هليکوپت
  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11 يكشنبه -راديو آمريكا 

 نفر ٢٠ سرباز کشته و بيش از ١۵در يک حمله به هليکوپتر غول پيکر حمل نقل نظامی آمريکا در عراق 
 حال پرواز بودند شاهدان عينی گفته اند دو هليکوپتر شنوک در نزديکی شهر فلوچه در. مجروح شدند

  . مورد اثابت حد اقل دو موشک قرار گرفتند
در واشنگتن وزير دفاع آمريکا دانلد . يک سخنگوی ارتش آمريکا گفت اين حادثه در دست بررسی است 

رامسفلد، اين حادثه را يک تراژدی برای آمريکا قلمداد کرد و قول داد که مسئولين اين حادثه شکست 
  . خواهد خورد

له مرگبار ترين حمله از پايان جنگ عمده در شش ماه گذشته بر عليه نيروهای آمريکائی بوده اين حم
 در اثر - يکشنبه–همچنين در يک حمله ديکر در بغداد يک سرباز آمريکائی در ساعات اوليه امروز . است

  . انفجاريک بمب کنارجاده در حالی که کاروان نظامی می گذشت ، کشته شد
يکا، دانلد رامسفلد گفت حمله به آمريکائيان بازدارنده بقول او يک جنگ سخت طوالنی وزير دفاع آمر

« آقای رامسفلد امروز يکشنبه به خبر نگاران گفت که. مدت بر عليه تروريسم جهانی نخواهد بود
ی خواهد بود ، اما پرزيدنت بوش همچنان مصمم است تا در جنگ عليه تروريست ها » روزهای تراژک 

  .  شودپيروز
برای جذب سربازان سابق ارتش عراق برای همکاری » موفقيت عالی « وزير دفاع گفت نيروهای آمريکا 

مدت کوتاهی بعد از جنگ نيرو های آمريکا ارتش . و کمک به با ثبات سازی امنيت در عراق داشته اند
ه شد که اين حرکت به عراق را منحل کردند، اين حرکت از طرف عده ای مورد انتقاد قرار گرفت و گفت

  .امنيت کشور لطمه خواهد زد
 

  شود    هزار اسير و مفقود عراقي در ايران؛ تشكيل مي8آميته بررسي پرونده : بشر عراق  وزير حقوق
  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11يكشنبه 

اي متشكل از   اين آشور در حال بررسي طرح تأسيس آميته: وزير حقوق بشر عراق اعالم آرد
  .هاي مختلف براي ادامه تحقيق در مورد اوضاع اسرا و مفقودان عراقي در ايران است  زارتخانهو

هزار اسير و مفقود 8بشر بر وجود   به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وزارت حقوق
  .در ايران تأآيد دارد

 ترآي، وزير حقوق بشر در خالل ديدار از االوسط چاپ لندن دآتر عبدالباسط  به نوشته روزنامه الشرق
خانه هاي آشور، آار و امور   اين آميته شامل نمايندگاني از وزارت: رساني عراق گفت  مقر شبكة اطالع

  .بشر است  اجتماعي و وزارت حقوق
هايي را در اين زمينه آغاز آرده و با برخي مقامات وزارت   ما حرآت: بشر عراق افزود  وزير حقوق

  .شده است  ايم ولي آنها گفته اند آه اين قضيه تمام  هايي داشته  رخارجه ايران نشستامو
سرخ جهاني   اين آميته همچنين به برگزاري نشستي ديگر با سازمان صليب: بشر ادامه داد  وزير حقوق

 پايان پيام. و وزارت امور خارجه عراق اقدام خواهد آرد
  

  ث عراق  مصادره اموال مقامات رژيم سابق بع
  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11يكشنبه 

منابع خبري خبر دادند آه شوراي حكومت انتقالي عراق در نظر دارد اموال منقوله مقامات رژيم سابق 
  .عراق را مصادره نمايد

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، به نوشته روزنامه الرياض چاپ عربستان شوراي حكومت انتقالي 
ر دارد اموال منقوله صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق و افراد خانواده وي و همچنين عراق در نظ

. مسئوولين شهري و فرماندهان نيروهاي مسلح و حزب بعث و رئيس اطالعات و امنيت را مصادره نمايد
  پايان پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان11: روزنامه های تهران

www.iran-archive.com 



  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11يكشنبه  -ي سي بي ب
اعتماد در عنوان اصلی صفحه اول خود از زبان مقامات آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته است 
منتظر نامه ايران برای اعالم آمادگی رسمی در امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ 

