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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  آنفرانس زنان فوروم اجتماعي اروپا
   نقل از سايت فوروم اجتماعي ايران-2003 نوامبر 12 - بوبيني-گزارش از ناهيد جعفرپور 

در .  در سه شهر حومه پاريس برگـزار گرديـد         2003 نوامبر   12وم اجتماعي اروپا در تاريخ      آنقرانس زنان فور  
در ايـن گردهمـائي عظـيم در ابتـدا بعـد از خـوش             .  نفر شرآت نموده بودنـد     2500منطقه بوبني نزديك به     

  :صورت زير اعالم گرديده آمدگوئي به تمامي شرآت آنندگان گروه هاي آاري ب
  وپا زنان مهاجر در ار-1
  آار و زنان-2
  خشونت بر زنان -3
 )سقط جنين(  حق بر بدن-4
 خواهيم  چه اروپائي مي-5
  زنان و جنگ-6
  

 در اين گروه آاري آـه نزديـك         .دآر گروه آاري زن و خشونت شرآت        در گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران      
  :  تقسيم بندي گرديد  نفر شرآت نموده بودند در ابتدا خشونت به زنان در سه بخش مجزا400به 

   خشونت خانگي -1
   زن و جنسيت -2
     فحشا-3

 اقتـصادي و    ،ين  قربانيـان خـشونت هـاي اجتمـاعي         سپس عنوان گرديد آه بسياري از زنان اروپـا همچنـ          
زنـد   خشونت در ازدواج و تجاوزات جنسي آه هر روزه زنان بسياري را آسيب مـي   . باشند خانوادگي مي 

. بايد سرنوشت خـويش را در دسـت گيرنـد          زنان خود مي  . يابند   وپائي گسترش مي  روز بروز در جوامع ار    
ما مبارزه خواهيم نمود تا قوانين اجتماعي و انـساني وضـع گـردد آـه بتوانـد زنـان اروپـا را در مقابـل ايـن                            

فحـشا و خـشونت هـاي ديگـر اجتمـاعي خـانوادگي جوانـان را احاطـه نمـوده                    . آسيب ها حفاظت بخشد   
لوريت از بلغارستان و در     ،   سلويا از اسپانيا   ،رزا از اطريش  صربستان،  ن خاطر خانم ناراجا از      ه همي ب. است

رش آامل اين گروه آـاري بعـدا        گزا. ( آخر سونيا از فرانسه در بخش هاي مختلف مقاالتي را ارائه نمودند           
  . خواهد رسيد عالقمندان به اطالعبه طور آامل

آه آنفرانس عمومي بود گزارش تك تك گروه هاي آاري به اطالع در بخش دوم آنفرانس در شهر بوبني   
شرآت آنندگان رسيد و در اخر مانيفست زنان فوروم اجتماعي اروپا خوانده شد و شـرآت آننـدگان آـه                    

 از طـرف    .م به ايـراد سـخنراني پرداختنـد        هر آدا  ندمتشكل از زناني از آشور هاي مختلف اروپا و دنيا بود          
 آه در روز شدزنان مهاجر ايراني سخنراني ن در دو نوبت در باره وضعيت زنان ايران و    فوروم اجتماعي ايرا  
  . درج خواهد شديت فوروم اجتماعي ايران ن بر روي ساآهاي آينده گزارش 
بوبني به تظاهرات پرداختـه و بـا شـكوه و عظمتـي             زنان در    نفر از محل آنفرانس      4500در پايان نزديك به     

  . ستگي خود را با تمام زنان اروپا و جهان اعالم نمودندغير قابل توصيف همب
  

  در پاريس) European Social Forum(برگزاري مجمع اجتماعي اروپا 
  2003 نوامبر 13 –1382 آبان 22پنج شنبه :   ترجمه بهمن دارالشفايي- روزنامه شرق-گاردين: منبع

ا براي برگزاري مجمع اجتماعي اروپا سه هزار نيروي داوطلب روز سه شنبه آخرين اقدامات الزم ر
)European Social Forum (اجالسي مخالف جهاني شدن آه سعي مي آند . در پاريس انجام دادند

سوفي يكي از سازمان دهندگان اين مجمع در .انديشه هاي سياسي و اجتماعي نويني را ارائه دهد
ما نيروي آافي براي نيروهاي . ريمما مترجم آم دا. اوضاع وحشتناك است«: شمال پاريس مي گويد

پذيرش مهمان ها نداريم و نمي دانيم اگر تخت ها آم بيايد، چه آار بايد بكنيم؟ براي همه ما اين اوضاع 
 گروه از 1500 هزار نفر از 60انتظار مي رود آه حدود ».خيلي وحشتناك و در عين حال هيجان انگيز است

اين اجالس در پي اجالس مشابهي آه سال گذشته در . ند آشور مختلف در اين اجالس شرآت آن100
 نوامبر ادامه 15در پاريس آغاز شده و تا روز شنبه ) ديروز(فلورانس ايتاليا برگزار شد، از روز چهارشنبه 

اروپايي آه به گفته . است» يك اروپاي جديد«هدف اين اجالس بحث درباره ايجاد . خواهد داشت
اروپايي در جهت مردم، «، »اروپايي در جهت نئوليبراليسم« به جاي سازمان دهندگان اين مجمع،

 سمينار با موضوعات 250 آنفرانس و 55در طول اين اجالس، . خواهد بود»  دموآراسي و شهروندان
عليه متمرآز شدن «تا » مخالفت با جهاني شدن، بوته آزمايش انترناسيوناليسم نوين«مختلفي از 

برگزار خواهد شد و در پايان شرآت آنندگان به سوي مرآز پاريس » عاترسانه ها و شئي شدن اطال
  .راهپيمايي خواهند آرد
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مهمانان اين اجالس آه با آوله پشتي و آيسه خواب و لپ تاپ هايشان از روز سه شنبه وارد پاريس  

ضد نمايندگاني از گروه هاي . شده اند، در سالن هاي ورزشي و خانه هاي هواداران مي خوابند
سرمايه داري، آمونيست ها، اتحاديه هاي آارگري، سوسياليست ها، مدافعان حفظ محيط زيست، 
آنارشيست ها،سبزها، فعاالن حقوق بشر، فيلمسازها، آشاورزها، روزنامه نگارها، طرفداران حقوق 

زاري پير خلفا يكي از اعضاي آميته برگ.زنان و روشنفكران فرانسوي در اين مجمع شرآت خواهند آرد
اول،  اين جا فضايي است براي بحث و تبادل نظر «: مي گويد آه اين اجالس سه هدف عمده دارد

مردمي آه فرهنگ، تاريخ، اصالت و تجربه هاي متفاوتي دارند ولي همه شان جهاني شدن ليبرال را رد 
ول دوم، تهيه پيشنهادهاي مشخص و دقيق براي جايگزيني جهاني شدن ليبرال در ط. مي آنند
سوم، سازماندهي حرآت ها و جنبش هايي براي تضمين اين آه پيشنهادها به عمل در . سمينارها
اين اجالس  . اين گونه اجالس ها موضع گيري خاصي نمي آنند«: او همچنين مي گويد».خواهند آمد

  ».ها مكاني براي تبادل ايده ها، ايجاد شبكه ها و آسان تر آردن فعاليت هاست
  

 خلفا، بعد از پايان اجالس، گروهي از نمايندگان شرآت آنندگان جلسه اي تشكيل خواهند به گفته پير
آه به وسيله والري ژيسكاردستن نوشته (داد و متني را در مخالفت با پيش نويس قانون اساسي اروپا 

ني مي به عقيده آنها اين پيش نويس، نئوليبراليسم را در اروپا شروع و قانو. تهيه خواهند آرد) شده
براساس مردم و حقوق «اين متن به تظاهراتي عليه اين قانون اساسي و در دفاع از اروپايي آه . آند

به نظر مي رسد آه اين اجالس .دعوت خواهد آرد» آنها و نه سياست هاي اقتصادي ايجاد شده باشد
لف سرمايه بعد از مدت ها سازماندهي و ساختار هر چند شل وولي براي گروه هاي نامتجانس مخا

) World Social Forum(نام و شكل اين اجالس از مجمع اجتماعي جهاني . داري به وجود خواهد آورد
آن مجمع نيز در مخالفت و مقابله با . آه هر سال در پورتو آلگره برزيل برگزار مي شود گرفته شده است

يس برگزار مي شود و آه هر سال در داووس سوئ) World Economic Forum(مجمع اقتصادي جهاني 
تاجران و دولتمردان و مغزهاي متفكر جهاني شدن در آن حضور پيدا مي آنند تشكيل شده 

آاميلي ماوليني، يك صلح طلب سوئيسي آه تجربه شرآت در تظاهرات عليه اجالس هاي گروه .است
روي قابل توجه ما تبديل به يك ني. اين يك سياست جديد است«:  در جنوا و اويان را دارد مي گويد8

مردم از ما انتظار دارند آه روش . شده ايم ولي ما نمي توانيم مدام با نحوه اداره جهان مخالفت آنيم
در اين مكان ها است آه پيشنهادها شكل خواهند گرفت و به بحث . هاي جايگزين عملي ارائه دهيم

  ».گذاشته خواهند شد
  

ن اجالس به روزنامه ليبراسيون گفته آه عضويت او در هانا گريفيث يكي از شرآت آنندگان انگليسي اي
اين آه توني بلر با وجود خصومت و «: او مي گويد. نوعي از آنش سياسي است» دوستان زمين«گروه 

مخالفت بيشترين رأي دهندگان توانست به راحتي به جنگ ملحق شود ثابت مي آند آه احزاب سنتي 
شمني شديد شرآت آنندگان در اين اجالس با احزاب سياسي البته د» .آامال از مردم جدا شده اند

همه احزاب پرطرفدار و اصلي فرانسه از .هم باعث نشده آه دومي نخواهد نظر اولي را جلب آند
جنبش ضد جهاني شدن آگاهند و در نتيجه همه آنها در هفته گذشته، آنفرانس ) و آراي( اهميت 

ژان پير رافارين نخست وزير فرانسه روز سه شنبه گفت آه . دهايي را در مورد اين اجالس برگزار آردن
او اظهار اميدواري آرد آه . فرانسه به گرمي و گشاده رويي از مخالفان سرمايه داري استقبال مي آند

ژاك شيراك » .فكر آردن درباره اين موضوعات در خالقانه ترين و روادارانه ترين صورت ممكن انجام شود«
. ايجاد آند» حزب آارگري چند رشته اي«عقب نماند اعالم آرد آه تصميم دارد يك هم براي اين آه 

حزبي آه در صورت امكان از سراسر دنيا عضوگيري خواهد آرد و هدف آن آاهش بي  عدالتي هاي 
  .جهاني شدن خواهد بود

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  
ر امور خارجه بريتانيا خواستار واکنش آرام دربرابر گزارش آژانس بين امللي انرژي اتمي از برنامه وزي

  اي حکومت ايران شد هسته
  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21چهار شنبه ): راديو فردا(امير آرمين 

رژي اتمي و در پي تسليم گزارش برنامه هاي هسته اي ايران به هيات مديره سازمان بين المللي ان
 سال گذشته از جانب 20گزارش نقض مواردي از پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در 

