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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  آمريکا همچنان هدف ترُوريسم قرار دارد: وزير امنيت داخلی آمريکا
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  -راديو امريكا 

آقای . نان هدف ترُوريسم قرار داردتام ريج، وزير امنيت داخلی اياالت مّتحده، ميگويد که اين کشور همچ
ريج اين سخنان را در حالی در شبکه تلويزيُون ِان بی سی آمريکا ادا می کرد که گفته شده است يک 

نوار صوتی ظاهرًا از سوی َال قاعده هشدار داده که نبرد واقعی عليه اياالت مّتحده هنوز آغاز نشده 
 خواهد گرفت تا ساختار الزم برای حراست آمريکائيان آقای ريج گفت که احتماًال سال ها وقت. است

  . ساخته شود
جان َاشکرافت، وزير دادگستری آمريکا، نيز در تلويزيُون ِای بی سی گفت مطمئن نيست که نوار پخش 

شده در ايستگاه تلويزيُونی عرب َال عربيه واقعی باشد ولی معتقد است که اياالت مّتحده از زمان 
  .  توطئه مرتبط با ترُوريست ها را خنثی کرده است١٠٠ بيش از ٢٠٠١بر سال حمالت ماه سپتام

همچنين در روز يکشنبه يک شهروند َسعودی تحت پيگرد مقامات اياالت مّتحده برای بازجويی در رابطه 
  . گفت حاضر است با تحقيقگران آمريکايی در عربستان َسعودی مالقات کند٢٠٠١ سپتامبر ١١با حمالت 

 َتن از هواپيماربايان ٢َال بايومی اّدعاهای عنوان شده در يک گزارش کنگره اياالت مّتحده را که او به ُعَمر 
هفته پيش مقامات َسعودی .  سپتامبر پس از ورودشان به اياالت مّتحده کمک کرد تکذيب کرده است١١

اين مقامات افزودند . رار دهدگفتند که اياالت مّتحده آزاد است که َال بايومی را مورد پرسش و بازجويی ق
که مقامهای آمريکايی پيش از اين از وی بازجويی به عمل آورده و در پی عدم وجود شواهد آزادش کرده 

  .بودند
روز شنبه اياالت مّتحده شرايط رواديد ترانزيت برای مسافران خارجی را متعاقب اين گزارشها که سازمان 

  .ه برای ربودن هواپيما يا ُبمب گذاری باشند شديدتر کردهای ترُوريستی ممکن است در حال توطئ

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  . مظفرالدين شاه قاجار فرمان حكومت مشروطه را امضا آرد1285 مرداد سال 13
  موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران: منبع

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13  دوشنبه -ايسنا 
اقع دوره جديدي از تاريخ ايران بعد از اسالم با آن آغاز شد، اآثر مردم متوجه انقالب مشروطيت آه در و

الدوله، صدراعظم مظفرالدين  ضرورت و لزوم استقرار حكومت قانون و تشكيل مجلس عدالت و عزل عين
  .شاه بودند
 مسجد شاه الدوله و عمال او در اي از آسبه و تجار و طالب به عنوان اعتراض به مظالم عين عاقبت عده

تهران اجتماع آردند و از آنجا به حرم حضرت عبدالعظيم رفته و در آنجا متحصن شدند و عزل وي را 
خطي تاسيس مجلس  الدوله را معزول نكرد، اما به موجب دست شاه هرچند عين. خواستار شدند

لل آرد، ديگر بار ليكن چون بعد از پايان اين تحصن شاه در وعده خود تع. عدالت را به آنها وعده داد
اي از  طلبان به اعتراض برخاستند و در نهايت علما تصميم به مهاجرت گرفتند و به قم رفتند و عده عدالت

  .آسبه و تجار اصناف تهران در باغ سفارت انگليس متحصن شدند
  :متحصنين خواستار موارد زير بودند

ت، افتتاح مجلس شوراي ملي، قصاص الدوله از صدار بازگشت علما و مهاجرين به تهران، عزل عين
  .قاتلين شهدا، بازگشت تبعيدشدگان به وطن

الدوله را معزول آرد و ميرزا نصراهللا خان مشيرالدوله را به صدارت گمارد و مجتهدين را از  عاقبت شاه عين
س قم به مراجعت تهران دعوت نمود و بعد از چند روز مذاآرات، فرماني داير به تأسيس و تشكيل مجل

