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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 المللي مهمرويدادهاي 
  

ها تن از شهرونداني  ي خبري الجزيره لحظاتي پيش از دستگيري رهبر گروه مسلحي آه ده شبكه
  .ها خبر داد ي الخبر به گروگان گرفته بود و آزاد سازي تمام گروگان خارجي و عربستاني را در منطقه

  2004 مه  30 -1383 خرداد 10يك شنبه 
ي تلويزيوني الجزيره، خبرنگار الجزيره  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تن ديگر 7اظهار داشت، نيروهاي امنيتي عربستان موفق به دستگيري رهبر اين گروه مسلح به همراه 
  . از اعضاي اين گروه مسلح شدند

ها و ديگر افراد گروگان گرفته  ها، آمريكايي انگليسييك مقام امنيتي عربستان سعودي نيز اعالم آرد 
  .اند گير دستگير شده ي الخبر عربستان آزاد شده و افراد مسلح گروگان شده در منطقه

ها هيچ اطالعي  خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرد، اين مقام امنيتي از شرايط و محل آنوني گروگان
  . همه چيز پايان يافت :نداد اما گفت

 گروگان را از دست چهار مظنون القاعده آزاد آردند؛ اما گروگان گيرها 25ي عربستان،  هاي ويژهنيرو
  .هاي خود را بريدند  تن از گروگان9گلوي 

ها آه آزاد  به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از گروگان) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . آسيايي، يك سوئدي و يك ايتاليايي را بريدندگيران گلوي هفت گروگان: شده است، گفت

  .ها در الخبر آشته شدند  خارجي هستند آه در جريان درگيري10 تن عالوه بر 9اين 
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ورود يك گروه جديد از بازرسان آژانس به ايران
  2004 مه  30 -1383 خرداد 10يك شنبه 

  .از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته وارد ايران شدنديك گروه جديد : خبرگزاري فارس
هاي بعمل آمده گروه ديگري از بازرسان آژانس بين  به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، در پي هماهنگي

  . المللي انرژي اتمي روز گذشته وارد ايران شدند
  . نظر خود بازديد خواهد آردبنابر اين گزارش اين گروه از سايتهاي باقي مانده مورد 

همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي براساس توافقات في مابين و بعضًا فراتر از توافقعات 
ادامه دارد و اين گروه، پنجمين گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند آه طي يك ماه 

  . اند گذشته به ايران آمده
ن المللي انرژي اتمي تاآنون از تمامي مراآز مورد نظر و حتي سايتهاي نظامي بازرسان آژانس بي

  . بازرسي آرده اند و برخي از اين بازرسي ها بصورت سرزده انجام شده است
اي انجام مي شود اما  همكاري آامل ايران با آژانس به منظور شفاف سازي فعاليتهاي صلح آميز هسته

وقي و فني البرادعي با پرونده ايران دچار ترديد هستند و براساس آارشناسان نسبت به برخورد حق
  . سوابق، اين نگراني وجود دارد آه مالحظات سياسي در گزارش البرادعي پررنگ باشد

  . البرادعي قرار است طي چند روز آينده گزارش خود را به شوراي حكام ارايه آند
  

  حت نظام شدآروبي مشاور رهبر انقالب و عضو مجمع تشخيص مصل
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رهبر معظم انقالب اسالمي، طي حكمي مهدي آروبي را به مشاورت رهبري و : خبرگزاري فارس
  .عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب آردند

  : اي به اين شرح است اهللا خامنه به گزارش خبرگزاري فارس متن حكم حضرت آيت
   الرحيم اهللا الرحمن بسم

  االسالم آقاي حاج شيخ مهدي آروبي دامت معاليه  جنات حجه
با تشكر از زحمات فراوان و دشوار جنابعالي در دوره رياست مجلس شوراي اسالمي و با قدرداني از 

ايد، جنابعالي را به مشاورت رهبري و  يي آه در مسائل مهم آشور مبذول داشته همكاري و مشاوره
  . آنم و توفيقات شما را از خداوند متعال خواستارم يص مصلحت نظام منصوب ميعضويت در مجمع تشخ

