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

  
  رژي آژانس بين المللي ان -انرژيم اير

  
  يي  هسته  پرونده  درباره8   امريكا با گروه  رايزني  ديپلماتيك هاي  رقابت  پاياني ها در هفته  تالش آخرين
    ايران
  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19 شنبه پنج:اعتماد
   با مسائل خود در رابطه(  چهارشنبه) ديروز   در شماره  سايتونگ  زودويچه روزنامه:   سياسي گروه

   پيشگيرانه  در صدد حمله  آنهاست  به  درصدد حمله  ايران  ادعا آه  با اين اسراييل:   نوشت  ايران يي هسته
 نيازمند   بسختي  ايران  اتمي هاي  پايگاه  به  نظامي  حمله  آنها براي  آه  است  در حالي اين.   است برآمده
   اتمي هاي  پايگاه  به  نظامي  در نظر دارد حمله ، اسراييل  روزنامه  اين  نوشته  به. امريكا هستند حمايت
  . اجرا درآورد  مرحله  و به  را طراحي ايران

   از سقوط پس. گذرد  مي  اسراييلي  سياستمداران  از سوي  ايران هاي  از تهديد جديد مقام  هفته حدود يك
   يهوديان  خطر براي ترين  را بزرگ  ايران  حكومت  اسراييل  رژيم هاي ، مقام  در عراق  صدام  ديكتاتوري حكومت

   آه  معتقد است  اسراييل  مخفي  اطالعات ، سازمان  روزنامه  اين  نوشته به.  آردند در سراسر دنيا اعالم
 يابد و از   دست  اتمي ات تسليح  به  آينده  سال تواند در سه  مي  قرار دارد آه  در جايگاهي اآنون  هم ايران

  ها همچنين صهيونيست.  آند برداري  بهره  اسراييل  به  منظور حمله  آيلومتر به1300 با برد  هاي موشك
   پرده ، در پس يي  هسته  از تسليحات  برخورداري  بوشهر را براي  اتمي  پايگاه  ساخت  ايران اند آه مدعي

  هاي  مقام  آه  است  در حالي اين.   است  آرده  پنهان  منظور توليد برق  به يي  هسته  فناوري  به دستيابي
  .اند  خود خبر داده يي  هسته هاي  برنامه آميز بودن  از صلح  همواره ايران

 در   اسراييل  به  حمله  را براي  خاصي  برنامه  ايران  هستند آه  عقيده  بر اين  همچنان  اسراييلي مقامات
   مقابله  براي  زيادي  امكانات اسراييل«:   ساخت  خاطر نشان  سخناني  موساد طي  اسبق ييسر. نظر دارد

 موساد   رييس وي»  اوسيراك «  عراق  راآتور اتمي  تخريب در هنگام» . در اختيار دارد  عرب با آشورهاي
  .  است بوده

   و اروپايي  ايراني هاي  ديپلمات حرمانه م  نشست نويسد آه  مي  رابطه در اين»   پست واشنگتن « روزنامه
  .  يافت  پايان  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  تعليق  براي  و آلمان ، فرانسه  با انگليس  معامله در ازاي
   در وين  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  نشست  از برگزاري  چند روز قبل  پيشنهاد آه اما اين
   آشور اروپايي  جدا از سه  بوش دولت. شود  نمي  اورانيوم  تبديل  مساله  به ، مربوط  است  شده اعالم

.   است  آرده  ارايه  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  را به  جداگانه يي  قطعنامه  و آلمان  ، فرانسه انگليس
ها   قطعنامه  اين  ندارد، زيرا همگي  آشور اروپايي  سه هاي  با قطعنامه  زيادي  امريكا تفاوت قطعنامه
 از   آردند آه  سعي اروپاييان. اند  داشته  اتمي  انرژي المللي  بين  با آژانس  ايران  همكاري  از عدم حكايت
 نوامبر  ها را تا آخر ماه  اقدام  آنند و اين  جلوگيري  ايران  متحد عليه  ملل  سازمان  امنيت  شوراي هاي اقدام
  .ير بيندازند تاخ به

   با امريكا همراه  و آلمان ، فرانسه  آشور انگليس  سه  آه در صورتي: نويسد  مي  در ادامه پست واشنگتن
  .  خواهند گرفت  در آنار امريكا موضع  نظير آانادا، استراليا، نيوزيلند و ژاپن  ديگري شوند، آشورهاي

   قرار است( امروز و فردا )  و جمعه پنجشنبه
   گروه  خود در ژنو و با اعضاي  امريكا ، با همتايان  امور خارجه  وزارت يي  هسته مسوول»  بولتون جان«

 امريكا بتواند در  چنانچه.   است  ايران يي  هسته  مساله  آنان  مباحثات  اصلي موضوع.  آند  مالقات هشت
   آژانس  آينده  هفته  بتواند بر راي  است  خود شود، ممكن  شرآاي  حمايت  جلب  به  موفق  مذاآرات اين
   نظر داشته  اختالف  ايران  بر سر موضوع  با هم  آژانس  اين اگر اعضاي.  تاثيرگذارد  اتمي  انرژي المللي بين

   به  گونه  خواهد شد و بدين  تلقي  موفقيت  نوعي  امريكاييان  براي  مثبت  راي  يك  حتي باشند، آسب
   بطور پنهاني  امريكايي هاي  منظور ديپلمات بدين.   خواهند يافت  دست  ايران حكوميت م منظور خود براي

 را درگير   در نظر بگيرند و يا ايران  ايران  را براي  خاصي  تنبيه  امنيت  قصد ندارند در شوراي اند آه  داده قول
   امريكا قصد دارد آه  باورند آه  بر اين ي اروپاي  از آشورهاي اما هنوز بسياري.  آنند المللي  بين هاي تحريم
   حمله  براي  سكويي  عنوان  متحد به  ملل  سازمان  امنيت  آند و از شوراي  را آسب  ايران  محكوميت راي

  .بگيرد  بهره  ايران  به نظامي
  

تن در همصدايي برلين با واشنگ: اي جمهوري اسالمي ابراز نگراني صدر اعظم آلمان از برنامه هسته
  قبال حکومت ايران 

  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18چهار شنبه 
در آستانه بازبيني پرونده هسته اي جمهوري اسالمي در هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي، 

گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان براي نخستين بار از فعاليتهاي اتمي جمهوري اسالمي صريحا ابراز 
ابراز نگراني اين رهبر اروپايي همصدايي با دولت جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا در قبال . نگراني کرد

 ، پارلمان آلمان سخنراني Bundestagآقاي شرودر که در بوندستاگ . جمهوري اسالمي تلقي مي شود
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وي با . مي کرد، فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي را به شدت خطرناک و نگراني آفرين خواند
والديمير پوتين به روشني به او : اره به ديدار اخير خود با رئيس جمهوري روسيه در مسکو گفتاش