  .شوراي ملي جهت مشاوره در مورد امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه صادر نمود
نمود و عاقبت مجلس اول با حضور } امضا{شد،  پس از آن شاه قانون انتخابات را آه نظامنامه خوانده مي

مضاي شاه و نمايندگان تهران و واليات در قصر گلستان تشكيل شد و قانون اساسي را تدوين آرد و به ا
 انتهاي پيام. شاه رسانيد

  
  يك قتل مشكوك
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بر اساس گزارش هاي رسيده علي محمد بنكدار پور آه در اول انقالب دبير آل اتاق بازرگاني بود در 
  . خانه خود به قتل رسيده است

  . زرگاني بوده استگفته مي شود وي در صد ارائه حقايقي در باره اتاق با
 .گفتني است پس از سالها براي اولين بار امسال موتلفه رياست خود بر اتاق بازرگاني را از دست داد

  
  هيأت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران انتخاب شدند  

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
ماه در محل انجمن برگزار شد و اعضاي  مرداد13نگاران عصر روز دوشنبه   انتخابات انجمن صنفي روزنامه

  .هيأت مديره اين انجمن انتخاب شدند
ي انتخابات انجمن    نفر در جلسه431 عضو انجمن، 1320به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، از مجموع 

  .شرآت آرده و رأي دادند
 رأي، 224ايي هر يك با  رأي، رجبعلي مزروعي و رج229الواعظين با    ، رأي ماشااهللا شمس431از آل 

 رأي و حسين 133 رأي، سعيد رضوي فقيه با 152 رأي، هوشمند رضوي با 190بدرالسادات مفيدي با 
  . رأي به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره انتخاب شدند121باستاني با 

اي  رأي، به عنوان اعض68 رأي و روستايي با 77 رأي، مينو بديعي 118همچنين بهروز گرانپايه با 
  .نگاران برگزيده شدند  البدل انجمن صنفي روزنامه  علي

 رأي، رامين 137 رأي، اسماعيل آزادي با 151براساس رأي افراد حاضر در اين جلسه، عذرا فراهاني با 
 رأي به عنوان اعضاي 85 رأي و آريمي با 93 رأي به عنوان بازرسين انجمن و مختاباد با 97رادنيا با 
  .شدند  ان انجمن برگزيدهالبدل بازرس  علي

هاي خاص نسبت به برگزاري   گفتني است، در ابتداي اين انتخابات تعدادي از افراد وابسته به روزنامه
اين مراسم اعتراض آرده، آه اين موضوع با صبر و متانت ساير روزنامه نگاران پايان يافت و افراد 

  پايان پيام . مذآورجلسه را ترك آردند
  

  نگاران نگاران به انتخابات انجمن صنفي روزنامه از روزنامهاعتراض جمعي 
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 

جمعي از روزنامه نگاران عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران نسبت به چگونگي برگزاري : خبرگزاري فارس
  .انتخابات امروز انجمن اعتراض آردند

 متاسفانه در جلسه امروز انجمن آه با حضور بيش از  :ستدر اطالعيه صادره از سوي اين گروه آمده ا
 تن آغاز شد آقاي رجبعلي مزروعي بدون نظرخواهي از اعضاي حاضر هيات رئيسه جلسه را 300

اي آه به يكي از نامزدها داد،   دقيقه10شخصا انتخاب آرد و بورقاني به عنوان رئيس جلسه به جز وقت 
  . د نداداجازه هيچ سخني را به ديگر افرا

اي از وزارت آار حضورنداشت آه اين امر با اعتراض  نماينده: در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده است
بود ادعا ) و نه حكم ( حاضرين مواجه شد و پس از مدتي فردي آه تنها داراي آارت شناسايي وزارت آار

  . آرد آه براي نظارت بر انتخابات حضور يافته است
انتخابات و راي گيري در فضايي بي نظم و متشنج برگزار شد و به همين دليل و به  : اند معترضين افزوده

نشان اعتراض به فضاي غيردموآراتيك و خفقان آميز جلسه، از انداختن راي خودداري آرده و جلسه را 
  . ترك آرديم

كي ديگر از تخلفات نگاران مستقل به عنوان ي در بخش پاياني اطالعيه عدم معرفي آانديداهاي روزنامه
 /انتهاي پيام. انجمن در انتخابات امروز ذآر شده است