  . مند شود اميد است نظام مقدس جمهوري اسالمي از خدمات جنابعالي بهره
  والسالم عليكم 
  اي  سيد علي خامنه
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  کنوني درعراق  نگاهي به تحوالت 
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علي رغم آتش بس اعالم شده ميان نيروهاي اشغالگر آمريکايي و شبه نظاميان مقتدي صدر موسوم 
  . به جيش المهدي بازهم امروزصداي چند انفجارمهيب ومبادله آتش درشهرنجف شنيده شد

رانسه، هنوزازميزان تلفات وخسارت احتمالي اين به نقل از خبرگزاري ف" مهر"به گزارش خبرگزاري 
سه تفنگدارآمريکايي : انفجارها گزارشي دريافت نشده است اما ارتش آمريکا امروزدربيانيه اي اعالم کرد

  .در استان االنبار درغرب عراق کشته شدند
استان االنباردر اين سه تفنگدار در جريان درگيري با افراد مسلح در: دربيانيه ارتش آمريکا آمده است

  .زماني کشته شدند که براي ايجاد امنيت و ثبات به استان االنباررفته بودند
 تن 9همچنين سخنگوي نظاميان آمريکايي دربيانيه اي ديگر از کشته شدن يک نظامي و زخمي شدن 

  .درحمله اي با گلوله خمپاره به پايگاه نيروهاي آمريکايي درجنوب بغداد خبر داد
نيه توضيح داده نشده است که اين نظامي به هنگام حمله و يا براثر شدت جراحات وارده دراين بيا

  .کشته شده است
امروزپليس شهرموصل ازکشته شدن يک زن عراقي به همراه کودکش براثر شليک گلوله خمپاره به 

  .منزلش درجنوب اين شهرخبر داد
 دقيقه بامداد امروز اعالم کرد و 30/1ا وسام شعبان محمد يکي از افسران پليس موصل ساعت حمله ر

شليک گلوله خمپاره به يکي از منازل عراقيها در کوي المامون منجر به کشته شدن يک زن به : گفت
  .همراه کودک هفت ساله اش شد اما پدرو سه کودک ديگر نيز دراين حادثه جان سالم به در بردند

له خمپاره به سوي اردگاه الغزالني درجنوب اين کوي به نظر مي رسد افراد ناشناس چند گلو: وي افزود
  .درمحل استقرار نيروهاي آمريکايي شليک کردند

يکي از شاهدان حاضر در صحنه از پرتاب دستکم شش گلوله خمپاره به سوي اين اردوگاه خبر داد اما 
  .دو گلوله خمپاره اشتباها به منزل اين خانواده عراقي اصابت کرده است: گفت
، اززمان اشغال عراق توسط آمريکا )پنتاگون(س آمارمنتشرشده ازسوي وزارت دفاع آمريکا براسا

 نفر آنها 589 نظامي آمريکايي درعراق کشته شدند که 800وانگليس درمارس گذشته تاکنون، بيش از 
  . تنها دردرگيريهاي مستقيم جان باختند

  
  دامه دارد درگيريها همچنان در شهر نجف براي سومين روز متوالي ا
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براساس آخرين اخباردريافتي از عراق ، براي سومين روز متوالي همچنان درگيريها ميان نيروهاي 

  . اشغالگر آمريکايي و هواداران مقتدي صدر موسوم به جيش المهدي در شهر نجف ادامه دارد
يترز، باوجود آتش بس اعالم شده ميان مقتدي به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رو

صدرروحاني شيعه عراق و نيروهاي ائتالف امروزمبارزان عراقي با نيروهاي اشغالگر آمريکايي در شهر 
  .نجف آغاز شد

. مبارزان مستقردرمنطقه الجبانه قديمه دراين شهربه مبادله آتش با تانکهاي نيروهاي آمريکايي پرداختند
  .ل گشت زني در جاده هاي مجاور دراين منطقه بودند اين تانکها درحا

شاهدان عيني از شنيده شدن صداي چند انفجارو نيزمبادله آتش سنگين درمنطقه الجبانه قديمه 
  .خبردادند اما از تلفات انساني وخسارتهاي احتمالي آن خبري منتشرنشده است 