اطمينان داده است که در جلوگيري از تالشهاي تهران در راه دستيابي به سالحهاي هسته اي با جهان 
به يکي از احتماال بر پايه همين گفته هاي آقاي پوتين است که روز چهارشن. غرب همکاري خواهد کرد

ابراز نگرانيهاي . مسئوالن بلندپايه کرملين از تعويق عمليات احداث نيروگاه بوشهر در جنوب ايران خبر داد
گرهارد شرودر و اطمينان بخشيدنهاي آقاي پوتين نشان مي دهد که اروپا و روسيه در تعيين روش 

  . ه اندبرخورد با فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي با آمريکا هم راي شد
در آستانه بازبيني پرونده هسته اي ايران گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان براي ): راديو فردا(ژان خاکزاد 

به گزارش عليرضا . نخستين بار از فعاليتهاي اتمي جمهوري اسالمي صريحا ابراز نگراني کرده است
لت پرزيدنت بوش در قبال جمهوري طاهري از راديو فردا ابراز نگراني اين رهبر اروپايي همصدايي با دو

  . اسالمي است
 ، پارلمان آن Bundestagگرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان که در بوندستاگ ): راديو فردا(عليرضا طاهري 

کشور سخنراني مي کرد، فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي را به شدت خطرناک و نگراني آفرين 
گراني ياد کرد که تا بررسي پرونده هسته اي جمهوري اسالمي در آقاي شرودر در حالي از اين ن. خواند

اين شورا قرار است تصميم . شوراي حکام آژانس بين المللي انرِژي اتمي پنج روز بيشتر نمانده است
اگر پرونده . بگيرد که آيا پرونده جمهوري اسالمي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بفرستد يا نه

اسالمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود، احتمال مي رود که هسته اي جمهوري 
  . تهران با تحريمهاي جهاني روبرو شود

: از سوي ديگر صدر اعظم آلمان با اشاره به ديدار اخير خود با رئيس جمهوري روسيه در مسکو گفت
ري از تالشهاي تهران در راه پرزيدنت والديمير پوتين به روشني به او اطمينان داده است که در جلوگي
احتماال بر پايه همين گفته هاي . دستيابي به سالحهاي هسته اي با جهان غرب همکاري خواهد کرد

آقاي پوتين باشد که روز چهارشنبه يکي از مسئوالن بلندپايه کرملين از تعويق عمليات احداث نيروگاه 
ابراز نگرانيهاي گرهارد شرودر و :  مي گويندمنابع ديپلماتيک غربي. بوشهر در جنوب ايران خبر داد

اطمينان بخشيدنهاي آقاي پوتين نشان مي دهد که اروپا و روسيه در تعيين روش برخورد با فعاليتهاي 
  . هسته اي در ايران با آمريکا هم راي شده اند

  
زديک به يک پرونده هسته اي جمهوري اسالمي ن: کولين پاول، وزير خارجه آمريکا شامگاه گذشته گفت

سال پيش مي بايد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع مي شد، اما اروپاييها به خصوص سه 
. کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه از آمريکا خواستند که براي رفع اين بحران هسته اي با تهران گفتگو کنند

هاي سه کشور اروپايي بسيار وزير خارجه آمريکا افزود به گمان من پاسخ جمهوري اسالمي به تالش
مثبت و سازنده نبوده است و اکنون پرونده هسته اي جمهوري اسالمي بايد به شوراي امنيت سازمان 

همزمان وزير خارجه آمريکا تلويحا خبر داد که اگر قرار بر ارجاع پرونده هسته اي . ملل ارجاع شود
وز ديگر که ماه آينده در جلسه بعدي شوراي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت باشد، اين کار نه پنج ر

  . حکام آژانس انجام خواهد گرفت
به اين ترتيب به نظر مي رسد که تکليف پرونده هسته اي جمهوري اسالمي پس از تعيين رئيس آينده 

در اين گير و دار .  روز ديگر روشن خواهد شد25جمهوري آمريکا در انتخابات دوم نوامبر آينده نزديک به 
ت االسالم حسن روحاني، مرد شماره يک گفتگوهاي هسته اي تهران با آژانس و جهان غرب روز حج

چهارشنبه امروز تاييد کرد که براي رفع بحران هسته اي تهران به سازشهايي با اتحاديه اروپا دست 
ان آقاي روحاني که از سفري سه روزه به هلند، رئيس دوره اي اتحاديه اروپا به تهر. يافته است

بازگشت، همزمان بدون ذکر جزئيات تهديد کرد اگر اروپاييها به تعهداتشان پايبند نمانند و شوراي حکام 
  .قطعنامه اي شديد و حاد بر ضد تهران صادر کند، جمهوري اسالمي واکنش قاطعي را تدارک ديده است

  
  روسيه از تاخير دوباره در راه اندازی نيرو گاه اتمی بوشهر خبر داد 

  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18ر شنبه چها
يک مقام برجسته هسته ای روسيه امروز اعالم کرد که ساخت نيروگاه اتمی بوشهر که روسيه 

  . مشغول ساخت آن برای ايران است با تاخير بيشتری روبرو خواهد شد
ه ای نشده است ادعا به نقل ازرويترز، اين مقام روسی که به نام وی اشار"  مهر"به گزارش خبر گزاری 

کرد که اين تاخير ماهيت فنی دارد وهيچ ربطی به فشار آمريکا برروسيه برای صرف نظر از طرح ساخت 
  .نيروگاه بوشهر ندارد 

اين مقام آژانس انرژی اتمی روسيه با اشاره به اين موضوع که نکات فنی خاصی وجود دارد که بايد 
 راه اندازی شود ، راه اندازی آن 2006ه که قرار بود تا سال متاسفانه اين نيروگا:  برطرف شود گفت 

  .دوباره با تاخير روبرو شده است 
گفتنی است که الکساندر روميانتسف رئيس سازمان انرژی اتمی روسيه اواخر سال جاری مدارک 

  .مربوط به بازگشت سوخت هسته ای به روسيه را در ايران امضاء خواهد کرد 
  

   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق
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  زنداني ديگر محكوم به اعدام شدند6زنداني حلق آويز و 4در سه روز گذشته 

  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18 چهار شنبه :دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 روز اعالم آرد در سه) 83 شهريور 18(دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران طي اطالعيه اي امروز 

زنداني ديگر محكوم به اعدام شدند و در ميان محكومان به اعدام چهار 6زنداني حلق آويز و 4گذشته 
شوراي ملي مقاومت ايران از سازمانهاي مدافع حقوق بشر و ارگان هاي . سال وجود دارد18جوان زير 