ايران، آمريکا خواهان آن شد که اين سازمان مساله ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم 
اکنشي توام با آرامش نشان بايد در برابر گزارش سازمان و: اما وزير امور خارجه بريتانيا مي گويد. کند
  . مريم احمدي گزارشي دارد درباره سخنان جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا. داد

جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا، روز چهارشنبه از جامعه بين المللي ): راديو فردا(مريم احمدي 
ره برنامه هسته اي ايران به هيات خواست در قبال گزارشي که سازمان بين المللي انرژي اتمي دربا

  . مديره سازمان تسليم کرده است، واکنشي همراه با آرامش نشان دهد
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 سال گذشته فعاليت هاي هسته اي را مخفيانه انجام مي داده 20ايران در : در گزارش آمده است
آمريکا به شدت . لحن آرام و دعوت به آرامش جک استراو، با واکنش تند آمريکا همخواني نداشت. است

تهران با مخفي کاري مي خواهد به چنگ افزارهاي : از جمهوري اسالمي انتقاد مي کند و مي گويد
بايد در برابر گزارش اخير سازمان بين المللي انرژي :  گفتBBCجک استراو به . هسته اي دست يابد

رهاي ديپلماتيک دنبال بايد موضوع را با شکيبايي و از مسي. هسته اي به آرامي واکنش نشان دهيم
از نيمه ماه سپتامبر گزارش هاي محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي : آقاي استراو افزود. کنيم

من نمي توانم بگويم اين . انرژي اتمي درباره ايران از همکاري هاي فزاينده تهران خبر داده است
حاال هم هيات مديره سازمان بين همکاري کامل است، اما مي توانم بگويم اساسي بوده است و 

المللي انرژي اتمي است که بايد تصميم بگيرد موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد احاله کند 
  .يا خير، بنابراين من نمي توانم پيشاپيش در اين زمينه داوري کنم

  
 سال گذشته با 20که در سازمان بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در گزارش خود ايران را متهم کرد 

فعاليت هاي محرمانه در صدد توليد پلوتونيوم بوده است، اما در گزارش افزوده شده است که هنوز 
 6( نوامبر 20روز . شواهدي به دست نيامده است که نشان دهد ايران در حال ساخت بمب اتمي است

ندگان کشورهاي عضو اين شوراي حکام سازمان بين المللي انرژي اتمي، شمال نماي) روز ديگر
سازمان، ضمن بررسي گزارش آقاي البرادعي، درباره برنامه هسته اي ايران و نحوه برخورد با آن تصميم 

  . گيري مي کند
 ساله نسبت به ايران، از سازمان مي خواهد ايران را به خاطر پايبند نبودن به 25آمريکا با خصومتي 

ي محکوم کند و از شوراي امنيت سازمان ملل متحد بخواهد پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته ا
تحريم هايي را عليه ايران اعمال نمايد، اما جک استراو حاضر نشد با واشنگتن در اين زمينه هم صدا 

هيچ شاهدي نشان ندارد که : وي مي گويد. شود و ايران را با عراق صدام حسين همانند قلمداد نمايد
يت هاي گسترده اي براي توليد سالح هاي هسته اي، ميکروبي، يا شيميايي نشان دهد در ايران فعال

  .در جريان باشد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مجلس به هيچ يك از دو حقوقدان معرفي شده از سوي قوه قضاييه راي نداد
  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21چهار شنبه 

مي انتخاب عضو حقوقدان شوراي نگهبان در دستور در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسال
آار مجلس قرار داشت آه به دليل عدم رأي نمايندگان به دو فرد معرفي شده از سوي قوه قضاييه، هيچ 

  .يك از آانديداها انتخاب نشدند
در اهللا موسوي براي عضويت   به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، آقايان غالمحسين الهام و دآتر فضل

شوراي نگهبان از سوي قوه قضاييه به مجلس شوراي اسالمي معرفي شده بودند آه پس از 
  .هاي آوتاهي در معرفي خود، رأي گيري با ورقه انجام شد  صحبت

 راي را از 90 راي و موسوي 4ها ريخته شد آه الهام    راي به گلدان199 نماينده حاضر در جلسه 204از 
  .مجموع آرا به دست آورند

  . راي ممتنع بود22 راي سفيد و 83همچنين از مجموع آرا 
  پايان پيام . به دليل عدم آسب راي مطلق مجلس، هيچ يك از آانديداها انتخاب نشدند

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  اطالعيه خبري شماره يک ستاد خبري پيگيري وضعيت احمد باطبی
  1382 آبان 21 چهارشنبه -احمد باطبی ستاد خبری پيگيری وضعيت 

  ! هم ميهنان ، دانشجويان ، جوانان و ايرانيان آزاديخواه
بيم آن می رود که احمد باطبی به چنگ باندهای سياه تروری که در تعقيب وی بوده اند افتاده باشد، 

بيان در ايران ،در راه وی از چهار روز پيش و پس از مالقات با فرستاده ويژه سازمان ملل در زمينه آزادی 
  . دانشگاه تهران، ناپديده شده است

ناپديد شدن وی موجی از نگرانی در ميان خانواده ، دوستان ، دانشجويان و فعاالن سياسی نسبت به 
وضعيت وی ايجاد کرده است، ستاد خبری پيگيری وضعيت احمد باطبی به منظور پوشش اخبار اين 

مومی ، نهاد ها و سازمانهای جهانی ذيربط و رسانه های فارسی موضوع خطير و جلب توجه افکار ع
زبان تشکيل شده است؛ از همين رو از جوانان ، دانشجويان و هم ميهنانی که دل نگران وضعيت احمد 

  . باطبی و حقوق بشر در ايران هستند توقع دارد تا دست ياری ما را بفشارند
  : ی در آدرسوبالگ گروهی کميته پيگيری وضعيت احمد باطب

http://freeirancom.persianblog.com /  
  .  برای تماس با ستاد خبری احمد باطبی در دسترس شماستfreeirancom@yahoo.com: و ای ميل

  . پيشاپيش از همياری شما و نيز مساعدت سايتهای خبری ايرانی سپاسگزاری می کنيم
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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   از گزارش محرمانه آژانس بين المللي انرژي اتميانتشار بخش هايي
  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21چهار شنبه ) : راديو فردا(اردوان نيکنام

به نوشته اينديپندنت بر اساس گزارش اين آژانس ايران پس از مدت ها پنهان کاري در مورد برنامه هاي 
ماده اي که در . يوم توليد مي کرده استهسته اي خود ماه گذشته ناچار شد اذعان کند که پلوتون

اينديندنت مي نويسد گزارش اصلي آژانس مورد استقبال . ساخت سالح هاي هسته اي کاربرد دارد
دولت آمريکا قرار خواهد گرفت که مدتهاست ايران را به تالش هاي محرمانه براي دستيابي به سالح 

  . هاي هسته اي متهم کرده است
با اين . ز گزارش که روز گذشته درز کرد مدرکي در تاييد اتهامات آمريکا يافت نشدهبر پايه بخش هايي ا

  . همه با توجه به پرده پوشي هاي ايران در گذشته امکان اين امر کامال منتفي دانسته نشده است
اينديپندنت مي نويسد در پايان گزارش آژانس نتيجه گيري شده است که هرچند بيشتر تخلفات ايران 

تاکنون آشکار شده مربوط به موارد محدودي از مواد هسته اي بوده با اين همه با حساس ترين جنبه که 
بازرسان گفته اند . از جمله غني سازي و بازفراوري. هاي فرآيند سوخت اتمي سر و کار داشته است

  . رده بوده استکه ايران مقادير اندکي از پلوتونيوم را در شرايط آزمايشگاهي به طور پنهاني توليد ک
بمبي که در جنگ دوم . پلوتونيوم ماده اي است که در ساختن سالح هاي هسته اي به کار مي رود

مايکل له وي، از موسسه .  کيلوگرم پلوتونيوم بود10جهاني بندر ناکازاکي ژاپن را ويران کرد حاوي 
. يد اين مساله مهمي است به اينديپندنت مي گوBrookings Institutionپژوهشي بروکينگز واشنگتن 

تفاوتي ميان فرايند ساخت موشک و . ايران مدت ها به شيوه اي روشمند مشغول فريبکاري بوده است
فرايند توليد سالح هاي هسته اي تنها به تصميم سياسي بستگي دارد و بازرسان آژانس بين المللي 

  .  کنندانرژي هسته اي نمي توانند درون مغز حکمرانان ايران را بازرسي
علي اکبر صالحي نماينده ايران در آژانس تخلفات جمهوري اسالمي را جزئي خواند و گفت توليد مواد 

اما يک ديپلمات غربي گفت آمريکا، بريتانيا، فرانسه، هند . هسته اي در حد گرم و هزارم گرم بوده است
دند و در نهايت به بمب و پاکستان هم فعاليت هاي هسته اي خود را در سطح آزمايشگاهي آغاز کر

در متن اين گزارش که محمد البرادعي رئيس آژانس آن را تهيه کرده آمده است با . اتمي دست يافتند
توجه به پنهانکاري هاي ايران در گذشته مدتي طول خواهد کشيد که آژانس بتواند به اين نتيجه برسد 

  . کندکه برنامه هاي ايران منحصرا اهداف صلح آميز با دنبال مي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انفجار انتحاری در قرارگاه نظامی ايتاليا در عراق 
  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21چهار شنبه  -بي بي سي 

 کشته و تعداد زيادی 25انفجار شديدی در قرارگاه دژبان نيروهای ايتاليايی در جنوب عراق روی داده 
  .زخمی برجای نهاده است

بر اساس گزارش های رسيده، وزارت دفاع ايتاليا تاييد کرده است که در انفجار شهر ناصريه، که ظاهرا 
ناشی از بمب گذاری انتحاری بوده، هفده نظامی ايتاليايی، شامل نفرات واحد دژبان و واحدهای 

  .عملياتی، کشته و گروهی زخمی شده اند
ن انفجار نظاميان ايتاليايی و شهروندان عراق ديده می شوند و براساس برخی از در ميان زخمی های اي

تا لحظه دريافت اين خبر هشت نفر از شهروندان عراقی . گزارش ها، چندين نفر هم در زير آوار مانده اند
  .کشته شده اند

راقی هم سخنگوی نيروهای به رهبری آمريکا در عراق نيز گفته است که دست کم هشت شهروند ع
  .در اين انفجار کشته شده اند

شدت انفجار به حدی بود که شيشه ساختمان های واقع در فاصله نسبتا دوری از محل بمب گذاری را 
  .شکست و خودروهای پارک شده در نزديکی محل را به آتش کشيد

که ايتاليا در رم، پايتخت ايتاليا، رييس جمهوری آن کشور درواکنش به اين بمب گذاری تاکيد کرد 
  .همچنان به مبارزه عليه تروريسم بين الملل ادامه خواهد داد

  . پارلمان ايتاليا به نشانه احترام به کشته شدگان اين انفجار جلسات خود را تعطيل کرد
تعداد نظاميان ايتاليايی که به عنوان بخشی از نيروهای به رهبری آمريکا به عراق اعزام شده اند به 

