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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  

   حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض
  

  !ها، فكر ملت ما هم باشيد آی حقوِق بشری
  ی حقوِق بشر سازماِن ملل متحد ی دآتر محمد ملكی به آميته نامه

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25دو شنبه 
  

  الحق بسم
  با ناِم آزادی، آگاهی و عدالت

  
   ز يك گـوهرندآـه در آفرينش/ پيكرنـد  آدم اعضـای يـك بنـی

  دگـر عضـوهـا را نمانـد قـرار/ درد آورد روزگار  چو عضوی به
  
  »به دانشجويان و ديگر مبارزان زندانی«
  

  ی حقوِق بشر سازماِن ملل متحد اعضای محترم آميته
 در ژنو گردهم آييد تا با بررسی 82 اسفند 25 ميالدی برابر با 2004 مارس 15گويا قرار است از روز 

گيری  ای آقايان لوئی ژوانه و ليگابو و ديگران در مورد وضع حقوِق بشر در ايران اظهارنظر و تصميمگزارشه
  .نماييد

اش مورد تجاوز قرار گرفته چندی پيش  ناِم يك ايرانی و يكی از ميليونها انسانی آه حقوِق انسانی به
ز حقوِق بندگان خدا هستيد ای به خوِد خدا نوشتم و حال به شما آه مدعی دفاع ا ی سرگشاده نامه
نويسم، با اين اميد آه مؤثر باشد و تصميمی اساسی برای نجاِت ملِت زير ستم ما آه در نظام  می

ی جهانی حقوق بشر و حتی حقوقی آه در قانوِن اساسی ايران آمده محروم  واليی از آنچه در اعالميه
  .است اتخاذ فرماييد

آرد شوريدند تا سرنوشت  ليه نظامی آه به حقوِق آنها تجاوز میآگاهيد آه ربع قرن قبل مردم ايران ع
آم جمعی از روحانيون و وابستگان آنها تماِم اهرمهای قدرت  دست گيرند، اما چنين نشد و آم خود را به

ی مردم در اين نظام تنها تأييد نظام  را در دست گرفتند و با ادعای الهی بودِن نظاِم واليی و اينكه وظيفه
همين دليل هر مخالف و دگرانديشی  نه تعيين آن، آوچكترين ارزشی برای مردم قائل نيستند و بهاست 

اگر نظری به تعداِد . دهند دارند و آوچكترين اهميتی به حقوِق انسانها نمی  را از پيش پای خود برمی
دگرانديشی در اين هايی آه تنها به جرِم اظهارعقيده و مخالفت و  ها و اعدامی شده زندانيها و شكنجه

نام رعايِت  گاه چيزی به نظام حقوِق آنها پايمال شده بيفكنيد بر شما روشن خواهد شد آه در ايران هيچ
اند و ديگر  اآنون برای هزاران خانواده آه عزيزان خود را از دست داده. حقوق بشر مطرح نبوده است

در اختيار شماست تا چه حد قربانيان نقض حقوق بشر در ايران روشن نيست اطالعاتی آه 
ی وضع ايران و تجاوز مكرر حاآمان به حقوق انسانهاست و گزارشهايی آه از سوی  دهنده نشان

. شده چقدر با واقعيتهای موجود هماهنگ است فرستادگان شما آقايان لوئی ژوانه و ليگابو و ديگران تهيه
 تا اعماِل خالف و ضدبشری و غيرقانونی خود را گيرد آار می نظامی آه تماِم امكانات و عوامِل خود را به

آارگيری  وجه پايبند نيست، مطمئن باشيد آه با به هيچ المللی به پنهان آند و به عهد و پيمانهای بين
 سال اتفاق 2۵ای آه در ايران در اين  انواع ترفندها و فريبكاريها نگذاشته و نخواهد گذاشت عمق فاجعه

  . روشن گرددافتد بر شما افتاده و می
  :آنم ی عظيم نقض حقوِق بشر در ايران پيشنهاد می عنوان يكی از قربانيان فاجعه بنابراين به

  
ـ هيأتی مرآب از حقوقدانان جهانی شناخته شده و مدافعان حقوق بشر را تعيين فرماييد تا به 1

 و در حقيقت گفتن و  تا امروز به اتهامات دگرانديشی و مخالفت60ی تمام آسانی آه از سال  پرونده
ها و  سازی اند رسيدگی تا روشن گردد در اين پرونده نوشتن و اظهار عقيده تحت تعقيب قرار گرفته

  .محاآمات و محكوميتها تا چه حد حقوِق قانونی و بشری آنها رعايت گرديده است
اند  دام يا زندان شدهی دادگاه انقالب محكوم به اع وسيله ی آسانی آه در اين نظام به ی آليه ـ پرونده2

ترين حقوِق يك متهم يعنی تعيين وآيل و حق  بررسی گردد تا معلوم شود در چند درصد آنها ابتدايی
  .دفاع از خود رعايت گرديده است

مقام  اهللا منتظری قائم اسناد آنها در آتاب خاطرات آيت (1367عام زندانيان در سال  ی قتل ـ فاجعه3
جد پيگيری فرماييد تا روشن گردد براساِس آدام معيار حقوقی و  را به) استرهبری در آن زمان موجود 

ی محكوميت خود بودند به  آسانی هزاران زندانی را آه در حاِل گذراندِن دوره آسی يا چه دستور چه به
  ی اعدام سپردند؟ جوخه
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و تحقيق شود آه آيا به اند  ها روشن آنيد چند نفر از زندانيان زيرشكنجه مرده ی پرونده ـ با مطالعه4
  زندانيان زن قبل از اعدام تجاوز شده است و در صورت تجاوز به چه تعداد از آنها؟

ها و   سال از دستگيری و زندانی و شكنجه شدن ملی ـ مذهبی3ـ چرا پس از گذشت حدود 5
آنند و  ن نمیهای سنگين تكليف آنها را روش ی آنها و گرفتن وثيقه وابستگان به نهضت آزادی و محاآمه
  !سر برند؟ تا آی بايد اين افراد در بالتكليفی به

ای ديگر زندانيان  پرونده ـ باالخره با آدام ُجرم آقايان رضا عليجانی، تقی رحمانی و هدی صابر را آه هم6
  آنند؟ اند و تكليف آنها را روشن نمی  ماه است در زندان نگاه داشته10ملی ـ مذهبی هستند 

  
   استاد دانشگاه–كی دآتر محمد مل

  1382 اسفند 24 برابر با 2004 مارس 14
doctormaleki@yahoo.com  

  
  : رونوشت

رييس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و نايب رييس فدراسيون بين ( آقای دآتر عبدالكريم الهيجی -
  )المللی جامعه های حقوق بشر

  )ی صلح نوبل ی جايزه برنده( خانم شيرين عبادی -
 

  از رويدادهاي مهم ايرانبرخي 
  

  هر گونه عملي آه موجب تضعيف نظام شود، جايز نيست  
  2004   مارس15 -1382  اسفند 25 ه دو شنب-ايلنا 

هرگونه : مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتاء خبرنگار ايلنا پيرامون حق اعتصاب آارگري تصريح آردند
  .  شود، جايز نيستعملي آه موجب تضعيف نظام مقدس جمهوري اسالمي 

، خبرنگار سرويس آارگري خبرگزاري آار ايران از ايشان آه از طريق »سعيد فرزانه« متن آامل استفتاء 
  :   صورت پذيرفت، به شرح زير است) www.wilayah.com(له در قم   سايت اينترنتي دفتر معظم

نگ و نوپا بودن انقالب و با توجه به با توجه به حكم حكومتي منع اعتصابات آارگري در شرايط ج: استفتاء
گيري اهداف صنفي و مقابله با سودجويان و استعمارگران، اجازه   تغيير شرايط، آيا آارگران براي پي

  استفاده از حق اعتصاب را دارند؟ حكم شرعي اعتصابات آارگران امروزه چيست ؟
  سالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته: پاسخ استفتاء
  بسمه تعالي

توانند با   رگونه عملي آه موجب تضعيف نظام مقدس جمهورى اسالمى شود جايز نيست؛ ميه
  .استفاده از مجارى قانونى و گزارش مطلب به مسوولين مافوق به مطالبات و حق خود برسند

  .موفق و پيروز باشيد
  پايان پيام

 
  فريدونکنار رو به آرامش می رود

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25 دو شنبه -بي بي سي 
وزير کشور ايران با اشاره به حادثه اخير شهرستان فريدونکنار و بابلسر اظهار اميدواری کرد که مسؤولين 

  .شورای نگهبان به توصيه های امنيتی اعالم شده از سوی مسؤوالن امنيتی توجه کنند
ه همايش امنيت ملی در به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت کشور ايران، آقای موسوی الری در حاشي

بايد همه به اين مسأله توجه بکنند : پاسخ به سؤالی در خصوص حادثه چند روز گذشته فريدونکنار گفت
که شائبه ای به وجود نيايد که احساس کنيم به مسائل عموم و مهم تر از همه رعايت قانون توجه 

  .نشده است
 و امنيتی پيش از برگزاری انتخابات، دارای ستاد وی با بيان اين که نيروی انتظامی و مسؤوالن سياسی

ما حتی در رابطه با همين : امنيت انتخابات بوده و برای همه مراحل پيش بينی هايی شده، افزود
مسائل هم از شورای نگهبان خواستيم چنانچه شورای نگهبان تصميمی می گيرد که با وضعيت موجود 

 باطل می شود يا رأيی جابجا و يا حوزه ای ابطال می شود، مغايرت دارد، بطور مثال احيانًا صندوقی
  .حتمًا با هماهنگی مسؤوالن امنيتی و انتظامی باشد که حادثه ای پيش نيايد

تالش نيروی انتظامی و مسؤولين امنيتی استان مازندران هم در حادثه بابلسر همين : وزير کشور گفت
  . بود که جلو بروز حادثه را بگيرند

ری با تأکيد بر اينکه موضوع از سوی وزارت کشور پيگيری می شود، در پاسخ به اين سؤال موسوی ال
بايد ديد که ديگران با مسائل چگونه برخورد می : که آيا اين پيگيری ها نتيجه ای خواهد داشت، گفت

  .کنند
هران منتقل کرده ما وضعيت منطقه را به ت: استاندار مازندران پيشتر طی اظهار نظری اعالم کرده بود که

