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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  گزارشگر آزادی بيان ابتدا با مقام های ايرانی ديدار کرد
  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14 چهار شنبه –بي بي سي 

 حقوق بشر سازمان ملل متحد که برای ، گزارشگر ويژه آزادى بيان و عقيده کميسيون"آمبئى ليگابو"
بررسی وضعيت حقوق بشر به ايران سفر کرده، روز چهارشنبه پنجم نوامبر ديدار با مقام های ايرانی را 

  .آغاز کرد
آقای ليگابو در نخستين مرحله از سفر خود با محمدحسن ضيايی فر، دبير کميسيون حقوق بشر 

 مجلس و سپس سعيد مرتضوی، ٩٠کميسيون اصلاسالمی ايران و حسين انصارى راد، رييس 
  . دادستان تهران ديدار کرد

هم آقای ضيايی فر و هم آقای انصاری راد از جمله چهره های منتقد وضعيت حقوق بشر در ايران 
  .محسوب می شوند

: آقای ضيايی فر پس از ديدار با گزارشگر سازمان ملل به ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران گفت
بينم به عنوان يك فعال حقوق بشر در داخل ايران اجازه ندارم يك زندانی  شوم وقتی می  نده می شرم"

آه يك گزارشگر  در اين حال زمانی .  اش را بدهم  سياسی داخلی را ببنيم و جواب خانواده  شده شناخته
  ."بينند آيد، گويی مردم آزادی را در وجود وی می  از بيرون می 
مجلس ششم تمامی مساعی خود را جهت : گفت" آمبئى ليگابو"د هم در ديدار با آقای انصاری را

تحکيم حقوق بشر بعمل می آورد و با پيگيرى پرونده هاى مختلف شکايت از قواى سه گانه به احقاق 
  .حقوق شهروندان کمک می کند

زهرا کاظمی، حسين انصاری راد به خاطر گزارشی که کميسيون تحت رياست وی درباره چگونگی قتل 
خبرنگار ايرانی، کانادايی در حين بازداشت در ايران تهيه کرد و در آن دادستانی تهران را مقصر شناخت، 

  .از سوی سعيد مرتضوی، دادستان تهران عليه او اعالم جرم شده است
اعتقاد من اين است که : "به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی، آقای ليگابو گفته است

دهاى حقوق بشرى درايران، با تکيه برتعاليم دينی واخالق و سنن ايرانی گامهاى بلندى در مسير نها
  ."حقوق بشر و آزادى عقيده وبيان برداشته اند

در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد مطلب مستند و متقنی عليه : "آقای ليگابو همچنين گفت
  ."جمهورى اسالمی ايران وجود ندارد

  .ابو بعد از ظهر چهارشنبه با سعيد مرتضوی، دادستان تهران ديدار کردآقای ليگ
سعيد مرتضوی که بيشترين شهرت داخلی و خارجی خود را در دوران قضاوتش در دادگاه مطبوعات ايران 

 روزنامه و نشريه و زندانی کردن چندين روزنامه نگار کسب کرده، 90و پس از صدور حکم توقيف بيش از 
  . توصيف کرد" منحصر به فرد"ار نظام قضايی ايران را در اين ديد

به گونه اى است که از نظر ) در ايران(شيوه رسيدگی به جرائم مطبوعاتی : "آقای مرتضوى گفت
  ."تشريفات و دقت در عمل بی نظير بوده و در کمتر کشورى می توان نمونه آن را يافت

 بحث از آقای ليگابو خواست تا چنانچه نمونه ای بهتر ايرنا گزارش داده که سعيد مرتضوی در ادامه همين
می شناسد نام ببرد که طبق اين ) ظاهرا در رسيدگی به جرايم مطبوعاتی(از ايران يا مثل ايران 
  .می کند" سکوت"گزارش، آقای ليگابو 
  هدف از سفر به ايران

وظايف : "ايران گفته استمحمد حسن ضيايی فر در مورد هدف سفر آقای ليگابو و هيات همراه وی به 
المللی  اين هيات اين است آه تالش آند از مراجع رسمی و غيررسمی آه به نحوی در سطح بين

  ." شده هستند، اطالعات آسب آند و يك داوری درستی راجع به جامعه ايران پيدا آند شناخته
  .آقای ليگابو بنابر دعوت جمهوری اسالمی به ايران سفر کرده است

ل قبل به اين سو که در سازمان ملل متحد قطعنامه ای عليه وضعيت حقوق بشر در ايران از دو سا
تصويب نشده، اين سازمان نماينده ويژه بررسی وضع حقوق بشر برای ايران تعيين نکرده و تنها 

  . گزارشگرانی بنا به دعوت خود ايران به اين کشور سفر کرده و گزارش هايی از اوضاع تهيه می کنند
ار است آقای ليگابو در ادامه سفرش به ايران با تعدادی از روزنامه نگاران و فعاالن سياسی و فعاالن قر

  . حقوق بشر، از جمله شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح نيز ديدار کند
 

 اياي بر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح درپي انتشار برخي اظهار نظرها، اعالم آرد ايران برنامه
  . ندارد » 4شهاب «توليد موشك 
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وزارت دفاع به عنوان « :به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ، روابط عمومي وزارت دفاع اعالم آرد

در » 4شهاب«اي براي براي توليد موشك  ي نيازهاي موشكي آشور، هيچ گونه برنامه تامين آننده
انتهاي » . ندارد و اين موضوع بارها توسط مسووالن اين وزارتخانه اعالم و تاآيد شده استدست اقدام

 پيام
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ساله جمهوري اسالمي ايران را ابالغ آردند انداز بيست مقام معظم رهبري سند نهايي چشم
  2003بر  نوام5  –1382 آبان 14چهار شنبه 

ساله جمهوري اسالمي ايران به سران سه  انداز بيست  مقام معظم رهبري، با ابالغ سند نهايي چشم
 هجري شمسي ترسيم 1404قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افق روشن ايران را در سال 

  .  آردند
هوري اسالمي ايران به ساله جم انداز بيست به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا،متن سند نهايي چشم

  : اين شرح است
  » هجري شمسي1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  چشم«

ي جمعي  ريزي شده و مدبرانه با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و آوشش برنامه
  :ساله ها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست و در مسير تحقق آرمان

يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت  ن آشوري است توسعهايرا
  الملل بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين اسالمي و انقالبي، الهام

  :هايي خواهد داشت انداز چنين ويژگي  ايراني در افق اين چشم جامعه
 مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، و متكي بر اصول اخالقي و يافته، متناسب با ـ توسعه
هاي  ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي مردم: هاي اسالمي، ملي و انقالبي، با تاآيد بر ارزش

  . مند از امنيت اجتماعي و قضايي ها، و بهره مشروع، حفظ آرامت و حقوق انسان
نا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه ـ برخوردار از دانش پيشرفته، توا

  . اجتماعي در توليد ملي
  . جانبه و پيوستگي مردم و حكومت ـ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه
مناسب درآمد، نهاد هاي برابر، توزيع  ـ برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت

  . مند از محيط زيست مطلوب مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره
مند، برخوردار از وجدان آاري، انضباط، روحيه تعاون و  پذير، ايثارگر، مومن، رضايت ـ فعال، مسووليت

  . ر به ايراني بودنسازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخ
شامل (ي آسياي جنوب غربي  يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ـ دست

افزاري و توليد علم، رشد  با تأآيد بر جنبش نرم) آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و آشورهاي همسايه
  . ن به اشتغال آاملپرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيد

  
   آارآمد، جامعه ساالري ديني، توسعه بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم ـ الهام

اي بر اساس  اخالقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه
  ).ره(هاي امام خميني  تعاليم اسالمي و انديشه

  . عامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحتـ داراي ت
  : مالحظه

هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد آه،  هاي توسعه و بودجه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه
گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال  نرخ سرمايه: هاي آمي آالن آنها از قبيل شاخص

هاي باال و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و   تورم، آاهش فاصله درآمد ميان دهكو
انداز،  هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست توانايي

  . ها به صورت آامل مراعات شود ها و هدف تنظيم و تعيين گردد و اين سياست
هاي آلي چهار برنامه پنج ساله آينده خواهد  انداز، مبناي تنظيم سياست اين چشمشايان ذآر است 

هاي آشور را در ابعاد مختلف در بيست سال آينده مشخص  بود و افق جهت گيري آلي فعاليت
  پايان پيام. نمايد مي

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
  هاي اوليه انقالب است   آردن به وعدهاصالحات عمل :آيت اهللا منتظري

  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14چهار شنبه 
  . هاي او پاسخ گفت  آيت اهللا منتظري در گفت و گو با خبرنگار آانادايي به پرسش

  : آيد  اي از اين گفت و گو در پي مي  به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گزيده
   ايران خواستار تغييرات و اصالحات هستند؟ ـ به نظر شما چرا اآثريت مردم
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آرد، وضعيت    ميليون بشكه نفت صادر مي6حقيقت مطلب اين است آه رژيم شاه با اين آه روزي + 
شد ولي به مردم هم از همين پول نفت   اقتصادي آشور هم بد نبود هر چند حيف و ميل نيز مي

ستقالل و آزادي بود و مردم براي اين دو شعار اساسي رسد اما آنچه آه در آشور ما نبود ا  امكاناتي مي
انقالب آردند، يعني مردم خواستار آن بودند آه آشور خارجي در امور داخلي آشورشان دخالت نكند و 

  . در ابراز عقائد و نظريات هم آزاد باشند
د يعني حكومتي مردم ايران انقالب آردند تا دست اجانب از آشور آوتاه شود و حكومت از آن مردم باش

باشد آه برآيند خواست و نظر مردم باشد، شعارهاي اساسي مردم استقالل، آزادي و جمهوري 
ولي پس از گذشت . اسالمي بود، بدين معني آه حكومت مردمي و بر اساس موازين اسالمي باشد

شود،   ه ميشود، اصالحاتي آه گفت  ها مردم ديدند آن شعارهاي صدر انقالب زير پا گذاشته مي  سال
دادگاه انقالب آه . هاي اوليه انقالب است  اي نيست بلكه مقصود، عمل آردن به همان وعده  مطلب تازه

آند، آنها   نامي از آن در قانون اساسي نيست با آساني آه اظهار نظر مخالف دارند برخوردهاي تند مي
اي ديگر با روحانيون آه   ه روحانيت به گونهدادگاه غير قانوني ويژ. نمايد  را احضار، بازداشت و زنداني مي

  . آند  نظر مخالف دارند برخورد مي
 5دانستم بيان آنم، بيش از   خود من به واسطه اظهار نظراتي آه به آنها اعتقاد داشته و مصلحت مي

 نشريه را همين دستگاه قضايي تعطيل آرده و 100ها، نزديك   سال محصور بودم، گذشته از بازداشت
من واقعًا در گفتار و عمل آقايان در حاآميت . هاي طويل المدت محكوم آردند  زنامه نگاران را به زندانرو

گويند مردم بايد در انتخابات مجلس شرآت آنند، مجلس در رأس   بينم، از يك طرف مي  تضاد روشن مي
آنند و هيچ   اآمه ميامور است، ولي پس از اظهار نظر نمايندگان ملت در مجلس آنها را احضار و مح

در رابطه با همين ماجراي اخير يعني امضاي پروتكل الحاقي . حرمتي براي نمايندگان ملت قائل نيستند
اي وقتي آه سه وزير خارجه اروپايي به ايران آمدند، يك نفر به   هاي هسته  به آنوانسيون منع سالح

رود و اين يك تصميم گيرنده است در حالي آه   عنوان دبير شورايعالي امنيت ملي به پاي ميز مذاآره مي
روال آار اين بود آه در مالقات با وزراي خارجه سه . اطالعند  نمايندگان مجلس و مردم از سير قضايا بي

شد، اوًال آشور ما آشور دموآراسي و حكومت آن، مردمي است و طبق قانوني   آشور گفته مي
ميم بگيرند، اگر نمايندگان مردم نظر مثبت دادند آن وقت نمايندگان مردم بايد در مسائل اساسي تص