 تحت فشارهاي مراجع  شيعه عراق ازروزپنجشنبه که مقتدي صدر روحاني جوان عراقي آتش بس را
  .پذيرفت، چندين درگيري ميان طرفداران وي و نيروهاي آمريکايي درمنطقه نجف صورت گرفت

  
  گزارش خبري فارس از اوضاع امروز عراق
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وزهاي اخير با ثبات در اين آشور در ر شوراي حكومتي عراق با توجه به اوضاع بي: خبرگزاري فارس

  .مسئوليت دشوار انتخاب وزراي آابينه موقت روبرو شده است
حسين «شنبه از ميان دو گزينه مطرح  به گزارش خبرگزاري فارس، شوراي حكومتي عراق روز پنج

، شيعه سكوالر عضو شوراي حكومتي، عالوي »اياد عالوي«اي عراق و  ، دانشمند هسته»شهرستاني
  .  انتخاب آرد و پس از آن نيز وي به تاييد سازمان ملل و آمريكا رسيدرا به عنوان نخست وزير

، عضو شوراي حكومتي عراق اعالم آرد، اعضاي شورا با واشنگتن و سازمان ملل »احمد چلبي«امروز 
 ژوئن آينده زمام امور را به دست بگيرد، به توافق 30بر سر اعضاي حكومت موقت عراق آه قرار است از 

  . رسيدند
اعضاي شوراي حكومتي عراق و پل برمر حاآم غيرنظامي آمريكايي در عراق و اخضر «: لبي افزودچ

  » .ابراهيمي نماينده سازمان ملل متحد بر سر فهرست اعضاي آابينه موقت آينده اتفاق نظر دارند
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تاآيد اين در حالي است آه هوشيار زيباري وزير امور خارجه آنوني عراق در واآنش به اين اظهارات 
  . آرد، اين فهرست نهايي نيست و هنوز بطور رسمي بر سر آن توافقي حاصل نشده است

چلبي تصريح آرد، تنها مساله باقيمانده و محل اختالف مقام رياست جمهوري است آه تا حدودي 
  . پستي تشريفاتي و داراي دو نايب رييس است

 ميالدي و 60 وزير امور خارجه عراق در دهه "عدنان پاچه چي"رييس حزب آنگره ملي عراق تاآيد آرد، 
  . اي شوراي حكومتي عراق دو نامزد اصلي تصدي اين پست هستند رييس دوره" غازي الياور"

اين در حالي است آه سخنگوي شوراي حكومت انتقالي عراق خبرهاي منتشر شده را درباره تعيين 
زيباري در آابينه حكومت آينده اين آشور، به عنوان وزير امور خارجه به جاي هوشيار " برهم صالح"

  . تكذيب آرد
ها را مبني بر انتصاب هوشيار زيباري به سمت وزير دفاع و برهم صالح به  اخبار رسانه" حميد الكفائي"

عنوان وزير امور خارجه در آابينه دولت آينده عراق بي اساس و غير مسووالنه خواند آه تنها جنبه 
  . پيشگويي دارد

وزير خارجه فعلي به سمت ) آرد(ري رويتر به نقل از احمد چلبي گزارش داده بود هوشيار زيباري خبرگزا
  . وزير دفاع انتخاب شد و جايش را به برهم صالح آه يك آرد است، واگذار آرد

» سمير صميدعي«شيعه به وزارت دارايي انتخاب شد و » عادل عبدالمهدي«بر اساس اين فهرست، 
  . رت آشور خود خواهد ماندسني در مقام وزا

سخنگوي شوراي حكومت انتقالي عراق همچنين خبرهاي منتشر شده درباره تعيين ترآيب آابينه 
  . حكومت آينده اين آشور را تكذيب آرد

گو براي  و گفت: وي با اشاره به اينكه ترآيب آابينه حكومت آينده عراق هنوز مشخص نشده است، افزود
  . ت ادامه داردتعيين وزراي حكومت موق

 به وقت 9شود آه شاهدان گفتند صبح امروز ساعت  هاي لفظي در حالي انجام مي اين آشمكش
رسد اين انفجارها و  محلي، صداي چندين انفجار و تيراندازي در نجف شنيده شد آه به نظر مي