مردم به دنبال پاسخ گرفتن بودند . بوديم تا اعالم نتيجه را به تعويق بيندازند، اما متأسفانه اين طور نشد
گيرنده نيستيم و ما فقط می توانيم آنها را به آرامش دعوت کنيم، اما  دانند که ما در اين کار تصميم و می
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 احساساتی شوند و مشکلی هم پيش آورده و تعرض احتمال دارد در بين مردم کسانی هم باشند که
  .کنند

اين اتفاق در اثر تغيير آرای مردم است، : استاندار مازندران همچنين در اين اظهارات تصريح کرده بود که 
ی انتخابات، داليلی را  ما به عنوان برگزار کننده. کنند حقی از آنها ضايع شده است مردم احساس می

ورای نگهبان آمده قبول نداريم، هيأت بازرسی هم که از سوی شورای نگهبان به ی ش که در اطالعيه
  .منطقه آمده بود، چنين مواردی را در گزارش خود اعالم نکرده است

بر اساس گزارش ها دهها نفر از مردم در شهر ساحلی فريدونکنار در زد و خورد با پليس زخمی شده 
  .سه شعبه از شعب اخذ رای شهر توسط شورای نگهبان آغاز شداين درگيريها پس از ابطال نتايج . اند

  .در نتيجه اين ابطال ها نامزد محافظه کار مجلس از اين شهر به مجلس راه می يابد
روزنامه اعتماد چاپ تهران روز دوشنبه نوشت که اوضاع در فريدونکنار کامال بحرانی است و تمام مدارس 

  .ستو بانک ها و ادارات دولتی تعطيل ا
با اينهمه، شاهدان محلی به بی بی سی گفتند که روز دوشنبه اعتراض ها در شهر فروکش کرده بود 

  .اما جو هنوز تنش آلود است
روزنامه شرق از قول يکی از مسئوالن استان مازندران نوشته است که مقداد نجف نژاد نامزد محافظه 

 اف داده است و اين به آرامش اوضاع کمک کرده استکاران که با ابطال آرا برنده انتخابات شده بود انصر
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ايران گفته است اجازه می دهد بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات هسته ای 
  . اين کشور از سرگرفته شود

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25 دو شنبه -بي بي سي 
 واکنش به قطعنامه جديد آژانس بين المللی انرژی اتمی، فعاليت بازرسان اين آژانس ايران روز شنبه در

  .در ايران را به مدت نامحدود ممنوع کرده بود
حسن روحانی، مسوول مذاکرات ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی به تعويق افتادن بازرسی ها را 

  . کل به توافق خواهند رسيديک مشکل فنی خواند و گفت طرفين در مورد اين مش
آژانس بين المللی انرژی اتمی روز يکشنبه ابراز اميدواری کرد در صورتی که شاهدی دال بر تالش ايران 
برای توليد سالح های هسته ای پيدا نکند، بازرسان اين آژانس تا پايان سال جاری ميالدی به بازرسی 

  . از تاسيسات هسته ای ايران پايان دهند
  . انس از ايران خواست هر چه زودتر امکان بازگشت بازرسان را فراهم آورداين آژ

محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، گفت بازگشت سريع بازرسان هسته ای 
سازمان ملل متحد به ايران به رفع اين سوء ظن کمک می کند که ايران به آن دليل بازرسی ها را به 

  . که می خواست چيزهايی را پنهان کندحال تعليق درآورد 
  . آقای البرادعی برای گفتگو درباره اين موضوع با مقامات آمريکا، عازم واشنگتن شده است

ايران پس از صدور قطعنامه آژانس اعالم کرد به همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی پايبند است و 
ت با بازرسی های بدون اعالم قبلی را در نظر داشته سازمان ملل بايد اقدامات مثبت ايران در موافق

  . باشد
در اين قطعنامه ايران متهم شده بود که برخی از فعاليت های هسته ای خود را مخفی نگه داشته 

  . است
حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران در واکنش نسبت به صدور اين قطعنامه گفت بخش 

  .ات منطبق نيستهايی از اين قطعنامه با واقعي
  . آقای آصفی گفت اين چيزی نيست که جمهوری اسالمی می خواست و با خواست ما متفاوت است

حسن روحانی، دبير شورايعالی امنيت ملی ايران که سرپرستی مذاکرات منجر به امضای پروتکل 
  .کردالحاقی توسط ايران را برعهده داشت، نيز قطعنامه شورای حکام را غيرمنصفانه توصيف 

  'ايران از برنامه توليد سوخت اتمی دست برنمی دارد'
اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت جمهوری اسالمی روز يکشنبه، چهاردهم 

مصمم هستيم از فوايد صلح آميز : "مارس، در واکنش به قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت 
که مورد نياز ) غنی سازی اورانيوم(له آن چرخه سوخت است انرژی هسته ای استفاده کنيم که از جم

  ." نيروگاهها می باشد و به هيچ قيمتی ازآن دست برنمی داريم
درعين حال حاضريم همه چيز را به طور شفاف به دنيا نشان دهيم که نگران : "آقای رفسنجانی گفت

  ." نباشند
ری اسالمی درقبال قطعنامه خودداری کرد و وی در عين حال از اعالم نظر در مورد موضع قطعی جمهو

هيچ يک از ما، حتی رهبر درباره اين مسايل مهم به تنهايی تصميم گيری نمی کنند، بلکه : گفت
  . جلسات مشورتی تشکيل شده و درباره نحوه عمل تصميم گيری می شود

تواند کار کند و بايد جمهوری اسالمی ايران اکنون با اعتماد قبلی با آژانس نمی : "آقای هاشمی گفت
  ."اعتمادسازی مجدد داشته باشند
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 موفق به ساخت 2005سازمان جاسوسي آمريکا سيا امروز در گزارشهايي ادعا کرد که ايران تا سال 
  . يک بمب هسته اي خواهد شد 

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25دو شنبه 
  

العات مرکزي آمريکا سيا امروز گزارشهايي به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت محيط سازمان اط
 2006 و نيمه اول سال 2005منتشر کرد مبني براينکه طبق اطالعات اين سازمان ،  ايران تا اواخر سال 

  .به سالح هسته اي دست مي يابد
سيا در اين گزارشها مدعي شده است که تمام مسائل و مشکالتي که بين ايران و آژانس بين المللي 

تمي وجود دارد در حقيقت بهانه اي است براي خريد وقت جهت تداوم فعاليتهاي هسته اي اين انرژي ا
  .کشور و ساخت يک بمب اتمي مشابه بمب اتم پاکستان 

سيا در اين  اين گزارشها مدعي شده است ايران طرحهاي  بمب هسته اي را از عبدالقدير خان 
  .دانشمند پاکستاني دريافت کرده است 

 
  ! قطعنامه دستپخت اروپا بود ؛ وزارت خارجه هم خوب امتياز داد/ هايي از معرکه وين ناگفته 

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25دو شنبه 
  

سه کشور اروپايي که قرار بود از ايران حمايت کنند، نه تنها هيچ : يک مقام بلند پايه کشورمان گفت 
ن را تشديد کرده و حاال منتظرند در پي ارائه اظهار اقدامي در جهت تعديل متن قطعنامه نکردند بلکه آ

  .  نامه ايران به آژانس فرصتهاي تازه اي براي بهانه جويي بيابند 
وي که داراي مسووليتي مرتبط باپرونده هسته اي کشورمان است در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر، 

خصوص عدم گزارش دو طيف سنج  به تحليل زواياي جلسه گذشته شوراي حکام نشست و ابتدا در 
اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد ، :  جرمي توسط ايران  به آژانس بين المللي انرژي  اتمي گفت 

حتي البرادعي در مذاکراتش با مسووالن وزارت امور خارجه تاکيد کرده بود  اين مساله اي بسيار جزئي 
رگزارش مغرضانه اخير آن را موضوعي عمده  و و قابل رفع است که متاسفانه بر خالف اظهاراتش د

  . همراه با نگراني بسيار جدي مطرح کرده است
وي در مورد سومين موردي  که در اين بند قطعنامه به عنوان نقص گزارش ايران به آژانس از آن نام برده 

اراک  درج گزارش مبني برطراحي ساخت  سلول هاي داغ  در راکتور هسته اي  : شده است ، گفت 
  .موضوعي بسيار بي اهميت و کذب است 

اين :  در توضيحات مکتوب ايران که به آژانس تحويل شد آمده است :  اين مقام برجسته در ادامه افزود 
پروژه به اين دليل که لوازم مربوطه در اختيار نبوده و علي رغم تقاضاي ايران از کشورهاي اروپايي، به 

  .  ايران طرحي در اين زمينه ندارد جهت تحريم متوقف شد و اساسا
اين هم از مواردي بود که  ايران صراحتا به آژانس اطالع داده و اذعان داشته است  که به : وي افزود  

دليل عدم دسترسي به لوازم مربوطه اساسا طراحي در زمينه سلول داغ  ندارد اما متاسفانه اين 
  . موضوع در گزارش و قطعنامه بزرگنمايي شد

هم گزارش آژانس وهم سه کشور اروپايي اين موارد را سرنخي براي کشف : ين ديپلمات تاکيد کرد ا
  . موارد گزارش نشده  ديگر دانسته اند که به هيچ عنوان صحت ندارد 

  بار ديگر بانيان قطعنامه  نگراني جدي شان را درخصوص اينکه ايران به gهمچنين در بند : وي گفت 
  ره  تمام سواالت دربا

معادل آنچه ( الاقل بکار گيري واژه نگراني جدي . فعاليتهاي غني سازي جواب نداده است  بيان کردند 
دراين قطعنامه فراتر از گزارش دبير کل است چرا که البرادعي در اين )  بکار گرفته شده است fدر بند 

  . خصوص ابراز نگراني نکرده است
 سال پيش براي 13 است مربوط به آزمايشاتي که ايران حدود  موضوعي210مورد پولونيم : وي افزود 

آغاز پروژه بيسموت انجام داده است و هيچ ارتباطي با تعهدات بين ايران و آژانس نداشته وعلي رغم 
اينکه  همواره طي سالهاي گذشته مدارکش در اختيار آژانس بوده وايران هيچ مخفي کاري در اين زمينه 

  .  رگنمايي در گزارش دبيرکل آژانس قرارگرفته است نداشته است، مورد بز
پروژه  بيسموت در همان آغاز راه  به دليل عدم توانايي در خريد مواد الزم متوقف و کنار : وي تاکيد کرد 

گذاشته شد ،  با اين حال  در گزارش آژانس ازاين مورد به عنوان يک موضوع نگران کننده  نام برده شده 
حال آنکه اين فرآيند حتي . طعنامه هدف از اجراي آن را خطرناک دانسته است است ودر پي آن ق