  .  ميليون مردم تصميم بگيرد70تواند در امر مهم مربوط به   امضا خواهد شد، يك نفر نمي
اي برچيده شود بايد دنيايي عاري از اين قبيل سالح داشته   هاي هسته  اگر بناست سالح: و ثانيًا

ها باشند و فقط آشورهاي   يل و برخي آشورهاي ديگر داراي اين سالحباشيم، نه اين آه آمريكا و اسرائ
در يكي از جرايد خواندم، نخست . ها باشند  مسلمان از جمله ايران حق نداشته باشند دارنده اين سالح

پس معلوم . ما نگران آن هستيم آه ايران اسرائيل را مورد هدف قرار دهد: وزير انگليس گفته است
  . هاي آشتار جمعي  اند نه جمع آوري سالح    به دنبال امنيت اسرائيلشود آنها   مي

توان اعتماد آرد؟   ها مي  گويند به ايران و برخي آشورهاي ديگر اعتماد نيست مگر به آمريكايي  اگر مي
گناه را آنجا   مگر آمريكا به ناآازاآي و هيروشيماي ژاپن حمله اتمي نكرد و مگر هزاران انسان بي

  ؟ نكشت
  ـ به نظر شما چه اتفاقي افتاد آه شعارهاي اوليه انقالب از دست رفت؟ 

اي خودسرانه حكومت را به صورت حكومت   علت اصلي اين است آه به مردم بها داده نشد و عده+ 
  . آنند  فردي درآوردند آسي هم اگر اعتراض آند با او برخورد مي

م آه برخي دخترها و پسرها دست در دست هم با هم ام ولي مشاهده آرد  ـ من در تهران آمتر بوده
  . روند  راه مي

بند و باري نيست، آزادي آه خواست مردم ماست آزادي عقيده و بيان است،   منظور ما از آزادي بي+ 
وجود داشت و آنان از هر نحو انتقادي استقبال ) ع(و امام علي ) ص(همان آزادي آه در زمان پيامبر 

 نماينده مجلس بتوانند آزادانه نامه بنويسند و آسي حق نداشته 135ي يعني اينكه آزاد. آردند  مي
  . را عليه آنان بسيج آند تا با آنان برخورد آنند... باشد ائمه جمعه، جرايد و 

دانند، به نظر شما آيا ارتباط با غرب چه خطراتي   ـ محافظه آاران ايجاد رابطه با غرب را داراي خطر مي
   براي ايران داشته باشد؟ تواند  مي
دانيم رابطه بر اساس احترام متقابل در   به غير از اسرائيل آه ما آن را آشور مشروعي نمي+ 

هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي با ساير آشورها اشكال ندارد و به نفع آشور است نه اينكه   زمينه
  . آشوري مثل آمريكا بخواهد در ايران دخالت آند

شود آه ارتباط، خطراتي دارد اما برخي در سياست   ي رغم تمام شعارهايي آه داده ميمتأسفانه عل
آنند، به نظر من در سياست   گويند خالف آن را عمل مي  آنند و هر چه مي  شفاف عمل نكرده و نمي

ما مخالف سياست غير شفاف هستيم، سياستي آه در آن . بايد شفاف سخن گفت و عمل آرد
شما مالحظه آنيد در رابطه با مرگ خبرنگار . انسانيت و دين نباشد شيطاني استصداقت، عاطفه، 

آانادايي ايراني االصل، خانم زهرا آاظمي چه مشكالتي عايد ايران شده است و اصل ماجرا هم 
  . شود آه واقعًا چه آسي مرتكب اين جنايت شده است  مشخص نمي
  سميت بشناسند شما چه نظري داريد؟ ها حاضر شوند اسرائيل را به ر  ـ اگر فلسطيني

  . هاست، خودشان حق دارند در رابطه با آشور خود تصميم بگيرند  چون فلسطين مال فلسطيني
 درصد اراضي فلسطين 6گوييم اسرائيل غاصب است چون شروع غصب آنجا با خريداري تنها   ما آه مي

 درصد را تصاحب آردند و االن هم 51 ها  آغاز شد سپس با جنگ، زور، خدعه و آواره آردن فلسطيني
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ها بدون بازپس گيري اراضي اشغالي و   قاعدتًا فلسطيني. تفكر و ايده از نيل تا فرات را در سر دارند
  . بازگشتن آوارگان راضي نخواهند شد آه با اسرائيل آنار بيايند

  يابد؟   ـ آيا حكومت اسالمي پايان مي
آنند، قهرًا مردم به اسالم و هر نوع    نام اسالم توجيه ميچون برخي آارهاي خالف خود را با+ 

  . حكومتي آه با نام اسالم باشد روي خوش نشان نخواهند داد
   سال پيش آردند، آار صحيحي بود؟ 25آنند انقالبي آه   ـ آيا مردم فكر مي

ب آردند البته خيال آنها تشخيص دادند بايد انقالب آنند و با اهداف بلندي انقال. آشور از آن مردم است
شود و آشور مستقل و آزادي خواهيم داشت و از استبداد   هاي داده شده عمل مي  آردند به وعده  مي

 .آنيم  نجات پيدا مي

  
  ها ي فعلي است    آزادي زندانيان سياسي و فضاي باز سياسي، راه ناگزير نجات از بحران: ابراهيم يزدي
  2003مبر  نوا5  –1382 آبان 14چهار شنبه 

تصميم گيران حكومت ايران در باالترين سطح به : دآتر ابراهيم يزدي، دبير آل نهضت آزادي ايران گفت
  .  اند آه تشنجات و تالطمات بيروني را آاهش دهند  توافق رسيده

در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري ) دولت مهندس بازرگان(دآتر ابراهيم يزدي، وزير خارجه دولت موقت
ها را در بيرون بكاهند،   خواهند، بحران  رسد آه حاآمان ايران مي  به نظر مي:  ايران، ايلنا، گفتآار

  .آنند  هاي خارجي حرآت مي  بنابراين گام به گام در جهت تأمين نظر قدرت
هاي   حل مسئله پناهندگان القاعده و امضاي پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش سالح: وي افزود
رود، اما آيا به   هاي اخير به تدريج به سوي نقاط مشخصي پيش مي  يرغم ضد و نقيض گويياتمي عل

  موازات بهبود وضعيت روابط خارجي در داخل آشور هم تغييراتي در حال صورت گرفتن است؟
بينم چرا آه تصميم گيران تصورشان بر اين است آه اگر   من چنين چيزي را نمي: يزدي در ادامه گفت

  .ها را در بيرون از آشور حل آنند، مشكلي در برابرشان نخواهد بود   چالشچنانچه
دبير آل نهضت آزادي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر تأثيرات سفر گزارشگر سازمان ملل به 

سفر اين افراد به ايران و مذاآراتي آه نمايندگان ايراني با اتحاديه اروپا در بروآسل انجام : ايران گفت
بندي ايران به تعهدات بين الملل از جمله   اند همه حكايت از آن دارد آه مسئله حقوق بشر و پاي  دهدا

بيانيه حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد، يك امر بسيار مهم براي جهان خارج است و آنها بر اين 
  .اصل پافشاري خواهند آرد

 آنوني به آنها جواب دهد و در جهت ترسيم اي نخواهد داشت آه در شرايط  ايران چاره: وي افزود
  .وضعيت حقوق بشر در ايران آه در قانون اساسي هم تصريح شده است، گام بردارد

آزادي زندانيان سياسي و فضاي باز سياسي و بهبود در جهت روابط حكومت : دآتر يزدي در ادامه گفت
  .هاي فعلي است  با ملت راه ناگزير نجات از بحران

هاي بين المللي و حرآت ايران در مجامع جهاني   هضت آزادي ايران در ادامه در رابطه با بحراندبير آل ن
نگراني و اتهامات جامعه جهاني عليه ايران چهار محور دارد، اول اتهام عليه ايران در مورد تالش : گفت

بندي به معاهدات   هاي آشتار جمعي از جمله بمب اتم، دوم عدم تمكين و پاي  براي دستيابي به سالح
بين المللي و نقض حقوق بشر در ايران، سوم محور حمايت از تروريسم، چهارم مخالفت با صلح 

  .خاورميانه
هايي دارد آه آم و بيش بيان آرده و   در مورد صلح خاورميانه و تروريسم ايران حرف: وي در ادامه گفت

در مورد حقوق بشر اجماع جهاني بر اين است آه اند اما   ها را پذيرفته  برخي از آشورها اين استدالل
ايران آارنامه خوبي ندارد و اتحاديه اروپا به صراحت اعالم آرده است ادامه و بهبود روابط اقتصادي با 

  .ايران مشروط به تغيير وضعيت حقوق بشر در ايران است
راموش آنند آه در اهداي جايزه عالوه بر اين، زمامداران ايران نبايد ف: دبير آل نهضت آزادي ايران گفت

اند؟   صلح نوبل به يك زن مسلمان ايراني پيام بسيار شفافي وجود دارد، آيا آنها اين پيام را درك آرده
  .اي ندارند جز اينكه اين پيام را بپذيرند  آينده نشان خواهد داد آنها چاره

است و هيچ آشور حتي آمريكا هاي فشار بين المللي در دهكده جهاني متعدد   اهرم: يزدي افزود
  .تواند بدون توجه به افكار عمومي عمل آند  نمي

جريان : هاي مدني شهروندان از حاآميت سياسي، تأآيد آرد  يزدي در پايان با اشاره به درخواست
اقتدارگرا اگر بخواهد به حقوق ملت تمكين آند، در انتخابات آتي با عدم مشارآت گسترده مردم روبرو 

  .دشو  مي
يقينًا جامعه جهاني امروز با آشوري آه درون خود از مشروعيت مردمي برخوردار نباشد : وي افزود

حاضر به همكاري نخواهد بود، عالوه بر اينكه ايران براي حل مشكالت اقتصادي خود نيز نيازمند همكاري 
  پايان پيام. جامعه جهاني است

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   سابق امنيتی عليه جمهوری اسالمیاعتراف مامور
  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14 چهار شنبه –بي بي سي 

يک مامور سابق امنيتی ايران که هم اکنون در آلمان به سر می برد، دولت ايران را متهم به برنامه ريزی 
  . مرکز يهوديان شهر بوئنوس آيرس آرژانتين کرده است1994انفجار سال 
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معرفی شده، روز چهارشنبه پنجم نوامبر از طريق ارتباط " منبع سی" که به عنوان اين مامور سابق
 200 کشته و حدود 85 بوئنوس آيرس که 1994ويديويی در دادگاه رسيدگی کننده به انفجار سال 

  . زخمی برجای گذاشت، سخن گفت
  .شدوی که نامش فاش نشده گفت بمبگذاری توسط ايران برنامه ريزی، هدايت و اجرا 

اين شاهد گفت که ايران به اين خاطر مرکز يهوديان بوئنوس آيرس را انتخاب کرد که معتقد بود اين مرکز، 
  .پايگاه ماموران مخفی اسرائيل بوده است

  .ايران همواره هرگونه دخالت در اين انفجار را تکذيب کرده است
ن در آرژانتين بود، يکی از متهمان به هادی سليمانپور، ديپلمات ايرانی که در زمان انفجار، سفير ايرا

دست داشتن در اين انفجار است و درخواست جلب بين المللی وی توسط دادگاه آرژانتين صادر شده 
  .است

 ماه پيش در اين 3آقای سليمان پور که از چند سال قبل در بريتاينا به تحصيل مشغول بوده است، حدود 
  . حال بررسی تقاضای استرداد وی به آرژانتين استکشور بازداشت شد و دادگاهی در لندن در

  .بازداشت آقای سليمانپور در بريتانيا روابط دو کشور را دچار تنش های زيادی کرد که همچنان ادامه دارد

  
  پاسخ  هاي بي نيروگاه بوشهر و پرسش

  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14چهار شنبه 
  اي آشور هستهاز تنها نيروگاه » بازتاب«گزارش اختصاصي 