  .افزارهای هسته ای هستيم
بار خود خبر داده که فردا همزمان با گزارش رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به  در صدر اخانتخاب

شورای حکام اين آژانس درباره همکاری ايران با آژانس، نامه رسمی اعالم آمادگی ايران برای امضای 
  .پروتکل الحاقی به آژانس خواهد رسيد

نرژی اتمی را بدون هيچ تفسيری منعکس روزنامه های مختلف تهران نظر سخنگوی آژانس بين المللی ا
کرده اند که گفته است برای حصول اطمينان از صحت گزارش دولت ايران از تصاوير ماهواره ای استفاده 

  .خواهد شد
 با عالمت استفهام خبر داده که مقامات آمريکايی به آژانس خبر داده اند که بايد منتظر اقدامات کيهان

  .از شادمانی پيش از موقع خودداری کنندعملی ايران باشد و از ابر
 حزب اللهيهای مشهد در پی جلسه ای اعالم داشته اند که بزودی در سراسر ايرانبه نوشته روزنامه 

  .کشور تظاهراتی عليه امضای پروتکل الحاقی برپا می کنند
ران عليه امضای اين روزنامه در ميان خبرهای کوتاه خود از نوشته شدن شعارهايی بر دروديوار شهر ته

پروتکل و توافق دولت ايران با دولتهای اروپايی خبر داده که در آنها با شعار مرگ بر امضاکنندگان پروتکل 
  .الحاقی مخالفت خود را با اين توافق نشان داده اند

ين  در مقاله ای به قلم سردبير خود احتمال داده که بعضی مخالفتها با توافق ايران و آژانس بآفتاب يزد
  .المللی انرژی اتمی ريشه در استفاده جوييهای مادی داشته باشد

 با توجه به آنکه در صورت خودداری ايران از پذيرفتن شرايط شورای حکام، آفتاب يزدبه نوشته سردبير 
ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل متحد و برقراری تحريم اقتصادی قطعی بود و چنين 

های کشور جز از طريق داللها و واسطه ها امکان پذير نخواهد بود، نمی توان شرايطی تأمين نياز
  .کسانی را که از اين کار بهره می برند با نصيحت از مخالفت بازداشت

روزنامه های يکشنبه تهران خبر داده اند که دادستانی تهران پاسخ گزارش کميسيون اصل نود مجلس 
  .ين را برای رئيس مجلس فرستاده استدر مورد قتل زهرا کاظمی در زندان او

در حالی که بر اساس گفته رييس کميسيون امنيت ملی مجلس، دادستان تهران که در گزارش 
کميسيون در معرض اتهامهای جديدی قرار گرفته بود از روزنامه ها خواست از چاپ گزارش مجلس 

  .جالها به مطبوعات داده نشده استخودداری کنند متن پاسخ هم به عنوان خودداری از دامن زدن به جن
مدير روابط عمومی دادستانی ضمن قصه گونه و کودکانه خواندن گزارش کميسيون اصل نود درباره 

عوامل مؤثر در دستگيری و قتل زهرا کاظمی گفته که همينكه اين پاسخ به جاي مطبوعات به رئيس 
  .آرام آردن فضای سياسی استمجلس ارائه شده، مؤيد اين است آه حرآت دادستانی به سمت 

 مدير روابط عمومی دادستانی از حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل نود مجلس شرقبه نوشته 
دعوت کرده بود در مناظره تلويزيونی زنده با وی به بحث درباره اين پرونده بنشيند که آقای انصاری راد در 

  .نيازی به مناظره نداردپاسخ وی گفته است که متن گزارش مجلس روشن است و 
 خبر داده که پرستو فروهر، فرزند پروانه ياس نو 77با نزديک شدن سالگرد قتلهای زنجيره ای پائيز سال 

و داريوش فروهر که در آن زمان به قتل رسيدند طی بيانيه ای که در آستانه سفر وی به تهران منتشر 
 و ساير کشته شدگان هنوز به جايی نرسيده شده نوشته است که روند رسيدگی به قتل پدر و مادرش

  .است
 در مقاله ای خواستار آن شده که کميسيون اصل نود مجلس به بررسی روند رسيدگی به پرونده شرق

  .قتلهای زنجيره ای بپردازد و پس از پنج سال پرده از آن بردارد
 در مجلس پنجم به 77ائيز به نوشته نويسنده اين مقاله، تحقيق و تفحص درباره قتلهای زنجيره ای پ