  .همانطور که به اعتراف البرادعي رسيده تحت هيچکدام از مقررات بازرسي نبوده است
جالب اينجاست که آژانس  مدعي است  که اگر ايران مي توانست اين پروژه را اجرا کند و : وي افزود 

بدست ) چشمه نوتروني  ( 210و نتيجه آن را با بلريوم ترکيب ميکرد پولونيوم بيسموت را پرتو دهي 
  ! آمده  مي توانست در کنار مصارف صلح جويانه احتماالمصارف نظامي نيز داشته باشد 

 به هيچ عنوان موظف به ارائه توضيح در مورد اين 153ايران طبق پادمان آژانس و قرارداد: وي ادامه داد 
 همچنين  درعين حال اين پروژه به هيچ عنوان اجرا نشده که لزومي به گزارش آن باشد ، پروژه نبوده

 سال پيش در اختيار آژانس بوده و آژانس تاکنون هيچ سوالي 13ضمن اينکه اسناد و مدارک آن از حدود 
 اجرا مي در اين مورد نپرسيده است که بي پاسخ مانده باشد و حاال به بهانه اينکه چنانچه اين پروژه

  .  شد، مي توانست در صورت استفاده غيرصلح آميز خطر آفرين باشد ، آن را مطرح کرده است 
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وي  در خصوص اينکه درگزارش عنوان شده است مدارکي وجود ندارد که اظهارات ايران را درباره اين 
 سال گذشته 13ان در اين کامال خالف واقع است چراکه ريز گزارش فعاليتهاي اير: پروژه ثابت کند، گفت 

 صفحه اي تحويل آژانس شده است ،  از جمله اسنادي که توقف پروژه را ثابت مي کند 41در گزارشي 
  .  ، مثل مدارک عدم تحويل مواد مورد نياز خريداري شده براي پروژه 

ران ، اقدام بسيار منفي ديگر البرادعي عليه جمهوري اسالمي اي: اين ديپلمات در ادامه تصريح کرد 
نحوه کنار هم گذاشتن فعاليتهاي ايران و ليبي است تاکشورها اين گونه نتيجه بگيرند که در پي اثبات 

  .نظامي بودن فعاليتهاي هسته اي ليبي اين احتمال در مورد ايران نيز وجود دارد
ا براي  دو پهلو بودن گزارش البرادعي نشان از هماهنگي صد درصد وي  با آمريکا و اروپ: وي افزود 

تدارک  فرصت بهانه جويي دارد و اين در حالي است که دبير کل به هيچ عنوان حق ندارد ، در گزارش 
  . رسمي بر اساس فرضيات ذهني موردي را ذکر و طرح شبهه کند 

وي  گزارش البرادعي در زمينه تشابه فعاليتهاي ايران و ليبي را داراي دو اشکال عمده خواند و در اين 
اشکال  اول اينکه گفته وي مبني براينکه برنامه هاي ايران در زمينه هاي تبديل : ضيح داد مورد تو

سانترفيوژ با ليبي مشترک است کامال خالف واقع است چرا که به هيچ عنوان در زمينه تبديالت 
  . شباهتي بين برنامه دو کشور وجود ندارد ؛  چه از نظر منبع و چه از نظر عناصر مشترک

نين با تاکيد بر اينکه در بخش سانتريفيوژ نيز تفاوت بسيار عمده اي بين برنامه هاي ايران و وي همچ
طبق گزارشهاي منتشر شده از سوي پليس پاکستان و مالزي کامال مشهود : ليبي وجود دارد گفت 

دعي است که مواردي که به ليبي و ايران ارسال شده است کامال مجزا است  و جمله خالف واقع البرا
  . نشان دهنده  خروج وي از موضع بيطرفي است

 و به  تعبيري  بندهاي  اجرايي  قطعنامه 10اين مقام بلند پايه در ادامه گفتگو به تشريح بندهاي  يک تا 
  . پرداخت 

در بند يک بيانيه اتحاديه اروپا نه تنها برخالف تعهدش بلکه برخالف انسانيت و آزادگي اش : وي گفت 
به گزارش البرادعي  بيان مي کند که همکاريهاي ايران با آژانس کاهش يافته است و اين بدون توجه 

  . برخالف صريح گزارش مکتوب و اظهارات شفاهي البرادعي است 
وي با اشاره به همکاري هاي همه جانبه ايران با بازرسان آژانس و قدرداني دبيرکل از اين همکاري 

  .  ايران حتي متن را حداقل در حد گزارش البرادعي تنظيم نکردند سه کشور اروپايي طرف تعهد: گفت 
در بند : وي با ذکر اينکه ايران در حال اجراي پروتکل پيش از تصويب آن دردولت و مجلس است گفت 

دوقطعنامه ضمن استقبال از امضاي پروتکل به هيچ عنوان به اجراي داوطلبانه پروتکل اشاره نشده  و 
 سياهي از ايران نشان داده شود ، صرفا  اصرار کرده اند ايران هرچه سريعتر پروتکل را براي اينکه چهره

  چنانچه کشور ها مجبور به 1969در حالي که طبق حقوق بين المللي مصوب سال . تصويب کند 
  . پذيرش قرار دادي شوند آن قرار  داد کان لم يکن تلقي خواهد شد 

قطعنامه براي اينکه بهانه براي طرح موضوع داشته باشند حقيقت را وي تاکيد کرد در اين بند بانيان 
  . کتمان کرده اند 
ازديگر موارد کذب گزارش البرادعي که در قطعنامه نيز به آن اشاره شده است اين : وي تصريح کرد 

انجام  نوامبر فعاليتش را بر اساس پروتکل 10است که ذکر کرده اند ايران متعهد شده است که از تاريخ 
دهد درحالي که طبق نامه مکتوب ارائه شده از سوي ايران به آزانس  و گزارش ماه نوامبر مدير کل 

 نوامبر شروع به اجراي پروتکل کرده ، نداده است 10آژانس ، ايران هيچ گونه تعهدي مبني بر اين که از 
مهوري اسالمي شروع به  دسامبرج18، بلکه تاکيد شده است از زمان امضاي پروتکل توسط ايران در 

  . اجراي پروتکل مي کند 
 روز بعد از اجرايي شدن پروتکل موظف به ارائه اظهار نامه هايشان 180وي با اشاره به اينکه کشورها 

مي شوند اين موضوع را دليل به جلو کشيدن غير قانوني تاريخ اجراي پروتکل در قطعنامه خواند و 
را داوطلبانه پذيرا شده است وآژانس تاريخ ارائه اظهار نامه را برمبناي ايران اجراي پروتکل : توضيح داد 

اجراي داوطلبانه پروتکل توسط ايران . پذيرش داوطلبانه اجراي پروتکل توسط ايران تعيين کرده است 
 دسامبر آغاز شد کشور هاي تنظيم کننده قطعنامه با اين هدف که 18همزمان با امضاي آن در تاريخ 

 نوامبر موظف به اجراي 10مه ايران راپيش از اجالس ماه ژوئن در يافت کند ايران را د رتاريخ اظهار نا
  . پروتکل دانسته اند 

وي  با اشاره به اينکه  اظهار نامه بايد شامل اسامي کليه افراد دست اندر کار در فعاليتهاي هسته اي 
از ابتدا تا ده سال آينده باشد ، هدف بانيان همچنين کليه فعاليتها و برنامه ريزي هاي هسته اي ايران 

قطعنامه را از قرار دادن اين بند،  بهانه جويي از اظهار نامه ايران و بزرگنمايي آنها و در نهايت ارسال 
  . پرونده ايران به شوراي امنيت خواند 

ربوط به غني سازي  صراحتا ايران را به گسترش تعليق فعاليتهاي م3در بند: اين مسوول بلندپايه افزود 
در سراسر کشور فراخوانده و درحقيقت خواسته است که ايران را به کار تعليق که آن را  داوطلبانه 

  . پذيرفته است ، متعهد کند 
اين مورد بدون توجه به گزارش آژانس در قطعنامه گنجانده شده است و متاسفانه سه کشور همپيمان 

  . اين مشکل  نکردند اروپايي هم هيچ گونه تالشي براي حل 
وي با اشاره به اينکه درگزارش البرادعي آمده است که وزارت خارجه ايران  در بروکسل در ديدار با 

در قطعنامه اين موضوع را به : اتحاديه اروپا گسترش دامنه تعليق غني سازي را پذيرفته است گفت 
  . ن خصوص شده اند نوعي کمرنگ جلوه داده و خواستار رسمي شدن تعهد ايران در اي
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 اظهار تاسف شديد کرده اند نسبت به اينکه در گزارش البرادعي deplore با کلمه 4در بند : وي افزود 
اين واژه . مواردي دال بر عدم ارائه اطالعات در خصوص دستگاه هاي پيشرفته سانتريفيوژ ديده ميشود 

ران در قطعنامه هاي بعدي بکار رود ؛ ضمن تا اندازه اي سنگين است که مي تواند براي محکوم کردن اي
  . اينکه اين بند تکرار بندهاي بااليي است 

  نداشته است p2وي با اشاره به اينکه ايران هيچگونه تعهدي براي توضيح در خصوص پروژه تحقيقاتي 
 سال از اين پروژه اوال صرفا کار تحقيقاتي بوده است ، ثانيا مربوط به گذشته بوده و پس از يک: گفت 

 قطعه ساخت داخل بوده است و هيچگاه مورد آزمايش 7آغاز کار متوقف شده است و ثالثا صرفا در حد 
قرار نگرفته است اما با بزرگنمايي در گزارش البرادعي مورد بهانه جويي بانيان قطعنامه واقع شده و در 

  . مورد آن ابراز نگراني شديد شده است 
 ابراز نگراني شده و اين ارتباط مستقيم با گزارش 210کاربرد و توليد پولونيوم  ازهدف  5دربند : وي افزود 

  . غير فني دبيرکل دارد 
 ميخواهد ايران دامنه و ماهيت آلودگي هاي کشف شده با غناي باال و پايين را در 6بند :  وي تاکيد کرد 

 210ي از طريق ليزر و پولونيوم نيروگاه نطنز و شرکت کاال الکتريک و همچنين دامنه و ماهيت غني ساز
  . را ذکر کند که موردي تکراري است و ايران در هر سه اين موارد گزارش کامل به آژانس داده است 

کانتينر قطعات مصرف شده 2وي با اشاره به اينکه در گزارش پليس مالزي و پاکستان صراحتا به ورود 
اين دستگاه هاي وارداتي محرز است و  هرگونه آلودگي : سانتريفيوژ به ايران تاکيد شده است گفت