هاي داخلي و خارجي مطرح شده، مسأله  اي آه در صدر اخبار رسانه ترين سوژه هاي اخير، مهم در ماه
در اين مدت اگرچه بسياري از آشورها ايران را به تالش براي . اي ايران بوده است هاي هسته فعاليت

هاي  اند آه فعاليت يده بودهآردند، اما مقامات ايران همواره بر اين عق ساخت بمب اتمي متهم مي
  .آنند ها دنبال مي آميز و به ويژه توليد برق در نيروگاه اي را براي اهداف صلح هسته

ترين  هاي خبري داخلي و خارجي آمتر به آن پرداخته شد، وضعيت قديمي اما آنچه در ميان جنجال
ر نزديكي بوشهر آغاز شد و شرآت آار ساخت اين نيروگاه در دوره پهلوي د. اي ايران بود نيروگاه هسته

  .آلماني طرف قرارداد تا پيش از پيروزي انقالب بخش زيادي از اين پروژه را به نتيجه رسانده بود
با اين حال . در مرحله بعدي ايران با روسيه قراردادي به امضا رساند تا آار اين پروژه را تكميل نمايد

از سوي ديگر مسؤوالن . نمايد برانگيز مي  د، مبهم و سؤال ساله روسيه در انجام تعهدات خو11آارنامه 
ايراني مرتبط با نيروگاه بوشهر نيز عملكرد شفاف و قابل قبولي ـ چه در زمينه پيشرفت عمليات توسط 

  .اند اندرآاران ايراني و چه پيگيري مطالبات از پيمانكاران روسي از خود ارايه نداده دست
ات موجود در عمليات تكميل نيروگاه اتمي بوشهر مورد توجه قرار گرفته در گزارش زير برخي از ابهام

لو ـ رياست آنوني نيروگاه اتمي بوشهر ـ به  هرچند بر آن بوديم تا اين ابهامات را با دآتر شريف. است
، به بهانه اجازه از مقامات مرآزي انرژي »بازتاب«هاي مكرر خبرنگار  وگو بنشينيم، اما در تماس گفت
  .وگويي شكل نگرفت  چنين گفت ي،اتم

 به امضا رسيد، اما امضاي قرارداد ساخت 1992اي با روسيه در سال  هاي هسته موافقتنامه همكاري
هاي ايراني وابسته به  ، شرآت92در حالي آه از همان سال .  طول آشيد95نيروگاه بوشهر تا سال 

 ژنراتور 15آردند و به عنوان مثال  م ميسازمان انرژي اتمي نسبت به ساخت و تجهيز امكانات اقدا
 به ايران انتقال داده 1977 آلمان در سال MTU آه براي استفاده از برق اضطراري توسط شرآت  ديزلي ـ

اولين سؤال اينجاست آه چرا . سازي شد  تعمير و آماده شده بود ـ دوباره توسط مهندسان ايراني
  اساسا اين روند سه سال طول آشيد؟

 به امضاي طرفين رسيد و پس از 1992 اوت سال 25اي ايران و روسيه در  هاي هسته امه همكاريتوافقن
از آغاز .  مگاواتي آب سبك امضا شد1000اي  ، قرارداد ساخت نيروگاه هسته1995 ژانويه 18آن در 

 در اين هاي پادمان آژانس انرژي اتمي قرار داشته و قرار بوده آه فعاليت، اين نيروگاه تحت بازرسي
 سال بسته شد، 5قرارداد روسيه با ايران به مدت . غلظت توليد شود% 4شده با  نيروگاه، اورانيوم غني

 به ايران 2006اما در سه مرحله به تعويق افتاد و در آخرين اظهارنظرهاي مقامات روسي، وعده سال 
  .داده شد

شود آه   سوي مقامات روسي بيان مي سال در حالي با ترديد از11قول اتمام نيروگاه بوشهر پس از 
 با هندوستان امضا آرد و در 95را در سال )  مگاواتي1000يعني نيروگاه (روسيه نظير همين قرارداد 

عرض سه سال، آن را به اتمام رساند و در حال حاضر نيز دومين نيروگاه هند به آمك روسيه در حال 
  . ساخت است

صبر پيشه آنيم، آيا پروژه به اتمام )  سال10يعني بيش از (گر حال سؤال اينجاست آه اگر دو سال دي
  خواهد رسيد؟

 Time(بندي قرارداد   طبق برنامه زمان95در سال ) Preliminery Study(مرحله اول پروژه مطالعات اوليه 
Table (گرفت،  رسيد و مطالعات تطبيقي پروژه به جاي مطالعات اوليه قرار مي بايست به انجام مي مي

 درصد عمليات و نصب تجهيزات پروژه فاز يك به انجام رسيده بود و 80، 77در حالي آه تا پيش از سال 
 Basic Engineeringضمنا مراحل دوم پروژه آه شامل .  به انجام رسيده است2 درصد عمليات فاز 30نيز 

گاه مشخص نشد آه  با اين حال هيچ. رسيد بايست به پايان مي  مي96است، نهايتا تا نيمه اول سال 
  .مرحله اول و دوم اين پروژه در چه مقطعي از آار قرار دارد
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بندي   مرحله ساخت تجهيزات و نصب آنها ـ آه از مراحل سوم و چهارم پروژه است ـ طبق برنامه زمان
رسيد آه با توجه به مطالعات تطبيقي، قرار بود تا  بايست به انجام مي زمان در روسيه و ايران مي هم

آم دو سال  نتيجه مانده و قرار است، دست اما تا به حال اين مرحله هم بي.  به انجام برسد2000سال 
شده و نيازي به  به رغم آنكه عمده عمليات ساختماني با تجهيزات داخلي انجام مي. ديگر ادامه يابد

آمدند، اين   برمياستفاده از امكانات خارجي در اين زمينه نبوده و پيمانكاران داخلي از عهده آن
  .ها نيز انجام نشده است عمليات

 نيز 1381 به ايران ارسال و در سال 1382ظاهرا تجهيزات سنگين نيروگاه بوشهر تا فروردين ماه 
. ها و ژنراتورها نيز به اين آشور منتقل شده است اي در نيروگاه نصب و آليه توربين رآآتورهاي هسته

 تحويل آنها براي ايران بسيار مهم  زات ـ آه حتما بايد روسي باشد ـاما به دليل انحصاري بودن تجهي
 نفر آارشناس روسي نيز در نيروگاه مشغول به آارند و آليه عمليات 1250همچنين حدود . است

با اين حال طرف روسي و مقامات . ساختماني هم به وسيله پيمانكاران ايراني انجام پذيرفته است
  .آه چرا اين پروژه تا اين حد به تأخير افتاده استاند  ايراني مشخص نكرده

 ميليون دالر بود و اآنون الاقل به دو برابر و بنا بر 800هزينه انجام اين پروژه در زمان امضاي قرارداد، 
اما بر اساس شواهد موجود آيا مكانيزمي براي . ها به دو ميليارد دالر افزايش يافته است برخي گزارش

ها توسط روسها  رده به ايران از بابت تأخير در اجراي پروژه و نيز باال بردن هزينهجبران خسارات وا
  .اند انديشيده نشده است و آنها تا به حال براي اين ديرآردها، خسارتي به ايران نپرداخته

 بوده و آنها براي ساخت 1996زمان از سال  تجهيزات ابزار دقيق آه از تعهدات روسيه براي ساخت هم
 70بندي پروژه حدود  اما تاآنون برخالف برنامه زمان. اند زات مورد نياز پروژه به ايران متعهد شدهتجهي

  .درصد اين تجهيزات به ايران منتقل نشده است
اي با  مقامات آشور روسيه براي پاسخگويي به مقامات آشورهاي ديگر در خصوص همكاري هسته

ه سوخت اتمي بايد پس از استفاده به روسيه بازگشت داده اند آ ايران دايما بر اين امر تأآيد داشته
اما اين موضوع خارج از . اند شود و اين امر را البته به صورت يك موافقتنامه الحاقي به ايران پيشنهاد داده

شرايط اوليه قرارداد ايران با روسيه و همچنين موجب بار مالي، اختالفات اقتصادي و اختالفات داخلي 
 با اين حال آنها در توضيح داليل خود براي به تعويق انداختن امضاي موافقتنامه ارسال .روسيه است

اند،  و نيز برگشت اين سوخت به آشورشان اعالم نموده% 4سازي  سوخت اورانيوم به درجه غني
ت وزارت انرژي روسيه با وزارت محيط زيست اين آشور اختالف نظر دارد، اما آيا ايران بايد معطل مشكال

  ها آار ما به تأخير بيفتد؟ جويي ها شده و با اين بهانه داخلي روس
برانگيز  موارد فوق بخشي از ابهامات موجود در اين زمينه بود آه البته قريب به اتفاق آنها با سكوت سؤال

مسؤوالن سازمان انرژي اتمي و نيروگاه بوشهر همراه بوده است و البته يكي از آنها در پاسخ به علت 
  .هاي عمراني را امري آامال طبيعي دانسته است أخير افتادن اتمام نيروگاه بوشهر، تأخير در پروژهت

رود، اما روندي آه  اي در زمره اطالعات محرمانه به شمار مي البته روشن است آه برخي مسايل هسته
 آه در حال حاضر آاري درباره يك نيروگاه توليد برق ـ توسط مسؤوالن پي گرفته شده است و به پنهان

شود تا آنها نتوانند از فشار افكار  پاافتاده است ـ منجر شده باعث مي يك مقوله بسيار عادي و پيش
. پردازد هاي گوناگون به اهمال در انجام تعهداتش مي عمومي بر طرف روسي استفاده آنند آه به بهانه

اندرآاران ايراني اين  ها، دست  عالوه بر روسآورد آه هاي داخلي را نيز به وجود مي اين امر البته نگراني
  .آاري آنند هاي خود آم ها در انجام مسؤوليت پروژه به بهانه مخفي بودن عمليات و نبود فشار رسانه

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
هايي آه توسط   ميزان سالحي نيروهاي آمريكايي در عراق اعالم آرد آه در روزهاي اخير فرمانده
  . رسد  تن مي650اين آشور در عراق آشف و ضبط شده است، به بيش از  نيروهاي

  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14چهار شنبه 
 ژنرال ريكاردو -چاپ لندن-ي الزمان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هايي آه سالح در آن  گاه برخي از مخفي« : يكايي در عراق اظهار داشتي نيروهاي آمر سانچز، فرمانده
 آيلومتر 15ذخيره شده بود و توسط نيروهاي آمريكا ضبط و آشف شده است، مساحت آنها به بيش از 

  » .رسد مربع مي
زن دهند، به مخا يي آه در عراق انجام مي هاي گسترده اين نيروها روزانه براساس بازرسي« : وي افزود
  » .يابند يي از اسلحه دست مي هاي گسترده و مخفيگاه

اين ژنرال آمريكايي اذعان داشت آه نيروهاي آمريكايي در برابر وفور اسلحه در عراق به ويژه در بازار 
انداز و انواع  توان به موشك و موشك اند؛ به طوري آه در اين بازارها به راحتي مي سياه آن عاجز مانده

ها به قيمت ارزاني در بازار عرضه  جمله آالشينكف دست يافت و اين گونه سالحديگر سالح از 
 انتهاي پيام» . دالر100شوند به قيمتي مانند  مي
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  
  انسجام بيشترشيعيان● 

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15 پنج شنبه -روزنامه شرق : اسماعيل آزادى
  ام آردها؟آد• 

ناسيوناليست هاي راديكال عرب، . منظور من آردهاي سكوالر يعني بارزاني ها و طالباني ها است
همگي ... ناسيوناليست هاي ميانه روي عرب،  اسالم گرايان ميانه رو و اسالم گرايان راديكال عرب و

. وجود داشته باشدبه خصوص اگر عراق بخواهد فدرال شود و خطر جدايي . مخالف اين آردها هستند
البته اين يك جريان فرعي است و فعال نشانه هاي پررنگي . زيرا آنها عراق را سرزميني عربي مي دانند