تصويب رسيده اما هنوز پيگيري نشده است، در حالی که اين عمل می تواند نشان دهد که نمايندگان 
  .مجلس اگر هم نمی توانند تأثيری در جابجايی قدرت داشته باشند در آگاه کردن مردم مؤثرند

غال سفارت آمريکا در تهران و  در سرمقاله ای با اشاره به نزديک بودن سالگرد اشجمهوری اسالمی
  .گروگانگيری کارکانان آن پيشنهاد کرده که بار ديگر مراسم پرشوری در بزرگداشت آن برپا شود

اين روزنامه با تأکيد بر اينکه گروگانگيری کار همان گروهی بود که امروز به عنوان اصالح طلب در صحنه 
اح برخالف آن زمان نه تنها سخني از مبارزه با سياسی کشور ظاهر شده اند نوشته است اآنون اين جن

آمريكا نمی گويد بلكه تسليم شدن در برابر خواسته های آمريكا را در صدر فهرست برنامه های خود 
  .دارد

 خبر داده که مجمع مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه ای از مردم دعوت کرده است در سالگرد رسالت
که روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده در شهرهای مختلف به اشغال سفارت آمريکا در تهران 

  .راهپيمايی و تظاهرات دست بزنند
در حالی که روزنامه های مختلف متعلق به جناحهای سياسی در اخبار و گزارشهای خود با توجه به 

نجامد و از نزديکی انتخابات مجلس درباره روشهايی می نويسند که می تواند به جلب به مردم بي
شکست گروه رقيب خبر می دهند، اين سئوال در البه الی نامه ها و تلفنهای خوانندگان روزنامه ها به 

  . چشم می خورد که می پرسند چرا بايد رأی داد
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 در مقاله ای به قلم احمد قاسمی به خاطر آورده که در ابتدای کار مجلس ششم که اصالح شرق
تمال داده می شد که در صورت مقاومت شورای نگهبان با مصوبات مجلس، طلبان در آن اکثريت دارند اح

با ارجاع هر کدام به همه پرسی فرصت دهند که مردم خود ابهام در قانون اساسی را دور بزنند و به 
  .نهاد ها فشار بياورند

های موآالن  با تأکيد بر اينکه مجلس توانايی تدوين قوانينی را ندارد آه بتواند خواستشرقنويسنده 
خود را برآورده آند، نوشته در حالي آه يك سوی ماجرا از همه ظرفيتهای اقتصادی و سياسی اش برای 

  .مقاومت استفاده آرد، دولت و مجلس جرأت استفاده آامل از داشته های خود را نداشتند
از آنكه  حتي طرح مسئله استعفای جمعی اصالح طلبان از مصادر حكومتی نيز بيش شرقبه نوشته 

تاآتيكی عملی باشد و به صورتی جدی پيگيری شود، تعارفی سياسی بود و کار به جايی رسيد که 
بودجه کشور را هم هر سال شورای نگهبان رد کرد تا کار به دست مجمع تشخيص مصلحت بيفتد و 

 اساسی اينكه مثًال تعيين اندازه بودجه شورای نگهبان چگونه مي تواند خالف شرع يا خالف قانون
  .باشد، پديده ای است آه در همين دوران اتفاق افتاده است

 از سخنان تازه محسن ميردامادی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس انتخاب
خبر داده که گفته است در انتخابات آينده، اصالح طلبان باقی می مانند ولی احتمال ائتالف کامل ميان 

  .آنها ضعيف است
اسخ مخالفان اصالحات که جبهه مشارکت را متهم می کنند که از خاتمی جلو افتاده و عمًال از وی در پ

وی جدا شده گفته است خاتمی محصول جريان اصالحات است و نه ايجاد کننده آن و با پايان دوران 
  .رياست جمهوری او، اصالحات قهرمانان تازه خود را پيدا می کند

است که برنامه چهارم توسعه کشور که بر اساس چشم انداز بيست  خبر داده حيات نو اقتصادی
ساله کشور تنظيم شده که قبًال به تصويب مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مستشار رهبر جمهوری 

 به 85اسالمی رسيد، يک سال قبل از نياز آماده شده و سال آينده به مجلس داده می شود و از سال 
  .اجرا در می آيد

آماده شدن برنامه پنج ساله چهارم را در رأس اخبار خود آورده نوشته است کشوردر  که خبر شرق
 ميليارد دالر صادرات آاال خواهد داشت آه سيزده ميليارد دالر آن را 1/42سال پايانی اجرای برنامه، 