 به هيچ وجه نمي تواند توليد ايران باشد ، بر اين اساس تکرار سوال از منشا 2/1آلودگي بيش از 
 قطعنامه گنجانده شده 7آلودگي ها از ايران هيچ توجيه عقالني ندارد و صرفا براي جنجال افريني در بند 

  . است 
  . وط به کشور هاي ثالث است و ارتباطي به ما ندارد اين بند مرب: وي افزود 

 خالف روال معمول در سازمانهاي بين المللي از دبير کل خواسته شده 8در بند : اين منبع تاکيد کرد 
  . است با توجه به اين قطعنامه و قطعنامه هاي قبلي ، پيش از ماه مي گزارشي  ارائه کند 

 قطعنامه هاي قبلي با اين هدف بوده که هيچ يک از موضوعات در اين بند گنجاندن لفظ:  وي گفت 
  .مطرح شده تا اين زمان عليه ايران حل شده تلقي نشود و پرونده همچنان مفتوح بماند 

وي با تاکيد بر اينکه طبيعتا هر قطعنامه  کامل کننده قطعنامه پيشين است ياد آور شد از نظر عقالني، 
  .  هاي قبلي براي ارائه گزارش  تازه وجود ندارد لزومي براي باز بيني قطعنامه

اوال در اين بند تصميم گيري در :  را مهمترين بند قطعنامه از نظر بانيان آن خواند و گفت 9وي  بند 
خصوص پرونده ايران به بعد از اجالس ماه ژوئن و گزارش البرادعي در آن اجالس موکول شده است اما 

 که اين تصميم بر اساس گزارش البرادعي خواهد بود و اين بدين به هيچ عنوان قيد نشده است
معناست که شوراي حکام مي تواند بدون توجه به گزارش ماه ژوئن البرادعي در خصوص ايران تصميم 

  . بگيرد 
دوم اينکه دراين بند تصميم گيري در خصوص چگونگي پاسخگويي به مواردي که طبق ادعاي : وي افزود 

 اعالم نکرده است به ماه ژوئن موکول شده است و اين بدان معناست که دراجالس آتي قطعنامه ايران
بار ديگر تمامي اين موارد مطرح شده و مي تواند مورد بهانه جويي  براي اعالم قصور ايران و ارجاع 

  . پرونده به شوراي امنيت  قرار گيرد  
: لي به معناي تعيين  تکليف است ، تاکيد کرد وي با اشاره به اينکه صدور قطعنامه در مجامع بين المل

شوراي حکام در اقدامي  متناقض ، با صدور قطعنامه ، تعيين تکليف را به اجالس بعدي موکول کرده 
  . است 

  . براي موکول کردن موضوع به بعد نيازي به صدور  قطعنامه نيست : وي افزود 
 کشوراروپايي 3ت آمريکا و همراهانش با همکاري قطعنامه شوراي حکام  نشانگراين اس: وي تاکيد کرد

در عين . به دنبال بهانه جويي اند وهيچ گونه توجهي به اقدامات مثبت انجام شده از سوي ايران ندارند
حال آژانس از حال بيطرفي خارج شده و گرايش سياسي  يافته است و سوم اينکه سه کشور اروپايي 

 نه تنها هيچ اقدامي در جهت تعديل متن قطعنامه نکردند بلکه آن را که قرا ر بود از ايران حمايت کنند
تشديد کرده و حاال منتظرند در پي ارائه اظهار نامه ايران به آژانس فرصتهاي تازه اي براي بهانه جويي  

  . بيابند 
:  گفت وي با تاکيد بر ضرور ت  بازنگري وزارت خارجه در تعاملش با سه کشور اروپايي طرف تعهد ايران

سه کشور اروپايي بازي را آغاز کرده و تااين مرحله پيش بردند و وزارت امور خارجه در اين مدت صرفا 
  . درجهت امتياز دهي عمل کرد و مواضع معقول و منطقي اتخاذ نکرد

وي همچنين  با اشاره به اينکه مسوليت تنظيم گزارش خالف واقع و دوپهلو و زمينه سازي براي جنجال 
ي متوجه شخص دبير کل آژانس است ، بر لزوم  تجديد نظر جمهوري اسالمي ايران در رابطه با آفرين

  . آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکيد کرد 
اين مقام برجسته ، تجديد نظر اساسي در روابط اقتصادي با  کشور کانادا و استراليا را با توجه به موضع 

 اسالمي ايران در شوراي حکام را نيز مورد تاکيد قرار داد و گيري بسيار بد و شديدشان عليه جمهوري
اندک موضع گيري هاي ايران در برابر مواضع غلط برخي کشور ها در اجالس پيشين اثرات رضايت : گفت

  . بخشي داشته است که در اين اجالس نمايان شد 
 هايي با تکرار موارد کذب در اين اجالس متاسفانه انگليس و فرانسه بيانيه:  وي همچنين تاکيد کرد

عليه ايران قرائت کردند و در آن خروج پرونده ايران را از دستور کار شوراي حکام منوط به چند شرط 

www.iran-archive.com 



يکي اينکه ايران بالفاصله پروتکل را تصويب کند و ديگر اينکه در اجالس آينده مدير کل اعالم . دانستند 
ل باقيمانده پيشرفت مناسبي ديده شود وسوم اينکه کند که همکاري ايران کامل بوده و در حل مسائ

  . هيچ گونه قصور عمده اي از ايران ديده نشود 
قرار دادن اين سه شرط در حقيقت تعليق به محال است چراکه در قطعنامه کنوني نيزعلي : وي افزود 

ي به ميان رغم استقبال  گزارش البرادعي از همکاري ايران ، سخن از کاهش و ناکافي بودن همکار
ه فعاليتها و برنامه هاي هسته بر اين اساس با توجه به ارائه اظهار نامه ايران دال بر هم. آمده است 

. ، در نشست آينده شوراي حکام جا براي بهانه جويي  اين سه کشور و آمريکا وسيعتر مي شود اي
يقات هسته اي در ايران به ضمن اينکه بايد توجه داشت آمريکا با هدف متوقف  کردن تکنولوژي و تحق

  .هيچ  عنوان اجازه بسته شدن پرونده را تا تحقق کامل هدفش نخواهد داد 
 

     البرادعي- بوش
  2004  مارس 16 -1382 اسفند  26 سه شنبه -اعتماد 
  شوراي»  شديداللحن «  از صـدور قطعنـامـه  پــس2004   مــارس14  بـامـداد روز يكشنبه:   سيـاسـي گـروه
   پايتخت  واشنگتـن به»  مـحمـد البرادعـي «  آژانس  اين ، رييس  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانـس حكام

بنا بر . ديدار آند»   واآـر بـوش جـرج« آشـور  جـمهـور ايـن رود تا ب رييس  مـــي  متحده  اياالت سـياسي
   آره يي  هسته پرونده «  پيـرامون قـرار اسـت  ، دو طـرف  خصـوصـي  نـشسـت  از ايــن اخبار منتشر شده

،   اســت  امريكايي يي  روزنامه آــه»  تايمز آنجلــس لس«.  نظـر آننـد تبـادل»   و ايـران ، عـراق شـمــالــي
   البرادعي  براي  بوش پرزيدنت«:   نـوشـت  واشنگتـن  بـه  الـبـرادعـي  با سفـر روز يـكشنبــه در رابطه

   بـه  آـشتــار جـمـعــي هــاي  ســالح  بــه  دسـتيابي  تكنـولوژي  فروش  نهـادن  دارد و نام شنهاداتـيپـي
   از تكـرار فـروش  آـشـورهـا و جلـوگيـري  آنترل  در زمينه  آژانس  تـوانـايـي ، تـقـويـت  جنـايـت  يـك عنـوان

   پـيشنهـادات  ايــن  از جمله  و ليبي  ايران  چون هايي آشور  به  آشتار جمعي هـاي  سـالح تـكنـولـوژي
     و بــه  مــطــرح  و البرادعي  بوش  خصوصي  در نشست  پيشنهـادات ايـن.  اسـت
  يـي  فــرامـنـطـقـه روزنامه» . خواهد شد  ارايه  اتمـي  انـرژي المللـي  بيـن  آژانــس ريـيــس

   از آنها نبرده  نامي آه»   آگاه مـنابع« از   نقـل  نيز بـه  انگليـس  پايتخت ن لـنــد چـاپ»  االوسـط الشـرق«
   در شـمـاره  آه  آرده  تهيه  واشنگتن  به  البرادعي  شب  سفـر يكشنبـه  را در خصـوص ، گــزارشــي است

 و   ديدار البرادعي وعمـوضـ«: نـويسـد  مـي االوسـط الشـرق.   اسـت  منتشر شـده  روزنامه  اين  مارس14
   پيـدا آـردن  و همچنيـن  اسـت  و ليبـي  نظير ايــران  آشورهايي يي  هسته  پرونده ، بررسي بوش جرج
   به  در بازار سياه  آشتـارجمعـي هــاي  ســالح  ســاخــت  تكنـولـوژي  فـروش  عــدم  بــراي هــايــي راه

   در هفته  حكام  شوراي  نشست  نيـز در آستانه  پـيش  چنـدي ش بو  جرج پرزيدنت. »  ياغي آشورهاي
 فـرار  هـاي راه « و هـمـچـنيـن»  اتـمــي  انــرژي المـللي  بين  آژانـس  اجـرايـي  انـدك توانايـي« از  پــيــش

   متحده ر اياالت جمهـو رييـس.  بـود  انتقاد آرده ، بشدت»  الحـاقـي  خود در پـروتكـل آشـورهـا از تعهدات
   ايـن  خـود در قـبـال  فــرار آشـورهـا از تعهـدات  بــراي  باز بسياري  منفذهاي93(2  پروتكل«:  بود گفته

   ا  ما خـواهـان  دليل  همين بـه.  دارد پـروتكـل
   به وءاستفاده نتواند با س  آشـوري  هيـچ  آه يی  گونه ، به  هـستيم  پـروتكل  در ايـن يجـاد تغييـراتـي

»  مهـم« را   متحـده  اياالت  به  سفر البرادعي  سـياسـي اآثـر تحليلگران» . خود پايبنـد نبـاشـد تعهدات
   و نـتــايـج  آن  سفر، دليل  از اين  متعـددي هـاي  گـزارش المللـي  بيـن هـاي اند و خبـرگـزاري  آرده ارزيابي