  . نفر می رسد که اکثر آنان در ناصريه مستقر هستندبيش از دوهزار
به گزارش خبرنگار بی بی سی از شهر ناصريه، اين شهر از زمان پايان جنگ در عراق در ماه مه سال 

  .جاری آرام بوده است
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اما به گفته وی، افزايش اخير در حمالت مسلحانه عليه نيروهای خارجی و ساير هدف ها در عراق 
  .که احتماال مناطق جنوبی اين کشور نيز شاهد خشونت بيشتری خواهد بودنشان آن بوده 

 نوامبر، يک سرباز 12همزمان، منابع نظامی آمريکايی در عراق اعالم کرده اند که شامگاه سه شنبه، 
  . ديگر آمريکايی در شهر تکريت، واقع در شمال عراق، کشته شده است

   
  بوش مصمم به انتقال قدرت به عراقی ها

 نـوامبر  12 –1382 آبان 21 چهار شنبه -بي بي سي   -خبرنگار بی بی سی در واشنگتن-  جاستين وب
2003  

پل برمر، رئيس تشکيالت اداری آمريکا در عراق، مذاکرات خود را در کاخ سفيد به پايان رسانده و در راه 
  .بازگشت به عراق است

ودداری کرد، اما مقام های آمريکايی در خفا او از فاش ساختن موضوع گفتگوهای خود در کاخ سفيد خ
می گويند که آنها توجه خود را بر راه های شتاب بخشيدن به فرآيند واگذاری قدرت به نهادهای عراقی و 
از جمله ايجاد يک دولت موقتی از عراقی ها، مشابه آنچه در افغانستان پياده شده است، معطوف کرده 

  .اند
از يک طرف حادثه انفجار . کاخ سفيد در برابر زمينه ای تيره و تار انجام شدمالقات پل برمر با مقامات 

ناصريه باعث مرگ نيروهای ايتاليايی شد و از طرف ديگر گفته می شود سازمان اطالعات مرکزی آمريکا، 
سی آی ای، در گزارشی از اوضاع عراق اخطار داده است که حمايت مردم اين کشور از حمالت عليه 

  . ائتالفی درحال افزايش استنيروهای
به نظر می رسد دولت بوش نتيجه گيری کرده . شکی نيست که در واشنگتن اتفاقاتی در جريان است

باشد که الزم است به منظور اعطای کنترل بيشتر در امور روزمره عراق به عراقی ها در اسرع وقت 
  .تغييراتی صورت گيرد

  . چه شرايطی و به چه کسی سپرده شودسوال اين است که کنترل اوضاع بايد تحت
در واشنگتن فرياد نارضايتی مقامات از عملکرد شورای حکومتی عراق، نهادی که توسط آمريکا انتخاب 

  .شد تا جدولی زمانی برای قانون اساسی تازه و انتخابات تهيه کند، بلند است
ه همکاری با اعضای آن متعهد آقای برمر از شورا دفاع کرد و گفت که او و کاخ سفيد هنوز نسبت ب

  .هستند
من حامل اين پيام رئيس جمهور برای آنها هستم که او همچنان در عزم خود برای غلبه بر : "وی گفت

تروريسم در عراق و در عزم خود برای اعطای قدرت به عراقی ها، اقتداری که هم اکنون به سرعت در 
  ." را به عهده می گيرند، استوار استزمينه امنيت و در زمينه اداره وزارتخانه ها آن

آقای برمر صريحا از هرگونه اظهار نظر درباره موضوع گفتگوهای خود با جرج بوش خودداری کرد، اما انکار 
نکرد يکی از گزينه های موجود اين است که از شورای حکومتی عراق خواسته شود عمال به کار خود 

موقتی عراقی تالش شود، دولتی که اداره امور عراق را پايان دهد و در عوض برای تشکيل يک دولت 
  .حتی اگر انتخابی هم نباشد به عهده خواهد گرفت

اين گام چشمگير از سوی برخی ناظران به عنوان تنها راه حل وضعيتی تلقی می شود که کنترل آن 
  .هم از لحاظ عملی و هم سياسی برای کاخ سفيد دشوارتر شده است

زيابی سی آی ای از اوضاع عراق، ممکن است نگرانی درباره اوضاع آن کشور را بنابه گزارش ها ار
  .تشديد کرده باشد

گفته می شود سی آی ای در ارزيابی خود هشدار داده است که مردم عادی عراق به تدريج صبر خود 
را را در برابر اشغالگران خارجی از دست می دهند و به حمايت از شورشيانی که کاخ سفيد آنها 

  . تروريست می خواند می پردازند
  

  انعقاد قراردادهاي جديد براي بازسازي عراق  
  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21چهار شنبه 

 ميليارد دالر ، با 20نيروهاي اشغالگر آمريكا دو آنفرانس واشنگتن و لندن را براي انعقاد قرارداد به ارزش 
  .عراق تشكيل خواهند داد

 به نقل از خبرگزاري رويترز ، پيش بيني مي شود هزاران نفر در گردهمايي ياد شده در به گزارش ايلنا ،
دفتر بازسازي نيروهاي اشغالگر عراق در واشنگتن و در گردهمايي دوم آه به فاصله دو روز در لندن 

  .برگزار مي شود ، شرآت نمايند
صنايع آوچك و بزرگ اجازه آشنايي با آنفرانس ها به : يك مقام در وزارت دفاع امريكا نيز تصريح آرد

ضمن اين آه شفافيت در عمليات انعقاد قراردادها را مشخص , سياست هاي واشنگتن را خواهد داد 
  .مي آند

آه انعقاد قراردادها درعراق به دليل افزايش موفقيت شرآت هاي آمريكايي مورد , اين در حالي است 
 پايان پيام. انتقاد هستند

  
   درباره بحران عراق  1600ك جلسه مهم پال
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  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21چهار شنبه 
پل برمر حاآم غيرنظامي آمريكا در عراق نشستي را با آالين پاول وزير امور خارجة و دونالد رامسفلد 

  .وزير دفاع آمريكا در خصوص گفتگوها دربارة پيشرفت روند ثبات در عراق برگزار آرد
لملل ايلنا، يك مقام بلندپايه آمريكايي در خصوص اين نشست به شبكة به گزارش سرويس بين ا

 گفته است آه گفتگوهاي بسيار جدي دربارة انتقال قدرت سياسي به يك رهبر عراقي ABCتلويزيوني 
منصوب شده توسط آمريكا انجام شده است و همچنين دربارة شرح و توضيح جزئيات قانون اساسي نيز 

  . انجام داده اندبحث و بررسي هايي را
 همچنين پل برمر با آاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا دربارة موضوع ABCبه گزارش خبرگزاري 

  .ساختار دوبارة شوراي حكومت انتقالي عراق بحث و گفتگو آرده است
به گزارش اين خبرگزاري سخن گوي آاخ سفيد تصريح آرده است آه آاخ سفيد نشست آتي پل برمر 

ا جرج بوش رئيس جمهور آمرآا تاييد نكرده است و پل برمر براي مدت آوتاهي در واشنگتن باقي را ب
  .خواهد ماند

همچنين يك مقام بلند پايه تصريح آرده است آه آاخ سفيد خواهان بازگشت هر چه سريعتر پل برمر به 
  پايان پيام. عراق مي باشد

 
  انتقال قدرت به يك حكومت عراقي: واشنگتنجلسه مدير آمريکايي اداره عراق با سران دولت 

  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21چهار شنبه ): راديوفردا(ليلي صدر 
پرزيدنت بوش و پال برمر، مدير آمريكايي امور اداره عراق، روز چهارشنبه راههاي تسريع روند انتقال 

 را در گزارشي از مريم احمدي مي جزئيات بيشتر در اين باره. قدرت در عراق را مورد بررسي قرار دادند
  . شنويم

در جلسه شوراي امنيت ملي آه به دعوت پرزيدنت بوش و با حضور دانلد ): راديو فردا(مريم احمدي 
رامسفلد، وزير دفاع، آولين پاول، وزير امور خارجه و ديك چيني، معاون رياست جمهوري و نيز پال برمر، 

  .  مساله انتقال قدرت به عراقيها مورد بحث و گفتگو قرار گرفتمدير آمريكايي امور عراق برگزار شد،
پال برمر روز سه شنبه در سفري برنامه ريزي نشده با عجله به واشنگتن آمد تا در اين جلسه مهم 

پس از جلسه شوراي امنيت، پرزيدنت بوش، دانلد : مقامات ارشد آمريكايي مي گويند. شرآت آند
به گفته اين مقامها، يكي از گزينه هاي .  سه جانبه اي نيز خواهند داشترامسفلد، پال برمر، گفتگوي

پيش روي پرزيدنت بوش آن است آه طي چهار تا شش ماه آينده براي تعيين تدوين آنندگان قانون 
مقامات آمريكايي اين اقدامات را گام مهمي در جهت گذار . اساسي، انتخاباتي در عراق برگزار آند

اما گفته مي شود آه طرحهاي ديگري نيز براي تسريع روند انتقال قدرت . ي مي دانندعراق به دموآراس
  . وجود دارد

مقامهاي آمريكايي به طور فزاينده اي از شوراي حكومتي موقت عراق آه اعضايش از سوي اياالت 
فزايش ا. متحده منصوب شدند، سرخورده مي شوند و تنش هايي نيز در ارتباط با پال برمر وجود دارد

حمله ها عليه نيروهاي ائتالف در ماههاي اخير و همكاري عراقيها و گروههاي بين المللي با نيروهاي 
ائتالف، سبب شده واشنگتن به دنبال راههايي براي آاهش حضور نيروهاي آمريكايي باشد و بخواهد با 

  . دانتقال سريعتر قدرت به عراقيها، آمريكاييان را از آانون خشونت خارج آنن
در ماه جاري نيروهاي مقاومت دو هلي آوپتر .  آمريكايي آشته شدند55از اول ماه مي تا آنون به 

آمريكايي را سرنگون آردند و روز چهارشنبه بر اثر انفجار بمب در مقر نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه، 
ر، دو سرباز آمريكايي اواخر وقت سه شنبه، در دو انفجا.  ايتاليايي و هشت عراقي آشته شدند14

بنابرگزارشهاي خبري، درگيريهاي دروني در شوراي حكومتي موقت . آشته و چهار سرباز زخمي شدند
عراق و عدم توانايي اين شورا در تصميم گيري، اين احتمال را مطرح ساخته آه آمريكا شوراي حكومتي 

اد آند آه تا قبل از انتخابات آشور را را يكباره آنار بگذارد و ساختار جديدي نظير يك دولت موقت ايج
  .البته مقامات آمريكايي اين احتمال را رد آرده اند. اداره آند

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
   صدر   مقتدي  به  امريكاييان نگاه
 13 –1382 آبـان  22ه  پنج شنب - روزنامه اعتماد    - رضا عبداللهي :   مترجم - امريكا     خارجي   روابط  شوراي: از

  2003نوامبر 
   همچون  شيعه  جوان  روحانيون  اعتقاد دارند آه  عراق  مسائل  از آارشناسان بسياري:  الملل  بين گروه

   و تندروي  جوان هاي  گروه اند و آنار گذاشتن  گرفته  چالش  را به  شيعه  سنتي  صدر، اقتدار مراجع مقتدي
 حاضر  ها در حال  گروه اين.   است  بوده  فاحش ، اشتباهي  در عراق  قدرت گردونه صدر از   گروه  مثل شيعه