آه آرد است وزير خارجه عراق » هشيار زواري«اما مثال پذيرش اين آه فردي مثل . از آن وجود ندارد
  .شود براي آشورهاي عربي خيلي سخت است

  
 حرآت هاي بنيادگرايي در عراق به اعتقاد شما، پتانسيل تقويت و استمرار اين با توجه به فرآيند• 

  بنيادگرايي در مقابل شيعه، در عراق و ساير آشورهاي عربي تا چه حد است؟
  

. يك پديده مهم بود آه ايران، مجلس اعال و حتي آمريكا از آن ضربه خوردند“ البته ترور آيت اهللا حكيم
نگوي القاعده مسئوليت اين آار را نمي پذيرند و اين اتهام را رد مي آنند اينكه صدام حسين و سخ

با ترور شخصيتي مثل حكيم مردم عراق به خيابان ها . نشان مي دهد آه قضيه بيخ پيدا آرده است
ريختند و سوگواري آردند و پخش آن از شبكه هاي الجزيره و غيره باعث شد، تضاد بين راديكاليزم شيعه 

اما امكان اين آه آيا يك راديكاليزم سني در برابر شيعه شكل بگيرد، درست . ري آند شودو سني قد
اآنون ما به مرحله اي رسيده ايم آه اين وضعيت را در مطبوعات عربي و اظهار نظرهاي افراد . است

به يك اما اين آه، اين فرآيند منجر “ مختلف مي بينيم آه مثال شيعه ها با آمريكا همكاري مي آند و
تضاد اساسي شود، خيلي روشن نيست و مقدار زيادي به آينده عراق و سرنوشت صدام حسين 

مگر القاعده . قطعا اگر صدام حسين از بين برود، بسياري از اين مشكالت حل خواهد شد. بستگي دارد
خوردند،  تا چه حد مي تواند در عراق چنين آارهايي آند؟ اآنون شيعيان عراق با اين ضربه سختي آه 

  .زخم دار هستند
  
  به همين دليل فضاي رقابتي داخل عراق قدري آرام شده است؟• 
  
مهره هايي نيستند و اگر “ به همين دليل شيعه منسجم مي شود و حتي رقبايي چون صدر و. بله

 اين ها مهره هايي هستند. خيلي ماجراجويي آنند خود شيعيان يا آمريكايي ها جلوي آنها را مي گيرند
آه در آينده مضمحل خواهند شد و بنيادگرايان سني، ناسيوناليست هاي عرب و به طور آلي اعراب، 

اآنون شيعيان منسجم تر و متحدتر شده اند و عزمشان براي حضور . نمي توانند از اين ها استفاده آنند
زيرا . ي نخواهد بودبنابراين در اين شرايط راديكاليسم سني قادر به انجام آار. در عراق جزم شده است

در عراق سني زيادي وجود ندارد اگر بخواهند بايد از خارح بيايند و اين هم عملي نيست چون به هر 
به نظر من اين فرآيند در . حال مرزها امن خواهد شد و جلوي اين گونه ورود و خروج ها گرفته خواهد شد

به . ت هم زياد نمي تواند ادامه پيدا آندآينده به عمليات ايذايي منجر خواهد شد، اين گونه اقداما
  .هرحال اگر صدام حسين از بين برود تا حد زيادي اين مسائل حل خواهد شد

  
  موضع گيري آشورهاي عربي نسبت به دولت انتقالي عراق چگونه خواهد بود؟• 
  

ي حكومتي در مورد آشورهاي عربي قدري به زمان احتياج است زيرا موضع گيري آن ها به آارآرد شورا
اگر دولت انتقالي عراق بتواند به گونه اي مثال با شيوه هاي خاص مثل . و آينده عراق بستگي دارد

مثال اگر با برگزاري . تاييد داخلي را به دست آورد، وضعيت فرق خواهد آرد“ تظاهرات مردمي، رفراندوم و
يگر عرب هاي سني چيزي نمي رفراندومي آردهاي عراق و اآثريت شيعيان به اين دولت راي دهند، د

بعد از . اين ها ابتكاراتي است آه بايد عراقي ها انجام دهند و وجهه مردمي آسب آنند. توانند بگويند
البته دولت انتقالي با بعضي از آشورهاي . آن مي توانند با مناسبات ديپلماتيك مسائل خود را حل آنند

 ندارد و شوراي موقت عراق به خوبي مي تواند عربي مثل اردن، آويت، قطر، عمان، بحرين مشكلي
اما به هرحال آشورهاي عربي به . اين آار قدري زمان مي برد. حمايت اين آشورها را به دست آورد

  .ناچار آن را مي پذيرند
  
با توجه به اين آه اآثريت دولت انتقالي عراق شيعه هستند، آيا يك شرايط هژمونيك براي شيعيان • 

  متصور است؟
  

دشواري هاي درون جامعه عراق نشان مي دهد آه شيعيان چون در مقابل آردها، ليبرال ها، سكوالرها 
قراردارند نمي توانند هژمونيك باشند در ضمن داشتن دعوا و اختالف درون خود نيز به نفعشان “ و

ترين راه اين براي مجلس اعال بهترين و عاقالنه . نيست، بنابراين بين شيعيان ائتالف صورت مي گيرد
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است آه به گروه هاي موجود شيعه مثل حزب الدعوه، گروه آقاي شيرازي و برادران مدرسي، حتي 
به هر . صدري ها امتيازاتي بدهد تا ائتالف شيعه به وجود آيد البته نشانه هايي از آن نيز ديده مي شود

  .حال قتل حكيم باعث انسجام شيعيان شده است
مجلس اعالي انقالب اسالمي را بعد از ترور حكيم چگونه مي بينيد، آيا اين وزن آقاي دآتر ، شما وزن • 

  افزايش يافته است؟
ترور حكيم  باعث نزديكي و مشورت بيشتر گروه ها و جريانات . قطعا وزنه آن سنگين مي شود. بله

. هم بودبه هرحال اين ترور از نظري ضربه به آمريكا .سياسي و غير سياسي شيعه و مراجع مي شد
گرچه ممكن است در . بنابر اين ابزارهاي چانه زني آنها در برابر آمريكا و همچنين آردها بيشتر مي شود

  . آوتاه مدت ضربه اي به شيعيان محسوب  شود اما در آينده عراق ، وزن شيعيان را بيشتر مي آند
  
ايي در عراق آاهش پيدا آرده و آيا بعد از ترور حكيم، عمليات نظامي، پارتيزاني و نظامي ضد آمريك• 

  عراق را به سمت آرام تر شدن سوق مي دهد يا اين گونه اقدامات تشديد خواهد شد؟
  

البته چند مسئله در اين جا وجود دارد، شايد آاهش عمليات نظامي گسترده يك دليل منطقي داشته 
له هاي نفتي بود آه چون يكي در مورد لو. چون اين گونه عمليات در چند جا انجام شده است. باشد

. ديگري حمله به دفتر سازمان ملل بود آه آن هم باز محافظ نداشت. آسي نبود از آنها محافظت آند
چون نه مجلس اعالنه در . يكي هم در شهرهاي شيعه عراق بود آه آسي چنين گماني نمي آرد
بنابراين، آمتر شدن اين گونه . دمسائل امنيتي تجربه داشت و نه آمريكايي ها آنجا بودند آه آنترل آنن

عمليات يا به دليل محافظت بيشتر است و يا به اين دليل آه صدام و حزب بعث و بقاياي آنها متوجه 
شدند آه اين آارها مانند ترور حكيم، انفجار لوله هاي نفت و انفجار دفتر سازمان ملل وضع بقاياي حزب 

  .ر بين مردم شده استبعث را بدتر آرده است و باعث نفرت عجيبي د
  
  در واقع مشروعيت خيالي آنها را زير سئوال برده است؟• 
بي دليل نيست آه صدام نوار پر مي آند و اعالم مي آند آه اين  آار . اين گونه عمليات فايده ندارد. بله

ته به الب. اما عمليات ايذايي عليه آمريكا همچنان ادامه داشته و خواهد داشت. را انجام نداده است
  .تدريج آاهش پيدا خواهد آرد

  با توجه به فرآيند آنوني آينده عراق را چگونه مي بينيد؟• 
اما به نظر . قابل پيش بيني بود“ البته سناريوهاي مختلفي مانند جنگ داخلي، جنگ بين شيعه ها و

زيرا . آردمي رسد بعد از گذشت چند هفته از اين ترور مي توان خوش بينانه به آينده عراق نگاه 
و . موفق نخواهند شد) از هر گروهي باشند(آساني آه خواهان بي ثباتي در آينده اين آشور هستند 

 اجتماعي اعم از -چون اآثريت نيروهاي سياسي . وضعيت عراق در آينده مستحكم تر خواهد شد
ار آمدن يك دولت شيعيان، آردها، گروه هاي ديگر عراقي، ليبرال ها و آمريكايي ها همگي بر سر روي آ

در نتيجه هيچ آس نخواهند توانست اين فرآيند را به چالش . دوست و با ثبات، با هم متحد هستند
نفع آشورهاي ديگر . گروه هايي مانند القاعده و صدام هم به تدريج از صحنه محو خواهند شد. بطلبند

  .نظير ايران هم در با ثبات شدن نشدن عراق است
  
با توجه . پاه بدر به طور رسمي مسئوليت امنيت شهرهاي مقدس را به عهده بگيردآمريكا پذيرفت س• 

تلقي شما از . به اين آه ابتدا آمريكايي ها سپاه بدر را از وارد شدن به قضاياي امنيتي منع مي آردند
  دادن اين مسئوليت به آنها چيست؟

  
پاهي آه توپ، تانك و احتماال هلي آنچه آمريكايي ها نهي مي آردند، مشارآت سپاه بدر به عنوان س

بنابر . دارد در جريان عمليات عليه صدام بود و دلشان نمي خواست بگويند اين ها وزنه اي بودند“ آوپتر و
اما تا جايي آه اطالع دارم مخالفت آمريكايي ها با ايجاد امنيت توسط سپاه . اين آنها را منع مي آردند

مگر محافظان حكيم غير از سپاه .  عمال اين امنيت به دست آنها بودچون. بدر، اين قدر جدي نبوده است
بدر بودند؟ در واقع اين مطلبي نيست آه آمريكا تا به حال با آن مخالف بوده و اآنون با آن موافق شده 

ه آمريكا نيز در حوادثي آه اخيرا اتفاق افتاد به اين نتيج. باشد و بايد به طور نسبي به اين قضيه نگاه آرد
به هرحال سپاه بدر نمي خواهد عليه آمريكا بجنگد . رسيد آه بهتر است از اين مخالفت دست بردارد

چون مي داند هنوز دشمن قداري به نام صدام حسين، جايي پنهان . زيرا اصال اين آار به نفعش نيست
. ز صحنه به در آنداست و دشمنان ديگري نيز در اطراف و اآناف وجود دارد آه ضروري است اول آنها را ا

آمريكا هم به خوبي اين را مي داند و به همين دليل امنيت آن شهرها را به دست خود اين ها سپرده 
است و چه بسا آه آمك هم بكنند و حتي به آنها اسلحه هم بدهند آه امري طبيعي قلمداد مي 

  .شود
  
  پيشنهاد داديم عنوان سپاه بدر را عوض آنند● 

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه  -نامه شرق روز :توانا آامبيز
وگو با فاضل المالكي رهبر قبايل شيعه ديروز از نظرتان گذشت، قسمت دوم آن را  بخش اول گفت

 خوانيد مي
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•••  
  منظورتان چيست؟• 

دانيم آه  ما مي. پرورده ايران معروف است به نظر ما مجلس اعال در آل جهان به تشكلي دست
ولي مجلس اعال در . اند اخته دست ايران نيست و آقايان عراقي هم شرآت داشتهصددرصد س

درست . گويند سپاه بدر ايراني است همه مخالفان مي. است] ايران[گيري و مقررات تابع اينجا  تصميم
پس ازسقوط صدام . گيرند است آه افراد و آارآنان عراقي هستند، ولي برنامه خود را از ايران مي