   در روزهـايـي  اتمـي  انرژي المللـي  بين  آژانس رييس. اند  را منتشر ساخته  واشنگتـن  بـه سفـر البـرادعـي
،   ايـراني مقامات. قرار دارد»   ايراني مقامات« زير انتقاد   بشدت آنـد آـه سفـر مـي»  واشـنگتـن « بـه

   با پرونده  در رابطه متحده   اياالت  سـرسختانه  مواضـع  در قبال نـرمش «  به  متهم  را بطور تلويحي البرادعي
»  و اروپـا  متحـده  ايـاالت  پيشنهادي  قطعنامه  در قبال  وي  مـقـاومت عدم«اند و از  آرده»  ايران
   حكـا  شـوراي  آغــاز نـشـسـت زمـان )  مـارس  از هـشـت  پـيــش ، الـبــرادعــي منـدنـد چه گـاليـه

 بــود امـا در  آــرده»  ابــراز رضــايــت «  بـا آژانـس  ايـران  هـمـكـاري يــزان از مـ  چنـد مــرتـبــه بـراي(  م
 در   از موارد آن  برخي  گذارد آه  حكام  عضـو شوراي  و پـنــج  را در اخـتـيــار ســي  گــزارشــي نهـايـت

   بـه نسـبـت»  ـديــد آژانس شـ هــاي نــگــرانــي «  عنوان  به  حكام  شوراي  پـايـانـي قـطعنـامـه
  . بود ياد شده»   ايران يي  هسته هاي فعاليت«
  

   ساختار سياسي  يك  شماره دشمن «  متحده  اياالت  سياسي  پايتخت  واشنگتن  به  نيز سفر وي اآنون
   فاصله هتواند ب آنند، مي ياد مي»   بزرگ شيطان «  با لقب  از آن  ايران  حاآمان  آه و آشوري»  ايران

   اولين  آه يي فاصله.  زند  دامن  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  و رييس  ايران  مقامات  ميان بيشتري
   اختيار تام ،دارنده  روحاني  حسن بود، هر چند آه»   ايران  توسط آژانس  بازرسان نپذيرفتن «  آن هاي نشانه

خواند اما »  اهميت بي« را  تعبير و آن»  سفر تعويق « را به»  ننپذيرفت « ، اين  ايران يي  هسته در پرونده
 تبلور   محمد خاتمي  دولت  امور خارجه  وزارت  سخنگوي  حميدرضا آصفي  در سخنان ايران»  اصلي « موضع
  . بود يافته
، سفر  ام حك  شوراي  قطعنامه  به  در اعتراض ايران«:   گفت  حكام  شوراي  از صدور قطعنامه  پس آصفي

  ».  است  درآورده  تعليق  را به  آژانس بازرسان
  نويس  پيش  تدوين  در زمان  مارس دهم.   گفت سخن»   ايران تصميم «  به  در واآنش  البته  آژانس رييس

   به  قطعنامه  اين تصويب «  اميدوار است  تاآيد آرد آه  و اروپا، البرادعي  متحده  اياالت قطعنامه
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 بار اميدوار   اين  آه وارد شد، او گفت»  لطمه «  اين  آه و هنگامي» . نزند  لطمه  با آژانس  ايران هاي همكاري
 تا   است  تجديدنظر نكرده  تاآنون  خويش  در تصميم  البته ايران» خود تجديد نظر آند  در تصميم ايران « است

  هاي  همكاري قطع« روبرو باشدأ   تازه چالش  آند با يك  سفر مي  واشنگتن  به  البرادعي  آه هنگامي
.   است  واقف  نيك  ايران  ناخوشايند تصميم  گويا بر تبعات  اتمي  انرژي المللي  بين  سازمان رييس. » ايران
   اخير خود تنها به  با تصميم ايران«:   گفت  خبرنگاران برد، به  بسر مي  در واشنگتن  آه  روزي ، در اولين چه

  .  خود است  تنبيه  نوعي  به  آژانس  تاخير در سفر بازرسان آند و اين  آار مي خودشضرر 
   گفتم  را هم ، اين  گفتم  ايران  نمايندگان  اينها را به من.  نخواهد شد  تمام  ضرر آژانس  آار آنها هرگز به اين
   عالوه ، به  است  و ضروري  الزم ان اير  مخفي هاي  فعاليت  از همه  و شفاف  آامل  گزارش  يك  ارايه آه

  ». خواهد بود  ديگر مفتوح  ماه9   آم  آشور دست  اين پرونده
 بگويد و  سخن» تر آرام « ، آوشيده  است  سفر آرده  ژاپن  به  آه  روحاني ، حسن گيري  موضع در برابر اين
   درخور توجه نكته.   است افتاده»  تعويق «  به آه»  تعليق «  نه  سفر بازرسان  باشد آه  اين  مصر به همچنان

   آشور از صدور قطعنامه اين»   امور خارجه  وزارت سخنگوي «  در ژاپن  روحاني  با حضور حسن  همزمان آنكه
   همه ، چون  ايران يي  هسته  پرونده مشكل«:  آرد و گفت»  حمايت«و »  استقبال «  حكام اخير شوراي
   حكام  شوراي  قطعنامه هاي  نگراني  به  آه خواهيم  مي ما از ايران. شود  مي  مربوط  هم  ژاپن آشورها به

  » . برخورد آند  صادقانه  دهد و با آژانس  و فوري ، آامل ، شفاف  مناسب پاسخ
.  رو است روب  خود با ايران  در روابط  بزرگي  با چالش  آه  است  رفته  متحده  اياالت  به  در روزهايي البرادعي
   ايران  پرونده  به  نسبت  از او بخواهد آه  متحده جمهور اياالت  رييس  بوش رود جرج  انتظار مي در مقابل

  . ندهد  از خود نشان  آند و نرمش را اعمال»   بيشتري سختگيري«
   اين رجسته ب  و نكته  است ايران»  يي  هسته پرونده« زياد   احتمال  به  او با بوش  نشست محور اصلي
   خود را پيرامون  نهايي تصميم« بايد   حكام  شوراي  ماه در اين. »  حكام  شوراي  ژوئن اجالس « مذاآرات
»  همراه «  ژوئن  در ماه  خواهد خواست  احتماال از البرادعي بوش. بگيرد»   ايران  برخورد با پرونده چگونگي
  هاي نگراني«و »   اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس رييس« با  ن برخورد ايرا  باشد، اما اين  متحده اياالت
 خواهد  را مشخص»   ژوئن ماه «  مهم  نشست  و سوي  سمت  آه  است  حكام  شوراي قطعنامه» شديد
  .  ساخت
   انرژي ليالمل  بين آژانس  با ورود بازرسان ايران:   ايلنا گفت  خبرگزاري  به  ايراني  مطلع  مقام يك: خبر آخرين
   نيز، تغيير لحن  ايران  تغيير تصميم دليل.   است  آرده  موافقت1383   در فروردين  ايران  به اتمي

  .باشد  مي محمدالبرادعي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  بزرگترين انبار مهمات در عراق آشف و ضبط شد  
  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25دو شنبه 

پس از فروپاشي رژيم سابق عراق در اين آشور خبر , منابع خبري از آشف و ضبط مقدار زيادي مهمات
  .دادند

واقع در شمال عراق توانستند " اربيل" به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيروهاي پليس آرد شهر
  .فشنگ آشف و ضبط نماينددرپي حمله به يك منزل در نواحي اين شهر،مقدار زيادي اسلحه و 
در خالل اين عمليات چهار تن از :" به گزارش پايگاه اينترنتي محيط،پليس با اشاره به اين مطلب افزود

  ".اعضاي اين منزل دستگير شدند
  ".گمان مي رود اين چهار تن با گروه انصار االسالم در ارتباط بودند:" وي همچنين اظهار داشت

" تكريت"نيز يك مقام بلند پايه انصار االسالم در بغداد و مقامي ديگر در شايان ذآر است چندي پيش 
  .دستگير شدند

  يكي از اعضاي شوراي دولت محلي آرآوك به قتل رسيد  
توسط افراد ناشناس خبر " آرآوك"منابع پليسي از آشته شدن يكي از اعضاي شوراي دولت محلي 

  .مي دهند
پليس آرآوك دربارة چگونگي حادث شدن اين اقدام " ژنرال يوسف", به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

افراد ناشناس با سالحهاي خودآار عليه يكي از اعضاي شوراي دولت محلي در نزديكي مقر :" گفت
  ".دولت محلي شليك و منجر به آشته شدن وي شدند

ا براي شناسايي پليس تحقيقات گسترده اي ر: "وي در ادامه افزود, به گزارش خبرگزاري فرانسه 
  ".عامالن اين عمليات تروريستي آغاز آرده اند

  .افراد ناشناس پس از حمله موفق به فرار مي شوند, به گفتة اين مقام پليسي
  پايان پيام 

 
خوزه لويی رودريگز زاپاترو، رهبر حزب سوسياليست اسپانيا بار ديگر تعهد انتخاباتی خود را مبنی بر 

وی جنگ عراق را يک فاجعه توصيف کرده .  کشور از عراق تکرار کرده استخارج ساختن نيروهای اين
  .است
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  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25 دو شنبه -بي بي سي 
آقای رودريگز که با جنگ عراق به شدت مخالف بود، گفت هزار و سيصد نيروی اسپانيايی مستقر در 

د، مگر آنکه سازمان ملل متحد کنترل اوضاع عراق عراق را تا پايان ماه ژوئن از آن کشور خارج خواهد کر
  . را به دست گيرد

وی افزود جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا و تونی بلر، نخست وزير بريتانيا به بررسی نقادانه تصميم 
  .خود برای اشغال عراق، نياز دارند

  .قبول نيستوی گفت نمی توان بی دليل مردم را بمباران کرد و اين کار به هيچ وجه قابل 
آقای بوش و آقای بلر، عليرغم اين انتقادات، پيروزی آقای رودريگز را به وی تبريک گفتند و اعالم کردند 

  .چشم انتظار همکاری با او در زمينه مبارزه با تروريسم خواهند بود
ت عمومی پيروزی غيرمنتظره حزب سوسياليست اسپانيا بر دولت محافظه کار خوزه ماريا ازنار در انتخابا

  . در اين انفجارها دويست نفر کشته شدند. اين کشور، سه روز پس از انفحارهای مادريد صورت گرفت
خبرنگار بی بی سی در مادريد می گويد به نظر می رسد انفجارهای روز پنجشنبه مادريد، عاملی موثر 