ی هفت  ميليارد دالر خواهد رسيد و نرخ بيكار1/42صادرات غيرنفتی تشكيل خواهد داد، واردات آاال به 
  .درصد خواهد بود

به نظر امير حسين مهدوی تحليگر اقتصادی شرق برنامه تنظيم شده، سنت برنامه ريزی جمهوری 
اسالمی را در شكل و محتوا تغغير داده و عبارات ناآشنايی مانند اخذ ماليات از نفت و تغيير نظام 

در آن ديده می شود که نشان از  ميليون بيننده سينما 189دستمزد به نظام بهره وری يا رسيدن به 
  .تغيير جو برنامه ريزی ايران می دهد

 مهمترين بخش از برنامه جديد توسعه اقتصادی و اجتماعی، مسأله نرخ سوخت است که شرقبه نظر 
در صورت تصويب مجلس با واقعي شدن بهای فرآورده های نفتی و فروش آنها به قيمت تمام شده به 

  . ه ماجرای طوالنی مصرف بدون رويه آن پايان خواهد داداضافه درصدی ماليات، ب
 هر چند بنزين منبعی متناهی است اما هنوز نوايي از عزم برای شرقبه تأکيد تحليگر اقتصادی روزنامه 

حذف يارانه سوخت شنيده نمی شود، خيابانهای تهران متوقف است، تنفس سخت شده و دولت برای 
رخواست ترميم بودجه به مجلس داد، يك و نيم ميليارد دالر، معادل واردات بيشتر سوخت هفته پيش د

  .يك سوم آل صادرات غيرنفتی خرج بنزين شد که سوخت شد و به هوا رفت
 منعکس کرده به گروههای سياسی هشدار داده که شرقعليرضا رجايی در مقاله ای که روزنامه 

ن هر روز عميق تر می شود بايد نسبت به جناح راست دچار بحران شده است و در حالی که اين بحرا
  .رفتارهای اين جناح بحرانزده بسيار محتاط بود

به نظر اين جامعه شناس و تحليگر مسائل سياسی، جمهوری اسالمی نسبت به فشار بين المللی 
زودتر از مسائل داخلی عكس العمل نشان می دهد و به محض اينكه مورد تعرض جدی خارجی قرار 

  . حت تر از تصور ما انعطاف نشان دهدمی گيرد را
آقای رجايی يادآوری کرده که درباره سياست داخلی کار به آن آسانی نيست و چارچوب تصميمگيری 

سياسی فراتر می رود و به همين جهت راه حلهايی آه اصالح طلبان در امور سياسی ارائه می دهند 
  .بايد با ظرفيت سياسی تناسب داشته باشد

   
  ادي، برنده جايزه صلح نوبلشيرين عب

  
  اسالم ديني است آه ظرفيت تحول پذيري دارد  : شيرين عبادي

  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11يكشنبه 
عصر ديروز در دفتر جامعه زنان انقالب » اسالم و دموآراسي«مراسم سخنراني شيرين عبادي پيرامون 

  .اسالمي برگزار شد
از تاريخي آه : يران، ايلنا، در ابتداي اين جلسه شيرين عبادي گفتبه گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ا

اسالم و اساسًا مذاهب و اديان الهي به فراموشي تاريخي سپرده شد، از آن زمان مسلمانان به 
  .جايگاهي آه شايسته آنها نبود رفتند
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بود، پس   يي از اين مسئلهاي آه زنده ياد طالقاني و ديگران به مردم نشان دادند رها  راه مبارزه: وي گفت
  .ننگ نداشته باشيد از اينكه مسلمان هستيد

اسالم ديني است آه ظرفيت تحول پذيري دارد و : عبادي با اشاره به اينكه اسالم دين آخر است، گفت
  .دهد هم مسلمان باشيم و هم با تحوالت تاريخي و اجتماعي خود را منطبق آنيم  اين ظرفيت اجازه مي

خواست   در آن زمان آسي نمي: د بر اينكه زماني در ايران نفوذ الئيك بسيار زياد بود، گفتوي با تأآي
  .ها را مسلمانان هموار آردند  گويد اما اين دشواري  بداند اسالم چه مي

هايي صورت گرفته است، اين مسئله از   همانطور آه از هر مسلكي استفاده و سوء استفاده: وي گفت
  .ستاسالم نيز جدا ني

: دهند، گفت  عبادي با بيان اينكه افرادي آه با اسالم ضديت دارند، تنها چهره خشن اسالم را نشان مي
  .ابتدا بايد اين جوهره دين را به مردم نشان داد و گفت آه اسالم دين رحمت است