عنوان سپاه بدر را . بياييد و عنوان تشكيالت را عوض آنيد تا دنيا بداند اين تشكل جديد استگفتيم 
به لحاظ مضمون هم گفتيم . پيشنهاد داديم عوض آنند و تحوالتي ايجاد آنند تا از آن رنگ خارج شود

  .اجازه دهيد آقايان در حرآت خود آزاد باشند
تقابل آن با تشكيالت مقتدي صدر داريد ولي همين مجلس شما نظر انتقادي به حرآت مجلس اعال و • 

  .اعالي تابع ايران شاهد حضور مقتدي صدر در ايران و مالقات با مقامات ايراني است
به نيروهاي خارجي نشان . به لحاظ تبليغاتي و داخلي اين سفر نكات قابل توجهي در خود دارد

فهمد آه ايران در عراق طرفدار زياد دارد،  جهان مي. دارددهند آه صدر با افراد قدرتمند ايران ارتباط  مي
.  و سرور شما روابط خوبي داريم دهند آه ما با رئيس در داخل هم به طرفداران مجلس اعال نشان مي

توانيم اهداف  آه شما تنها در صحنه نيستيد و ما مي] مجلس اعال[اي است براي ديگران  و هم اشاره
  .نكات زيادي دارد. يمخود را با بقيه پيش ببر

هاي  توانيم از راه ديگر سياست دهند آه ما مي يعني با تشكيالت صدر به مجلس اعال نشان مي• 
  .خود را پيش ببريم

  .البته تقويت جمهوري اسالمي تقويت اسالم در منطقه است. بله
  .دگفته شد پس از ترور مرحوم حكيم از شما دعوت آردند آه در مجلس اعال حاضر شوي• 
حتي قبل از آن و خود مرحوم شهيد حكيم هم گفتند آه تجديد نظر و قبول عضويت آنم آه من نظر . بله

هاي ما را  ولي چون ما صفت رسمي نداريم آسي فعاليت. منفي دادم ولي فعاليت خودرا ترك نكردم
  .آند  منعكس نمي

  چه منصب ديگري انتظار داريد؟. شما رهبر قبايل شيعه عراق هستيد• 
مدل . گيري سياسي داشته باشيم ولي نبايد در منصب حكومت جاي بگيريم با اينكه بايد موضع. بله

. آشور ما آشوري عربي است و خصوصيات قومي و ملي آن متفاوت است. ايران براي ايران خوب است
لي متصدي بايد در صحنه باشند و. به نظر من علماي دين هر چه بتوانند بايد دور از مناصب فعال باشند

علماي ديني هم نبايد به . شرايط عراق براي مدل جمهوري اسالمي نيست. پست و مقامي نباشند
اين انحصار آوچكي به دنبال دارد و حالت پدري خود را از دست . عضويت تشكيل يا حزب منحصر شوند

ت و مناصب ضمن اينكه به نظر ما در شرايط موجود اگر علما وارد تشكيال. شود داده و رقابتي مي
با اينكه مردم از آنها انتظار دارند، ولي آنها . توانند وظيفه خود را انجام دهند سياسي شوند، نمي

و مردم همه مشكالت را گردن . اند  آنند علما براي منصب وارد قدرت شده توانند و مردم فكر مي نمي
اما . آورند به انتقاد از مردم روي ميتوانند از پيش ببرند و  در نتيجه علما آاري نمي. اندازند علما مي

نيروي سياسي و مردمي باشند و به مردم پيشنهاد و آمك دهند ولي اگر وزير و . بايد در صحنه باشند
  .توانند آاري از پيش ببرند الوزرا شوند نمي رئيس

  تواند مفيد باشد؟ يعني روحاني در جايگاه سياسي نمي• 
توانند افرادي را تربيت آنند، و به داخل  ارد منصب شوند ولي ميعلما نبايد و. البته در عراق. بله

 عالم بايد  افرادي آه با فرهنگ و متعهد باشند و علما از دور آنها را هدايت آنند. حكومت بفرستند
  .فعاليت سياسي داشته باشد و طرفداران خود را جلو بفرستد

  جلس اعال در حال حاضر چگونه است؟درباره رياست فعلي مجلس اعال چه نظري داريد؟ وضع م• 
بينيد آه در همه جا تشكيالت دارد ولي همه فقط  اگر در عراق جويا شويد، مي. خيلي محدود است

اي ندارد و بسيار محدود است،   ولي به لحاظ مردمي مجلس اعال زمينه. آارمند اين تشكيالت هستند
  .تواند از پيش ببرد مجلس اعال آاري اجرايي نمي

  آنيد علت اين ناآارايي دور بودن آنان از مردم است؟  ميفكر• 
اي  خود شخص زمينه. تأثر مردم از شهادت آقاي حكيم به معني اين نيست آه مجلس طرفدار دارد

شود جمعيتي آه  ولي دليل نمي. دوم، شهادت ايشان به آن شكل، موجب تأثر مردم است.خاص دارد
آنيم آه  درست است آه نقد داريم ولي دعا مي. اعال باشندبراي تشييع جنازه آمدند طرفدار مجلس 

آنفرانس بغداد براي . اعتراض ما اين است آه نبايد يك نفر آارها را به نام خود تمام آند. موفق شوند
يكي از سران آنفرانس . بود شد، معتبر مي تشكيل دولت موقت اگر به تولد احزاب مختلف منجر مي

حقوق همه افراد عراقي را در . من نظرات خود را دادم ولي نرفتم. جويا شدتماس گرفت و شرآت من را 
  .چه شيعه چه غير شيعه تا زمينه انتخابات مردمي فراهم شود. نظر گرفتيم

  .آيد رسد نگاه مردمي و عاري از تندروي شما به مذاق رهبران فعلي عراق خوش نمي به نظر مي• 
 اين آه افراد قصد دارند خود را در صحنه حاضر ساخته و ديگران ابتدا. ما در حال حاضر سه مشكل داريم

دار امور اجرايي شده و مقام به دست بياورند آه  خواهند خود عهده دوم، متأسفانه مي. را حذف آنند
سوم تابعيت و تأثيرپذيري از . هاست اين مشكل مادر همه مشكل. آنند  با مشكلي برخورد مي

آنم و مشكل آنها به اول و دوم  وحانيت حاضر در صحنه صحبت ميمن درباره ر. ها است خارجي
  .گردد و البته ديگر افراد برمي
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  .اآثر مردم عراق شيعه هستند. وظيفه روحانيت در عراق خيلي مهم است• 
دانند و به اين عنوان طبيعي است آه مردم را به قبول نظام اسالمي  مردم بنده را عالم ديني مي. بله

توانيم طرح  آنيم ولي نمي مردم را هدايت و توجيه مي. آنيم م و در اين راه تبليغ ميآني  دعوت مي
چه در نظام اسالمي و چه . شود اسالم با مشكل مواجه مي. توانيم نمي. خود را به مردم تحميل آنيم

اده زمينه آه آم.  پيغمبر اسالم از ابتدا قانون نگذاشتند آه شرب خمر حرام است  در جزئيات مختلف،
در ديگر مسايل چون حجاب هم همين طور . به تدريج قايل شدند. شد، گفتند باي نحو حرام است

ما . گويند دست سارق قطع شود ولي در دوران قحطي اين حكم جايز نيست درست است مي. است
  .آنيم آنيم تا مردم به تدريج بپذيرند ولي تحميل نمي آنيم و تبليغ مي  دعوت مي

  توان دموآراسي را با حكومت اسالمي تلفيق آرد؟ پس معتقديد مي• 
شرع . اگر آب را هدر داد و ديگر آب در اختيار نداشت، بايد تيمم آند. ببينيد مسلمان بايد وضو بگيرد

توانند حكومت صددرصد  حكومت دموآراسي در اين شرايط آه مردم عراق نمي. گويد اسالم چنين مي
گويد آه مسايل را رها آنيد و نه  اسالم نه مي. م اجرا شوداسالمي ايجاد آنند، بايد توسط مرد

درست است آه . دموآراسي در حال حاضر در نظر ما حكم تيمم را دارد. گويد آه تحميل آنيد  مي
يا . اند و يا اشخاص قدرتمندي براي تطبيق با اسالم وجود ندارد مردم از اسالم و مباني اسالم دور شده

آنند و يا ما افرادي حاذق براي تطبيق حكومت اسالمي و   قبول نميمردم قوانين اسالمي را
با اين حال ما به . دموآراسي با نظام فقهي هم نقاط مشترك دارد و هم نقاط افتراق. دموآراسي نداريم

 درصد 50چون براي اسالم احترام قايل است، اگر من نتوانستم . حكومت دموآراسي معتقد هستيم
  .ام  درصد را از دست داده50درصد اصرار آنم، حتي 100لي بر تأثير داشته باشم و

  چرا؟• 
گاه آن مردم  يك آشور اسالمي واقعي قاعدتا آشوري مستقل است آه به خارج تكيه ندارد و تكيه

بر محبوبيت مردمي استوار است و اگر تحميل آنيم، . به پليس و نيروي نظامي هم متكي نيست. است
  .آنيمتوانيم آن را حفظ  نمي

  رسد؟ آيا تشكيالت مقتدي صدر در عراق به جايي مي• 
حرآت آنها مردمي . تشكيالت مقتدي صدر تشكيالت بزرگ و موثري است آه دنباله رو شهيد صدر است

بحث غيرمردمي بودن آنان از شوراي حكام انتقالي مطرح شده . و داخلي است و بنياد مردمي دارد
ولي .  غيرشرعي داشت آه مردمي نبود و برمر آن را علم آردچرا آه دولت انتقالي تولدي. است

  .هاي اسالمي و عرب مقبوليت دارد تشكيالت صدري در دولت
  .پس اعالم تشكل موازي صدر با موضع مردمي همراه است• 
چنين ارتباطي بين . االن حرآتي در عراق هست آه دوست دارد مردمي باشد و تابع بيگانه نباشد. بله

  . و مردم عراق وجود داردمقتدي صدر
  دانيد؟ شما خود را به آدام يك از تشكيالت فعلي نزديك مي• 

توانيم آاري خارج از مباني آشور  ما عراقي و مردمي هستيم و در مدرسه اهل بيت هستيم ولي نمي
 آشور ما سني، شيعه، مسيحي، عرب و آرد دارد آه بايد مثل خانواده زندگي. و مردم خود انجام دهيم

من بخشي از تشكيالت فعلي نيستم ولي مجلس اعال از لحاظ . روابط خوبي با همه داريم. آنيم
ولي به لحاظ روابط قلبي . رسميت با ما سنخيتي ندارد و هيچ هماهنگي و برنامه آاري با آنها ندارم

  .گذارند افراد اين تشكيالت، همه با هم خوب هستند وبه من احترام مي
  مرحوم حكيم، عاليق نزديكتري با مجلس اعال نداريد؟به عنوان داماد • 

روابط خانوادگي فارغ از روابط آاري و سياسي است و من به خاطر مسايل خانوادگي حاضر نيستم وارد 
  .اي آه اعتقاد ندارم، بشوم برنامه

ه شده اي براي آنها داريد؟ گفت  ميليون نفر قبايل شيعه عراق چه برنامه15به عنوان رهبر معنوي • 
هاي آمريكايي واگذار شده  هاي بازسازي به شرآت تمام پروژه. يهوديان مشغول خريد زمين هستند

  اي داريد؟ شما براي مردم خود چه برنامه. است
بايد مستقل باشند و اصرار بر . ولي مردم ما بايد اختالف عملي را آنار بگذارند و متحد شوند. بله

بايد حكومت انتقالي را به لحاظ شرعي تحريم آنند ولي . باشندحكومت مردمي و انتخاباتي داشته 
ما بايد تظاهرات آرده و اعالم آنيم آه با . آنيم در حال حاضر از درگيري نظامي بپرهيزند توصيه مي