  .شدذيربط بين المللي خواهان اقدام فوري براي متوقف آردن اعدام بويژه نوجوانان 
شهريور سه زنداني 17 يك زنداني را در آبادان و روز 83شهريور16دژخيمان رژيم آخوندي روز دوشنبه « 

  . ديگر را در تهران حلق آويز آردند
طي يك هفته گذشته قضاييه رژيم آخوندي شش زنداني را به اعدام محكوم آرد آه در ميان آنها سه 

ساله 16قبل از آن نيز يك جوان . ، به چشم مي خورند.مميالد ب و علي ,. جوان به نامهاي مرتضي ف
سال در معرض اعدام قرار 18به اين ترتيب هم اآنون چهار زنداني زير . افغاني به اعدام محكوم شده بود

  . دارند
مقاومت ايران سازمانهاي مدافع حقوق بشر و ارگانهاي ذيربط بين المللي را به محكوم آردن جنايات 

حاآم بر ايران و اقدام فوري براي متوقف آردن احكام اعدام بويژه در مورد نوجوانان زير استبداد مذهبي 
  .سال فرامي خواند18
  

 اطالعيه خبري کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي
  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18چهار شنبه 

 تان، در خطر استجاِن امير رضا امير بختيار، مسئول دفتر حزب ايران در استان خوزس
امير رضا امير بختيار، مسئول دفتر حزب ايران در استان خوزستان، طي دو ماه اخير چندين بار توسط 

 .وزارت اطالعات اين استان مورد تهديدهاي گوناگون قرار گرفته است
ان اعالم مامورين وزارت اطالعات در تماسهاي تلفني که با منزل امير بختيار داشته اند، به خانواده ايش

کرده اند که در صورت ادامه فعاليت سياسي توسط وي، ممکن است ايشان توسط افراد ناشناسي در 
 .خيابان مورد ضرب و شتم شديد قرار گيرد که احتمال دارد منجر به اتفاقات جبران ناپذيري  شود

مير بختيار مراجعه اين در شرايطي است که ، ماموران وزارت اطالعات چندين بار به درب منزل  آقاي ا
 .کرده  و جهت ايجاد فضاي رعب و وحشت، اعضاي اين خانواده را  مورد تعقيب قرار داده اند

الزم به ذکر است که  در طول اين مدت، اميررضا امير بختيار  در خارج از استان خوزستان به سر برده 
 .است

komitedefa@yahoo.com 
  

  بازداشت شد  " اعتماد"دبير سرويس فرهنگي روزنامه 
  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18چهار شنبه 

چند مامور لباس شخصي، روز گذشته با حضور در تحريريه روزنامه اعتماد، شهرام رفيع زاده، دبير 
  .سرويس فرهنگي اين روزنامه را بازداشت آردند

هنوز اطالعي از :  اين خبر، گفت، بهروز بهزادي، سردبير روزنامه اعتماد با تاييد"ايلنا" به گزارش خبرنگار
وضعيت رفيع زاده نداريم و هويت ماموران براي ما احراز نشده است ؛اما به نظرم ماموران از اماآن 

  .نيروي انتظامي بودند
اطالع ديگري در مورد وضعيت رفيع زاده در دست نيست و مسووالن روزنامه در حال پيگيري موضوع 

  .هستند
  

  و فعاالن حقوق بشر درباره افزايش احکام اعدام در ايران هشدار عفو بين الملل 
  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18چهار شنبه 

در . روزنامه هاي چاپ ايران گزارش دادند امروز قراراست در تهران و کرج، مجموعا هفت تن اعدام شوند
اله افغاني در ايران ابراز  س16همين حال سازمان عفو بين الملل از صدور حکم اعدام براي يک نوجوان 

بر اساس آمار سازمان عفو بين الملل، در سال ميالدي گذشته بيشترين موارد اعدام در . نگراني کرد
در ايران در کنار احکام اعدامي که براي مجرمان . جهان در کشورهاي چين، ايران و آمريکا به ثبت رسيد
تازه ترين مورد، اعدام .  سال اعدام شده اند18ير بزرگسال صادر مي شود، در برخي موارد هم جوانان ز

حسين باقرزاده، .  ساله در شهرستان نکا در مازندران بود که به اتهام زنا به دار آويخته شد16يک دختر 
فعال حقوق بشر در لندن و از مخالفان سرسخت اعدام، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در سال 

وي مي افزايد که حکومت جمهوري . اعدام در ايران افزايش يافته استجاري صدور و اجراي احکام 
  . اسالمي با صدور و اجراي احکام اعدام، باعث افزايش خشونت در جامعه مي شود

روزنامه هاي چاپ ايران گزارش دادند امروز قراراست در تهران و کرج، مجموعا ): راديوفردا(ژان خاکزاد 
 16حال سازمان عفو بين الملل از صدور حکم اعدام براي يک نوجوان در همين . هفت تن اعدام شوند

گلناز اسفندياري از راديوفردا، ضمن گزارشي با حسين باقرزاده، . ساله افغاني در ايران ابراز نگراني کرد
  . فعال حقوق بشر در لندن نيز گفتگو کرده است
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اد، چاپ ايران، پنج تن که به قتل محکوم شده بنا بر گزارش روزنامه اعتم): راديوفردا(گلناز اسفندياري 
روزنامه دولتي ايران نيز گزارش داده است قرار . اند، قرار بود صبح امروز در تهران به دار آويخته شوند

روز گذشته سه تن از اعضاي يک باند قاچاق بين المللي مواد . است امروز دو تن در کرج اعدام شوند
موارد تازه اعدام در ايران در حالي اجراء مي شود که .  اعدام شدندمخدر در زندان رجايي شهر کرج

سازمان هاي مدافع حقوق بشر بارها از جمهوري اسالمي به خاطر صدور و اجراي احکام اعدام انتقاد 
بر اساس آمار سازمان عفو بين الملل، در سال ميالدي گذشته بيشترين موارد اعدام در جهان . کرده اند

  . چين، ايران و اياالت متحده آمريکا به ثبت رسيددر کشورهاي 
  

حسين باقرزاده، فعال حقوق بشر در لندن و از مخالفان سرسخت اعدام، مي گويد که در سال جاري 
  .صدور و اجراي احکام اعدام در ايران افزايش يافته است

ي جهان قرار دارد به متاسفانه ايران هنوز در صدر کشورها): فعال حقوق بشر، لندن(حسين باقرزاده 
لحاظ اعدام، و اين محاکماتي که در شرايط بسيار ناعادالنه انجام مي شود، بدون اطالع و بدون 

متاسفانه اعدام در ايران . خبررساني به مردم، بالفاصله يا در فاصله کوتاهي خبر اعدام پخش مي شود
  . در ماه هاي اخير زياد شده است

  
کام اعدامي که براي مجرمان بزرگسال صادر مي شود، در برخي موارد هم در ايران در کنار اح.: ا.گ