  
  . نشريه موافقت آرد١٣ هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار 

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، مهرنوش جعفري مديرآل مطبوعات داخلي 

 بيست و ششمين جلسه از نهمين دورة هيأت نظارت بر مطبوعات آه صبح روز دوشنبه در: اعالم آرد
 فصلنامه و يك دوفصلنامه ٢ نامه، يك ماهنامه،   هفته٨  تشكيل شد با انتشار يك روزنامه، ١٣/٥/٨٢ مورخ 

  :به شرح زير موافقت شد
به صاحب " ثمين"نامة  هفتهبه صاحب امتيازي و مدير مسؤولي سيدآافي ثاراللهي، " آادوس"روزنامة 

به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي خانم " سياوش"نامة  امتيازي و مدير مسؤولي يوسف نظيفي، هفته
زاده،  به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي رضا سلطان" آيينة يزد"نامة  فروغ روحاني شهرآي، هفته

به " اصناف"نامة  حسين ترآمن، هفتهبه صاحب امتيازي و مدير مسؤولي محمد" چاوان جوان"نامة  هفته
به صاحب " پيام آستانه"نامة  صاحب امتيازي وزارت بازرگاني و مدير مسؤولي سيدحسين فرجي، هفته

به صاحب امتيازي و مدير " سداد"نامة  امتيازي آستانة مقدسة قم و مدير مسؤولي محمد نظري، هفته
 به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي محمد "لبخند آودك"نامة  مسؤولي محمد چمني محصصي، هفته

پور،  به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي محمدباقر اسماعيل" راه سبز"معصومي گودرزي، ماهنامة 
به " پزشك من"آيش، فصلنامة  به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي جمشيد صداقت" آپادنا"فصلنامة 

به صاحب " شناسي نامه انسان "صاحب امتيازي و مدير مسؤولي هوشنگ آاظمي و دوفصلنامة
  .فر الدين رفيع شناسي ايران و مدير مسؤولي جالل امتيازي انجمن انسان
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در اين جلسه همچنين با درخواست تغيير مدير مسؤولي و يا صاحب امتيازي : مهرنوش جعفري افزود
  :نشريات زير موافقت شد

نامة  سروش انديشه، پژوهشسروش، سروش آودك، سروش بانوان، سروش جوان، سروش نوجوان، 
هاي گياهي، بازار آار ايران، حكيم، الكترونيك و رايانه، نيمرخ، به آودآان  آموزشي، جوان، آفات و بيماري

شناسي، بصائر، انديشه گستر سايپا، سردار،  خود بياموزيم، ايران ورزشي، ايران ديلي، اقيانوس
 انتهاي پيام. دانشگر و سرچشمه

 
  اند در عراق جان سپردند     ايراني آه بصورت قاچاق از آشور خارج شدهنفر از زائران 88

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  -خبرگزاري آار ايران
 نفر از زائران ايراني به دليل شرايط جوي، گرسنگي و 76: فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي گفت

  .اند  فر در حواشي مرزها مجروح شده ن30 نفر در اثر برخورد با مين آشته و 12تشنگي و 
آه قصد    نفر از آساني970 هزار و 41: سردار بهنام شريعتي فرد، فرمانده مرزباني نيروي انتظامي گفت

اند، در حاشيه مرزها دستگير شده و به آشور مبدأ بازگردانده   ورود غير مجاز به خاك عراق را داشته
  .اند  شده

اند،   ها نيز آه بصورت غير مجاز وارد خاك ايران شده   نفر از عراقي447ار و  هز4در اين راستا : وي گفت
  .اند   نفر از قاچاقچيان انسان نيز به مراجع قضائي تحويل داده شده294دستگير شده و در ادامه 

پاشيدگي و فروپاشي در   با فروپاشي نظام صدام از هم: وي با اشاره به فروپاشي رژيم صدام گفت
  .منيتي و انضباطي مرزها با عراق صورت گرفتمسائل ا
هاي مرزي از مرزبانان عراقي، ترددهاي غير مجاز به اين آشور صورت   با تخليه پاسگاه: وي افزود

  .گيرد  مي
روند،   شريعتي فرد، با اشاره به اينكه مجازات افرادي آه بصورت قاچاق بعنوان زيارت به عراق مي