در در آن موضع ها از ناحيه شمال گورستان وسيع اين شهر آه شبه نظاميان طرفدار مقتدا ص تيراندازي
هاي  هاي اخير صحنه درگيري  اين شهر آه طي هفته1920اند و همچنين از ناحيه ميدان انقالب  گرفته

  . شديد بوده است، صورت گرفته باشد
تر شدن اوضاع در عراق و خصوصا شهرهاي  از سوي ديگر مراجع ديني مستقر در نجف آه نگران وخيم

بس از سوي نيروهاي اشغالگر  اي نسبت به نقض آشكار آتش يهمقدس اين آشور هستند، با صدور بيان
در شهرهاي مقدس عراق هشدار داده و خروج شبه نظاميان صدر از شهرهاي مقدس را خواستار 

  . شدند
  . بس در چند روز اخير ميان نيروهاي طرفدار مقتدا صدر و نيروهاي آمريكايي برقرار شده است اين آتش

بس خواستار خروج شبه  انيه خود ضمن استقبال از موافقت مقتدا صدر با آتشمراجع حوزه علميه در بي
  . نظاميان صدر از شهرهاي مقدس و بازگشت هرچه سريعتر پليس عراق به اين شهرها شدند

بس از سوي نيروهاي اشغالگر ملت عراق در برابر اين  در صورت لغو آتش«: در اين بيانيه آمده است
  » .نيروها خواهند ايستاد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد10: روزنامه های تهران

  2004 مه  30 -1383 خرداد 10يك شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های يکشنبه تهران به گزارش ها و تحليل های خود درباره احتمال وقوع زلزله بزرگ در ايران 

اند که مراکز دولتی و خصوصی هم در مقابل زلزله آسيب ادامه داده و از زبان کارشناسان هشدار داده 
  .پذيرند

در گزارش روزنامه های مختلف به نقل از منابع مختلف آمار گوناگونی درباره تلفات و زخمی های زلزله 
  . از آن به عنوان گزارش های ضد و نقيص نام برده استشرقروز جمعه شمال ايران آمده که روزنامه 

 نفر کشته و مجروح خبر می دهد، از شهرها و استان ٢۴٩حالی که هالل احمر از  در شرقبه نوشته 
 کشته و زخمی می رسد و در همين زمان وزير خارجه ايران در گفتگو با شبکه ٣٧٨های مختلف رقم 

  . نفر در اين منطقه خبر داده است٧۶خبری سی ان ان از کشته و مجروح شدن 
ه روز جمعه ايران تا نيم ساعت پس از زلزله از سوی مراکز زلزله نوشته اندازه زلزلوقايع اتفاقيه 

شناسی ايران هنوز اعالم نشده بود، در حالی که مراکز بين المللی ده دقيقه پس از وقوع زلزله بزرگی 
  .آن را اعالم کرد

   و خصوصا يک  کالن  اعتبارات  خيز نياز به  کشور زلزله  يک  کردن  در مقاله ای نوشته مسلما ايمناعتماد
 متعدد و  های  دستگاه  به  آن  کردن  نياز و موکول  اين  هزارباره  با اعالم  دارد ولی  ملی  و اراده  و درک عزم

  . نخواهد شد  حل  مشکلی  خدا، هيچ  امان  به  آن  و رها کردن مسئول
 در   دولتی  مسووالن  که  است ن آغاز گردد و انتظار اي  بايد کار از جايیاعتمادبه نوشته جعفرگالبی در 

   مرحله  را به  متعدد پيشين های  تمامتر برنامه  هر چه  باال با جديت  خصوصا در سطوح  مختلف سطوح
  . برسانند  اطالع مردم  را به  از جوانب  برخی  از سوی  احتمالی های  برسانند و ناهمراهی عمل
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در اعالميه ای، راهنمائی های مسووالن در مورد زلزله را بی  خبر داده که آيت اهللا فاضل لنکرانی کيهان
  . پايه خوانده و نوشته مردم بدانند که اسالم خود، برای رفع مصائب قانون و برنامه دارد