ه متأسفانه از اسالم استفاده ابزاري زيادي صورت گرفته است اما محققيني آه در آيند: وي گفت
  .هايي در آار بوده است  خواهند آمد ثابت خواهند آرد آه در سياه نمايي اسالم چه دست

اند، از اسالمي طالباني چه   دشمنان از سياه نمايي و خشونت اسالم، سود زيادي برده: وي افزود
شد،  سپتامبر چه اتفاقي افتاد آه مجوز براي حمله به مسلمانان صادر 11آسي حمايت آرد؟ در حادثه 

  .پشت اين حقايق چه بود
وي با بيان اينكه اسالم با دموآراسي انطباق دارد، به جنگ صفين اشاره آرد آه در آن حضرت علي 

دانست   حكميت را پذيرفتند در حقيقت حضرت علي در اينجا نظر اآثريت را پذيرفت در حالي آه مي
  .اشتباه است

در روح اسالم چيزي جز :  نظر اآثريت احترام گذاشت گفتوي با تأآيد بر اينكه حضرت علي با اين آار به
  .برابري و برادري وجود ندارد پس اسالم با دموآراسي سازگار است

ما براي اينكه نسل جوان را مسلمان بار بياوريم و طرفداران اسالم را سربلند آنيم بايد : عبادي ادامه داد
  .روح واالي اسالم را پيدا آنيم

  .آنيم  نون گذاري در شيعه آتاب است و اجماع و عقل پس چرا عقل را فراموش ميمبناي قا: وي گفت
عقل بشري رآن چهارم : عبادي با تأآيد بر اينكه عقل بشري بر دانش بشري استوار است، گفت

  .دموآراسي است
 گفتني است اين جلسه با حضور دآتر ابراهيم يزدي، دآتر حبيب اهللا پيمان، محمد بسته نگار، اعظم

  .طالقاني و جمعي از اعضاي دفتر جامعه زنان انقالب اسالمي ايران برگزار شد
سخنراني » اسالم و دموآراسي« همچنين در اين مراسم دآتر يزدي و دآتر پيمان پيرامون موضوع

  .آردند
 پايان پيام  . هاي حاضران در جلسه پاسخ گفت  در پايان اين جلسه شيرين عبادي به پرسش

  
  طاهری با شيرين عباديمصاحبه امير

  ايران استثناء نيست ، دوران حکومت وحشت درجهان بسر رسيده
  نقل از سايت پيك نت 

 چاپ آمريکا مصاحبه ای از امير طاهری با خانم عبادی بچاپ سپرده که در weekly standardنشريه 
وجهی گذشته است، اما در با آنکه از تاريخ اين مصاحبه زمان قابل ت.  انجام شده است03- اکتبر25تاريخ 

آن نکاتی وجود دارد که اين مصاحبه را نسبت به مصاحبه هائی که خبرنگاران خارجی، پس از اهدای 
دليل اين تفاوت نيز آشنائی مصاحبه کننده . جايزه نوبل به وی با شيرين عبادی کرده اند متفاوت می کند

 57سی و انگليسی در دوران پيش از انقالب امير طاهری سالها سردبير دو کيهان فار. با ايران است
  . بوده است

آيا جايزه نوبل بمعنای حرکت جديد دمکراسی در ايران است که بنظر ميرسد در هفته های اخير رو به 
  ضعف گذاشته است؟ 
پيغام جايزه نوبل اين است که مبارزه برای حقوق بشر در ايران تنهاهدف نيست، . اميدوارم اينگونه باشد

جامعه زمانی .  تقويت جامعه مدنی نيز هست که بدون آن ايجاد دمکراسی ناممکن استبلکه
  . دستخوش تغيير ميشود که اعضا درون آن جامعه تغيير پيدا کنند و اين در ايران در حال اتفاق است

  آيا رژيم فعلی ايران بدون خشونت قابل اصالح است؟ 
من فکر ميکنم ما ميتوانيم در چارچوب .  باثبات رسيدمن معتقدم از خشونت نميتوان به ارزشهای. بله

من هيچگاه کاری خارج . قانون کار کنيم و در جستجوی تغييرات مورد نياز از درون قانون اساسی باشيم
شمار مردمی که . از قانون انجام نداده ام و هميشه از راه های مسالمت جويانه حمايت کرده ام