 ساله در شهرستان نکا در 16تازه ترين مورد، اعدام يک دختر .  سال اعدام شده اند18جوانان زير 
چند روز پيش هم يک کارشناس حقوقي در گفتگويي با . مازندران بود که به اتهام زنا به دار آويخته شد

انشجويان ايران، درباره اعدام قريب الوقوع سه نوجوان توسط قوه قضاييه جمهوري اسالمي خبرگزاري د
در همين حال سازمان عفو بين الملل با انتشار اطالعيه اي از صدور حکم اعدام براي يک . هشدار داد

در و اين جوان به توزيع مواد مخ.  ساله افغاني به نام محمد فيض ابراز نگراني کرده است16تبعه 
 10عفو بين الملل نوشته است که اين سازمان . عضويت در يک باند قاچاق مواد مخدر متهم شده است

حسين باقر زاده، .  ميالدي تا کنون ثبت کرده است1990مورد اعدام کودکان مجرم را در ايران از سال 
، باعث افزايش حکومت جمهوري اسالمي با صدور و اجراي احکام اعدام: فعال حقوق بشر، مي گويد
  .خشونت در جامعه مي شود

اينها نشان مي دهد که چقدر در ايران خشونت هنوز جزو سياست هاي اصلي : حسين باقرزاده
حکومت است و بدون توجه به هيچ اصول و برداشت انساني و مالک ها و ضوابط بين المللي و ضوابط 

ه جاي آنکه دنبال علل جنايات باشند، و حقوق بشري، به سادگي جان مردم و جوانان را مي گيرند، ب
تنها راهي که مي شناسند اين است که به طور خيلي . دنبال حل مشکالت ريشه اي مسائل باشند

وسيع افرادي را که در اين شرايط به داليل مختلف مرتکب جنايت و جرم مي شوند به اعدام محکوم مي 
  .کنند
احکام . شن ترين و غير انساني ترين مجازات ها مي دانندمدافعان حقوق بشر مجازات اعدام را خ.: ا.گ

اعدام در حالي در جمهوري اسالمي اجراء مي شود که بسياري از کشورهاي جهان مجازات اعدام را 
  .لغو کرده اند و يا اجراي آن را به حال تعليق در آورده اند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
 تن از آنها در حمالت پس از 800 تن رسيد آه 1000زان تلفات نيروهاي آمريكايي در عراق به بيش از مي

  .اند سقوط صدام، آشته شده
  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18چهار شنبه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در درگيري نيروهاي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
و امروز هشت ) شنبه سه(اي در بغداد، روز گذشته  ي با مردان مسلح شيعه و سني در منطقهآمريكاي

  . تن رسيد1003آمريكايي آشته شدند آه ميزان تلفات آمريكا به 
  . تن سرباز هستند1000از اين تعداد سه تن غير نظامي و 

رد ديگر از زمان آغاز جنگ اين ميزان شامل آشته شدگاني است آه در اثر حمالت شبه نظاميان يا موا
اآثر اين تعداد پس از اعالم پايان جنگ از سوي جورج بوش، رييس . اند آمريكا عليه عراق آشته شده

  .اند جمهور آمريكا آشته شده
ها را اعالم نكرده است؛ اما وزارت بهداشت عراق از زمان وقوع  ارتش آمريكا ميزان تلفات عراقي

  .ها آرده است جف در ماه آوريل، شروع به شمارش تلفات عراقيهاي سنگين در فلوجه و ن جنگ
  .اند  هزار عراقي آشته شده10دهد آه تاآنون  هاي خصوصي نشان مي آمار گروه

. برآورد ميزان دقيق تلفات سخت است: المللي در خاورميانه خاطر نشان آرد سخنگوي سازمان عفو بين
شته شدگان را شمارش آند؛ اما آمريكا اين آار را انجام ي نيروي اشغالگر است آه تعداد آ اين وظيفه
  .نداده است

 مايلي شمال شرق بغداد در مسير يك آاروان 25ي بلد واقع در  در اثر انفجار بمبي آه امروز در آنار جاده
در درگيري نيروهاي آمريكايي با . نيروهاي آمريكايي آار گذاشته بود، يك سرباز آمريكايي آشته شد

  .ان مقتدي صدر در روز گذشته نيز دو سرباز آمريكايي آشته شدندهوادار

www.iran-archive.com 



ي ديگر آه روز گذشته به ويژه در بغداد روي داد، پنج سرباز آمريكايي ديگر آشته  در حمالت جداگانه
  .شدند

اي در يك پايگاه اينترنتي، مسووليت حمالت فلوجه  يك گروه مرتبط با ابومصعب الزرقاوي، با انتشار بيانيه
ا به عهده گرفت و آن را عملياتي شهادت طلبانه ناميد آه سربازان آمريكايي و همكاران عراقي آنها را ر

  .هدف قرار داد
در پي درگيري نيروهاي آمريكايي با هواداران مقتدي صدر در شهرك : مقامات آمريكايي اظهار داشتند

  .صدر بغداد، دو سرباز آمريكايي آشته شدند
 تن 203 عراقي آشته و 35هاي شهرك صدر،  در درگيري: شت عراق نيز بيان داشتيك مقام وزارت بهدا

  .مجروح شدند
هاي مزاحمت برانگيز نيروهاي آمريكايي را  شيخ راعد الكاظمي، سخنگوي نيروهاي صدر، گشت زني

  .ها دانسته است محرك اين درگيري
آوپترهاي  با نيروها و هلياي جز آتش گشودن و مواجهه  نيروهاي ما چاره: آاظمي بيان داشت
  .آردند، نداشتند هاي ما را خرد مي آمريكايي آه خانه

  .نيروهاي صدر شب گذشته يك آتش بس يكجانبه را اعالم آردند؛ اما گفتند آه از خود دفاع خواهند آرد
از اعالم آتش بس گروه صدر آگاه نيستيم؛ اما شهرك صدر صبح امروز : ي ارتش آمريكا گفت يك فرمانده
آنيم آه به سمت ما شليك شود، اما از موضع خود عقب نشيني  ما تنها زماني شليك مي. آرام بود
  .دهيم هايمان پايان نمي آنيم و به گشت زني نمي

در حاليكه آمريكا از حضور  . منيتي عراقي مشاهده نشدهاي شهرك صدر هيچ نيروي ا در درگيري
  .ها خبر داد نيروهاي چند مليتي در اين درگيري

هاي ساآن اين شهر مجبور به  شهر فلوجه نيز تحت آتش سنگين توپخانه قرار گرفته است آه خانواده
  .اند ترك آن شده

ي جنوبي آن را زير آتش  نيز منطقهها  هاي آمريكايي بخش شرقي شهر را بمبارن آرده و تانك جنگنده
  .اند سنگين قرار داده