  .اند  شده  تبديل  امريكا در عراق  امنيتي  نگراني  بزرگترين به
 تعداد، اما پر نفوذ صدر   آم  امريكا در مورد گروه  خارجي  روابط  شوراي بندي آيد، جمع  در زير مي آنچه
  . است
  ؟ آيست صدر  مقتدي
. آند  مي  تالش  در عراق  قدرت  به  رسيدن  براي  آه  امريكا ستيز است  و بشدت  جوان  شيعه  روحاني او يك
   است  شده  صدر سبب جويانه  و ستيزه  آننده  تحريك هاي  سخنراني  اعتقاد دارند آه  امريكايي هاي مقام
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   چالش  را به  امريكايي  نيروهاي  و همچنين  شيعه  ارشد سنتي ، روحانيون  وي  از طرفداران  برخي آه
اند   هشدار داده  آارشناسان  ولي  است  اندك  عراق  شيعيان  در ميان  از وي  حمايت  ميزان گرچه. بطلبند

  .  است  امريكا جدي  منافع  تهديد او براي آه
  عموي.  بود  در عراق  شيعه  روحاني ين با نفوذتر1990   صدر، در اواخر دهه  محمد صادق  اهللا پدر او، آيت

   از فعاالن  يكي1980   در سال  حسين  صدام  نيروهاي  توسط  از اعدام  محمد باقر صدر، قبل  اهللا ، آيت وي
 و   زيرزميني  فعاليت ، به  پدر و دو برادر خويش  از قتل  پس1999   صدر در فوريه مقتدي.  بود  شيعه برجسته
  اووارث(  بود  شده  انجام  حسين  صدام  عوامل ها توسط  قتل ها، اين  اآثر گزارش بنابه) آورد   روي مخفيانه
 و   پدر خود بود و در آنار آنها، وفاداري  توسط  شده  ساخته  خيريه  و موسسات  از مدارس يي مجموعه

   دارد، فاقد دهها سال  سال30 تنها  صدر آه.  برد  ارث  پدر را نيز به  از طرفداران  بسياري پيماني هم
   خود را به  او اقتدار و مرجعيت در نتيجه.   است  شيعه  ارشد روحانيت هاي  رده  ورود به  براي  الزم تحصيالت

  .دهد  مي  نسبت  خويش تبار و دودمان
  بنابه.   است  سيستاني  علي  اهللا  آيت  زعامت  به  شيعه  ارشد و سنتي  روحانيون  و رقيب ، مخالف مقتدي

   و از حمايت  آرده  تحمل  به  امريكا توصيه  در مورد اشغالگري  ساله72  ، سيستاني اعتقاد آارشناسان
 اشغالگر از   نيروهاي  فوري صدر خواستار خروج.   برخوردار است  عراق  شيعه  ميليون14   اعظم بخش
   عراق  مسائل  از متخصصين برخي.  نكنند كاري با آنها هم  آه  است  خواسته  و از شيعيان  شده عراق

 از  در تضاد با او، سيستاني.   است  در عراق  اسالمي  حكومت  او ايجاد يك  علني  هدف معتقدند آه
  .آند  مي  جانبداري  اسالمي  دموآراسي  نوع  يك تاسيس

   امريكايي  نيروهاي  عليه  و تاآنون  شده  غيرمسلحانه  خود، خواستار مقاومت هاي صدر در سخنراني
   اوقات  و گاهي  خطرناك هاي  اقدام ، به  قدرت  به  رسيدن  براي  وي اما طرفداران.   است  جهاد نكرده اعالم

 را   و ديگر روحانيون  آنند، سيستاني  زور مساجد را تصاحب اند به آنها آوشيده. اند  آورده آميز روي خشونت
   قتل  را به  عاليرتبه  شيعه اند مخالفان ، آوشيده  ائتالف هاي  از مقام  برخي عاي سازند و بنابر اد مرعوب
  .برسانند
» ( عج )  مهدي لشكر امام «  تشكيل  به ، مبادرت  نظم  خود و برقراري  سياسي  ازجنبش  حمايت صدر براي

 ها   از گزارش برخي. )  است داده هزار نيرو را در خود جا 10،   وي  دستياران  بنابر ادعاي  آه  است آرده
 طرفدار   نظاميان  صدر، با شبه طرفداران(.  دارند  عضويت  نفر در آن3000 تا 1500   احتماال بين معتقدند آه
   وابسته  از روحانيون  از قرار معلوم  آه افراد مسلحي. اند آميز داشته  خشونت هاي ، درگيري  رقيب روحانيون

 شد،   سرباز امريكايي  پنج  شدن  آشته  منجر به  آه آنند، اخيرا در برخوردهايي  مي  صدر حمايت به
 صدر   از طرف  حمالت  آيا دستور اين  آه  نيست گويند هنوز معلوم  مي آارشناسان. اند  داشته دخالت

: تقاد دارد اع  آنگره  تحقيقات  در بخش  خاورميانه متخصص»   آاتسمن آنت «  ولي  يا نه  است صادرشده
   امريكايي  نيروهاي  او را دشمن من.  دانم  مي  از مقاومت  بخشي  عنوان  حاضر، صدر را به  در حال من«

  ». دانم مي
   صدر  قدرت پايگاه

   مقتدي  جدي اند، از طرفداران  صدر گرد آمده  از آنها در شهرك  بسياري  آه  و فقير عراق  جوان شيعيان
 دارد و   جمعيت  ميليون2   آه  در شهر بغداد است  بزرگ  حومه  صدر، يك شهرك. شوند  مي صدر محسوب

 ضد   صدر، اظهارات  محبوبيت  از داليل يكي.  بود  معروف  صدام  شهرك  صدر، به  شهرك  به  از تغيير نام پيش
.  گار است ساز  عراق  از شيعيان  بسياري  و نوميدي  سرخوردگي  با احساس  آه  اوست امريكايي
   جلب  دنبال  صدر به طرفداران.   برخوردار نيست  قدرتي  از چنين  سيستاني اهللا  آيت  و اظهارات گيري موضع
   و مقامات صدر، همانند سيستاني.اند  نيز بوده  عراق نشين  شيعه  و ديگر شهرهاي  بصره  شيعيان حمايت
 در   عراق  شيعيان آارشناس»   آول يوان«اعتقاد    به ولي.   مستقر است  نجف ، در شهر مقدس شيعه

  .  است  از او اندك ، حمايت  ميشيگان دانشگاه
   انتصاب  صدر مثل  شهرك  در درون  زندگي  از جوانب  بسياري  صدر به  بغداد، طرفداران  از سقوط پس

ها و   پرورشگاه  آردن هها، ادار  زباله آوري ها، جمع  از بيمارستان  مساجد، حفاظت  براي روحانيون
  .اند  انداخته ، چنگ  حجاب  براي قانونگذاري

   شهرك  در اين  بسيار اندآي  ضد امريكايي  حمالت  است  بوده  آرام  نسبت  صدر به  شهرك  اينكه  دليل به
 در  ولي. اند ه صدر نكرد  سازمان هاي  را در فعاليت  چنداني  دخالت  امريكايي هاي  مقام  است  افتاده اتفاق

   بازداشت  امريكايي  نيروهاي  به  از حمله  حمايت  اتهام  صدر را به  به  نزديك  روحاني سپتامبر، آنها يك
 امريكا در   منتصب  استقرار دفاتر شوراي  محل  را آه  صدر آوشيد ساختماني  اآتبر، گروه16در . آردند
   را بيرون ، آنان  آرده  اقدام  امريكايي نيروهاي.  نمايند ايگزين آنند و افراد خود را ج  صدر بود، تصرف شهرك
  . نفر را دستگير آردند12 و  انداخته
  اند آه  برآورد آرده  از آارشناسان برخي.   نيست ، هنوز معلوم  است  اندازه  از صدر چه  حمايت  ميزان اينكه

گرد (  عج )  مهدي  در لشكر امام  طرفداران اين   اعظم بخش.  دارد صدر حدود چند هزار نفر طرفدار جدي
 تعداد  زنند آه  مي  حدس  ائتالف هاي مقام.  ببرند  اسلحه  به  از صدر، دست  حمايت اند و حاضرند به آمده

   مسائل  از گزارشگران يكي»  درو براون«.  هستند  نفر در نوسان3000 تا 300 صدر، از   جدي طرفداران
 آنيد، فكر   نگاه  خوب  آن  اگر به  ولي  است  آوچك  جنبش  ترديد يك  صدر، بدون گروه«: گويد  مي عراق
  از اين» . وجود آورند  به  عمومي  نظم  را براي  واقعي توانند تهديدي  نيز مي  تعداد اندك  همين  آه آنم مي

 بطور غير   نيز وجود دارند آه ديگر  صدها هزار عراقي اند آه  اظهار داشته  از آارشناسان  برخي گذشته
 او،   اجتماعي  خدمات  دليل  و نيز به  وي  تبار و دودمان  به آنها بخاطر احترام. آنند  مي  از صدر حمايت فعال
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»   آول يوان«. ها بايستند  امريكايي خواهند بخاطر صدر در مقابل  نمي آنند ولي  مي از صدر جانبداري
 يابد، بر تعداد   امريكا افزايش  اشغال  به  نسبت  عراق  شيعيان  در ميان  خشم اگر احساس«: گويد مي

  ». خواهد شد  صدر افزوده طرفداران
 اآتبر و بر سر 15 در روز   سيستاني اهللا  آيت  وفادار به ها و افراد مسلح  اخير، صدري  درگيري در شديدترين

 نفر   يك از قرار معلوم.  پرداختند  آتش  تبادل  به  ساعت  هشت  در آربال، بمدت  دو مسجد مهم تصاحب
   امريكايي ، نيروهاي  امريكايي هاي  مقام  گزارش بنابه.  خوردند  شكست ها در نهايت  شد و صدري آشته

  :اند  قرار گرفته  صدر، مورد هدف  به  وابسته  روحانيون  اخير با طرفداران در دو درگيري
   افتاد آه  اتفاق  زماني  حادثه اين.  شدند  صدر آشته  در شهرك كايي اآتبر، دو سرباز امري9 در 1

   به تبديل(  مويد خزرجي )  آن  آزادي  صدر و درخواست  به  نزديك  روحاني  يك  بازداشت ها به اعتراض
 در مسجد   دستگير شد آه  اتهام  اين  سپتامبر به29 در  خزرجي.  شد  امريكايي  نيروهاي  براي آمينگاهي

  .داد  مي  را ترتيب  ضد امريكايي  و حمالت  آرده  را پنهان خود، تسليحاتي
 صدر   به  نزديك  روحاني  يك  امنيتي  نيروهاي  امريكا در اثر شليك  نظامي  پليس  اآتبر در آربال سه16 در 2
 نفر از افراد   سه  امريكايي  سپتامبر، نيروهاي در اوايل.  شدند آشته»  سيد محمود الحسني «  نام به