  . ن هستند در حال افزايش استخواستار اجرای اصالحات در ايرا
بعضی می گويند انتخاب شما يک حرکت سياسی از جانب اروپا بود تا نشان دهد تغيير رژيم ميتواند به 

  آرامی نيز صورت پذيرد برعکس آنچه آمريکاييان در افغانستان و عراق انجام دادند؟ 
در . نستان و عراق بود کامال متفاوت استاوضاع ايران با آنچه در افغا. من اين ارزيابی را تاييد نمی کنم

اروپا پی برده است .آن دو کشور مکانيسم های تغيير از درون وجود نداشت اما در ايران اينگونه هست
که برای متوقف ساختن جنگ ها در جهان ضروری است که به حقوق بشر احترام گذاشته شده و 

  . ه استاين اعتقاد کامال اصولی و واقع گرايان. رعايت شود
  آيا هنوز او را بعنوان رهبر اصالحات می شناسيد؟ .شما يکی از حاميان انتخاب محمد خاتمی بوديد
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من يکی از ميليونها ايرانی بودم که به خاتمی رای دادم، چون اگر به او رای نميدادم محافظه کاران پيروز 
که خاتمی فرصتهای تاريخی اما متاسفانه بايستی اذعان کنم . ميشدند و ما راه ديگری نداشتيم

  . بسياری را از دست داد
آيا شما احساس .بعضی از پيروان ايت اهللا خمينی تهديدنامه های پنهانی عليه شما صادر کرده اند

  امنيت می کنيد؟ 
برای نظرياتی که عليه من بيان . من ياد گرفته ام ترس خود را کنترل کنم و تهديد ها را ناديده بگيرم

کسانی که برای حقوق بشر در کشورهايی چون ايران و . ادند که نظرات خود را بيان کنندشده مردم آز
اما .خيلی از کشورهای در حال توسعه فعاليت می کنند بايستی هميشه آماده بدترين حالت ها باشند
 .کسانی که تهديد می کنند بايستی آنقدر عاقل باشند که لحظه ای درنگ کرده و در تاريخ تعمق کنند

آنها خواهند ديد که دوران حکومت کردن با رعب و وحشت و ترس در جهان امروزی به پايان خود رسيده 
  . چرا ايران بايستی استثنا باشد. است

بعضی معتقدند شما در طول زمان چون رهبر مردم برمه که جايزه صلح نوبل را دريافت کرد فراموش 
  خواهيد شد؟ 

آنچه در ايران جاری است جدای از من يا هر .لی در باره ايران ميدانممن در باره برمه چيزی نميدانم و
ما يک جنبش ريشه دار دمکراسی  و حقوق بشر داريم که در حال رشد بوده و . شخصيت ديگری است

  . در همه بخش های جامعه دارای حاميان بسياری است
کثريت قاطعی خواستار در همه انتخابات ها ا.اوضاع سياسی در ايران به ين يست رسيده است

يعضی از مردم اعتقاد دارند انقالب . اصالحات بوده است ولی تا کنون اصالحاتی صورت نگرفته است
  جديدی در ايران ضروری است؟ 

بعالوه هيچ تضمينی وجود ندارد انقالب ديگر چيزی . من فکر ميکنم دوران انقالب ها سپری شده است
پس از سالها انديشه من به اين نتيجه رسيده ام که . م فراهم کند سال پيش داشتي24بهتر از آنچه ما 

آنچه من برای آن فعاليت ميکنم يک حرکت اصالحی .انقالب ها هرگز به وعده های خود عمل نمی کنند
مردم ايران مانند من از . در همه ابعاد زندگی سياسی،اجتماعی،فرهنگی و حتی حقوق شخصی

در جريان انقالب و جنگ با عراق و پس از آن خانواده های بسياری . اندانقالب  مايوس و نا اميد شده 
کشور گلهای بيشماری از جوانان خود را از دست داد و . فرزندان و يا والدين خود را از دست دادند
. نسلها طول خواهد کشيد تا بهای اين انقالب پرداخت شود. بسياری از ايران ناگزير به ترک وطن شدند

خاتمی تنها سمبل اصالحات نبود که شکست او .  راه اصالحات مسالمت آميز معتقدممن فقط به
در هر صورت دومين و اخرين دوره رياست جمهوری خاتمی روزی . شکست جنبش اصالح طلبی باشد

  .   به پايان ميرسد اما اين به معنای پايان يافتن آرزوها و خواسته های مردم ايران نيست
  چگونه دستخوش تغييرات خواهد شد؟ شما معتقديد ايران 