ي شهر فلوجه خبر داد و بيمارستان عمومي شهر نيز  ي الجزيره از وجود دود غليظ بر فراز حومه شبكه
  .ها را پذيرايي آرده است تعداد بي شماري از زخمي

  . آمريكا صورت گرفته استارتش آمريكا ادعا آرده است آه بمباران شهر در پاسخ به حمله به مواضع
اند، در حالي آه به  ها آشته شده ها در اين درگير  تن از عراقي100ارتش آمريكا همچنين اعالم آرد آه 

  . اند ي منابع عراقي آشته شدگان غيرنظامي بوده گفته
اي اعالم  ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، با انتشار بيانيه از سوي ديگر، جان آري نامزد دموآرات

اند، ابراز همدردي  هاي آساني آه جان خود را در عراق از دست داده آمريكا با دوستان و خانواده: آرد
  .آند مي

 تن از فرزندان 1000بيش از . ي عطف دردناك در جنگ عراق دست يافتيم امروز به يك نقطه: وي افزود
نهد و در گراميداشت ياد آنها، به  ارج ميملت ما به خدمت آنها . آند آمريكا جان خود را ايثار آرده

  .پيوندد هايشان مي خانواده
براي انجام وظايفمان بايد بهترين . اند، فراموش آنيم ما نبايد قيمتي را آه آنها پرداخته: وي افزود
  .ها را انجام دهيم تا بتوانيم نيروهايمان را هر چه سريعتر به خانه باز گردانيم گيري تصميم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاع اوضتحليل 

  
   شهريور18: روزنامه های تهران

  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های امروز تهران گفتگوهای دبير شورای عالی امنيت ملی را با کشورهای اروپايی همراه با 

توسط ايران در صدر اخبار خود آورده و گزارش احتمال توقف ساخت تجهيزات غنی سازی اورانيوم 
پيشنهاد مذاکره با اسراييل توسط بشار اسد و زد وخوردهای عراق و خشونت در سرزمين های 

  . فلسطينی را با اهميت ديده اند
 در صدر اخبار خود خبر داده که در آستانه برپائی اجالس هيات رييس آژانس بين المللی انرژی کيهان

  .ران اعالم داشت با امتيازدهی نمی توان به صلح دست يافتاتمی وزير دفاع اي
 در مقاله ای از قول خبرگزاری ها و رسانه بين المللی ايران خبر داده که حسن روحانی به اطالع کيهان

اروپايی ها رسانده که جمهوری اسالمی برای نشان دادن حسن نيت خود و فراهم آوردن زمينه 
 با آژانس بين المللی انرژی اتمی، آمادگی خود را برای متوقف کردن بيشتری برای همکاری و تفاهم

  .ساخت دستگاه های سانتريفوژ و ادامه تعليق غنی سازی اورانيوم اعالم می دارد
 به شدت با سياست اعمال شده توسط دبير شورای عالی امنيت ملی مخالفت کرده و کيهانمدير 

خط قرمزی که قبًال با صراحت اعالم شده بود چيست؟ نوشته مفهوم و معنای نرمش اخير و شکستن 
آيا مسئوالن کشور غافلند که روز دوم نوامبر، زمان انتخابات رياست جمهوری آمريکاست و مختومه 

نشدن پرونده ايران تا آن تاريخ، هديه ای به بوش در انتخابات آتی رياست جمهوری اوست تا مؤثربودن 
ی را به عنوان يک امتياز برای دولت خود، به رأی دهندگان آمريکايی فشارهای آمريکا بر ايران اسالم

  .ارائه کند
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 در گزارشی نوشته با وجود اذعان آژانس بين المللی انرژی اتمی به همکاری خوب ايران با اين شرق
آژانس، هلند، که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را عهده دار است، از ايران خواست همکاری بيشتری با 

  . آژانس اتمی داشته باشد
 از شکست آمريکا در ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل خبر داده و از اعتماد

زبان دبير شورای عالی امنيت ملی، که در هلند به مذاکره با اروپاييان مشغول است، نوشته راه حل 
  .همه مسايل مذاکره است و نه تهديد و فشار

 هم نوشته پيشنهادهای ايران سه وزير اروپايی را خلع سالح کرد، اما روزنامه  آفتاب يزدنامهبه نظر روز
 در صدر اخبار خود از زبان سه تن از نمايندگان محافظه کار مجلس گزارش کرده که جمهوری اسالمی

  .مجلس هيچ تعهد جديدی را نخواهد پذيرفت
و اتحاديه اروپا، وزير خارجه روسيه در حضور همتای  خبر داده که همزمان با گفتگوهای ايران همشهری

ما ايران را به ازسرگيری : اسراييلی خود که از فعاليت های هسته ای ايران ابراز نگرانی می کرد گفت
تعليق همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم تشويق خواهيم کرد و ميزان مشارکت ما با ايران 

  . ر به تعهدات خود نسبت به آژانس بين المللی انرژی اتمی داردبستگی به پايبندی آن کشو
، سرگئی الوروف، وزير خارجه روسيه، در پايان ديدار با سيلوان شالوم، همتای همشهریبه نوشته 

  .اسرائيلی وی، گفته است که مسکو روابط سودآور دو جانبه خود با ايران را حفظ می کند
 موشک اسرائيلی است که آن روزنامه آن را موشک ضدايرانی خوانده  سقوطآفتاب يزدخبر اول روزنامه 

  . است
 عنوان اصلی خود را به پيشنهاد مذاکره رييس جمهور سوريه با اسرائيل اختصاص داده و آن را اعتماد

  . کمپ ديويد دوم خوانده است
ات آينده رياست  همچنان محافظه کاران از طرح نام نامزدهای انتخابرسالتدر حالی که به نوشته 

جمهوری به عنوان عملی زودهنگام انتقاد می کنند، روزنامه های مختلف تهران در گزارش ها و مصاحبه 
  . های خود به گمانه زنی درباره انتخابات آينده و نامزدهای گروه های سياسی پرداخته اند

ه است که ميرحسين  از زبان فردی، که او را از نظريه پردازان اصالحات خوانده، نوشتهمشهری
  . موسوی به صحنه مبارزات انتخاباتی وارد نمی شود و اصالح طلبان در پی يافتن نامزدی ديگر هستند

 در سرمقاله خود به برشمردن خصوصيات نامزدهای اصلح برای جانشينی محمد خاتمی رسالت
وری بايد برنامه  از زبان محسن رضايی نوشته است که نامزد رياست جمهدنيای اقتصادپرداخته و 

اقتصادی داشته باشد در حاليکه هيچ يک از مقامات کشور دارای ديدگاه مشخصی درباره توسعه 
  .اقتصادی نيستند

 از پاسخ معاون حقوقی رييس جمهور به نامه دبيرکل جبهه مشارکت خبر داده که در آن، با اشاره شرق
های اينترنتی را عملی برای رعب و وحشت به مصوبات و آيين نامه ها، احضار تلفنی کارکنان سايت 