عقيده داشتند که دولت در شکست انتخاباتی دولت خوزه ماريا ازنار باشد و بسياری از رای دهندگان 
آقای ازنار در مورد شواهد مربوط به دست داشتن جنگجويان اسالمی در اين انفجارها، واقعيت را پنهان 

  . کرده است
اما آقای رودريگز اين مساله را که پيروزی او ناشی از بمبگذاری های روز پنجشنبه مادريد بود را رد کرد و 

  .خسته شده بودندگفت مردم از حزب محافظه کار حاکم 
وی قول داد به تقويت روابط اسپانيا با ساير کشورهای اتحاديه اروپا، که به خاطر حمايت دولت قبلی از 

  .جنگ در عراق متشنج شده بود، بپردازد
  .دولت اسپانيا جدايی طلبان منطقه باسک اسپانيا، موسوم به اتا، را در اين انفجارها مقصر خواند

 اسپانيايی گروه تحقيق، به وجود ارتباطی ميان انفجارهای مادريد و انفجارهای گفته می شود ماموران
  . سه فرد مراکشی در همين ارتباط دستگير شده اند. سال گذشته مراکش مظنون هستند

 
  گيرد آغاز دور جديد ترورهاي  مي  آشور صورت  اين  موقت  اساسي  بر سر قانون  اختالفات  افزايش در پي
     در عراق يي طايفه

  2004  مارس 16 -1382 اسفند  26 سه شنبه -اعتماد 
 افراد   توسط  عراق  آرآوك  استان عضو شوراي»   الحسني  الطويل اداره«( ديروز ) دوشنبه:  الملل  بين گروه

  . شد  آشته ناشناس
   حادثه در اين: خبر افزود   اين  با اعالم  آرآوك  پليس ، رييس  عبدالرحمن  تورهان  خبري  منابع  گزارش به

  . شد  آشته  هم  الطويل  از محافظان يكي
   در شمال  واقع  شهر خالص هاي  ترآمن  جبهه رييس»   عبداهللا فاروق «  اتومبيل  در نزديكي  هم  بمب يك

  . گرديد  وي  شدن  زخمي  بغداد منفجر وباعث شرقي
 از عاشورا از   چند روز پيش  الزرقاوي  ابومصعب  همراه  به ا آه نفر ر  آرد سه  اعالم  عراق  پليس  حال در اين
  .  است  بودند را دستگير آرده  آورده  عمل  به  آربال ديدن  مختلف مناطق

   گروه  و خود را اعضاي  آرده  اعتراف  خود با الزرقاوي  ارتباط  نفر به  سه  اين  پليس  سخنگوي  يك  گفته به
  .دند آر  معرفي القاعده

  . آربال دستگير شدند  غرب  آيلومتري50 در   واقع  الخضيره  افراد در منطقه اين
   بود اما دخالت  رفته  پيش  زرقاوي  دستگيري  تا چند قدمي  بود آه  آرده  اعالم  از اين  پيش  عراق پليس

  . شد المللي  بين تروريست   فرار اين  باعث  عراق  پليس  فعاليت  از ادامه  وممانعت  لهستاني نيروهاي
   مسووالن  بين  مختلقي هاي  و همكاري  تجاري هاي  آردند همكاري  فاش  عربي  ديگر مطبوعات از سوي

  .  وجود داشت  عراق  انتقالي  شوراي  آنوني  از اعضاي  وتعدادي  حسين  صدام  شده  سرنگون رژيم
   همكاري  آمده  دست  به  عراق  اطالعات ازمان س هاي  از مخفيگاه  از يكي  آه  اسنادي بر اساس
 در   اآنون  آه  آرد عراقي  مهم هاي  از شخصيت  و برخي  حسين  صدام  سابق  رژيم  بين يي گسترده
  .  هستند وجود داشت  عراق  انتقالي  شوراي عضويت
   وقرار است  آرده  خريداري  آن نده اسناد را از دار  اين  عربي يي  ماهواره  آانال ، يك  گزارش  همين بر اساس
  . آند  پخش  رابطه  را در اين يي برنامه

   سفيد به  آاخ  ويژه  خبر رسيد فرستاده  هم  عراق  غير نظامي  برمر حاآم  پل  بغرنج  با وضعيت در رابطه
  .  خواهد گرفت هده ع  را به  عراق  موقت  دولت  تشكيل  مسووليت  عراقي  امريكايي  غير نظامي  حاآم جاي
 خود را با   ومذاآرات  وارد بغداد شده  جاري  هفته  فرد قرار است  اين  امريكايي  بلند پايه  مسووالن  گفته به

  . آغاز آند  عراق  انتقالي  شوراي اعضاي
  ضاي ام  در زمان  انتقالي  شوراي  اعضاي  آه  بشاشي  چهره  خبر دادند بر خالف  همچنين  مسووالن اين

 آنها   بين يي  بسيار گسترده هاي  وشكاف  برخوردار بودند اما اختالفات  از آن  عراق  موقت  اساسي قانون
   در آاهش  پيشرفتي  نتوانسته  برمر تاآنون  وجود دارد و پل  عراق  موقت  دولت  در مورد تشكيل بخصوص

   وبه  بازگردانده  جوي  آبها را بار ديگر به  مسوؤول  اين  رو قرار است  باشد ، از اين  داشته  اختالفات اين
  . را مهار آند  مشكل  اين نحوي
   سالگرد حمله  نخستين گراميداشت  سفيد خود را براي  آاخ پذيرد آه  مي  صورت ها در حالي  تالش اين

  .آند  مي  آماده  عراق  به نظامي
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 از افراد   يكي  ازدواج  در مراسم  امريكايي  سربازان راندازي در اثر تي  عراقي  خانواده  يك  از اعضاي  تن شش
  . شدند  زخمي  و چهار آودك ، آشته شان  زندگي  محل دهكده
 در   واقع  مقداديه  در نزديكي  زوهام  دهكده  حادثه  درباره  اطالعي  هيچ  آه  داشته  امريكا اعالم ارتش
  .  بغداد ندارد شمال

  
   در رسانه هاي جمعيو عراقايران اوضاع تحليل 

  
   اسفند25: روزنامه های تهران

  2004   مارس15 -1382  اسفند 25 ه دو شنب-بي بي سي 
  

انعکاس بدون تفسير قطعنامه شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی، خبرهای کوتاهی از 
ح طلب ديگر از مجلسی که اغتشاشات دنباله دار شهر فريدونکنار و بابلسر، استعفای يک نماينده اصال

تنها سه ماه به پايان کارش مانده است از جمله مهم ترين گزارش های خبری روزنامه های دوشنبه 
  .تهران است

 سخنان هاشمی رفسنجانی منتشر کرده که گفته است ايران برای دستيابی به فناوری صلح شرق
  .آميز انرژی هسته ای تمام تالش خود را می کند

 وزير اطالعات را منعکس کرده که درباره قطعنامه صادره در شورای حکام آژانس بين المللی  نظرانتخاب
انرژی اتمی گفته است بازهم چيزی که صادر شده بی تاثير از نفوذ آمريکا نيست و جمهوری اسالمی 

  .کندتصميم دارد که به زياده خواهی هايی که از طرف آمريکا و ديگر کشورها اعمال می شود، توجه ن
 از اظهار نظر سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی خبر داده که گفته است اگر روند کيهان

فشارهای شورای حکام عليه ايران ادامه داشته باشد، خروج از آژانس بهترين راه حل برای جمهوری 
  .اسالمی در ميان مدت و بلندمدت خواهد بود

سن آرمين با مجلس خبر داده که در آن نماينده اصالح  در عنوان اصلی خود از خداحافظی محاعتماد
طلب تهران بدون نام بردن از حداد عادل که به عنوان نفر اول انتخابات مجلس آينده اعالم شده است به 
پاسخ گوئی به سخنان وی پرداخته که به همفکران محافظه کاران توصيه کرده بود اين مجلس ششم را 

  .دو سه ماه ديگر تحمل کنند
آرمين در آخرين سخنرانی خود در مجلس به طعنه گفته است به کسانی که در تمام عمر خود حتی 

از کسانی که کشته شدن . يک قدم برای آزادی ملت برنداشته اند، حق می دهم که چنين فکر کنند
 و يک انسان در زندان بر اثر ضرب و شتم را بی اهميت می دانند و از دستگيری و بازداشت اهل فکر

  .انديشه و توقيف نشريات حمايت کرده اند، انتظاری جز اين نيست
 در سرمقاله خود به موضوع استعفای نمايندگان اصالح طلب پرداخته و آن را ادامه اعتراض های شرق

  .گروهی از اصالح طلبان دانسته که به اصالحات و نه شغل و امکانات فکر می کنند
ايندگان معترض گرچه هر کدام سوابقی دارند که آنها را در  نمشرقبه نوشته محمدجواد روح در 

چارچوب نظام سياسی قرار می دهد، اما جديت آنها در اصالح سيستم به گونه ای بود که نگرانی طيف 
، زمينه خروج اين )معترضان محدود(را برانگيخت و با همراهی يا سکوت طيف دوم ) محافظه کاران(اول 

  . وه های سياسی آنان از سيستم را فراهم ساختدسته از نمايندگان و گر
 ادامه داده که استعفای نمايندگان در بطن خود، اين مفهوم را در بردارد که ساختار شرقسرمقاله 

نمی يابند، ) حاکميت(از اين رو، اصالحگران جايگاهی در پوزيسيون . موجود اصالح جدی را برنمی تابد
  .اند» نفوذی«و » غريبه«فظه کار چرا که به قول سخنگويان جريان محا

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از اظهار نظرهای رييس مجمع تشخيص مصلحت درباره ايران
شرايط موجود کشور خبر داده که در آن گفته شده انتظار ما اين بود که در جمهوری اسالمی اختالفات 

و من از اين مسئله ناراضی هستم و فکر می به آنجا نرسد که عده ای با سابقه انقالبی استعفا دهند 
  .کنم با تعامل بيشتر می شد فضايی به وجود آيد که منجر به چنين مسائلی نشود

هاشمی رفسنجانی که استعفای محمد خاتمی را غيرممکن خوانده و گفته چنين خيالی در سر رييس 
خود گفته است تا وقتی مجبور جمهور نيست، در پاسخ سووالی درباره احتمال رياست جمهوری دوباره 

  . نشوم برای رياست جمهوری و يا هر پست ديگری نامزد نمی شوم و تاکنون اين نياز را در خود نديده ام
آنچه در :  از گفته های وزير اطالعات درباره نابسامانی های جامعه خبر داده و از زبان وی نوشتهشرق