خرند  ها آه زمين مي در خصوص يهودي. بايد حكومت مردمي را مطالبه آنند. اشغال بيگانه مخالفيم
هاي آمريكايي و  آار و همكاري با شرآت«:  استفتاء آردند و من فتوا دادم آهبايد بگويم آه از من

  .فتوا دادم و در عراق منتشر شد» .يهودي جايز نيست و فروش زمين و خانه هم با آنها جايز نيست
رسد   ولي مردم عراق در حال حاضر با بدبختي و فقر و ناامني دست به گريبان هستند آه به نظر مي• 

  .هاي شما را اجرا آنند  توصيهنتوانند
برخي تشكيالت عراقي به خود اشغالگران وابسته است . خوب مردم قدرت مقابله با اشغالگران را ندارند

حاال . اند ها را از بين نبرده ها هم بعثي آمريكايي. و با آمريكا همكاري دارند تا مقاومت مردم را بشكنند
ها   آمريكايي. گردانند ها را برمي ر آنها تنگ شد، بعضيهر وقت عرصه ب. الزم نيست صدام بيايد

ها را از بين نبردند تا اول تهديدي براي مردم باشند و دوم بتوانند عمليات تروريستي خود را پيش  بعثي
آنند تا بقاي خود را تضمين آنند و  سوم، براي مختل آردن وضعيت امنيتي از آنها استفاده مي. ببرند

  .انندبيشتر در عراق بم
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان14: روزنامه های تهران
  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14 چهار شنبه –بي بي سي 

 آبان نوشته بيست و چهارمين سالگرد تسخير سفارت آمريکا در تهران ١٣شرق درگزارشی از مراسم 
 رهبران جنبش دانشجويان پيرو خط امام روز گذشته در حالی برگزار شد که هيچ کدام از

  .در اين مراسم حضور نداشتند) تسخيرکنندگان سفارت آمريکا(
، عباس عبدی بازداشت است، محسن ميردامادی رئيس کميسيون امنيت ملی شرقبه نوشته 

مجلس ترجيح داد در مراسمی که سخنران آن از جناح ديگر است شرکت نکند، ابراهيم اصغرزاده 
حزب همبستگی و محمدرضا بهزاديان رئيس اتاق بازرگانی تهران نيز در مراسم حضور نداشتند دبيرکل 

همچنان که معصومه ابتکار، حبيب اهللا بيطرف و تعدادی از ديگر رهبران سابق جنبش دانشجويی شرکت 
  .در جلسات سياسی و دولتی را به اين کار ترجيح دادند

رت آمريکا از شرکت در آن خودداری کردند همان است که مراسمی که دانشجويان اشغال کننده سفا
 خبر آن را در باالی صفحه او ل خود آورده و از زبان ناطق نوری که سخنران آن بوده نوشته است رسالت

  .انقالب دوم مانع از سلطه مجدد آمريکا بر ايران شد
و گروگان گيری آمريکائيان انقالب دوم عنوان است که بنيان گذار جمهوری اسالمی به اشغال سفارت 

  .داده بود
همزمان با سفر گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران روزنامه های تهران گزارش داده اند که 
آمبئی ليگابو تنها درباره آزادی بيان و مطيوعات تحقيق خواهد کرد و با افرادی در اين زمينه فعاليت دارند 

  .مالقات خواهد کرد
 جواد الريجانی با بيان اينكه مالقات اعضای هيات سازمان ملل با زندانيان از ايرانزنامه به نوشته رو

وزارت خارجه و مسئوالن اجرايی آشور، مسئول تنظيم مالقات ها : جانب ما اشكالی ندارد، گفت
  .هستند

 کشور ما بيش معاون بين المللی قوه قضاييه گفته است اينها آزادند با هر کس صحبت کنند؛ انتقادات در
از آنکه از زبان زندانيان باشد از زبان کسانی که بيرون هستند مطرح می شود و من فکر می کنم همين 

امکان مطرح شدن انتقادات اگر چه گاهی تلخ و خالف واقع است، برای آينده کشور خوب است و 
  .تضمين دموکراسی در کشور ما خواهد بود

ا متهم کرده است که با جنجال بر سر پرونده زهرا کاظمی و آزادی  در مقاله ای اصالح طلبان رکيهان
  .بيان سعی می کنند در آستانه انتخابات نظر مردم را متوجه خود کنند

 اين ها فرشته نجات مشارکتی ها نمی شود، چنانکه کيهانبه نوشته محمد ايمانی در سرمقاله 
  .  در کالبد نيمه جان جبهه اصالحات بدوانندماجرای لوايح دوگانه يا پروتکل الحاقی نتوانست رمقی

 در گزارشی از مجلس نوشته بر اساس اليحه تصويب شده کارکنان نيروهای مسلح از عضويت انتخاب
در سازمان ها، احزاب، جمعيت های سياسی و همچنين مداخله، شرکت يا فعاليت در دسته بندی ها 

  .ده اندو مناقشه های سياسی و تبليغات انتخاباتی منع ش
براساس ماده ای که در مجلس به تصويب رسيده هر فرد نظامی که با استفاده از تجهيزات نظامی 
برنامه براندازانه به مفهوم تغيير و نابودی اساس نظام جمهوری اسالمی ايران طراحی يا بدان اقدام 

جازات اعدام محکوم می کرده و به اين منظور جمعيتی با بيش از سه نفر تشکيل دهد يا اداره کند به م
  . شود

 در صدی و دلسرد کردن ١۵ در مقاله ای نوشته اگر محافظه کاران بر اين باورند که با اقليت ياس نو
اکثريت مردم می توانند حکومت کنند بايد پاسخ دهند که در آن صورت آيا بيش تر شهروندان به خصوص 

مع خارجی ها را برای دخالت در امور داخلی جوانان به خارج متوجه نخواهند شد و آيا اين شيوه ط
  .افزايش نمی دهد

 تاکيد کرده که دعوت زبانی از مردم برای شرکت در انتخابات صادقانه ياس نومصطفی تاج زاده در مقاله 
ارزيابی نمی شود و اگر تعييرات اساسی در جهت تمکين از رای مردم صورت نگيرد و انتخاباتی عادالنه 

  .ر پرشور مردم در صندوق های رای دور از انتظار خواهد بودبرپا نشود، حصو
 در مقاله ای نوشته ارزش های دينی و اخالقی مورد تاکيد حکومت به شدت آسيب ديده و رسالت

بحران سنگينی با غلبه بی اعتمادی و سوء ظن به مردم پديد آمده که از اولين خصلت هائی است که 
  .دبا بحران اجتماعی بروز خواهد کر

امير محبيان اظهار نظر کرده که ضربه های اساسی به اعتماد مردم وارد آمده که بعيد نيست خبران 
  .خسارت های فعلی هم دشوار باشد و نتوان اعتماد عمومی را بازسازی کرد

عضوی از خانواده آيت اهللا حکيم که گفته است مجلس » فاضل المالکی« مصاحبه ای دارد با شرق
ابتدای مبنای درستی نداشت و حاال هم به نفع هيچ گروه سياسی نيست که از جانب اعالی عراق از 

  .مردم عراق متهم به داشتن رابطه با ايران شود
 گفته است در طرح شرقفاضل المالکی که در قم به تدريس فقه به طالب عراقی مشغول است به 

اين تابعيت به ضرر ايران و .هستيمجهانی و سياسی و تبليغاتی نبايد مطرح شود که ما تابع ايران 
آمريکا و همدستانش اگر بدانند کشوری خاص در عراق نقش دارد، حمله می کنند و از بين می . ماست
  .برند
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 اين تصور محافظه کاران را که آمريکا در عراق با صحنه ای مانند شرقاحمد زيدآبادی در مقاله ای در 
فته رد کرده و نوشته ميزان تلفات آمريکايی ها در عراق که روزانه ويتنام روبرو شده و در باتالق آن فرو ر

  . به يک نفر هم نمی رسد، قابل قياس با تلفات ارتش آنها در ويتنام نيست
 سال طول می ٢٠٠ ماه گذشته در عراق پيش رود، ۶ اضافه کرده اگر اوضاع به روال  شرقنويسنده

با اين همه، ! ربانيان آمريکا در جنگ ويتنام برسدکشد تا شمار قربانيان جنگ در عراق به سطح ق
آمريکائيان با همين ميزان از تلفات هم مسئله دار شده اند و تالش می کنند نظاميان خود را از کوچه و 

 .خيابان به پادگان ها ببرند و يا به کل از عراق خارج کنند
  

  گوناگون
  

   به روايت عباس عبدي58آبان 13
  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14چهار شنبه 

 آبان خود به مناسبت سالگرد تسخير سفارت آمريکا در 13در شماره روز سه شنبه » ياس نو«روزنامه 
تهران و سالگرد بازداشت عباس عبدي اقدام به انتشار مصاحبه منتشر نشده از وي نموده است که در 

  : پي مي آيد
   شكل گرفت؟ هسته مرآزي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام چگونه

در دوران قبل از انقالب دانشجويان سياسي و فعال به دو گروه آلي مذهبي و غيرمذهبي تقسيم 
هاي فدايي، حزب توده  هاي سياسي بيرون مثل چريك ه هاي غيرمذهبي عمدتًا به گرو شدند؛ گروه مي
د نداشت، بيشتر هاي مذهبي به دليل اينكه احزاب سياسي عين آنها وجو گروه. وابسته بودند... و

خلق ارتباط  ها با سازمان مجاهدين بعضي. آردند البته ارتباطات بيروني داشتند خودشان فعاليت مي
ها داشتند و قدرت  باال را در دانشگاه  دست52-53دانشجويان مذهبي از سال . داشتند و بعضي ديگر نه

نشكده فني دانشگاه تهران، سه دانشگاه مهم آن زمان، دا. ها دست آنها بود اصلي در دانشگاه
تكنيك و دانشگاه صنعتي شريف بودند، اين سه دانشگاه مرآزيت فعاليت سياسي دانشجوها بودند  پلي
اي  هاي انجمن اسالمي آن موقع، انجمن مسجد در واقع، چون آن موقع تشكيالت شناخته شده و بچه

  .  داشتند عاليتها ف به منزله تشكيالت علني و رسمي وجود نداشت، در اين مكان
هاي  و بقيه انجمن-آه اسمشان، سازمان دانشجويان مسلمان بود-ها بعد از انقالب، مجموعه اين بچه

بعدًا هم دانشگاه شهيد بهشتي فعلي و ملي سابق هم به . اسالمي، دفتر تحكيم را تشكيل دادند
 از انقالب هم همچنان فعال اين هسته مرآزي آنهاست آه قبل از انقالب هم بود و بعد. آنها اضافه شد

  . بود
  

  چه بود؟ ) دانشجويان مسلمان خط امام(مباني فكري، عقيدتي و سياسي آنها 
اين بحث آمي مفصل است من يك . دهم شما بايد شرايط آن موقع را بدانيد، من براي شما توضيح مي

  . و ديدشود به آنجا مراجعه آرد  مقاله نوشتم در نشريه بهار، اگر فرصتي باشد مي
البته آل . يعني سوسياليزم، برابري، در آل دنيا. فضاي آن موقع، به لحاظ اقتصادي آًال چپ حاآم بود

القاعده در ايران هم اين نگاه  علي. هاست ها و گروه گويم منظورم نگاه غالب روشنفكرها و نهضت آه مي
دليل ديگر اين بود . پذيرفت  تأثير ميغير از اينكه ايران هم از دنيا. داليل آن هم متعدد است. حاآم شد

داري وابسته به آمريكا  سرمايه  شبه آه به هر حال در ايران، رژيم شاه حاآم بود آه در واقع يك نوع نظام
  . ها بروند آرد آه به سمت آن ايده اين بيشتر مردم را تشويق مي. بود

توان نهضت  آه آن را اصطالحًا مي ميالدي در دنيا نهضتي وجود داشت 70 و 60از نظر فرهنگي دهه 
نوشته [ شريعتي]بينيد دآتر  اين آتاب بازگشت به خويشتن آه مي. بازگشت به خويشتن نام نهاد