  . توصيف کرده است
 از زبان سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ضمن اعتراض به دستگيری کسانی که آفتاب يزد

در سايت های اينترنتی اصالح طلبان کار می کرده اند گفته است اين سازمان به زودی نامه ای در اين 
  .تشر خواهد کردزمينه برای مقامات کشور من

در حالی که تشييع جنازه حاج داوود کريمی، سردار سابق سپاه که در اثر جراحات شيميايی جنگ با 
 آن را برای شرقعراق درگذشته است، در روزنامه های مختلف تهران انعکاس گسترده ای دارد و 

نکه کريمی، فرمانده نامدار ، با اشاره به ايآفتاب يزددومين روز در صدر اخبار خود نقل کرده، سردبير 
سپاه پاسداران، در سال های اخير برای گذران زندگی دشوار خود در تراشکاری کار می کرد، پرسيده 

  .است کسانی که امروز از او تجليل می کنند در زمان گرفتاری های وی کجا بودند
وع کرده در شماره  به دنبال حمالتی که به شعبه دانشگاه بين المللی هاوايی در کيش شرکيهان

چهارشنبه موضوع مؤسسه مطالعات شرقی وابسته به دانشگاه سوربن پاريس را پيش کشيده که به 
نوشته اين روزنامه فعاليتش در ايران غيرقانونی است، ولی مدتی پيش با يک نهاد قضايی قرارداد 

  .تشکيل دوره دکترا در رشته حقوق بين الملل بسته است
 از دانشگاه بين المللی هاوايی خبر داده که مسوول شعبه اين دانشگاه عکسی  در خبری تازهکيهان

از رييس دادگستری تهران را در روی ميز خود قرار داده و مدعی شده که وی دانشجو و يا فارغ التحصيل 
  .دوره دکترای آن دانشگاه هاوايی است

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  بشر نسبت مستقيمي با رشد دموآراسي درآشور داردتحقق حقوق :شيرين عبادي

  2004 سپتامبر 8 – 1383 شهريور 18چهار شنبه 
برنده جايزه نوبل صلح، تحقق مفاد حقوق بشر در جوامع مختلف را، مستلزم تحقق دموآراسي 

  .دانست
ز سوي آه ا" تا دموآراسي"، ديروز، سه شنبه در بيست و هفتمين نشست "ايلنا" به گزارش خبرنگار

" حقوق بشر و دموآراسي"حوزه شمال تهران جبهه مشارآت برگزار شد، شيرين عبادي تحت عنوان 
اين آه "به سخنراني پرداخت و پيش از هر چيز، برگزاري چنين جلساتي را باعث دلگرمي دانست؛ چه 

 از اين دست عده اي، خصوصا جوانان، به جاي آنكه در فكر ماديات باشند، به اينجا يا هر جاي ديگري
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مي آيند و به مقوالتي چون آزادي، حقوق بشر و دموآراسي مي پردازند، نشان مي دهد آه جامعه 
  ."انفعالي نيست، بلكه حالت فرهنگي دارد

شده بود و هر چيز را از زاويه تنگ سياست مي " سياست زده"او معتقد است آه زماني جامعه ايران 
هر چند فرهنگ با : " اما در عين حال مي افزايد. شده استديد، ولي امروزه نگاه فرهنگي غالب 

  ."سياست ارتباط تنگاتنگي دارد، اما همه ما فرق بين اين دو را مي دانيم
: عبادي سپس وارد موضوع اصلي بحث مي شود و در ابتدا منظور خود از حقوق بشر را روشن مي آند

 آه از سوي سازمان ملل متحد در زمينه وقتي مي گويم حقوق بشر، منظورم مجموعه قواعدي است" 
حقوق بشر تدوين شده است؛ حقوقي آه تبلور خرد بين المللي و برآمده از فرهنگ هاي مختلف مردم 

  ."جهان است
اين حقوق دان به سابقه شكل گيري آنوانسيون حقوق بشر اشاره مي آند آه پس از جنگ جهاني 

لتي است آه موجب جنگ ها مي شود، نمي شود به اين بي عدا: "دوم تدوين شد و تاآيد مي آند
" ملتي دايم ظلم آرد و انتظار قيام نداشت؛ نمي توان به يك انسان ظلم آرد و انتظار سرآشي نداشت

  :و سپس تمام سخنش را نهفته در بيتي از اشعار حافظ شيرازي معرفي مي آند
  ساقي به جام عدل بده باده تا گدا 

  ال آندغيرت نياورد آه جهان پرب
اسراييلي ها مي : "او براي اثبات سخنش، اوضاع فلسطين اشغالي را مثال مي زند و مي گويد

توانستند مصوبات سازمان ملل را اجرا نكنند و نكردند، اما نتيجه اش چه شد؟ دايما جنگ و تنش و 
ده حقوق بشر، پس اولين فاي: "و اينچنين نتيجه مي گيرد."خشونت؛ روآندا و جاهاي ديگر هم همين طور

  ."ايجاد جامعه اي بدون تنش است
به عنوان ضمانت "  اجتماعي-حقوق اقتصادي "و "  سياسي -حقوق مدني"او از دو ميثاق بين المللي 

بعد از اين : "حقوقي حقوق بشر نام مي برد آه ايران نيز به آنها پيوسته است و سپس تصريح مي آند
ل آنوانسيون هاي بين المللي حقوق آودك، منع تبعيض نژادي، دو ميثاق، مقاوله نامه هاي متعددي مث

  ."شكل گرفتند، اما پايه و اساس همان دو ميثاق اوليه بود... رفع تبعيض از حقوق زنان و
:  ، اظهار مي دارد1354عبادي با اشاره به پيوستن ايران به آن دو ميثاق بين المللي در سال 

ره پايبندي اش را به اين دو ميثاق اعالم آرده است و اگر چه خوشبختانه جمهوري اسالمي نيز هموا"
  ."مي تواند از آنها خارج شود اما اين اتفاق نيفتاده است

در عرصه بين الملل، حقوق بين الملل از چنان مشروعيتي برخوردار شده آه فراتر از : "او مي افزايد
  ."حقوق اساسي و داخلي آشورها نشسته است

مي داند، لذا به حضاري آه ديگر " حقوق بشر"را ترجمه اجتماعي و داخلي " هاخالق حسن"عبادي 
تمام صندلي هاي سالن و حتي بخش البي زيرزمين دفتر مرآزي جبهه مشارآت را پر آرده اند مي 

شما نمي توانيد قرار دادي ببنديد و بگوييد براي . اخالق حسنه و نرم اجتماع را بايد رعايت آرد: "گويد
ت، هر طور دلم مي خواهد آن را وضع مي آنم؛ بلكه آن قرارداد بايد مطابق اخالق حسنه خودم اس