   رسانده  قتل ، به  ائتالف  نيروهاي  توسط  روحاني  اين  خانه وجوي  جست  به  اعتراض  را در زمان الحسني
  .بودند
   معلوم  دارند چندان  دخالت  افراد برجسته  با خودرو يا قتل گذاريهاي  صدر در بمب  آيا طرفداران اينكه
   ارتباطات  بررسي  در حال  امريكايي هاي  مقام  ولي  است  خود را انكار آرده  صدر دخالت اگرچه.  نيست

  : زير هستند  گسترده  با حمالت  وي  سازمان احتمالي
   يكي باقر حكيم محمد   اهللا  آيت  شدن  آشته  به  آه  آگوست29 در   در نجف  شده گذاري  بمب  خودروي الف

  .انجاميد(  ع )  علي  مرقد امام  نفر ديگر در بيرون100 صدر و حدودا   اصلي از رقباي
  اهللا  آيت  نام  صدر به  مقتدي  اصلي  ديگر از رقيبان  يكي  خانه  در بيرون  در نجف  شده  جاسازي  بمب ب

  . نفر ديگر شد  سه  شدن او و آشته   شدن  زخمي  منجر به  آه  آگوست24 در روز  محمد سعيد حكيم
   و آوتاه  آوريل10 در   عبدالمجيد خويي اهللا  آيت  نام  به رو در نجف  ميانه  از روحانيون  يكي  شدن  آشته ج

   را محاصره  سيستاني  اهللا  آيت  صدر خانه ، طرفداران  قتل  از اين پس.  او از تبعيد  از بازگشت  پس مدتي
   نفر از مردان1500 از   محاصره  به  دادن  پايان  براي سيستاني.  شدند  از عراق  وي ر خروج و خواستا آرده
  .  گرفت  آمك  محلي هاي قبيله
    حكومتي  صدر با شوراي چالش

  يك )  انتقالي  حكومت  شوراي  جاي  را به  مطمئن  اسالمي  حكومت  يك  آرد آه  اآتبر اعالم10صدر در 
   اين  از اعضاي يكي.   است  شده  منصوب  ائتالف  موقت  حكومت  برمر رييس  پل  توسط  آه ره نف25  سازمان
   تظاهرات ولي.   است  آرده منصوب(  رسيد  قتل  سپتامبر به25در »   هاشمي عقيله «  خانم  نام شورا به
   او برگزار شد و اين رفداران در بغداد، تنها با حضور چند صد نفر از ط  وي  اسالمي  از حكومت در حمايت
  .  است  مانده  ناآام  قدرت  آسب  براي  در تالش  صدر تاآنون  داد آه  نشان مساله
   صدر را تا حدود زيادي  دادند آه  ترجيح  امريكايي هاي  بغداد، مقام  از سقوط  پس  اول  در چند ماه بنابراين
   امريكايي  سربازان  شدن  از آشته پس.  شوند  قايل  وي هاي  حمايت  را به  اندآي  و بهاي  گرفته ناديده
   امريكايي هاي  اآتبر در آربال، مقام16 در  ساعته24   درگيري  با صدر و يك  ارتباط  به  افراد مظنون توسط

  . صدر شوند  طرفداران  عليه  اقدام  مجبور به  زودي  به  است  آنها ممكن اند آه هشدار داده
 و اظهار  خوانده»   تكوين  تهديد درشرف يك« صدر را  ، گروه  ائتالف  نيروهاي فرمانده» ريكاردو سانچز « ژنرال
 خواهند   ائتالف  شديد نيروهاي  نيازمند پاسخگويي اند آه  آرده  اقداماتي  به آنها شروع«:   است داشته
  ».بود

   سابق  و ديگر مثل  صدر تغيير يافته ا در شهرك امريك هاي  گشتزني دهند آه  مي  نشان  خبري هاي گزارش
   زرهي  حاضر با خودروهاي  در حال آنان.  بپردازند  با افراد محل  چاي  صرف  به  امريكايي  نيروهاي  آه نيست

. اند  گرفته  تهديد صدر را بسيار جدي آنان«: گويد مي»  براون«.  هستند  گشتزني و آامال مجهز در حال
  ».  است  امريكايي  نيروهاي  آنوني ، چالشتهديد صدر
  ، صدر را دستگير خواهند آرد؟  امريكايي هاي آيا مقام
. اند  نكرده  اقدامي  وي  دستگيري  هنوز براي  آنان اند ولي  آرده  از صدر بازجويي  ائتالف  نيروهاي اگرچه
آنها نگرانند . گردد ها برمي  امريكايي اني نگر  به  تا حدودي  مساله  اين  معتقدند آه  از آارشناسان برخي
 از  برخي.  شود  از وي  حمايت  و افزايش  ضد امريكايي  تشديد احساسات  صدر منجر به  دستگيري آه

   جوان  روحاني ، اين  ارشد عراق  روحانيون دهند آه  مي  بيشتر ترجيح  امريكايي گويند، نيروهاي  مي ناظران
 و او   آرده  امريكا با صدر همكاري آنند آه  نيز پيشنهاد مي برخي.  آنند  را محكوم سيده ر  دوران  به و تازه
: گويد مي»  آول«.  آند  دعوت  انتقالي  موقت  شوراي  به  يا پيوستن  دموآراتيك  در انتخابات  شرآت را به

 بايد   چه دانند آه  نمي  ائتالف يها آنند، مقام  صدر را دستگير مي  طرفداران  ائتالف  نيروهاي  آه هنگامي«
  ».آنند  آزاد مي دارند و سپس  مي  آنند، نگه آنها را دستگير مي. بكنند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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ارات تازه وزير خارجه آمريکا، گزارش رييس سازمان بين المللی انرژی اتمی واکنش ايران نسبت به اظه
درباره فعاليت های هسته ای ايران و پی آمدهای سفر فرستاده ويژه حقوق بشر سازمان ملل به 

  .تهران، مهم ترين گزارش های خبری روزنامه های چهارشنبه تهران را به خود اختصاص داده اند
 سخنگوی وزارت خارجه ايران به اظهارات کولين پاول را با اهميت ديده، و  پاسخ کيهان ورسالت

  . خوانده اند" وقيحانه"اظهارات پاول را دخالت در امور داخلی ايران و 
 در يادداشتی نوشته هر چند در گزارش رييس سازمان بين المللی انرژی اتمی به برخی برنامه شرق

ته ای ايران اشاره شده، ولی فعاليت های ايران را صلح آميز و ها و ترديدها در مورد فعاليت های هس
  .نزديک به استانداردهای بشردوستانه دانسته است

 اضافه کرده است گزارش البرادعی نمی تواند باعث رهايی ايران از شرقکامبيز توانا در گزارش تحليلی 
يل نقض ايران را بر شمرده اند و گروه مخالفان ايران در شورای حکام دال. فشارهای بين المللی باشد

  . سال تحقيق به قدرت شکاف هسته دست يافته است١٨ايران را کشوری معرفی کرده اند که پس از 
 نوشته است، درست پس از اين تحوالت آمريکا، حاکميت ايران را مورد نقد قرار می دهد و معلوم شرق

  . می شودنيست چه زمان از تنش هسته ای ايران و آمريکا کاسته 
 اهميت تحوالت جديد و سخنرانی تند کولين پاول را در آن ديده که دولت آمريکا تا هفته شرقگزارش 

  .پيش قصد داشت رابطه دوستانه خود با ايران را هر چه زودتر برقرار کند
 در سرمقاله خود اظهارات وزيرخارجه آمريکا را با گزارش رييس آژانس بين جمهوری اسالمیروزنامه 

لمللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران مرتبط دانسته و نوشته دو پهلو بودن گزارش ا
البرادعی به خاطر آنست که تصميم گيرنده نهائی درباره اين گزارش، آمريکاست و خاصيت دوپهلو بودن 

  . باز می گذارداينست که راه را برای هر نوع تصميم گيری که مورد نظر و خواست و ميل آمريکا باشد
 توافق های تهران و دل سپردن به آژانس بين المللی انرژی اتمی  جمهوری اسالمیاز نظر سرمقاله

غلط بود و در حالی که آمريکا در ضعيف ترين موقعيت های خود در همه دوران قرار گرفته است، دليلی 
  . ندارد که مسووالن جمهوری اسالمی به مخالفت هايش اعتنائی بکنند

 احمد باطبی، دانشجوی زندانی که در مرخصی به سر می برد، بعد از ياس نور حالی که به نوشته د
ديدار با فرستاده سازمان ملل ناپديد شده است و مقامات قضائی اعالم داشته اند که برخالف گفته 

 آمبئی ليگابو روزنامه های تهران به بررسی نتايجه سفر. ليگابو، رضا عليجانی از زندان آزاد نشده است
  .به تهران پرداخته اند

 از زبان همسر تقی رحمانی فعال سياسی زندانی نوشته است، وقتی فرستاده ويژه آفتاب يزد
 مذهبی شد در پاسخش اعالم گشت که –سازمان ملل در زندان اوين خواستار مالقات با زندانيان ملی 

  .ا هستندآن ها در اوين نيستند پس بايد معلوم شود که آن ها کج
روزنامه های هوادار محافظه کاران در روزهای گذشته پاسخ مسووالن زندان اوين به آمبئی ليگابو را 
دليل بر اطالعات غلطی دانسته بودند که درباره زندانيان سياسی به او داده شده، به نوشته آن ها 

  .ها در زندان اوين بوده اند نفره در جيب داشته که تنها هفت نفر آن ٣۵فرستاده سازمان ملل فهرستی 
درباره گفته های آمبئی ليگابو نوشته است، در " اين گزارشگر مبهوت "  در مقاله ای با عنوان ياس نو

حالی که ايرانی ها خود تعريفی از جرم سياسی ندارند و آمار بيماری ايدز هم حتی محرمانه انگاشته 
 آيد چنان که خود گفته اوضاع ايران را پيچيده می شود، معلوم است ماموری که از آن سوی دنيا می

  .می بيند
ايران نه سنت گراست و نه موافق مدرنيته، دموکراسی در آن  : " ياس نوبه نوشته مهدی نياکی در

فرستاده سازمان ملل هم بايد . تعريفی ديگر دارد و انبوه مردمان در اليه ای از آن چه نيستند فرورفته اند
  ."ايران تعقيب قوانين و آرا کاری بسيار سخت استاعتراف کند که در 

 نوشته است، سفر اين بار فرستاده سازمان ملل در دستگاه قضايی و حاکميت ممکن است اين شرق
خرسندی را به وجود آورده باشد که توانسته اند بخشی از عملکرد خود را از چشمان ديدبان آزادی بيان 

  .دور نگه دارند
 ماجرای نقص حقوق بشر در ايران هم احتماال شبيه روندی شبيه به بحران رقشبه نوشته تحليلگر 

چرا که . هسته ای را طی می کند و به همکاری کامل ايران با مجامع بين المللی منجر خواهد شد
وقتی ايران در زمينه ای استراتژيک چون فعاليت هسته ای حاضر نشد خود را روياروی جامعه بين 

 دليلی ندارد که اين همکاری را به مسائلی چون آزادی فعاليت های سياسی و المللی قرار دهد،
  .مطبوعاتی تعميم ندهد

 نوشته هر قدر اخبار مربوط به بازداشت، ضرب و شتم و مرگ شرقمصطفی تاج زاده در مقاله ای در 
ب خانم شيرين خانم کاظمی القا کننده تفسير طالبانی از اسالم بود، اقدام کميته صلح نوبل در انتخا