شوند،   افرادي آه قبل از خروج دستگير شوند به آشور برگردانده مي: تقضائيه است، گف  برعهده قوه
  .شوند  ولي افرادي آه خارج از مرزها دستگير شوند به محاآم قضائي تحويل داده مي

آنند، به مجازات بسيار سنگيني را   آسانيكه به قصد زيارت مبادرت به قاچاق انسان مي: وي تصريح آرد
  .متحمل خواهند شد

هاي زيادي صورت گرفته و   در اين زمينه بررسي:  خصوص تردد قانوني زائران به خاك عراق گفتوي در
مند و ارزان انجام   تمام مسئولين نظام مشتاق هستند، سفر افراد به عتبات عاليات به شكل ضابطه

  .شود
آورد و امنيت زائران نبود حاآميت شناخته شده در عراق آه بتوان با آن تفاهمات الزم را بعمل : وي افزود

  .را تضمين آرد، موجب شده است آه سفر قانوني افراد به عراق معطل بماند
شناسايي : شريعتي فرد با اشاره به اقدامات نيروي انتظامي براي آنترل بيشتر مرزهاي غربي گفت

ين اقدامات ناجا در اند از مهمتر  ساز انتقال افراد بوده  آه زمينه  دقيق معابري آه تردد آنندگان و آساني
  .اين زمينه بوده است

وي ديگر اقدامات ناجا را ايجاد ايستگاههاي متعدد آنترلي در استانهاي غربي از مرآز تا پشت نوار 
  .مرزي و تقويت و تحرك هنگهاي مرزي در غرب براي دستگيري تردد آنندگان غير مجاز عنوان آرد

عدم :  مرزباني اين نيرو در ارتباط با مشكالت مرزبانان گفتفرمانده مرزباني ناجا، در ارتباط با مشكالت
وجود تأسيسات مناسب براي استقرار واحدهاي مرزي و نبود اعتبارات آافي، اجازه فعاليت مؤثر را در 

  .دهد  مرزهاي وسيع ايران به ما نمي
ري اسالمي وظيفه اصلي مرزبانان استيفاي حقوق مرزنشينان و جمهو: وي در پايان خاطرنشان آرد

  پايان پيام . ايران است

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  نشست مشترك دولت و مجلسحرفهاي خاتمي در 
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 

تنها راهبرد و راه نجات آشور اعتدال و پايبندي همه : سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري تأآيد آرد
  .ها به قانون اساسي است  ها و گروه  جناح

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، رئيس جمهوري آه در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و 
و خاك پاي ) ره(بنده به عنوان اراتمند هميشگي امام : گفت، تأآيد آرد  اعضاي هيأت دولت سخن مي

مردمساالري، حق حاآميت مردم بر سرنوشت خويش ملت ايران، همچنان از موضع دين، مدافع آزادي، 
  .  و جامعه مدني و مخالف استبداد هستم

رئيس جمهوري با ابراز تأسف از حمله به مجلس شوراي اسالمي و تضعيف رآن اصلي مردمساالري، 
  .تضعيف مجلس تضعيف وجهه مردمساالري نظام است: اظهار داشت

 شوراي اسالمي قابل نقد و بررسي است، برخي از خاتمي با بيان اينكه عملكرد دولت و مجلس
  .انتقادات به قواي مجريه و مقننه را جفا در حق آنان ارزيابي آرد
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رئيس جمهوري با اشاره به خواست تاريخي مشترك ملت بزرگ ايران در دستيابي به استقالل، آزادي و 
در عين حفظ و پايبندي به ها   مردم ايران در سده اخير در پي تحقق اين خواست: پيشرفت، گفت

  .اند  ها و موازين ديني خود بوده  ارزش
 ميالدي و ليبراليسم بعد از فروپاشي 80 و 70خاتمي با تشريح دو جريان تأثيرگذار مارآسيسم در دهه 

از اسالم و انقالب ) ره(مردم ما به چشم اندازي آه امام : شوروي در آشورهاي پيراموني، گفت
 رأي دادند و اين اسالم آه پيش از انقالب در پاريس و در دو سال آخر عمر ايشان اسالمي ارايه داد،

  .مطرح شد، بايد مورد پافشاري قرار گيرد
متأسفانه آنچه آه در دوران جنگ تحميلي و به اقتضاي وضعيت آن روز و برخي : رئيس جمهور گفت