حقوق بشر، ثابت و : "و سپس اين بحث را به سطح بين الملل تعميم مي دهد و تاآيد مي آند" باشد
يعني در اخالق بين الملل، حقوق اساسي ملت ها بايد بر اساس . فراتر از قانون اساسي آشورهاست

هيچ آشوري نمي تواند قانون اساسي اي بنويسد آه در آن اصول حقوق بشر . ق بشر تدوين شودحقو
  ."را نقض آند

متهم مي شود به نقض حقوق بشر و بعد پروسه اي آه طي مي "اما اگر نقض آرد چه مي شود؟ 
  .اندو به اين ترتيب عبادي نقض حقوق بشر به استناد قوانين داخلي را توجيه پذير نمي د" شود

برنده جايزه نوبل صلح اگر چه جايي براي چون و چرا و اما و اگر در پذيرش حقوق بشر باقي نمي گذارد، 
اما اذعان دارد آه پذيرش آن يك امر است و از قوه به فعل درآمدن آن، در جوامعي با فرهنگ هاي 

  .مختلف امري ديگر
 3ا به ميان مي آشد و با توجه به آن، نزد علماي حقوق بشر ر" نسبيت فرهنگي"به همين دليل بحث 

در دسته اول، عده اي تاآيد بيش از حد بر : "الگو را براي تحقق اجرايي حقوق بشر مطرح مي آند
آنها مي گويند . فرهنگ بومي دارند و آن را داراي قابليت بازدارندگي در مقابل حقوق بشر طرح مي آنند

يعني مي .  سپس قوانين بر اساس حقوق بشر اجرا شونددر ابتدا بايد فرهنگ و جامعه متحول شوند،
خواهند حقوق بشر را بومي آنند و طبيعي است آه در اين نگاه، حقوق بشر بين المللي آم بهاتر از 

  ."حقوق بشر بومي است
دسته دوم، فرهنگ هاي عقب مانده بومي را نفي مي آنند و مي گويند : "اين حقوقدان ادامه مي دهد

مگر ! ن المللي هست، همان را اجرا مي آنيم؛ چقدر صبر آنيم تا جامعه متحول شوديك فرهنگ بي
حقوق بشر نتيجه تعامل نمايندگان فرهنگ هاي مختلف نبود؟ حاال بهانه هايي مثل نسبيت فرهنگي 

  ."چيست؟ اصال اين حرف ها بهانه است
 را معرفي مي آند آه به عقيده در مقابل اين دو دسته آه گرفتار افراط و تفريط اند، او دسته سومي

از نظر اين گروه، تحقق حقوق بشر نسبت مستقيمي با رشد : "اش در جهان غالب شده است
دموآراسي در هر آشوري دارد؛ به عبارت ديگر اين دموآراسي است آه تحقق حقوق بشر را ممكن 

تحول گام برداشت آه يكي از به همين خاطر، از اين منظر بايد در راستاي : "و ادامه مي دهد." مي آند
  ."راه هاي آن وضع قوانين مناسب هستند
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اگر : "عبادي آه دسته سوم را حد وسط بين ديدگاه هاي دسته اول و دوم معرفي مي آند، مي گويد
عده اي مي گويند قانون، دقيقا برآمده از جامعه است اما اين دسته سوم مي گويند، قانون بايد يك پله 

اين : "و تصريح مي آند." گ جامعه بايستد، چراآه نقش مهم قانون، نقش ارشادي استباالتر از فرهن
دسته معتقدند، حقوق بشر بايد به تدريج، ولي مستمر وارد فرهنگ و قوانين آشور شود و به اين 

صورت است آه قابل اجرا مي شود، يعني نسبيت فرهنگي را اگر چه مي پذيرند، ولي معتقدند آه 
  ."در راه تعالي گام برداردجامعه بايد 

بايد مطالبات را به مردم ياد داد تا سپس با خواست و طلب آنها از سوي مردم، : "او تاآيد مي آند
  ."متحقق شوند، وگرنه حقوق بشري آه با بمب ارسال شود، به درد نمي خورد

دموآراسي در : "عبادي، حكومت اآثريت را در چارچوب حقوق بشر مي داند؛ سپس تاآيد مي آند
  ."اآثريتي آه به قدرت مي رسد، حق ندارد هر طور آه بخواهد عمل آند

دموآراسي و حقوق بشر از ديدگاه برنده جايزه نوبل صلح، دو دايره درون يكديگرند آه هر دوي آنها در 
آن شما بايد آزاد باشيد آه حقوق بشر را به مردم ياد دهيد، تا مردم خواهان : "اند" آزادي بيان"گرو 

  ."  شوند، تا جامعه متحول شود و تا زمينه اجراي آن فراهم شود
عبادي مشكل آزادي بيان را معضلي براي حقوق بشر در گذشته مي داند و نه حال، چرا؟خود اين گونه 

؟ چون اگر چه حكومت هاي زورگو آه از حقوق بشر خوششان "بود"مشكل بود؛ چرا: "پاسخ مي گويد
 آزادي بيان اند، اما اين معضل با انقالب ارتباطات حل شده است؛ وقتي هم آه نمي آيد، همواره مخالف

و اينها داليلي است ." حربه نقض آزادي بيان آند شد، جهان خواه ناخواه به سمت دموآراسي مي رود
من به آينده خيلي خوشبينم، جهان دارد به سوي دموآراسي و فرهنگ باالتر پيش : "تا عبادي بگويد

  ".مي رود
عبادي نظرش اين گونه . سپس نوبت وضعيت حقوق بشر در ايران مي رسد تا مورد بررسي قرار گيرد

بهتر شده؛ اما اين به آن .  سال قبل22 ، يعني 60-61من با گذشته مي سنجم، مثال با سال : "است
  ."معنا نيست آه مشكل حقوق بشر نداريم

ر ايران يك زماني واژه اي ضد ارزشي بود؛ آن زمان حقوق بشر د: "نكته مهم تر از نظر عبادي اين است
روزنامه هايي آه به من لطف داشتند مي گفتند ليبرال، فمينيست غربگرا، طرفدار حقوق بشر غربي، 

االن اتفاقا همه مدعي حقوق بشر شده . در حالي آه اين فحش هاي آن زمان، امروزه ارزشي شده اند
  ."اند، اگر چه گاهي ناقض آن باشند

در ايران براي حقوق : "عبادي در اين لحظه با تبسم، دستهايش را مي گشايد و با مكثي آوتاه مي گويد
بشر خواهي تحولي پيش آمده است و ما با افتخار مي گوييم، هيچ عامل فرهنگي مانع حقوق بشر در 

  ."ايران نيست
ل حقوقي، برخي قوانين را به او روند بحث را به گونه اي پيش مي برد آه از اين پس در مقام يك وآي