به نوشته اين مرجع ساکن قم، علم و دانش با تمام غوغا و هياهويی که دارد از عالج چنين حوادثی 
  . همه امور و شفای تمام آالم و گرفتاری ها با حق تعالی است و بسعاجز و ناتوان است، پس بدانيم

 درباره آسيب های محتمل به تهران در صورت وقوع زلزله بزرگ آمده است که فرودگاه شرقدر گزارش 
های تهران به ويژه مهرآباد در خطرند و با تخريب ساختمان های فرودگاه، عمليات امداد و نجات هم با 

  .خواهد شدمشکل روبه رو 
 در عين حال از آسيب پذير بودن سيستم مخابراتی کشور خبر داده و نوشته زلزله بزرگ شرقگزارش 

باعث نابودی بسياری از بخش های مخابرات تهران خواهد شد و وضع مشابهی در مورد ساختمان های 
  .اصلی راديو، تلويزيون، پست و روزنامه ها نيز امکان پذير است

 مخزن آب تهران که ۴۵ که بر مبنای گزارش های علمی تهيه شده اشاره دارد که شرقگزارش اصلی 
 سال است به جز معدودی برای مقاومت در برابر زلزله طراحی نشده اند و احتمال ٣۵عمر آن ها باالی 

  .آسيب جدی به آنها در هنگام زلزله وجود دارد
را نقل کرده که از مردم خواسته به شايعات  نوشته نظر رئيس مرکز مطالعات لرزه نگاری ايران کيهان

توجه نکنند و وحشت زده نشوند چرا که پيش بينی زمان و مکان وقوع زلزله غيرممکن است و پيش 
  .بينی های گذشته اتفاقی بود و مبنای علمی ندارد

وپا  نوشته حسين انصاری راده به مناسبت آغاز دور چهارم گفتگوهای حقوق بشر ميان ايران و ارشرق
گفته است حقوق بشر در قانون اساسی در حد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته، بنابراين موضع ايران 

  .بايد از هرگونه تعرض به حقوق بشر پاک باشد
رييس سابق کميسيون اصل نود مجلس با تاکيد بر اين که وضعيت حقوق بشر در کشور رضايت بخش 

هند در ارتباط با حقوق بشر پلشتی و عفونت، به ساحت نيست گفته است مسئوالن نبايد اجازه د
  .مقدس نظام ايران اسالمی وارد شود

خبر داده عليرضا جباری نويسنده و مترجم روز شنبه از زندان با دست بند و پا بند به دادگاه آفتاب يزد 
 درج دو برده شد در حالی که اتهام وی نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی است که به دليل

  .مقاله در سايت های اينترنتی به او زده شده است
 از زبان معاون اجتماعی قوه قضائيه خبر داده که زمينه نقض حکم اعدام هاشم آغاجری استاد انتخاب

  .دانشگاه فراهم شده است
 عبدالرضا ايزدپناه گفته است با تبيين مبانی فتوا و استدالل های فقهی آيت اهللانتخاب به نوشته 

خامنه ای درباره عدم تطبيق حکم ارتداد در پرونده آغاجری برای قضات مربوطه، مقدمات نقض اين حکم 
  .فراهم شده

 سياسی نيروی انتظامی با تاکيد بر اينکه ديده شده که در بعضی از - رئيس عقيدتی شرقبه نوشته 
ت دليل اصلی راه اندازی پليس کالنتری ها ماموران مرد به بازرسی بدنی از زبان می پردازند گفته اس

زن همين است و آنها در کالنتری ها مستقر شده اند و وظيفه بازرسی بدنی مجرمان زن برعهده آنان 
  .است

به گفته اين روحانی مامور در نيروی انتظامی، از اين پس هيچ مأمور مردی حق بازرسی بدنی متهمان 
و با آن سربازانی . نان در کالنتری ها مأموران زن هستندحتی زندانبانان بازداشتگاه های ز. زن را ندارد

  .هم که زنان را بازرسی بدنی کرده اند برخورد شده است
بيشتر روزنامه های تهران در آستانه تشکيل شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با نقل قول از 

عملی که می . همچنان باز بماندرييس جمهور پيش بينی کرده اند که پرونده ايران مختومه نشود و 
  .تواند باعث دست يافتن کشورهای ديگر به اسرار کشور شود