  . عبادی سازگاری اسالم، مردمساالری و حقوق بشر را ترويج کرد
معاون سابق وزارت کشور در پايان مقاله خود نوشته آيا حتما الزم است در زمينه نقض حقوق بشر عليه 

ما اجماع جهانی ايجاد شود، چرا نبايد به تذکرهای رئيس جمهور و درخواست های دلسوزان کشور 
ت دهيم تا همه بدانند آنچه در سرنوشت کشور و مردم تأثيرگذار است، تصميم حکومت در جواب مثب

  .تسليم به خواست و اراده ملت است نه تمکين به فشارهای خارجی
روزنامه های چهارشنبه برای چندمين روز درباره احتمال جيره بندی بنزين و کمبود سوخت نوشته و از 

  .ده اندزوايای مختلف درباره آن بحث کر
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 در سرمقاله خود با جيره بندی و باال بردن بهای بنزين در کشور مخالفت کرده و نوشته است، کيهان
جيره بندی بنزين شايد در کوتاه مدت پاسخگو باشد و ميزان مصرف اين فرآورده را کاهش دهد، اما در 

 آشکار خواهد شد، درازمدت در صورت عدم توجه به حمل و نقل عمومی به صورت يک معضل اجتماعی
  .که پيامدهای سوء ديگری را به دنبال خواهد داشت

 مسووالن نبايد به استدالل هائی مانند آلودگی هوا و کيهانبه نوشته عليرضا ملکيان در سرمقاله 
قاچاق مواد سوختی و ارزان بودن بهای آن در کشور توجهی بکنند و فقط بايد گرفتن ميزان درآمد طبقات 

ين جامعه و آثاری که اين افزايش قيمت بر ساير کاالها و خدمات دارد و نيز پيامدهای متوسط و پاي
  .احتمالی اجتماعی آن گرفته شود

 
 

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  من رهبر و ليدر زنان نيستم : شيرين عبادى 
   ٢٠٠٣ نوامبر١٢ برابر با ١٣٨٢ آبان ٢١: ايرنا 

  ساله ايراني که انتخابش به عنوان برنده جايزه  ۵۶بانوى " شيرين عبادى "
   ، بحث هاى فراواني را درداخل و خارج کشور ايجاد کرد و ٢٠٠٣صلح نوبل

  خيلي ها را در بهت فروبرد، حاال ديگر از تکرار خبرها وچاپ عکس و گفت وگوهاى 
  . تکرارى با روزنامه ها و خبرگزارى ها خسته شده است 

  رويداد تاريخي را کافي مي داند و معتقد است که صحبت کردن درباره آن 
  اکنون حوصله مردم از ديدن عکس و خبرهايش در خصوص آن جايزه جنجال برانگيز 

  . بسر آمده است 
  با اين حال عبادى در دفتر کوچک کارش در يکي از فرعي هاى يوسف آباد، 

   هاى متنوع و ديگر چه بخواهد و يا نخواهد، نمي تواند خود را از ديد رسانه
  پر تعداد کشور پنهان کند و آخرين مورد آن در هفته گذشته ، خبرى بود که 

  . حکايت از پذيرفتن وکالت پرونده زهرا کاظمي داشت 
  وى در ديدار با خبرنگاران ايرنا، بطور مفصل برداشتهايش را از موضوعات 

  له درباره نگاهش مختلفي که در يک ماه گذشته ، مطرح بوده ، بيان کرد و از جم
  در عرصه حقوق ، بويژه حقوق زنان گفت که با رويکرد حقوق بشرى ، به فعاليت هاى 

  حرفه اى اش ادامه خواهد داد، نه با نگاه فمنيستي و زنانه !
  من رهبر و ليدر زنان نيستم ، : صحبت هاى عبادى را که با اين حال مي گويد 

  : مي خوانيد 
  را درباره گره هاى کار در بحث حقوق بشر و از جمله مي خواستيم نظر شما : س 

  حقوق زنان در جامعه خود بدانيم ، مشکل نظرى داريم يا موانع عملي ؟ 
  مشکل بزرگ حقوق زن در ايران و بطور کلي در مشرق زمين نگاه مردانه و : ج 

  فرهنگ مردساالر قرائت خود را از هر مساله اى ابراز . فرهنگ مردساالر است 
  يک مثال کوچک مي زنم ، قبل از انقالب ما تعدادى زن قاضي داشتيم که . ي کندم

  .  تن مي رسيد١٠٠ به ١٣۵٧شمار آنها در ابتداى سال
  برخي از آنها بسيار موفق و خوشنام بودند و خوب کار مي کردند، ولي 

  بواسطه قانوني که پس از انقالب تصويب شد، قضاوت مخصوص مردان شد و ديگر 
  گسترى زنان قاضي را استخدام نکرد و زنان قاضي قبلي نيز به مشاغل ادارى داد

  . در دادگسترى گماشته شدند
   سال بدين منوال بود تا براساس مباحثاتي که در مجامع ١٣وضع براى حدود

  علمي شد، خوشبختانه اين امر به اثبات رسيد که ممنوعيت قضاوت براى زن در 
  . ي توان با قرائتي ماليمتر، اين ممنوعيت را برداشت اسالم درست نيست ، يعني م

  آيا بر سر اين نظر بين علما اجماع هست ؟ : س 
  نه ، تمام علماى عظام بر اين عقيده نيستند که زن مي تواند قضاوت : ج 

  کند، ولي عکس اين قضيه هم صادق است و همه براين اتفاق نيستند که زن 
   توان از مذهب قرائتهاى مختلفي داشت که با يعني مي. نمي تواند قضاوت کند

  . زمان و مکان انطباق بيشترى داشته باشد
  خوشحال هستم که بگويم در حال حاضر دو زن به عنوان مستشار در دادگاه 

  تجديد نظر تهران کار مي کنند، راى مي دهند و کارنامه درخشاني هم دارند و 
  قاضي هستند که در زمان گذشته ابالغ جالبتر اين است که اين دو خانم از زنان 

  گرفته بودند يعني همان زناني که روزى قاضي بودند و بعد عنوان شد که ديگر 
  . نمي توانند قضاوت کنند و آنها را به کار ادارى گماشتند

  از نظر من ، مساله قضاوت زن درايران حل شده است ، زيرا تعداد زيادى زن 
  . رآمده اندقاضي به استخدام دادگسترى د

  پس حاال مشکل با حقوق زنان در کجاست ؟ : س 
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  يک روز بطور مسلم گفتند که . مشکل ما نگاه مردانه به قوانين است : ج 
  . زن نمي تواند قاضي باشد و بعد به اين رسيدند که زن هم مي تواند قاضي باشد

   و بر همچنين درقانون مجازات اسالمي قيد شده که ديه زن نصف ديه مرد است
  همين مبنا اضافه شده است که اگر مردى عمدا زني را به قتل برساند، خانواده 

  . مقتول قبل از قصاص نيمي از خون بها را بايد به مرد قاتل بدهد
  اين قانوني است که به تصويب مجلس شوارى اسالمي و تاييد شوراى نگهبان 

  . رسيده و سالهاست که اجرا مي شود
  مي شد چرا ديه زن نصف ديه مرد است ، مي شنيديم که اين اوايل وقتي صحبت 

   ١٣٧٨از احکام اسالم است و حق نداريد درباره آن صحبت کنيد، ولي در سال
  آيت اهللا صانعي در مصاحبه اى با دکتر مهرپور که در روزنامه اطالعات درج شد، 

  صف مرد با صراحت گفت ديه زن و مرد با هم برابر است و در اسالم ديه زن ن
  . نيست و بعد اضافه کرد که همه متفرعات ناشي از آن هم باطل است 

  توجه شما را به اين مساله جلب مي کنم که آيت اهللا صانعي يکي از مجتهدان 
  بنام ايران است و هر کس در اجتهاد ايشان و درجه علمي ايشان شک کند، بايد 

  ابالغ ) ره ( از دست امام خميني به خاطر بياورد ايشان به عنوان دادستان کل کشور
  گرفته بود و در قانون اساسي ما قيد شده است که دادستان کل بايد مجتهد 

  . باشد
  وقتي در يک مساله فقهي چند نظر اجتهادى وجود دارد، خيلي طبيعي و 

  منطقي است ، آن نظرى پذيرفته شود که با زمان و مکان انطباق بيشترى دارد 
  زنان اگر بتوانيم به درک درست برسيم که از چه ناحيه صدمه و بنا بر اين ما 

  . مي خوريم آن وقت مي توانيم شيوه برخورد درست ترى را انتخاب کنيم 
  آيا مردان را بطور مستقيم خطاب قرارداده و مقصر مي دانيد؟ : س 
  خير، من بر اين اعتقادم که آنچه موجب ستم بر زن مي شود، فرهنگ مرد : ج 

  وقتي مي گويم فرهنگ مردساالر خطاب به جنس مذکر .  است و نه چيز ديگرساالر
  نيست ، زيرا زنان ، هر چند خود قربانيان اين فرهنگ هستند، اما در بازتوليد 

  . اين فرهنگ نقش موثرى دارند
  بسيارى از مردان را ديده ام که آزاديخواه هستند اما زنان بسيارى هستند 

  در حقيقت فرهنگ مردساالرى ژن معيوبي است که از . ي کنندکه مردساالرانه فکر م
  مادر به پسر به ارث مي رسد، مانند بيمارى هموفيلي که زن خود دچار آن 

  هر مرد زورگو سرانجام در . نمي شود ولي آن را به فرزند پسر خود منتقل مي کند
   بلکه خطاب دامن يک زن پرورش مي يابد، بنا بر اين خطاب من به آقايان نيست ،

  . به حامالن فرهنگي هستند که برابرى انسانها را قبول ندارند
  آيا نسبتي ميان فرهنگ مردساالر با شرع اسالم و بخصوص شيعه مي بينيد؟ : س 
  به عقيده من . من هرگز نگفتم که فرهنگ مردساالرى مبتني بر دين است : ج 

  فرهنگ . هي و دين ظلم ستيزى است واستادان فن ، اسالم دين برابرى ، دين عدالت خوا
  مردساالر ارتباطي با دين ندارد، اما بحث من اين است که فرهنگ مردساالر 

  . قرائت خود را از هر چيز و از جمله ، از دين ارائه مي کند
  به عنوان مثال فرهنگ مردساالر در علم روان شناسي مي نويسد زنها 

  ي رسد مي گويد قسمت خاکسترى مغز مردان احساساتي تر هستند، به علم پزشکي که م
  اينها نظريه هاى مردساالرانه است و هيچگاه . پيچيده تر است و مردان عاقلترند

  . به اثبات نرسيده است 
  فرهنگ مردساالر تفسير خود را از مذهب و ايدئولوژى هم اينطور بيان مي کند 

  بسيار مهم است که  . و به همين دليل من سابقه قضاوت را براى شما مثال زدم
  . در حقيقت هر کسي از ظن خود شد يار من . ما چگونه از دين برداشت مي کنيم 