انچه اکنون به آن .تاريخ هيچگاه از پيش نوشته نشده است، بلکه هميشه مملو از شگفتی بوده است
نياز داريم يک قانون انتخابات اصالح شده است که به مردم ايران اجازه دهد به هر نماينده ای که تمايل 

دامه يابد و شورای نگهبان قدرت خود را برای محدودت اگر سيستم فعلی کماکان ا. داشتند رای بدهند
انتخابات حفظ کند، مردم ايران بی شک و بطور کسترده انتخابات آتی مجلس را همچون انتخابات 

  . شوراها تحريم خواهند کرد
  آيا جمهوری اسالمی بايستی با يک حکومت سکوالر جايگزين شود؟ 

چه ما در ايران داريم يک رژيم مذهبی نيست بلکه رژيمی آن. الزم است بعضی ابهامات را توضيح دهم
اگر رژيم فعلی تن به اصالحات ندهد يا به . است که حاکمان آن از دين استفاده ميکنند تا در قدرت بمانند

شکلی  خواسته های مردم را جامه عمل نپوشاند، سقوط خواهد کرد، حتی اگر ظاهری سکوالر هم 
لت و مذهب حمايت ميکنم، زيرا فضای سياسی برای همه عاليق و نظريات من ازجدايی دو. بخود بگيرد
  . اين ديدگاه مورد تاييد آيت اهللا های بزرگ بوده و کامال با سنت تشيع همخوانی دارد.باز است

  شما به آنها که ميگويند اسالم با حقوق بشر ناسازگار است چه ميگوييد؟ 
ت است که حقوق بشر در بسياری از کشورهای اسالمی اين درس. به آنها ميگويم که در اشتباهند

ما انواع رژيمها را در کشورهای . رعايت نميشود، اما اين در واقع سياست است و مذهب نيست
ولی آنها هم حقوق بشر را رعايت نکرده . اسالمی داشته ايم از جمله سکوالر، مارکسيست و ملی گرا

م خود ستم روا دارند ، اين چگونه می تواند نمودی از اگر حکومتهای فاسد و بی رحم به مرد. اند
ناسازگاری اسالم با حقوق بشر باشد؟ رژيم بعثی عراق خود را سکوالر ميدانست و حکومت کره 

  . شمالی هم که يک رژيم اسالمی نيست
  پس شما اعتقاد داريد مذهب بايستی خارج از حيطه سياست باشد؟ 

اين يک واقعيت زندگی .  مذهبی، يا از نبود اين باورها تاثير گرفته ايمما بعنوان افراد، همه از باورهای
آنچه من تالش می کنم بگويم اين است که ما نبايد به کسی اجازه دهيم تفسير خود از مذهب .است

مردم بايستی از گذاشتن صفت اسالمی قبل يا . را با زور و مرعوب کردن و فشار بر ديگران تحميل کند
. مه ای خودداری کنند چيزی که به آنها اجازه ميدهد فساد و ستمگری خود را تحميل کنندبعد از هر کل

آنها از روانشناسی اسالمی سخن ميگويند و لذا ادعا می کنند که زنان ضعيف اند و فاقد قدرت تصميم 
ز آموزش آنها ا.آنها از اقتصاد اسالمی سخن ميگويند و لذا تعدی به ثروت کشور را توجيه ميکنند.گيری

آنها زبان شناسی . اسالمی سخن ميگويند و لذا شستشوی مغزی بچه ها و جوانان را توجيه ميکنند
  . اسالمی سخن می گويند و لذا زبان را آنقدر پيچ و تاب ميدهند تا مطابق مرادشان شود 
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  عکس العمل شما چيست؟ .بعضی از فمنيست ها با تقدير شما را از خود می پندارند
اين مشکالت نتيجه فرهنگ .  زنان در کشورهای اسالمی دارند بخاطر مذهب نيستمشکلی که

حقارت تحميل . آنچه ما نيازمنديم مطالعه کتب اسالمی است بودن جانبداری جنسی. پدرساالری است
نه تنها از اجتماع . شده به زنان نتيجه ژن بيماری است که به همه نسلهای مردان منتقل شده است

اين مادران هستند که پسران خود را به مردان . ی از مادر خود نيز اين ژن را دريافت کرده اندخود بلکه حت
. اين وظيفه مادران است که از انتقال اين ژن بيمار فرهنگی به فرزندان خود جلوگيری کنند. مبدل ميکنند

ای نيمی من مخالف مردها نيستم، بلکه مخالف فرهنگ پدرساالنه ای هستم که حقوق مساوی بر
  . ديگر از انسانها را  نمی پذيرد