راحتی در رسانه ها و مراکز قانونی آبروی افراد به جامعه ما متاسفانه به آن توجه نمی شود و به 
راحتی ريخته می شود، رنج های مزمن و دردی مزمن است که از قبل در جامعه ما وجود دارد، به 

  . خصوص در رقابت های سياسی وحشتناک است
 با اشاره به حوادثی که در هفته های اخير در گوشه و کنار کشور رخ شرقعلی يونسی به نوشته 

داده گفته است دشمنان در تالشند جنگ های قومی را در همه کشورها ايجاد کرده و بسترها و زمينه 
های عقيدتی نيز در گذشته وجود داشته و استعمار نيز چندين قرن سرمايه گذاری کرد و حال می 

  .توانند از آن استفاده کنند
اسی، هر رقيبی تصميم می گيرد به  وزير اطالعات با اشاره به اينکه در رقابت سيشرقبه نوشته 

آبروريزی، اشاعه فحشا و مانند اينها در جامعه ما عادی شده، : نوعی آبروی رقيب خود را بريزد، گفت
  .يک جنبش اخالقی جديد الزم است تا با اين پديده زشت مقابله کند
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ه روزنامه های سخنان وزير اطالعات دولت خاتمی در زمانی اهميت می يابد که با همه احتياطی ک
تهران برای انعکاس حوادث سه روز گذشته بابلسر و فريدونکنار به کار برده اند اما در البالی اخبار آنها 

نشان داده می شود که نا آرامی هائی که بعد از تصميم شورای نگهبان که منجر به تغيير نتيجه 
  . انتخابات اين حوزه شده، اغتشاش در منطقه هنوز ادامه دارد

، بانک ها و  خبر داده که تمام مدارس»   است  فريدونکنار کامال بحرانی  عمومی وضعيت« با عنوان عتمادا
   نفر وخيم۶   وضعيت  که  شده  نفر اعالم۶٨و زخمی های درگيری ها   است  ادارات دولتی و بازار تعطيل

  .  است  شده گزارش
 گردانها و   از فرماندهان ش ها تعداد زيادی با شدت گرفتن درگيری ها و اغتشااعتمادبه نوشته 

  . کردند  دعوت  آرامش  و آنها را به  رفته  مردم  ميان  جنگ ايران و عراق به  عملياتی های تيپ
 از قول يکی از مسئوالن سياسی استان مازندران نوشته مقداد نجف نژاد، نامزد محافظه کاران شرق

بود و شورای نگهبان با ابطال چند صندوق رای او را نماينده که از نامزد اصالح طلبان شکست خورده 
  . بابلسر و فريدون کنار اعالم داشت انصراف داده و به اين ترتتيب ظاهرا اعتراضات رو به پايان می رود

با اشاره به اغتشاشات در فريدونکنار، معترضان به تصميم شورای نگهبان جمهوری اسالمی  و کيهان
روزنامه جمهوری . و اوباش توصيف کرده اند که اقدام به مسدود نمودن جاده کردندرا عده ای اراذل 

اسالمی به نقل از فوالدگران استاندار مازندران نوشته برخالف ادعای کسانی که درگيری های 
  .فريدونکنار را جناحی ميدانند، اين درگيری ها منطقه ای و محلی است

جمهور مهم ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده که با اشاره به نامه وزير کشور را به رييس حيات نو 
تغييراتی که شورای نگهبان در صندوق های رای استان های مازندران، خراسان، کردستان داده است از 

  .وی خواسته به هر ترتيب که صالح می داند اقدامی بکند
دانند و   جمهور می و نوشته رييس در مقاله ای به سکوت رييس جمهور و معنای آن پرداخته اعتماد
 را با   هايش  بداند و دغدغه  را محرم  مردم  گوش  خوانند که  می  وی  گوش  به  نجواهايشان  در ميان گهگاه
  .  گذارد  رساندند در ميان  جمهوری  رياست  را به  با هزار اميد و آرزو وی  که آنانی

   وی  و جو کرد که  بايد جست  را در اين  خاتمی ت راز سکواعتمادبه نوشته سرگه بارسقيان در 
دهد، اما هر از   نمی   وی  را به پرده  بی   گفتن  سخن  امکان  دارد که  هايی  ها و محذوريت محدوديت
 از  باکانه  و بی   جدی  اقدام  اميدوار يک  رسد و همه  می  گوش  به  از وی  قاطع  تصميمی  اگر زمزمه گاهی
  . افکند  می   آتش  به  سردی  آب وند، ناگاه می ش وی

 مقصود   به  را کافی  انتخابات  فعلی  جمهور قانون  نوشته رييساعتمادنعمت احمدی در مقاله ای در 
 و   انتخابات  وضع  پيرامون  و صحبتهای  جمهور و مجلس  محترم  رياست  مشکوک  های  داند و نامه نمی

  .  است  ايام  گذران  فقط  جمهور در مسند قدرت  حضور رييس  که  است آن   نشانه  شده  مطرح مسائل
نويسنده حقوقدان با اشاره به شروع به کار مجلسی که محافظه کاران اکثريت کرسی های آن را در 

اختيار دارند و به احتمال وزيران خاتمی با استعفا و يا استيضاح روبرو خواهند شد بهترين راه را آن ديده 
 با   خردادماه  جديد از روز هفتم  شود و نمايندگان  آماده  مناسب  استعفا دهد تا فضای  جمهور  رياستکه
 جديد   و مجلس  دولت  وضع  خود بپردازند تا ببينيم های  برنامه  اجرای  به  و مانعی  دور از رادع  و به  بال فراغ
  . خواهد شد چه

شدن چهارشنبه سوری از برنامه های صدا و سيما و تفاوتی که روزنامه های تهران با توجه به نزديک 
   به  مردم دعوت «  جای  به  انتظامی امسال با سال های گذشته دارد نوشته و گزارش داده اند که نيروی

  .  است  داده  سوری  چهارشنبه  جشن  مخصوص  جايگاه ، خبر از در نظر گرفتن»  چهارشنبه  در شب آرامش
  .  است  سنت  يک سوری  نيروی انتظامی نوشته چهارشنبه   فرمانده  از زبان سردار قاليبافرانايروزنامه 
نا « با   بطور متناوب سوری  چهارشنبه   خيابانی های  جشن  گذشته های  يادآوری کرده که در سالاعتماد
اما گويا .   است وده ب همراه»  ها شخصی  ولباس  جوانان «  برخورد فيزيکی و همچنين»  هايی آرامی 
»  قانونی«،   ايران  مجلس  در انتخابات کاران  اسفند محافظه   اول ، متاثر از پيروزی سوری  چهارشنبه  امسال
  .  است شده

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  سخنرانيهاي خانم شيرين عبادي در روز جهاني زن در سوئيس: گزارش ويژه راديوفردا

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25دو شنبه 
امسال مرآز بين المللي آار در ژنو به مناسبت هشتم مارس، روزجهاني ): راديو فردا(ماه منير رحيمي 

يكي کارال دل پونته، حقوقدان . زن، دو خانم حدود پنجاه ساله را براي سخنراني دعوت آرده بود
 اآنون دادستان دادگاه عالي بين المللي برجسته سوئيسي آه پيشتر دادستان آل اين آشور بوده و

و ديگري شيرين عبادي، وآيل دادگستري ايراني، برنده جايزه . جنايي براي يوگسالوي سابق است
  : خانم عبادي در سازمان جهاني آار گفت.  ميالدي2003صلح نوبل سال 

ضور داشتند، ولي در عرصه فعاليتهاي اجتماعي، همواره زنان همپاي مردان ح: صداي شيرين عبادي
متاسفانه به دليل برخي سياستهاي اعمال شده از سوي دولتها، زنان آارگر با مشكالت عديده اي در 

در جوامع ايدئولوژيك، زنان نمي توانند در برخي از حوزه ها مانند مردان فعاليت . محيط آار روبرو بودند
 اعمال اولين حقوق اقتصادي خود، نيازمند در برخي از ممالك اسالمي زنان براي آار آردن، يعني. آنند

فرصت . در بسياري از آشورها نگرش به زن، نگاهي سنتي است. آسب موافقت شوهر خود هستند
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 63از جمله در آشور من ايران با وجود آن آه . دستيابي به بازار آار براي زنان بسيار آمتر از مردان است
 درصدي ميان ميزان 18، تفاوت 2002 طبق آمار سال درصد از دانشجويان دانشگاهها دختر هستند،

 درصد بيشتر از مردان تحصيالت 13به عبارت ديگر زنان ايران . بيكاري در بين زنان و مردان وجود دارد
اين موضوع نيز مانند ساير قوانين تبعيض .  درصد بيش از مردان بيكار هستند18دانشگاهي دارند، اما 

دارد از جمله تعدد زوجات و نابرابري شهادت زنان با مردان در محاآم آميزي آه عليه زنان وجود 
  .دادگستري، سرچشمه گرفته از فرهنگ مردساالر است

  : شيرين عبادي در پاسخ به يك پرسش درباره چگونگي حرفه اش گفت: ر. م . م 
، نمي تواني چون تو زن هستي: بعد از اينكه انقالب اسالمي شد، به من گفتند: صداي شيرين عبادي

من اين بي عدالتي را قبول . قاضي باشي و من را منشي همان دادگاهي آردند آه رئيسش بودم
البته چون من زبان درازي داشتم، هفت . نكردم، از دادگستري آمدم بيرون، شغل وآالت را انتخاب آردم

 و در شغل جديد باز همان باالخره توانستم پروانه وآالت بگيرم. سال تمام به من پروانه وآالت ندادند
  .عشق به عدالت من را به حقوق بشر رساند

بايد به شما بگويم : شيرين عبادي در مورد مشكالت موجود در شغلش در جايگاه يك زن گفت: ر. م . م 
  .مبارزه براي حق و عدالت در خيلي از آشورها از جمله ايران راحت نيست

غل خودم را آه قضاوت بود به جرم زن بودند از دست من به شما گفتم آه ش: صداي شيرين عبادي
بسيار جوان هم . اولين زني بودم آه در ايران شدم رئيس دادگاه. من در قضاوت زن موفقي بودم. دادم

خيلي مورد توجه بودم، همه فكر مي آردند آه در چند سال آينده من . بودم آه به اين پست رسيدم
گار طوري پيش آورد آه من به جرم زن بودن منشي همان دادگاهي وزير دادگستري خواهم شد، اما روز