  در اسالم در بحث تقليد قيد شده که مسلمان آزاد است از هر مجتهدى که او 
  آزادى در اسالم براى همه در نظر گرفته شده . را عالم مي داند، تقليد کند

  . است 
  عت مقدس اسالم هم بدين صورت است که چهار منبع کتاب، قانونگذارى در شري

  سنت ، اجماع و عقل وجود دارد و در روايت داريم که هر آنچه که شرع مي گويد 
  در کتاب آسماني ما . منطبق بر عقل است و هر آنچه عقل مي گويد شرع مي گويد

  .  است بارها در باب عقل صحبت شده و طبيعي است که عقل بشرى بر دانش بشرى
  بنابر اين اگر فرض کنيم که روزى گاليله مي گفت زمين مي چرخد اما از طرف 

  منظور اين . کليسا تکفير شد، امروز هر کودک دبستاني مي داند که زمين مي چرخد
  نيست که دانش گاليله اندک بود، بلکه گاليله درک درستي نسبت به زمان خود 

   امثال گاليله ها ايستاده است و افق داشت اما کودک دبستاني امروز بر دوش
  . دورترى را نگاه مي کند

  عقل بشرى بر پايه دانش بشرى . مساله نسبت عقل با دانش به همين گونه است 
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  منظور نفي گذشتگان و بزرگان ما نيست ،بلکه ما بر روى دوش آنها .است 
  چشم پيشينيان ايستاده افقهاى دورترى را نگاه مي کنيم ، نه اينکه دنيا را از 

  . ببينيم 
  شاگرد دبستاني امروز بايد گاليله را بشناسد و به او احترام بگذارد و 

  اين مفهوم عقل و نسبت عقل با . بر مبناى دانش گاليله به علم بيشترى برسد
  . دانش بشرى است 

  بديهي است که ديني که يکي از پايه هاى احکام آن عقل باشد مي تواند 
  . و مکان را درک کند و از اين رو مي گويند باب اجتهاد باز است مقتضيات زمان 
   سال قبل انجام شده بموقع خود نظريه مفيدى بوده اما اگر ۵٠٠اجتهادى که در

   مطرح شود، ممکن است نظريه اجتهادى جديدى را طلب ٢١همان موضوع در قرن 
  . کند
  ين شبهه در نزد برخي وقتي حقوق زنان درايران مطرح مي شود ناخودآگاه ا: س 

  در بحث پيوستن يا عدم پيوستن به . پيش مي آيد که بحث فمينيسم در کار است 
  نيز عده اى مي گويند تطبيق " منع هرگونه تبعيض عليه زنان "کنوانسيون 

  نظر شما در اين . کنوانسيون با قوانين فقه اسالم درباره زنان کار مشکلي است 
  باره چيست ؟ 

  در اعالميه حقوق بشر . حقوق زن از ديدگاه حقوق بشر نگاه مي کنم من به : ج 
  قيد شده است انسانها صرف نظر از مذهب، جنس ، مليت ، نژاد، رنگ و شرايط 

  . اقتصادى و اجتماعي حقوق برابرى دارند
  بايد بگويم که در ارزيابي وضع حقوق بشر در يک کشور، وضعيت ضعيف ترين 

  ان ، کودکان ، کارگران و نيز آزادى بيان را بررسي اقشار آن جامعه از زن
  مي کنند و بر همين مبنا يک گزارش کلي تهيه مي شود و در واقع اين چهار موضوع 

  . ، محورهاى کلي هستند که تابلوى حقوق بشر در يک کشور را نشان مي دهند
  ني من فارغ از بحث هاى فمينيستي و فرق مختلف آن ، معتقد به اعالميه جها

  اعالميه جهاني حقوق بشر بعد از اينکه به تصويب مجمع عمومي . حقوق بشر هستم 
  سازمان ملل رسيد ، براى اينکه ضمانت اجرايي بيابد، در تبيين و تفسيرش ، دو 

  ميثاق حقوق "و " ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي "ميثاق معروف يعني 
  . تدوين شد" اقتصادى و اجتماعي 

   به اين دو ميثاق پيوست و متعهد به اجراى آن ١٣۵۴ايران در سالدولت 
  . شد و اين امر به تصويب مجلس قانونگذارى وقت هم رسيد

  هنگامي که ما به اين ميثاقها پيوستيم ، هيچ شرطي هم درنظر نگرفتيم و 
  ما پايه . اين ميثاقها پايه و بنياد حقوق بشر است . متعهد به اجراى آن شديم 

  . نيان را پذيرفته ايم و شرط هم نگذاشته ايم و ب
  کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در حقيقت چيزى جز تشريح و تبيين و توضيح 

  بيشتر ميثاق بين المللي نيست و چگونه است که ما به اين دو ميثاق 
  پيوسته ايم و همواره اعالم مي کنيم که آنها را هم قبول داريم و مدعي هم 

  ها تخلف نمي کنيم ، ولي مي توانيم بگوييم کنوانسيون رفع تبعيض هستيم از آن
  زنان را قبول نداريم ؟ 

  . ما اصل را پذيرفته ايم ، چطور در پذيرفتن فرع آن شک داريم 
  همچنين در . را پذيرفته ايد" زهرا کاظمي "شما وکالت خانواده مرحوم : س 

  ه که وکالت او را قبول کنيد، هم درخواست کرد"افسانه نوروزى " خبرها بود که 
  مي خواستيم بدانيم در پذيرش پرونده هايي که يک پاى دعوا زنان هستند، با 

  نگاه حقوق بشرى ورود خواهيد کرد، يا با نگاهي زنانه ؟ 
   سال است که در اين کشور کار حقوقي مي کنم و مدتي قاضي ، مدتي ٣٠من : ج 

  در حقيقت سوابق من نشان . گاه بوده ام وکيل دادگسترى و مدتي هم استاد دانش
  . مي دهد که چگونه پرونده هايي را قبول کرده ام و چگونه به مسايل نگاه مي کنم 

  مطمئن باشيد که . يازده کتاب منتشر کرده ام و عقايدم در آنها وجود دارد
  . قرار نيست با نگاه جديدى به پرونده ها رسيدگي کنم 

  سترى که بودم ، باقي خواهم ماند و هرگز وارد در واقع همان وکيل دادگ
  کشمکش هاى سياسي نخواهم شد، هرگز در هيچ انتخاباتي شرکت نخواهم کرد و 

  هرگز داخل حاکميت و قدرت نخواهم شد و اميدوارم که اين افتخار را داشته 
  باشم که خدمتگزار کوچک مردم باقي بمانم ، همان شيرين عبادى با همان دفتر 

  . ت بسيار کوچکي که دارم وکال
   روز قبل از اينکه من ٢٠درباره پرونده زهرا کاظمي بايد بگويم که حدود

  . برنده جايزه بشوم ، مادر وى به دفتر من آمد و به من وکالت داد
  من . چون پرونده بايد تکميل و آماده مي شد نيازى نبود که آن را بخوانم 

  نيازى نيست که تا وکالتي را . ده ام اساسا از جنجال بيهوده هم پرهيز کر
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  . مي پذيرم در بوق و کرنا کرده و بگويم که چنين کارى کرده ام 
  نظرتان راجع به پرونده و نوع و شکل برگزارى محاکمات آن چيست ؟ : س 
  چون من اين پرونده را هنوز نخوانده ام ، نمي توانم راجع به آن اظهار : ج 

  ي است ، خبرنگاران خود در دادگاه حضور خواهند نظر کنم و چون دادرسي علن
  . يافت و نظاره گر روند محاکمه خواهند بود

  من بسيار خوشحال هستم که دادرسي علني اعالم شده است ، زيرا دادرسي در 
  پشت درهاى بسته ابهاماتي را بوجود مي آورد که که وجدان عمومي جامعه را 

   شيوه براى پاسخ به افکار عمومي است ، که دادرسي علني بهترين. اقناع نمي کند
  . خوشبختانه در اين پرونده دادرسي علني اعالم شده است 

  آيا تاکنون به دادگاه مراجعه کرده ايد؟ : س 
  من يک بار به دادگاه مراجعه کرده ام و گفته اند درحال مطالعه پرونده : ج 

  قرار بدهند و وقتي هستند و قول دادند که اين پرونده را در اختيار ما 
  دادرسي علني است خيلي طبيعي است که تمامي اوراق پرونده را در اختيار ما 

  . قرار دهند
  در مورد پرونده خانم افسانه نوروزى بايد بگويم از وى نامه اى دريافت 

  نکرده ام و فقط شنيده ام که در يکي از روزنامه ها از قول وى درج شده بود که 
  . کرده است وکالتش را قبول کنم از من درخواست 

  پرونده افسانه نوروزى بيش از چهار سال است که در جريان است و در اين 
  زحمات زيادى کشيده " خرمشاهي "پرونده يکي از همکاران خوب ما به نام آقاى 

  است و من اساسا با اين شيوه مخالف هستم که تا يک کسي جايزه اى ببرد، بعضي 
   کنند و يا در کنار وکيل خود بگويند آنکه جايزه برده است وکيل خود را عوض
  . ، از من دفاع کند

  زيرا اين به معناى بي احترامي به ديگر وکالست که چون من برنده جايزه 
  . شده ام در کنار آنها بايستم و حرف بزنم 

  پس وکالت ايشان را نمي پذيريد؟ : س 
  زى شوم ، زيرا آقاى خرمشاهي با نيازى نيست وارد پرونده افسانه نورو: ج 

  دلسوزى و درايت کامل، سالها اين پرونده را دنبال مي کند و من بيشتر از 
  . ايشان دانشي ندارم 

  گفته مي شود اگر زنان در مقام قاضي يا وکيل قرار بگيرند ممکن است : س 
  . دبا نرمش نسبت به زنان رفتار کنند و بخواهند که آنها برنده يک دعوا شون

  آيا خود شما هنگامي که پرونده زني را در دست مي گيريد چنين احساسي نداريد؟ 
  در زمينه قضاوت يا دفاع ، چه در دادگاه و چه بيرون دادگاه ، چه در : ج 

  سخنراني ها و چه در کتابتها، اگر بخواهيم جنسيت را دخالت دهيم و به سود 
  احق باال ببريم ، در حقيقت فرهنگي زنان ، چون ضعيف هستند، کفه ترازو را به ن
  . را ترويج کرده ايم که با آن در ستيز هستيم 

  من به دنبال برابرى انسانها هستم ، نه برترى يک جنس بر جنس ديگر و 
  . مطمئن باشيد که جنيست افراد هيچ وقت در کار من تاثيرى نداشته است 

  ه عنوان يک برده دارى درباره بحث قاچاق زنان و دختران به خارج که ب: س 
  جديد از آن ياد مي شود، چه نظرى داريد؟آيا در اين زمينه برنامه مشخصي براى 

  دفاع از آنان داريد؟ 
  پيشبرد مساله زنان چيزى نيست که از عهده يک نفر و يا يک انجمن بر : ج 

   درصد از ۶٣آيد، زنان ايران خوشبختانه به فرهيختگي رسيده اند و وقتي که 
  نشجويان ما را زنان تشکيل مي دهند، اين نشان از تحوالت عميقي در جامعه دا