وان استثناء انجام شد، احيانًا به شكل هاي داخلي و براي حفظ اصل انقالب و تماميت آشور به عن  بحران
  .شود و اين امر براي اسالم و انقالب زيان بار است  قاعده و اصل نظام و انقالب مطرح مي

هاي واپسين عمر و خطاب به مجلس شوراي اسالمي به ضرورت   در سال) ره(امام : خاتمي افزود
  .بازگشت به قانون و عدم تكرار استثنائات تأآيد فرمودند

آنچه به نام اصالحات : رئيس جمهوري از نگاه امنيتي به جامعه و انفعال نخبگان ابراز تأسف آرد و گفت
مطرح شد، امروز در ميان دو لبه قيچي تنگ نظري و بدبيني و تحميل ديد امنيتي از يك سو و وادادگي 

  .قرار گرفته استهاي فكري و ارزشي ناسازگار با مباني ديني و فرهنگي جامعه   در برابر جريان
جامعه ما به شدت در حال دو قطبي شدن است و اين امر : خاتمي خطاب به عقالي قوم تصريح آرد

  .بسيارخطرناك است و سياه و سفيد نشان دادن همه چيز فاجعه است
تنها : خوانند، گفت  رئيس جمهور با تكرار اين مطلب آه دو دسته آزادي و دين را با يكديگر ناسازگار مي

  .اه دفاع از اسالم، استقالل و آزادي، توأم شدن دين با آزادي استر
بنده به لحاظ تفكر فردي و تحليل شرايط تاريخي و اجتماعي معتقدم، در جامعه : خاتمي ادامه داد

  .آند  آند و آزادي دين را پويا و با معيارهاي زمان سازگار مي  مردمساالر ديني، دين آزادي را تلطيف مي
  .آنم  من از موضع دين، از آزادي، استقالل، عدالت و مردم ساالري، دفاع مي: ور تصريح آردرئيس جمه

دو دسته فرايند اصالحات را شكست خورده : خاتمي با تأآيد بر ضرورت تداوم اصالحات در جامعه، گفت
آنند و   ي ميآساني آه هر اصالحي ولو در درون نظام را به خروج از نظام و ضديت به آن تلق. دانند  مي

دانند و اصالحات را در حذف دين از   نيز آساني آه اصل جمهوري اسالمي را ترآيبي تناقض آميز مي
  .دانند  صحنه زندگي مي
هايي   ها و سياست  دسته اول آساني هستند آه مرادشان از نظام اسالمي، روش: رئيس جمهور گفت

  .ه استاست آه بارها با شكست و عدم اقبال مردم مواجه شد
نتيجه تلخ مأيوس شدن مردم از اصالحات، توجه آنها بويژه جوانان به خارج و اميد : خاتمي ادامه داد

  .نجات از سوي بيگانگان است آه اين نبايد هيچكس را خوشحال آند
: ها و مسايل آشور، گفت  رئيس جمهوري با تقبيح نگاه سخت گيرانه و امنيتي به برخي تصميم گيري

شود آه لوايح رئيس   هاي رسمي به صراحت گفته مي  هاي مقدس و رسانه  ي تريبونحتي در برخ
  .جمهوري توسط آمريكا تهيه شده و از سوي مزدورانش در مملكت مطرح شده است

تابند و   بديهي است آه صاحبان اين ديدگاه هيچ اصالحاتي را بر نمي: خاتمي با بيان مطالب فوق گفت
  .دانند  نش و بينش آنها باشد عين آفر و وابستگي به اجانب ميهر حرآتي را آه مخالف م

آنان اصل دين را فاجعه دانسته و : رئيس جمهور در تبيين نظريات دسته دوم مخالفان اصالحات، گفت
آنند و معتقدند اصالحات اين است آه بايد دين را   جمهوري اسالمي را تعبيري تناقض آميز تلقي مي

  .آنار بگذاريم
تواند و بايد ايران را   حكومت ديني بر حكم اعتقاد و تجربه شخصي بنده مي: جمهور اظهار داشترئيس 

  .نجات دهد و منشاء تحول در دنياي اسالم شود، در صورتي آه واقعًا دين را منادي مردمساالري بدانيم
ه حكومت اين مهم وقتي محقق خواهد شد آه از ديدگاه فاشيستي و يا ليبراليستي ب: خاتمي گفت

  .ديني نگريسته نشود
تعبير ليبراليستي از دين خطاست، تفسير "رئيس جمهور با تأآيد بر اين مطلب آه همان گونه آه 