زماني آه قضاوت مي آردم، مردم قضاوت من را خيلي خوب قبول مي آردند، . شدم آه رئيسش بودم
  .اما يك چنين فردي به جرم زن بودن شغل خودش را از دست داد

 خانم عبادي را براي حقوق بشر سپس خانم دل پونته سخن گفت و بويژه مبارزات امثال: ر . م . م 
بيشتر شرآت آنندگان در اين گردهمايي زنان فعال در حقوق و امور زنان يا جنبشهاي فمنيستي . ستود

در ميان ميهمانان، سفير جمهوري اسالمي ايران در ژنو . و افراد سرشناس فرهنگي و اجتماعي بودند
يالدي هم به ژنو رفته بود آه به مناسبت  م2000شيرين عبادي در مي سال . نيز به چشم مي خورد

هرچند . روز جهاني آزادي بيان و مطبوعات از سوي خبرنگاران بدون مرز، بخش سوئيس دعوت شده بود
نهار روز هشتم مارس برابر با هجدهم . آن زمان دست آم براي جهان غرب شناخته شده نبود

خانم . ارلمان و وزير امور خارجه سوئيس بود نماينده زن پ40اسفندماه خورشيدي خانم عبادي ميهمان 
ميشلين آلميره، همچنين يك ديدار خصوصي نيز با اين وآيل پرآوازه ايراني، شيرين عبادي داشت وبعد 

در تاريخ پارلمان . خانم عبادي، طي تشريفاتي رسمي و در ميان تدابير شديد امنيتي به پارلمان برن آمد
. تهاي رسمي نباشد و در جلسه رسمي آن سخنراني آندسوئيس نادر است آسي آه از شخصي

 اتفاق افتاد آه ميخائيل گرفاچف، 2000يكي از اين استثناها در سال . بويژه آه او خارجي هم باشد
. رئيس اتحاد جماهير شوروي پيشين آه او نيز جايزه صلح نوبل را برده بود، در همين مكان سخن گفت

هاي علمي، فرهنگي، سياسي سوئيس و بسياري از روزنامه نگاران، عالوه بر اعضاي پارلمان، شخصيت
رئيس پارلمان برن پس از خوش آمد . رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي نيز در اين مراسم حضور داشت

آقاي . گويي رسمي به خانم عبادي، او را نماد پايداري براي دفاع از حقوق بشر در ايران توصيف آرد
 دوره اآنون نخستين بار است آه زني در پارلمان برن براي نمايندگان سخن در اين: ماآس بندر گفت

در حالي آه اعضا و ميهمانان بلندپايه پارلمان برن ايستاده . مي گويد آه عضو پارلمان يا وزير هم نيست
ي  دقيقه نطق5بودند و در ميان تشويق آنها، برنده آخرين جايزه صلح نوبل به جايگاه ويژه آمد و حدود 

خانم عبادي با يادآوري اين آه به خاطر نگراني از وضعيت زنان در جهان و ايران سياه . رسمي آرد
  : پوشيده است، گفت
صلح را پاس داريم و مقدم شماريم و مقدم بر آن عدالت و دموآراسي را مهم : صداي شيرين عبادي

مانند زمين، دوستي را بپراآنيم بخشنده باشيم همچون آسمان، درخت دانش را بارورتر سازيم . بدانيم
انسان باشيم، مهربان باشيم، . بسان باد، خشمگين و سوزان باشيم بر جد و تعصب، نه زير آتش

صلح نوبل بلندگوهاي بيشتري در اختيار من قرار داده آه صداي خود را مي توانم رساتر به . مهربان
  . گوش مردم جهان برسانم، از اين جهت متشكرم

ميزبان ضيافت نهار .  شيرين عبادي سپس براي شام ميهمان سفارت جمهوري اسالمي بود:ر. م . م 
روز نهم مارس شيرين عبادي و همراهانش و چند تن ديگر همچون وزيران دادگستري و مسئول حقوق 

بشر سوئيس و برزيل، دو خاورشناس و نيز سفير جمهوري اسالمي، ثروتمند تونسي، آقاي آامل الزار، 
رآت بين المللي سوئي آورپ بود آه به گفته خود او، ميزباني از برنده جايزه صلح نوبل برايش رئيس ش

ساعت شش بعد از ظهر همان روز خانم عبادي براي سخنراني با عنوان دانش و صلح . افتخاري است
ر جمعشان  د2003رئيس دانشگاه ژنو هم از حضور زن ايراني برنده جايزه صلح نوبل . به دانشگاه ژنو آمد
  .ابراز خرسندي آرد

و نيز الرنس دئونا، رئيس روزنامه نگاران بدون مرز بخش سوئيس، چگونگي آشنايي خود با شيرين 
اين روزنامه نگار مشهور سوئيسي از زماني .  در تهران را براي حاضران تعريف آرد1997عبادي در سال 

گزارشهايي درباره وضعيت زنان به ايران سفر آرده آه براي تدوين آتابش درباره ايران و بويژه براي تهيه 
پشت پرده هاي آامل . اولين ديدار من با شيرين عبادي در دفتر آوچك و ساده اش بود: بود، گفت

روي . و از آن زمان ما با هم دوست مانديم. آشيده و فضاي آامال بسته در گرماي سخت تابستان تهران
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مربوط به حقوق بشر و پرونده هايي آه مربوط مي شد به آزادي ميز آار شيرين پر بود از جزوه هاي 
شهامت اين زن آه البته نه به اندازه امروز، ولي تا حدي شناخته شده بود، من را . مطبوعات و بيان
اين بار اين جايزه : پس از سالها وقتي شنيدم او برنده جايزه صلح نوبل شده، گفتم. تحت تاثير قرار داد
 آه شيرين به سوئيس آمده بود، در يكي از سالنهاي 2002در سال . سته داده شدبه يك فرد شاي

  . همين دانشگاه، در جمع خبرنگاران بدون مرز، آسي به من گفت او بايد رئيس جمهور ايران باشد
سپس شيرين عبادي در ميان آف زدنهاي متوالي حاضران به نطق و پاسخگويي به پرسشهاي آنان 

  . پرداخت
دانشگاه خانه اصلي و مامن واقعي همه آساني است آه معنويت را سرلوحه : رين عباديصداي شي

در حالي آه افتخار آنها نه به . آساني آه خود را وقت بشريت آرده اند. فعاليتهايشان قرار داده اند
ه اند به تعداد شاگرداني آه تربيت آرد. حساب بانكيشان، بلكه به تعداد آتبي است آه تاليف آرده اند

تعداد دانشگاههاي آن، . سوئيس از اين جهت آارنامه درخشاني دارد. مي نازند، نه به ظواهر دنيوي
شادروان . اساتيد مجربي آه دارد و دانشجويان عالقه مندي آه توانايي را در دانايي جستجو مي آنند

هاي نفتي انگليس را دآتر محمد مصدق، نخست وزيري آه نفت ايران را ملي اعالم نمود و دست آمپاني
تعدادي از برجسته ترين حقوقدانان ما در . از چاههاي نفت ما آوتاه آرد، در سوئيس تحصيل آرده بود

از اين آه سخاوتمندانه دانش خود را در اختيار هموطنان من قرار داديد، . سوئيس تحصيل آرده اند
  . سپاسگزارم

ري از ايرانيان ساآن سوئيس و شخصيتهاي دانشگاهي خانم عبادي در دانشگاه ژنو آه بسيا: ر . م . م 
  : براي ديدن او و شنيدن سخنانش آمده بودند، گفت

در وطن من نام آشور سوئيس با دموآراسي و احترام به قانون شناخته شده، : صداي شيرين عبادي
زش و تحسين نوع حكومت شما و اهميتي آه به عقايد و آراي مردم داده مي شود، براي ما بسيار با ار

فاصله بين ما زياد است، شما در اروپا رنسانس را تجربه آرده ايد و به همان جهت از آتش . برانگيز است
دو جنگ جهاني با اعالم بي طرفي به سالمت بيرون آمديد و به همين علت در بسياري از مشكالت 

ين گرفتار سالطين مستبد بود و با اما ايران متاسفانه در مشرق زم. خود زودتر از مردم ايران غلبه آرديد
وجود آنكه در جنگ بين الملل دوم بي طرفي خود را اعالم آرد، به علت وضعيت سوق الجيشي متفقين 
بدون توجه به اين موضوع ايران را اشغال آردند و همين امر سرمنشا مشكالتي شد آه بحث مفصل آن 

ر ارتباط اينترنتي قرار داريم و راه طي شده را مي اما چه باك آه در عص. را بايستي در آتب تاريخ يافت
مطمئنا ما نيز چون شما با حفظ اصالت فرهنگي قادر به . دانيم، تجربيات گرانبها در دسترس ما است

  .رفع مشكالت امروزي خود خواهيم بود
ز در ادامه برنامه يك موسسه دفاع از حقوق زنان، يك ساعت مچي ساخت زنان ساعت سا: ر. م . م 

به شيرين عبادي هديه آرد آه طرحي زنانه داشت و خانمي به گفته خود او اين ساعت را از طرف همه 
آرزو مي آنم شما با ديد اين ساعت هر روز به ياد داشته . زنان سوئيسي به دست خانم عبادي بست

  . باشيد آه ما هر جاي جهان باشيم، آنار شما هستيم
انشجويان ايراني دانشگاه ژنو آه هدف خود را نشر فرهنگ ايراني و انجمن پارسايان نيز تعدادي از د

برقراري گفتگو بين ايرانيان خارج از آشور تعريف آرده اند، در اداره مراسمي آه اين دانشگاه براي 
و سرانجام شيرين عبادي شام نهم . سخنراني خانم عبادي ترتيب داده بود، سهم موثري داشتند

  . دانشگاه ژنو شدمارس را ميهمان رئيس 
در دو روزي آه شيرين عبادي ميهمان مقامات رسمي و شخصيتهاي معروف سوئيسي بود، به زبان 

فارسي سخن مي گفت و گفته هايش به چند زبان رايج در سوئيس، فرانسه، آلماني ، ايتاليايي و نيز 
بادي مطرح بود، بيشتر در مجموع انتقادها يا پرسشهايي آه در مورد خانم ع. انگليسي ترجمه مي شد

خانم عبادي معتقد است اسالم و . به گفته هايش روي موضوع دموآراسي و اسالم برمي گشت
دموآراسي سازگار است و اگر تصوير درستي از دين شود، حقوق بشر نيز در يك حكومت اسالمي 

هل فن در ميان مساله اي آه راديو فردا اميدوار است در فرصتهاي آتي آن را با ا. رعايت مي شود
  .بگذارد
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