پس اظهار . قوانين حقوق زنان و از جمله بحث ديه از اين جمله است. لحاظ حقوق بشري زير سوال ببرد
گفتيم ايران به آنوانسيون حقوق بشر پيوسته آه مهم ترين آنها منع هر گونه تبعيض بر : "مي دارد

د، حقوق زن و مرد بايد برابر باشد؛ درست بر اساس اين تعه. است... اساس جنسيت، قوم، نژاد، و 
 ماده از ميثاقي آه آن را امضا آرده ايم، 3است آه به آنوانسيون امحاي هر گونه تبعيض نپيوستيم، اما 

  ."هر گونه تبعيض بر اساس جنيسيت را مردود مي داند
ه تاآيد دارد آه او برداشت مذهبي براي حمايت از اين قوانين را خالف مذهب شيعه مي داند و اگر چ

در قرآن، ننوشته ديه زن :"تنها يك حقوقدان است و ادعايي در علوم ديني ندارد، ولي تاآيد مي آند
 درصد 63شايد اين قانون زماني خوب بوده، اما حاال جواب نمي دهد؛ حااليي آه . نصف مرد باشد

  ."دانشجويان ما دخترند
وبعد " عه است، مذهبي آه در آن راه اجتهاد باز استما مفتخريم آه مذهبمان شي: "او تصريح مي آند

  .حاضران را ارجاع مي دهد به سايت آيت اهللا العظمي صانعي
محدوديت مذاهب پذيرفته شده در قانون اساسي و حكم اعدام از ديگر مواردي است آه شيرين عبادي 

، اصالح مجرم است، نه فلسفه مجازات: "او در مورد اعدام اين گونه بيان مي آند. به نقد مي آشد
انتقام جويي؛ اما حكم اعدام فرصت اصالح را از مجرم سلب مي آند و به همين دليل در مباحث حقوق 

  ."بشري، اعدام مطرود است
 18اين فعال در زمينه حقوق آودآان در پاسخ به پرسش يكي از حضار آه از حكم اعدام براي افراد زير 

ا بايد با مجرم به گونه اي رفتار شود آه الزمه سنش است؛ مثال در همه ج: سال مي پرسد، مي گويد
 ساله فرق دارد به 18-20 ساله آه بدنش هنوز براي تكامل جا دارد تا رشد آند، با يك آدم 14يك بچه 

 سال ماليمتر است، اما متاسفانه با اين آه دولت 18همين دليل در همه جاي دنيا، قانون براي افراد زير 
 18المي به آنوانسيون حقوق آودك پيوسته، اما شاهد صدور حكم اعدام براي افراد زير جمهوري اس
  ."سال هستيم

خصوصا اجبار بي حجابي در فرانسه و در مقابل . مساله حجاب ديگر بحث مورد پرسش حاضران است
ما نمي آار فرانسوي ها قطعا خالف حقوق بشر است، ا: "نظر عبادي چنين است. اجبار حجاب در ايران

مثال تا به حال جايي به مردان نگفته اند آراوات بزن يا .دانم چرا هر چه حرف زور است به زنان مي زنند
  ."آخر، زن ها را آزاد بگذاريدخودشان انتخاب آنند. نزن

فقر در مقابل سرمايه داري افسار گسيخته غرب و نسبت آنها با حقوق بشر موضوع پرسش بعدي 
آن : "بل آن در قامت يك فرد سوسياليست متعادل رخ مي نمايد؛ اگر چه بگويداست آه عبادي در مقا
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يك نوع سرمايه : "اما درعين حال مي افزايد."چيزي خوب است آه هر چيزي سر جاي خودش باشد
عبادي، ." آن مدل همه چيز را له مي آند. داري، پليد و آثيف است آه نمونه آن را در آمريكا مي بينيم

شوروي مگر يك آشور سوسياليستي : "سم مدل شوروي را هم رد مي آند و مي گويداما سوسيالي
  ."عاقبتش را هم ديديم. نبود؛ اما خوب نبود

در جلسه پرسش و پاسخ با عبادي، امكان طرح پرسش از جريان حذف عدالت جنسيتي در برنامه 
:  قابل پيش بيني؛ تا بگويدچهارم توسعه از سوي مجلس هفتم، قطعي بود و البته پاسخ او هم تا حدي

در برنامه چهارم توسعه، يكي از اهداف برنامه عدالت جنسيتي بود؛ شوراي نگهبان گفت ابهام دارد، "
  ."اگر چه به نظر من ابهام نداشت، اما مجلس هفتم به جاي رفع ابهام، آن را پاك آرد

ي است آه مورد توجه عبادي نيز برنامه هاي آالن توسعه، برنامه هاي اجرايي نيستند و اين مساله ا
اما مجلس هفتم گفت تعارف . حذف عدالت جنسيتي در برنامه چهارم توسعه، يك تعارف بود: "قرار دارد 

اي آاش وقتي راي گيري مي آردند، : "و سپس از مساله اي ديگر اظهار تاسف مي آند." ، بي تعارف
  ."حداقل نمايندگان زن اعتراض مي آردند

نفوذ افكار سوسياليستي، : " محتواي پرسش بعدي حاضران است تا اين حقوقدان بگويدمسايل آارگري
مهم ترين فايده اش اين بود آه جهان بي رحم سرمايه داري را به اين تفكر وادارد آه براي حفظ خودش 

  ."بايد ظلم را آم آند؛ در حقيقت بنيانگذار بيمه هاي اجتماعي، همان تفكرات سوسياليستي است
جامعه بايد طوري باشد : "البته بيمه هاي اجتماعي را آف حقوق آارگران مي داند و تاآيد مي آنداو 

و باالخره نوبت آن " آه اگر حتي يك نفر بي آار هم باشد، بتواند نيازهاي اوليه زندگي اش را تامين آند
ه به قول خودش مفتخر مي شود تا برنده جايزه نوبل صلح يك بار ديگر در دفاع از اسالمي سخن بگويد آ

اسالم دين عطوفت . از نام اسالم، سوء استفاده نكنيد: "است آه دين آباء و اجدادي اش، آن است
است و با شرايط زمان قابليت انطباق دارد؛ برخي مواردي هم آه به ظاهر به خالف حقوق بشر در 

  ".جتهاد علما قابل رفعاسالم مطرح مي شوند، به گفته علماي ديني، احكام امضايي اند و با ا
شيرين عبادي در خاتمه سخنانش در نشست تا دموآراسي، در بين اعضاء حوزه شمال تهران جبهه 

چون مشكالت زياد است، اينجا دور هم جمع شده : "مشارآت و ديگر مستمعين سخنانش تاآيد آرد
 به آينده خيلي من. ايم، هر آس هر جايي آه هست سعي آند همانجا را، اطرافش را اصالح آند

  ."خوشبينم
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