  . دارد
  اين نهضت ، . زنان ايران در هر لباس و مقام در پي احياى حقوق خود هستند

  نهضتي است فراگير و رهبر نمي خواهد، زيرا خود زنان همگي پيشقراول و همگي 
  . خواهان تساوى در حقوق هستند

   من نخواهيد که براى افرادى که حتي صالحيتشان بيشتر از من بنابراين از
  . باشد، نطق کنم و بگويم که چه بکنند و چه نکنند

  آنان بسيار آگاهتر از آن هستند که کسي براى آنان راه نشان دهد آنان 
  . راه خود را پيدا کرده و موفق خواهند شد

  اصال منظور رهبرى زنان . شايد بايد بحث را بگونه اى ديگر مطرح کنم : س 
  اين موضوع به هر حال اکنون وجود دارد و بحثهايي چون فروپاشي برخي . نيست 

  . خانواده ها و خدشه دار شدن غرور ملي را به ميان مي آورد
  اگر قبول کرديد که من در هيچ زمينه اى رهبر نيستم و به عنوان يک : ج 

  فه کنم که مساله قاچاق زنان نمادى وکيل ساده نظر خود را مي گويم ، بايد اضا
  از معضالتي است که بايد قبال راجع به آنها صحبت شود، از جمله اينکه چگونه 
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  فحشا در جامعه رواج مي يابد، اگر مساله فقر فرهنگي و اقتصادى حل شود، آيا 
  مسايل منکراتي حل نخواهد شد؟ 

  کند، آيا درست است زماني که مردى بسختي بتواند نان خانه خود را تامين 
  که بدون اينکه مردم و دولت به او کمک کنند، از او انتظار داشته باشند که 

  دخترانش را به دانشگاه بفرستد؟ با کدام هزينه ، کدام پول؟ و وقتي در اتاقي 
  کوچک ، خانواده اى شش نفره زندگي مي کنند، آيا به خود اجازه مي دهيد که به 

  را دخترت را در سنين پايين شوهر مي دهي ؟ پدر خانواده بگوييد چ
  آيا نمي بايد ابتدا براى آن پدر امکاناتي فراهم مي کرديم و آيا نمي بايد 

  قبال به داد آن زن مي رسيديم که تن به فحشا ندهد؟ 
  قاچاق زنان مساله اى نيست که براحتي در يک بحث يا کالم صحبت شود و 

  سمينار . ى دارد که سمينارها طلب مي کندزيربناى اقتصادى و فرهنگي بسيار
  بگذاريد، نه تنها من به عنوان يک حقوقدان بلکه بسيارى ديگر همچون 

  جامعه شناسان ، متخصصان تعليم و تربيت ، افراد آگاه به مسايل مذهبي و 
  اين . اقتصاددانان و چند نفر از طبقه جوان چه دختر و پسر در آن صحبت کنيم 

  . وقي نيست ، حقوق هميشه در مسايل اجتماعي آخر از همه مي آيدمساله تنها حق
  درباره مشکالت مربوط به حقوق کودکان در ايران چه نظرى داريد؟ : س 
  حقوق کودک متاسفانه کامال رعايت نمي شود و مشکل باز هم فرهنگ مردساالر : ج 

  انواده پدرى کودک به عنوان يک شيئي ولو با ارزش در ارتباط با پدر و خ. است 
  مورد ارزيابي قرار مي گيرد و براى آن حکم صادر مي شود، نه به عنوان موجودى 

  . مستقل و در ارتباط با خالق 
  با چند مثال اين مساله ثابت مي شود، کودک بايد نام خانوادگي پدر را 
  انتخاب کند، تابعيت پدر را بگيرد، اگر از کشور خارج شود بايد اجازه پدر 

  در همه اينها نه . شته باشد و بعد از طالق ، حضانت اطفال با پدر است را دا
  . تنها مادر فراموش شده ، بلکه خود کودک هم فراموش شده است 

  از جمله در مساله حضانت ، قانون قيد کرده که فقط حضانت پسر تا دو سالگي 
   خواهد و حضانت دختر تا هفت سالگي با مادر است و پس از آن حضانت به پدر

  . رسيد
  سرنوشت و آينده کودکي که به دنيا مي آيد، از سرنوشت پدر و مادرى که 

  خود تصميم گرفته اند ازدواج کنند و تصميم گرفته اند بچه دار شوند و بعد هم 
  . خود تصميم گرفته اند جدا شوند، بايد مستقل باشد

  او . مادرش کودک نه در تولد خود نقش داشته است و نه در جدايي پدر و 
  ما چرا فراموش مي کنيم که بگوييم . بايد رشد کند و شخصيت خود را پيدا کند

  چه چيزى براى کودک بهتر است و در حقيقت در يک حکم از پيش تعيين شده حضانت 
  . را به پدرش مي دهيم 

  يعني . من بر اين اعتقادم که اين اختيار را نه به پدر بدهيم نه به مادر
  ل پدر است نه مادر و قاضي دادگاه بايد اين آزادى عمل را داشته کودک نه ما

  باشد که با بررسي پرونده ، با توجه به نظرات مددکاراني که در کنار دادگاه 
  کار مي کنند و با توجه به سن و روابط عاطفي کودک ، تشخيص دهد که کودک بايد 

  . نزد پدر باشد يا مادر
  کداميک از آنان آينده کودک بهتر تامين قاضي بايد تشخيص دهد که نزد 

  با توجه به شرايط به وجود آمده قاضي بايد اين ابتکار عمل را داشته . مي شود
  باشد که کودک را نزد پدر يا مادر قرار دهد يا حتي با توجه به شرايطي که 

  . وجود دارد، نزد هيچيک نباشد
  ، کودکان هستند و در حال در حقيقت آنچه که ما در قوانين فراموش کرده ايم 

  حاضر که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته و متعهد به اجراى آن شده 
   -است ، يکي ديگر از مهمترين قوانين اين کنوانسيون اين است که در تصميم 

  گيريهاى قانوني و قضايي بايد منافع کودک بيش از هر چيز در نظر گرفته شود 
  ردن شرايطي که کودک به آساني بتواند در آن شرايط و در حقيقت به وجود آو

  . رشد پيدا کند و بزرگ شود، بايد در اولويت باشد
  اين اجازه بايد به قاضي مسوول پرونده سپرده شود و نبايد از قبل در 

  . قانون نوشته شود که کودک از آن پدر است يا مادر
  اما گاهي مي بينيم که داريم ، ... مسلما ما در داخل مشکالت حقوقي و : س 

  اين موضوع را .درباره مباحث مربوط به ايران در خارج از کشور مبالغه مي شود
  . چگونه ارزيابي مي کنيد

  . من از کساني که دوست دارند جامعه را سياه ببينيم انتقاد دارم : ج 
   سياه ديدن مطلق ، شما را به نااميدى مي رساند و نااميدى موجب مي شود که هيچ

  وقتي بپنداريد در باتالقي فرورفته ايد که هر چه دست و . کارى نتوانيد بکنيد
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  پا بزنيد بيشتر فرومي رويد و راه نجاتي نيست ، آنوقت راحت تن به قضا و قدر 
  . مي دهيد

  به همين دليل است که همواره سعي کرده ام سياه و سفيد را با هم ببينم و 
  م ، شکرگذار نيمه پر ليوان هم باشيم ، زيرا اگر نيمه خالي ليوان را مي بين

  احساس اينکه در ته ليوان ، حتي يک قطره ، آب هست ، در ما اين انديشه را 
  ايجاد مي کند که روزى اين ليوان پر خواهد شد اما اگر احساس کنيم که ليوان 
  . خالي است ، آنچنان در ياس فرو خواهيم رفت که هيچ کارى نمي توانيم بکنيم 

  بسيارى افراد روشنفکر را در جامعه . ياس را به جوانانمان منتقل نکنيم 
  ديده ام که به فرزندان دانشجو و تحصيل کرده خود مي گويند ما در اين مملکت 

  . چيزى نشده ايم ، شما برويد انشاءاهللا خوشبخت شويد
  ه فرار مغزها البت. با اين اوصاف مي گوييم با فرار مغزها مواجه هستيم 

  سرچشمه در بسيارى از نواقص از جمله در تصميم گيريها دارد، اما اين را بايد 
  قبول کنيم که غير دولتي ها هم ، حتي به ميزان اندک ، در فرار مغزها مقصر 

  . چگونه ؟ با سياه نمايي مطلق . هستند
  " همين است که هست ،"وقتي شما به يک جوان بگوييد که هيچ آينده اى ندارد، 

  ، به فرار "تو برو که خوشبخت شوى "و " من را نگاه کن که چقدر بدبخت شده ام "
  مغزها کمک کرده ايم ، پس چرا از فرار مغزها شکايت داريم ؟ به جاى اين حرفها 

  بگوييم ما بدبخت شده ايم اما شما بايد خوشبخت شويد و براى خوشبختي خودتان 
  . کار و تالش کنيد

  من همواره مقايسه مي کنم و اگر .  همين راستا است سياه و سفيد ديدن در
  مشکالت امروز را مي گويم ، سعي مي کنم به گذشته ام هم نگاهي بيندازم و ببينم 

  وقتي از من مي پرسند که وضعيت . که امروز نسبت به ديروز خودم ، چگونه بوده ام 
   است به ١٣٨٢لحقوق بشر در ايران چگونه است ؟ من اول مي گويم امسال که سا

   خوشبختانه پيشرفت داشته ايم ، اما اين دليل ١٣۶٢ سال قبل يعني ٢٠نسبت 
  . نمي شود که مشکالتي نداشته باشيم 

  وقتي با اين ديد به مسايل نگاه مي کنيم و بدين صورت مسايل را به جامعه 
  . ايم بين المللي منتقل مي کنيم ، دراين صورت تصوير درستي از سرزمين خود داده 

  . بدين ترتيب مي گوييم ما مشکالت داريم و پيروزى هايي هم به دست آورده ايم 
  اين پيروزيها براى ما کم بوده است و ما توقع بيشترى داريم و در اين صورت 

  . است که به ما به چشم موجوديت واقعيمان نگاه مي کنند
  هادى داريد؟ براى تسريع در بهبود شرايط اجتماعي و حقوقي چه پيشن: س 
  من خود را يک شخصيت فرهنگي مي دانم و نمي توانم راه حلي سياسي ارايه : ج 

  آزادى هديه شدني نيست ، . معتقدم که همواره فرهنگ زيربناى هر چيزى است . دهم 
  مردم بايد آزادى را به دست آورند و زماني آزادى را به دست مي آورند که ارزش 

  راى اينکه ارزش آزادى را احساس کنند، بايد سعي آزادى را احساس کنند و ب
  . کنيم فرهنگ آن را بوجود آوريم 

  برابرى زن و مرد زماني تحقق پيدا خواهد کرد که زنان با گوشت ، پوست ، 
  . خون و احساسشان برابرى را تقاضا کنند

  آنچه موثر است ، اينکه شما به عنوان روزنامه نگار اين احساس را در جامعه 
  وجود آوريد و براى اينکه اين احساسات را در جامعه ايجاد کنيد، بايد ب

  حقيقت . حقايق عريان و بطور واضح بيان شود، نه سياه سياه و نه سفيد سفيد
 .خوب و بد را در کنار هم بگذاريد تا مردم خود انتخاب کنند
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