 در بررسی وضعيت کنونی پرونده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته از علل بی اعتماد
  ات اطالع  دليل  به  در ايران  از فعاليت های هسته ای اعتمادی مجامع بين المللی، کشف بسياری

  .  بود  منافقين گروهک
 در حالی که مسئوالن آژانس بين المللی انرژی اتمی خواستار اطالعات کامل بودند، اعتمادبه نوشته 

   سانتريفوژهای  از جمله  آن،  متعاقب  و کشفيات  ايران  اکتبر گذشته  در گزارش  کامل رسانی  اطالع  عدم
  . را به بی اعتمادی رساند المللی  بين  درصد، جامعه٨٠   باالی  با غنای  اورانيوم  پيشرفته و کشف اتمی

 در مقاله ای که در آستانه تشکيل شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته شده از انتخاب
  .دولت خواسته که از طريق البی کردن و مذاکرات با کشور های عضو آن شورا به بحران پايان دهد

 به انتخاب اياد عالوی به نخست وزيری عراق اختصاص داده و نوشته اين انتخاب  سرمقاله خود راشرق
می تواند اقدامی برنامه ريزی شده باشد که دورنمای برقراری ثبات و امنيت در عراق و روابط آن با 

  . همسايگان را روشنتر ترسيم کند
 مقتدا صدر و بازمانده های  تنها گروه های تندروئی مانندشرقبه نوشته مهران کرمی در سرمقاله 

  .القاعده با انتخاب اين شيعه سکوالر مخالفت خواهند کرد
همچنان در سرمقاله خود حوادث عراق را مطرح می کند و به روحانيون و جمهوری اسالمی روزنامه 

  .مسووالن کشورهای اسالمی هشدار می دهد که بعد از عراق نوبت ساير کشورهای مسلمان است
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نام از داوطلبين عمليات  ثبت: خبر داده که ستاد شهدای نهضت جهانی اسالم اعالم کردقيه وقايع اتفا
نظير مردم مواجه شد و در سه ساعت، سه هزار نفر آمادگی خود  استشهادی در تهران با استقبال بی

  .را برای انجام عمليات انتحاری اعالم کرده اند
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  نی شيرين عبادی در همايش مطالعات ايران در مريلندسخنرا
  2004 مه  30 -1383 خرداد 10يك شنبه  -بي بي سي 

در دومين روز از همايش بين المللی مطالعات ايران که در ايالت ) دهم خرداد(روز يکشنبه سی ام مه 
بل به عنوان سخنران مريلند آمريکا برگزار شده است، شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نو

  .ويژه شرکت کرد
اين همايش که هر دو سال يک بار و به زبان انگليسی برگزار می شود اساسًا رويدادی علمی و 

آکادميک است و به موضوعاتی همچون موسيقی، سينما، تاريخ و در کل، فرهنگ و مسائل سياسی 
  .ايران می پردازد

ونتگومری در ايالت مريلند که در اين همايش شرکت پوپک طاعتی، استاد جامعه شناسی در کالج م
داشته در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که سخنرانی خانم عبادی در همايش درباره 

دموکراسی بوده و همان گونه که انتظار می رفته از اين فکر دفاع کرده است که دموکراسی با اسالم 
  .منافاتی ندارد

ه مشکالت دموکراسی در ايران و غرب پرداخته و برای نمونه به خانم عبادی همچنين به مقايس
سانسور اشاره کرده که در ايران به شکل آشکار اعمال می شود و در غرب، به گفته او، بر اساس 

  .کاناليزه شدن اخبار و نفوذ افکار عمومی صورت می گيرد
ادی با شيرين عبادی داشتند و به گفته خانم طاعتی، عده ای از شرکت کنندگان همايش برخوردی انتق

می گفتند که وی تنها با بيان مشکالت می پردازد و راه حلی برای رفع مشکالت حقوق بشر در ايران 
  .ارائه نمی دهد

در همايش مطالعات ايران، عالوه بر شرکت کنندگانی از اروپا و آمريکا، تعدادی نيز از ايران دعوت شده 
  .بودند
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