بعضی ها فکر ميکنند شما ممکن است در ليست اول کانديداهای آزاديخواهان  برای مجلس آينده و 
  حتی کانديدای رياست جمهوری آينده باشيد؟ 

من به شما می گويم که هيچ . من يک فعال حقوق بشر و وکيل هستم و هيچ برنامه ديگری ندارم
جايزه ای که به من داده شده نشان ميدهد راهی را که در . برای کانديدای انتخابات شدن ندارمبرنامه 

من . من يار ضعفا و سخنگوی بی صداها هستم. دو دهه پيش طی کرده ام درست ترين راه بوده است
  . بايستی ثابت کنم که سزاوار افتخاری که بمن عطا شده بوده ام

 جمله نوه آيت اهللا خمينی از آمريکا خواسته اند تا در ايران مداخله بعضی گروههای مخالف رژيم از
  نظر شما چيست؟ .نظامی کند

حال مداخله سياسی يا نظامی يا . من مخالف هر گونه مداخله خارجی درامور کشور خود هستم
 را مردم ايران مشکالت خود را ميدانند و خود ميدانند که چگونه راه حل. مداخله به هر شکل ديگر

  . آنچه از جامعه بين الملل نياز دارند پشتيبانی سياسی و معنوی است. جستجو کنند
  شما چه پروژه هايی را در ذهن خود داريد که دنبال کنيد؟ 

يکی موضوع حمله . مسئوالن تصميم گرفته اند که پرونده دو موضوع اصلی که در دست داشتم را ببندند
تصميم بستن اين دو پرونده سياسی است و اين به معنای اين . هابه کوی دانشگاه و ديگری قتل فروهر

اما موضوعات زيادی برای دنبال . است که عدالت اجرا نخواهد شد و کار ديگری از من ساخته نيست
. همچنين سازمان غير دولتی برای کودکان دارم و در کنار آن برنامه های برای کمک به زنان. کردن دارم

ز در صدد کمک به پاکسازی سرزمينهايی هستم که از زمان جنگ ايران و عراق مين در پروژه ديگری ني
  . گذاری شده اند

  چرا شما در خارج از ايرا ن حجاب نمی پوشيد؟ 
اگر حجاب نپوشم بر خالف قانون .من در ايران حجاب می پوشم چون بوسيله قانون تحميل شده است

ستم چون فکر ميکنم حکومت چنين حقی ندارد که به زنان من خواهان تغيير اين قانون ه. عمل کرده ام
اين . من در بيرون از ايران حجاب نمی پوشم چون آنجا همچو قانونی نيست. بگويد سر خود را بپوشانند

ما بجای اينکه به دختران بگوييم سر . موضوعی است که در باره بسياری از زنان ايرانی  صادق است
من همچنين با حکومتهايی .  آنها ياد دهيم چگونه از مغز خود استفاده کنندخود را يپوشانند بايستی به

  . که قانون عليه پوشيدن حجاب وضع ميکنند هم مخالف هستم
 

  هنرمندان بزرگ در آنسرت صلح نوبل :  آذر20
  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11 يكشنبه -سايت امروز

 به خانم شيرين عبادى ، کنسرتى در اسلو برگزار يازدهم دسامبر به مناسبت اعطاى جايزه صلح نوبل
 جونز هستند و در اين برنامه -در مجرى اين کنسرت مايكل داگالس و همسرش آاترين زتا. خواهدشد

که مستقيمًا از طريق ماهواره براى صد آشور جهان پخش خواهد شد، تعدادى از خوانندگان مشهور 
  . جهان شرآت مى آنند
 دسامبر به مناسبت اعطاى جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادى ، برگزار درآنسرتى آه يازدهم

  : این هنرمندان عبارتند از. خواهدشد، تعدادى از خوانندگان مشهور جهان شرآت مى آنند
   خواننده نروژى Lene Marlinلنه مارلين 

   Cardigansراك / گروه سوئدى پاپ 
   Angla و آنجال جئورجيو Roberto Alganaدر بخش موسيقى آالسيك روبرتو آلگانا 

Tim McGraw خواننده روز آمريكا با سبك  »Country «   
   Faith Hillخواننده ى مشهور ديگر اين آشور 

   دختر هنرمند بنام Rosanne Cash باهمراهی The Chieftainsگروه موسيقى خلقى ايرلند بنام 
Janny Cash) آه اخيرا درگذشت (  

  گروه سنگالى  
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