دليلش اين بود آه در ايران . همچنين مضامين مشابه در آشورهاي ديگر مثل آفريقا هم وجود داشت
. تعددي به رضاخان رسيد و شكست خوردبه داليل م. اولين نهضت، نهضت مشروطه بود آه ليبرال بود

 مرداد و رفتارهاي حزب توده 28بعد از آن نهضت مارآسيستي بود آه آن هم آخر و عاقبتش در آودتاي 
البته اينها همه بالفاصله پشت سرهم اتفاق . گرايي بود بعد نهضت ملي. مشخص شد و شكست خورد
  . نيفتاد ولي عاقبتش اينگونه بود

بنابراين نهضت بازگشت به خويشتن در ايران به نهضت . مرداد جواب نداد28واقع در نهضت ملي هم در 
. بينيد اين نهضت بسيار قوي است به همين دليل است آه شما مي. بازگشت به اسالم تفسير شد

ها افتاد در صورتي آه تا قبل از آن دست   به بعد دانشگاه آًال به دست بچه مذهبي52-53مثًال از سال 
  . ها بود چپي

دهه انقالب يعني . ها بود  ميالدي، دهه انقالب70 و 60يك بعد روشي هم وجود داشت و آن اينكه دهه 
به . گرايش به انقالب باال بود... در حوزه انقالب، بعد از انقالب الجزاير انقالب چين، انقالب آوبا و-اينكه

آرد و  ريكا اين فرآيندها را تشديد ميهاي جهاني به ويژه آم گرايانه قدرت عالوه رفتارهاي سرآوب
توانم بگويم مباني  بنابراين مي. ها شد شكست آمريكا در قضيه ويتنام بسيار موجب تقويت اين گرايش
هاي  ها اينطور بودند و بچه بچه مذهبي. فكري عقيدتي و سياسي و رفتارهاي آنها از سه منبع فوق بود

ند ولي در راديكال بودن و انقالبي بودن آنها هيچ بحثي چپ و مارآسيست فقط در عقيده تفاوت داشت
هاي شاه به  در ايران هم چون اساسًا رژيم شاه يك رژيم آودتايي بود و به خاطر وابستگي. نيست

  . آند، جنبش راديكاليسم بسيار جذاب بود تر مي آمريكا و اينكه هر روز فضا را بسته
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شد، بايد  رچه توسعه اجتماعي و اقتصادي بيشتر ميآرد، ه مثًال شاه برخالف جريان آب شنا مي
 با پيشرفت قيمت نفت و توسعه 54شد ولي شاه در سال  توسعه سياسي همزمان با آن بيشتر مي

  .  اقتصادي احزاب را تعطيل آرد و گفت همه بايد عضو حزب رستاخيز شوند–اجتماعي 
آنيد ولي شاه خيلي  ن جا، خيلي تعجب مياگر امروز به شما اين حرف را بزنند آه به زور برويد فال

پذيرد،  هاي مرا نمي مثًال خيلي صريح پشت تلويزيون گفت هرآس سياست. صريح اين حرف را زد
به عبارتي آمريكا را هم . اين فضاها خودش مشوق و مقوم راديكاليسم بود. پاسپورتش را بگيرد و برود

رآار آوردند و از او حمايت آردند ولي در نهايت اين شاه ها ابتدا شاه را س آمريكايي. دنبال خودش آشاند
يكي از اسناد سفارت آمريكا موجود است آه سفير آمريكا در سال . بود آه آمريكا را دنبال خودش آشاند

ولي به او . رسد بست مي دهد، اين رژيم به بن نويسد آه اين راه ديگر جواب نمي  به آمريكا مي75
  . يزي نگويد و همين راه را بايد ادامه بدهددستور داده بودند آه چ

اين يك نوع بازي سياسي است آه سرنوشت شاه و آمريكا عمًال به هم گره خورد و وضعيت انقالب و 
  . مسائل بعد از آن به وجود آمد

  
  رهبري دانشجويان مسلمان با چه آسي بود؟ 

ي نظرات امام را قبول داشتند و اگر به يك مفهوم آل. فرماندهي و رهبري به معناي جديد وجود نداشت
. چون امام را قبول داشتند. آردند شد آه ايشان نظرخاصي دارد، حتمًا از ايشان تبعيت مي يقين پيدا مي

شوراهاي متعددي بود و بيشتر حالت . پنج نفر شورا بودند. ولي در درون خودشان شورايي بودند
ص و قطعي نبود و به عالوه خودشان هم به اجماع البته گاهي آه نظر امام مشخ. اي داشت مشاوره
  . دانستند ها را مقدم مي رسيدند، نظر آقاي موسوي خوئيني نمي

  
ريزي شده بود،  ريزي شده بود يا دفعي و خودجوش؟ اگر برنامه تسخير النه جاسوسي، حرآتي برنامه

  اين برنامه از آجا و از طرف چه آسي بود؟ 
به نظر من يك . ريزي شده با خودجوش تعارض ندارد  تعارض ندارد، برنامهببينيد اين دو مسأله با هم
اي بود آه مبتني بر يك حرآت خودجوش  ريزي شده حرآت برنامه. ريزي شده بود حرآت خودجوش برنامه

نبود . وقتي سفارت آمريكا اشغال شد، درست نيم ساعت بعد اطراف سفارت مملو از جمعيت بود. بود
. شنوند اصًال نيازي به سؤال آردن ندارند نوند و از آنارش بگذرند؛ به محض اينكه ميخبري آه مردم بش

ولي اين خودجوشي به اين معنا نيست آه . آنقدر آه اين مسأله برايشان بديهي و خودجوش است
  . ريزي نداشته است؛ برنامه دقيقي داشته و سرجاي خودش هم بوده است برنامه

  
توانم خواهش آنم اسامي آن  آرده است؛ مي گيري مي بوده آه تصميمشما اشاره آرديد شورايي 
  چهار يا پنج نفر را بگوييد؟ 

در . يك شورا، شوراي هماهنگي بود و يكي ديگر شوراي بازو و شوراهاي ديگر. آنجا چند شورا داشت
اطني از تكنيك، آقاي اصغرزاده از صنعتي شريف، آقاي ب شوراهاي هماهنگي آقاي ميردامادي از پلي

الهي آه حالت دبير شورا را  شهيد بهشتي، آقاي بيطرف از دانشكده فني دانشگاه تهران و آقاي سيف
  . داشت و از دانشگاه صنعتي شريف بود عضويت داشتند

  
  ها چه بود؟ آيا با هم ارتباط داشتند؟  در دوران تسخير عمده آارهاي دانشجويان و گروگان

ها مستقر شدند، مسائل و مشكالت زيادي پيش  ود، تا زماني آه گروگاندر ابتداي آار ارتباط قوي نب
با هم ممكن . آردند و دانشجويان محافظت خودشان را ها زندگي خودشان را مي ولي بعد گروگان. آمد

البته چون در اينجا حالت خصمانه . رابطه گروگان و گروگانگير. اين بحث روانشناسي است. بود گپ بزنند
ها هر لحظه در خطر مرگ هستند يا  ها آه گروگان چون برخالف همه گروگانگيري. د نداشتبينشان وجو

از نظر روانشناسي يك وضعيت خاصي بينشان به وجود . طرف مسلح است، اين قضيه اصًال اينگونه نبود
  . آمد

  
  شد؟  براي دلسرد شدن و تقويت بعد معنوي شخصيت دانشجويان چه آارهايي انجام مي

خوانند، آالس داشتند، هرآدام آار خاصي داشتند و در يك بخش آار  ان درسشان را ميدانشجوي
  . آوردند  اضافه نمي خيلي، وقت. آردند ورزش هم مي... ها، بخش اسناد و آردند مثل بخش گروگان مي

  
چون فشارها از همه طرف روي آنها زياد بوده هم از طرف . آردند آه دچار يأس فلسفي نشوند چه مي
  . هاي خارجي، هم از طرف برخي نيروهاي داخلي آه با آارشان موافق نبودند دولت

توانيد تصور  شما اصًال نمي. چون فشارهاي موافقش خيلي بيشتر بود. آن فشارها خيلي منفي نبود
. آنيد تان رخ بدهد، يك ساعت، يك روز، دو روز در آن شرآت مي شما االن مهمترين واقعه آه براي. آنيد
بايد توجه آنيد .  ساعته24. ها اطراف سفارت مملو از جمعيت بود تي قضيه سفارت پيش آمد ماهوق

  . ببينيد معناي اين آلمات چيست
  

  مثل قهرمان بودند، درسته؟ 

www.iran-archive.com 



ها مردم آنجا بودند در واقع  ماه. مردم از عمل آنها استقبال آردند و آمدند. دانشجويان قهرمان نبودند
ها هزار نفر  ده. خيابان بسته بود. هاي سياسي در خيابان طالقاني بودند همه گروه. هايد پارك مردم بود

شود گفت صدها شخصيت به آنجا  ها با پاي پياده آمدند، در همان يكي دو ماه اول مي از شهرستان
ظر بنابراين فشارهاي اين طرف هزاران برابر فشارهاي طرف مقابل بود و از اين ن. آمده، سخنراني آردند
  . مشكلي ايجاد نشد

  
  دستاوردهاي مثبت و منفي اين قضيه چه بود؟ 

چون . شود گفت آه دستاوردهاي يك واقعه مثبت بوده يا منفي در حوزه سياسي به راحتي نمي
شود بلكه از تداوم و چگونگي تداوم آن معلوم  دستاوردهاي يك اتفاق از شروعش نيست آه معلوم مي

  . شود مي
گذارند، فيلمي نيست آه از ابتدا  هايي آمده آه پايانش را برعهده تماشاگر مي  فيلماخيرًا من شنيدم

در حوزه سياست . توانيد شقوق مختلف را برايش در نظر بگيريد و انتخاب آنيد  مي. انتهايش معلوم باشد
  . افتد قطعًا به ضرر ماست تواند بگويد اتفاقي آه مي هيچ آس نمي. هم همين گونه است

توانيم رد  توانيم از هيچ اتفاقي دفاع آنيم و هيچ اتفاقي را نمي ين به اين معنا نيست آه ما نمياما ا
بلكه معناي روشن آن اين است آه ارزيابي نسبت به هر اتفاق را همان . نه اين طور نيست. آنيم

  . موقعي آه هست و با عرف جامعه زمان خودش بايد سنجيد
هاي اخير مشخص شده است آه امام بعد از فتح خرمشهر با  در سال. بزنممثًال بگذاريد برايتان مثالي 
آنيم ممكن است به راحتي بگوييم نظر امام درست بوده  االن آه ما نگاه مي. ادامه جنگ مخالف بودند

. چرا؟ براي اينكه تجربه عراق نشان داد. ولي من واقعًا نسبت به اين نظر اطمينان صددرصد ندارم. است
چنان آه بعد . شد ممكن بود چهار سال بعد دوباره همين جنگ و دعوا را راه بيندازد عراق صلح مياگر با 

  . از ما سراغ آويت رفت
 و چهار سال بعد عراق - با اطالعات امروز در مورد آن روز قضاوت نكنيم-شد خب اگر آن روز صلح مي

 آن روز اوضاع عراق خراب بود و ما .آرديم آه چرا صلح آرديم آرد، همه محكوم مي دوباره حمله مي
بنابراين، اعالم نظر آردن به اين سهولت . شد توانستيم برويم بصره را هم بگيريم، اين طور تصور مي مي

  . نيست
در مورد اشغال سفارت آمريكا هم، اين واقعه انسجام و بسيجي در جامعه ايجاد آرد آه معلوم نبود اگر 

ولي از طرف ديگر يك سري فشارهاي . آرديم ه وضعيتي پيدا مياين انسجام و بسيج نبود، ما چ
من . به نظر من تمام انواع و اقسامش را بايد در اين قضيه سنجيد. المللي هم به ايران وارد آرد بين

اي آه اين طور رخ  آنم واقعه بيش از اينكه به تبعات مثبت و منفي اين واقعه فكر آنم، بيشتر فكر مي
آيند اين واقعه، واقعه مهمي  پذيرند و دنبالش مي آند و مردم مي  از مردم را ارضا ميدهد و اين حد مي