امروز فاجعه اين است آه احيانًا بر اساس مباني فاشيسم از : ، گفت"فاشيستي آن نيز نادرست است
  .  دين و انقالب براي بيرون آردن رقيب استفاده شود

. من براي ايران نگرانم: در بخشي از سخنانش با تحليل شرايط داخلي و خارجي آشور، گفتخاتمي 
  .هاي بزرگي براي اين آشور تدارك ديده شده است و بايد خود را در دورن مستحكم آنيم  توطئه

هاي بسيار پرداخت شده براي تحقق آن را تبيين آرد و   رئيس جمهور اهميت انقالب اسالمي و هزينه
بايد اين تحول عظيم را آه موج آزادي و استقالل طلبي در ايران و جهان را ايجاد آرد قدر بدانيم و : تگف

  .آن را ارزان نفروشيم
هدف از انقالب اسالمي اين نبود آه بينش فاشيستي بنام اسالم و انقالب بر : رئيس جمهور ادامه داد

 ضد اسالم و ضد انقالب مورد هجمه و فشار جامعه حاآم شود و هر آس آه غير از اين بود به عنوان
  .قرار گيرد

امروز واقعيات : خاتمي سپس بر پرهيز از سياست زدگي در مواجهه با مشكالت تأآيد آرد و گفت
هاي   اقتصادي در پس نگاه سياسي به تمام امور پنهان شده است، ما نبايد در هياهوي آشمكش

هاست و   ده بگيريم، ايران نيازمند پيشرفت در همه زمينهسياسي، مشكالت اقتصادي و اجتماعي را نادي
  .استعداد آن را نيز دارد

www.iran-archive.com 



هاي اجتماعي رنج   مردم ما همانگونه آه از مشكالت اقتصادي و نابساماني: رئيس جمهور گفت
  .فهمند  برند، از دروغگويي، ابزاري آردن دين، انقالب و شهيدان متنفرند و اين مسايل را مي  مي

هاي مختلف مسؤول است و   رئيس جمهوري در برابر همه مسايل و حقوق مردم در عرصه: گفتخاتمي 
  .داند  اعتدال را الزمه ايفاي مسؤوليت خود مي

الزمه حفظ نظام جمهوري اسالمي، تقويت محتواي دمكراتيك و مردمي نظام بر : رئيس جمهور گفت
 دين با همه لوازم آن نظير آزادي بيان و اساس قانون اساسي است و اينكه مردمساالري سازگار با

  . انديشه پذيرفته شود
  .قانون اساسي گرچه وحي منزل نيست ولي مبناي نظم پذيرفته شده ماست: خاتمي گفت

بايد باور آرد آه زمان ما، زمان نفي تفسيرهاي فاشيستي، ارتجاعي و دور از : رئيس جمهور گفت
  .واقعيات زمان از دين است

لوايحي آه از سوي رئيس جمهوري ارايه شده است : يان سخنان خود تأآيد آردخاتمي در پا
تواند تا حدودي فضا را به نفع حقوق مردم و نظام   هايي است آه اگر منتج به نتيجه شود، مي  حداقل

  پايان پيام. تغيير دهد

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
   در خصوص پرونده زهرا آاظمي  اطالعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  -خبرگزاري آار ايران
  .اي صادر آرد  روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران در خصوص پرونده زهرا آاظمي اطالعيه

  :به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين اطالعيه آمده است
هاي مراقب زهرا آاظمي آه در جريان تحقيقات   دو تن از خانم:  جنايي تهرانحسب اعالم دادسراي امور

با صدور قرار بازداشت موقت، بازداشت گرديدند پس از انجام تحقيقات تكميلي با تبديل قرار بازداشت 
  .موقت به آفالت و معرفي آفيل از طرف بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران آزاد شدند

كه بقيه متهمين آماآان با قرار بازداشت موقت صادره از شعبه اول بازپرسي آه پس از شايان توجه آن
 دادگاه عمومي جزائي تهران رسيده است در بازداشت بسر 1154اعتراض متهمين به تأييد شعبه 

 پايان پيام. برند و تحقيقات آماآان جهت تكميل پرونده ادامه دارد  مي
 

  ژيم حاآم بر ايرانآوب و نقض حقوق بشر توسط  ررس
  

  عليرضا محموديان از اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه امير آبير بازداشت شد  
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 

  .عليرضا محموديان، دبير سياسي سابق انجمن اسالمي دانشگاه امير آبير بازداشت شد
مير آبير در گفت و گو با خبرنگار يكي از اعضاي شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه ا

در پي احضار عليرضا محموديان توسط دادستان تهران، : خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با تأييد اين خبر گفت
وي ديروز به دادستاني مراجعه آرده است آه بر اساس اخبار واصله ايشان پس از مراجعه، بازداشت 

  .اند  شده
مي دانشجويان دانشگاه امير آبير ضمن اشاره به احضار آقايان اين عضو شوراي مرآزي انجمن اسال

اين : امير حسين باللي و علي فرضي از ديگر اعضاي انجمن اسالمي توسط دادستان تهران گفت
  . اند  دوستان پس از مراحل مقدماتي بازجويي در مورد مسائل اخير آزاد شده

اتهامي آنان اهانت به مقامات عالي رتبه آشور ذآر در برگه احضاريه دوستان مورد : وي خاطر نشان آرد
 پايان پيام. شده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

تصميم نهايي درباره پيوستن به پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش : سخنگوي دولت جمهوري اسالمي
  سالح هاي هسته اي با رهبر جمهوري اسالمي است

  2003 اوت  4 -1382د  مردا13 دوشنبه  -راديو فردا 
تصميم نهايي درباره پيوستن ايران به پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي با آيت 

اين را امروز همزمان با ورود کارشناسان آژانس بين . اهللا علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي است
وي گفت که تصميم ايران . لت مطرح کردالمللي انرژي اتمي به تهران، عبداهللا رمضانزاده، سخنگوي دو

  . درباره پيوستن و يا نپيوستن به پروتکل الحاقي، با توجه به منافع ملي اين کشور گرفته خواهد شد
دولت ايران اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد، سپس شوراي عالي امنيت ملي تصميم نهايي را 

فقت آيت اهللا علي خامنه اي، جنبه اجرايي به خود مي در اين باره خواهد گرفت و اين تصميم با موا
سخنگوي دولت همچنين گفت که کارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، نمي توانند ايران را . گيرد

متقاعد سازند تا پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي را امضاء کند، بلکه آنها تنها 
  .اين پروتکل به مقامات ايراني توضيح مي دهنددرباره جنبه هاي گوناگون 
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تصميم گيري در اين باره نه به . عبداهللا رمضانزاده گفت که منافع ملي کشور را خودمان تعيين مي کنيم
اشاره سخنگوي دولت محمد خاتمي به گفته هاي يکي از . قوه قضاييه تعلق دارد و نه به دولت فرانسه

ند بسياري از محافظه کاران در ايران، از تهران خواسته است تا با ادامه مقامات قوه قضاييه بود که همان
دولت فرانسه هم از ايران خواسته است تا فورا . فشارهاي بين المللي، اين پروتکل را امضاء نکند

  .پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي را امضاء کند
. مي براي پيوستن به پروتکل الحاقي افزايش يافته استدر ماه هاي گذشته، فشارها بر جمهوري اسال

پروتکلي که به بازرسان بين المللي اجازه خواهد داد تا بدون هيچگونه محدوديتي از تاسيسات هسته 
  .اي ايران بازديد کنند و باعث خواهد شد تا ايران هرچه بيشتر درباره برنامه هسته اي خود شفاف باشد

ستن ايران به پروتکل الحاقي را يکي از شرط هاي اصلي ادامه مذاکرات براي اتحاديه اروپا حتي پيو
  .انعقاد قرادادهاي سياسي و تجاري با ايران دانسته است

همزمان با شدت گرفتن فشارهاي بين المللي بر ايران براي پيوستن به پروتکل الحاقي، امروز روزنامه 
 به يک قدرت هسته اي تبديل شود و در آخرين لس آنجلس تايمز نوشت که ايران تالش مي کند تا
هنوز واکنش تهران به اين گزارش منتشر نشده، اما . مراحل دستيابي به توانايي توليد بمب اتمي است

  .مقامات رسمي جمهوري اسالمي، بارها بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود تاکيد کرده اند
ه دولت به پروتکل الحاقي مثبت است و از جامعه بين امروز سخنگوي دولت محمد خاتمي گفت که نگا