  . است و طبيعي
مثًال شما ببينيد، تمام نيروهاي سياسي مخالف شاه آه قبل از انقالب در آنار هم جنگيده بودند 

واقعه آنقدر ولي اين .  بهمن شروع به جنگ با هم آردند و همديگر را آشتند22بالفاصله پس از 
آما اين آه تا قبل از آن با هم دشمن بودند و . برايشان طبيعي بود آه بعد از آن همه با هم اتحاد آردند
ولي درباره اين موضوع آنقدر اتفاق نظر . همديگر را آشته بودند، در آردستان، در گنبد و ديگر جاها

اين است آه مردم آامًال يك طلب آلي نكته ديگري آه وجود دارد . داشتند آه همه با هم متحد شدند
  . از آمريكا داشتند آه در اين قضيه به نوعي طلب خود را گرفتند

  
  

  . در مورد قرارداد الجزاير توضيح بدهيد
شود  ايم به راحتي هر چيزي آه انجام مي در مورد اين قرارداد من همين قدر بگويم آه ما عادت آرده

.. آسي هم نيست بيايد بگويد چطور.  هم خيلي خراب آرديمما. بگوييم طرفمان خيلي دقيق است
هاي  هاي ايران آه در آمريكا بود همه را بر اساس دادخواست ببينيد قبل از اشغال سفارت آمريكا، پول

  . گرفتند آردند و مي ها بلوآه مي آمريكايي
 26تباه نكنم يك قرارداد يك بار دآتر يزدي آه وزير امور خارجه بود با سايروس ونس صحبت آرد، اگر اش

هاي ما مستقًال اين آار را  دادگاه. اصًال فايده ندارد: سايروس ونس گفت. ميليون دالري نيروي دريايي بود
آشيديم آه اين هم به  هايمان را از آمريكا بيرون مي بنابراين مگر اينكه بگوييم پول. دهند انجام مي

ها را  بنابراين آنها پول. آنند به چه نحوي رفتار ميشما همين امروز ببينيد . راحتي ميسر نيست
. دادند آردند و آار خودشان را انجام مي ها را تنظيم مي آنها انواع و اقسام شكايت. آشيدند بيرون مي

اوًال ديگر هيچ دادگاه آمريكايي حق . آاري آه قرارداد الجزاير آرد اين بود آه اين مسائل را در قالبي آورد
در آنجا هم . ماند  آبان رسيدگي آند فقط دادگاه الهه باقي مي13هاي مربوط به قبل از  كايتندارد به ش

اي آه  ببينيد سلطه. برآيند خاص خودش را هم دارد. نشينند سه داور بيطرف و سه داور از هر طرف مي
حتي از اين طور نيست آه آشوري بتواند به را. آمريكا امروز دارد، در آن زمان هم آمابيش داشت

بنابراين به نظرم قرارداد . ها شوخي است اين حرف. دهيم بگويند نه، نمي. تعهداتش شانه خالي آند
اين اشكاالت هم بيشتر . اما يكي دو اشكال در اين قرارداد وجود دارد. الجزاير از اين نظر قابل دفاع است

الملل  حقوق بين. ي باال نيستالملل در ايران خيل شد آه سطح تكنيكي حقوق بين از اينجا ناشي مي
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آنها هستند آه روابط . الملل، حقوق انحصاري آمريكا و غرب است در واقع حقوق بين. آند فرق مي
  . ما فوقش در آنجا چيزي ياد بگيريم. دهند الملل را شكل مي بين

هيچ آس با آردند آه  ها اگر توجه داشتند بايد قيد مي يك نكته مسأله تابعيت مضاعف است آه ايراني
. ولي اين آار نشد. حتي تابعيت مضاعف را هم نپذيرند. تابعيت ايراني حق شكايت عليه ايران را ندارد

 -ولي فراموش نكنيد. هايي آه از قديم در آمريكا بودند، عليه ما شكايت آردند اي از ايراني بنابراين عده
ير آارتر دو بار از اختيارات ويژه خود استفاده  آه در قرارداد الجزا-البته شما شايد اين موضوع را ندانيد

تواند حقوق مردم آمريكا را به نام دفاع  مثًال مي. جمهور آمريكا اختيارات ويژه دارد دانيد آه رئيس مي. آرد
آارتر دو جا از اين قضيه استفاده آرد و حقوق مردم آمريكا را به نام . از ملت و آل آشور ناديده بگيرد

  . ت آمريكا در اين قضيه ناديده گرفتدفاع از حاآمي
دوم اينكه در خصوص . يكي اينكه مردم آمريكا حق مراجعه به دادگاه آمريكايي عليه ايران را ندارند

اين دو آار را انجام داد در حالي آه بسيار برايش .  آبان به بعد اصًال حق شكايت ندارند13مسائل 
داد الجزاير را بايد اين طور نقد آرد آه آن موقعي آه اين توان گفت آه قرار در مجموع مي. سنگين بود

ولي در مجموع . پذير باشد توانست امكان قرارداد بسته شد، چگونه بود و در آن موقع چه چيز ديگري مي
اين وضع قبل از اشغال هم بود، در آن زمان هم . آنم آنها قدرت برتر و سلطه را در اختيار داشتند فكر مي

  . آشيدند چه رسد به بعد اشغال اال ميها را ب پول
  

  علت استعفاي مهندس بازرگان چه بود؟ آيا به موضوع تسخير مربوط بود؟ 
  . ربطي به اين قضيه ندارد. اند خودشان چند مرتبه گفته. آن موقع بخوانيد» آيهان«برويد در 

  
  واآنش احزاب نسبت به تسخير النه جاسوسي چگونه بود؟ 

هاي سياسي  ثنا، همه حمايت آردند، به غير از چند گروه آوچك چند نفره، همه جريانتقريبًا، بدون است
  . آردند در محل حاضر شده و حمايت مي

  
  ماجراي طبس در ماجراي تسخير النه جاسوسي چه تأثيري گذاشت؟ 

 آن را آمي به عقب انداخت و همچنين باعث شد آه. ها نداشت ماجراي طبس تأثيري در آزادي گروگان
  . ها در آل آشور پخش شوند و ماجرا به همه جا سرايت آند گروگان

ها در اطراف  ها به شهرستان بعد از انتقال گروگان. در ابتدا، فقط اطراف سفارت در تهران شلوغ بود
  . هاي محل استقرار آنها هم، ازدحام جمعيت بود ساختمان

  
  واآنش آشورهاي جهان نسبت به قضيه تسخير چگونه بود؟ 

  . به طور اصولي، طبيعي است آه بسياري از آشورها با اين قضيه مخالفت آنند
  

  همه آشورها مخالفت آردند؟ 
مثل . بيشتر مردم آشورهاي دنيا حمايت آردند. نه همه آشورها؛ برخي آشورها سكوت آردند

  . اتفاقاتي آه در پاآستان و عربستان در حمايت از اين واقعه افتاد
  

  ه ايران ربطي به گروگانگيري دارد؟ آيا حمله عراق ب
  . نه، حمله عراق به ايران ربطي به گروگانگيري ندارد

  
  آيا قطع رابطه آمريكا با ايران و تضعيف ايران تحت فشارهاي جهاني عاملي براي حمله عراق نبود؟ 

. د استيكي از اسناد آمريكا در سفارتشان موجو. اي آه به خاطر اشغال سفارت بود، نه قطع رابطه
عراق اين ارتش را فقط براي حمله به ايران طراحي «تحليلشان از آرايش نظامي عراق اين است آه 

  » .دهد نه براي حمله به اسرائيل؛ دير يا زود عراق اين آار را انجام مي. آند مي
  

  الملل چگونه بود؟  پس از اين بحران نقش ايران در جامعه بين
الملل داشتيم يك نقش  قبل از اين بحران هم نقشي آه در جامعه بينما . ربطي به اين بحران ندارد

  . در آل، اين قضيه، تفكر راديكال انقالبي را تشديد آرد. ربطي به اين مسائل ندارد. راديكال ـ انقالبي بود
  

  قطع رابطه آمريكا از نظر اقتصادي چه تأثيري داشت؟ 
اي آه اينجا وجود دارد اين است آه ما با  ا يك نكتهام. ها تأثير منفي داشت  ترديدي نيست آه تحريم

خواستند با ايران ارتباط داشته  گوييد آنها مي اينكه شما مي. رسيديم آمريكا دير يا زود به اين مرحله مي
  . خواستند با ما ارتباط داشته باشند نه از منظر ما آنها از منظر خودشان مي. باشند

  
  خواستند داشته باشند؟  ولي رابطه استعماري هم آه نمي

آنها در هرحال دنبال زاويه ديد و مسائل خودشان بودند؛ ما دير يا زود با آمريكا . نه، قضيه اينطوري نيست
مثًال شما ببينيد درسته آه گروگانگيري روي روابط ما تأثير داشته است ولي ما ديگر . شد دعوايمان مي

خب اگر بخواهيد گروگانگيري را بگوييد، . آند ي آاري نميول. هاست با آمريكا مسأله حادي نداريم سال
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هاي صهيونيستي بسيار قوي  در آنجا البي. آمدند ولي آنها گامي پيش نمي. آنها هم آودتا آردند
  . هستند

  
داد، ايران امروز موقعيت بهتري  توان گفت اگر آن واقعه روي نمي گذرد مي  سال از واقعه مي21حال آه 
  داشت؟ 
افتاد، االن ايران  توانم بگويم اگر آن اتفاق نمي من اصًال نمي.  من اين مسأله اصًال درست نيستبه نظر

توجهي نكنيد آه آن قضيه باعث انسجام  شما به اين نكته بي. در چه موقعيتي بود آه بهتر باشد يا بدتر
هاي  بحران. ا مشكل داشتيمقبل از آن واقعه ما در همه ج. ها را نگاه آنيد  برويد روزنامه. اجتماعي شد

  ... مرزي در آردستان، خوزستان و
گيري ايران هم انسجام عمومي به وجود  بعد از اشغال سفارت شايد بتوان گفت در چيزي به نام شكل

ها معتقدند اگر آن اتفاق  بعضي. آمد و حكومت مرآزي توانست از پس همه اين مسائل به راحتي برآيد
. شد آمد آه شايد باعث اضمحالل و فروپاشي مي ل جوان آن روز به وجود ميافتاد بحراني در نس نمي

دادن آن واقعه و آن همه استقبال و دفاعي آه از آن شد آثار  روي. آن طرف قضيه را هم بايد در نظر گرفت
ق بنابراين، چه بسا، ممكن بود اگر آن اتفا. توان ناديده گرفت رواني بسيار زيادي داشته آه اصًال نمي

ناهماهنگي و خيلي چيزهاي ديگر . شديم افتاد، در حوزه روابط داخلي به اضمحالل آشيده مي نمي
بنابراين، در حوزه . ممكن بود اتفاق بيفتد و ممكن بود چيزي به شكل ايران فعلي وجود نداشته باشد

  . سياسي اين نكته وجود دارد آه ما هيچگاه خير مطلق نداريم
زنم، فرض آنيد آسي  مثال مي. شود مراحل بعدي آن اتفاق چگونه برخورد ميبايد هميشه ديد آه با 

شود شما  حمله مي توانند استفاده آنند و تبديل به ضد فرستد ولي نمي  روي دروازه مي پاس خوبي
اي هم رخ  داد، ضد حمله معلوم است اگر اين پاس را نمي. توانيد بگوييد چرا اين پاس را داده است نمي
آه اصل . شما بايد بين اينها فرق بگذاريد. افتد برداري نشود، اين اتفاق مي ه وقتي خوب بهر. داد نمي

ناپذير بوده يا نبوده يا برخوردهاي  اصًال خوب و بديش هيچ، اجتناب. قضيه خوب بوده يا خوب نبوده است
  . هاي خاص خودش را دارد اينها پيچيدگي... بعدي چگونه بوده است؟ و
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