وي همچنين گفت که خروج از پيمان . المللي مي خواهد تا به تعهدات خود در قبال ايران پايبند بماند
  .منع گسترش سالح هاي هسته اي، توسط کابينه خاتمي مورد بحث قرار نگرفته است

ورت ادامه فشارهاي بين المللي، ايران نه تنها بايد از برخي از محافظه کاران ايراني گفته اند که در ص
امضاي پروتکل الحاقي خودداري کند، بلکه بايد همانند کره شمالي از پيمان منع گسترش سالح هاي 

چندي پيش نماينده دائمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در . کشتار جمعي نيز خارج شود
بازتاب بسياري داشت، اين گفته ها را رد کرد و گفت که پيوستن به پروتکل گفتگويي با روزنامه ايران که 

  .الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي، به نفع ايران است
  

  ايران از تحويل نفر شماره سه القاعده سر باز مي زند  
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 

نفر شماره سه شبكه " سيف العدل" ري ادعا شدآه ايرانطي چاپ خب"نيويورك تايمز" امروز در روزنامه
  .زند  تروريستي القاعده را در اختيار دارد اما از تحويل دادن آن به آمريكا سرباز مي

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، اين روزنامه نوشت يكي از مسئوالن بلندپايه آمريكا از تهران خواسته 
روريستي القاعده را تحويل دهد ولي تا به حال جواب مثبتي از است آه عدل و ديگر اعضاي شبكه ت

  .تهران دريافت نكرده است
" سلمان ابوقيس" باشند،  به ادعاي اين مقام آمريكايي در بين اشخاصي آه تحت آنترل ايران مي

" ويهنام الزابومصعب الزرقا" الدن به  الدن و يكي از نزديكان بن  پسر بن"سعد "گوي القاعده ،  سخن
  پايان پيام . باشند مي

  
  گاه داخلي شبكه القاعده آشف شد    تجهيزاتي پيشرفته نظامي در مخفي

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
هاي آوچك طراحي شده است، مقامات   آشف اين تجهيزات پيشرفته آه به منظور مخفي آردن سالح

  .مله جديد شبكه تروريستي القاعده اعالم آندآمريكايي را بر آن داشت آه هشدار جديدي را براي ح
نامه آمريكايي نيوزويك،   الملل ايلنا به نقل از خبرگزاري اروپاپرس، به گزارش هفته  بين  به گزارش سرويس
برداري و همچنين   هاي آوچك عكس  اي شبكه القاعده آشف بعضي از دوربين  در مكان مخفي

هاي صوتي بسيار حساس با آيفيت باال آه به راحتي از هاي قابل حمل همچنين دستگاه  دستگاه
باشند، مقامات امريكايي را نگران ساخته است،   هاي آمريكا قابل عبور مي  آنترلهاي امنيتي در فرودگاه

ريزي شده باشد را   به طوري آه سازمان اطالعات و امنيت آمريكا چنين تجهيزاتي آه در حال حاضر طرح
  .انندد  غير قابل باور مي

آند، مسئوالني آه در اين رابطه آار   اي به ربودن هواپيما بسيار آمك مي  آشف چنين تجهيزات پيشرفته
آنند بدون ذآر نام خود توضيح دادند آه تالش شبكه تروريستي براي ساختن چنين تجهيزات و   مي

تخاذ شديدترين تصميمات آافي نگران آننده است آه مقامات آمريكايي ا  اي به اندازه  وسائل پيشرفته
 مپايان پيا. امنيتي را در دستور آار خود قراردهند

  
  ايران اعضاي بازداشت شده القاعده را تحويل مصر نمي دهد : الوطن

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
ايران تا قبل از مشخص نشدن هويت افراد بازداشت شده سازمان القاعده و امضاي : خبرگزاري فارس

  .افقنامه امنيتي براي تبادل بازداشت شدگان، اين افراد را تحويل مصر نمي دهدتو
: چاپ عربستان سعودي در شماره امروز خود به نقل از منبع آگاه در واشنگتن نوشت» الوطن«روزنامه 

مقام هاي ايراني به اطالع مقام هاي مصري رسانده اند آه هويت تني چند از بازداشت شدگان هنوز 
ر قطعي مشخص نشده و بنابراين تحويل اين افراد به قاهره از نظر اين آشور غير قانوني تلقي به طو

  . مي شود
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به نوشته اين روزنامه، مقام هاي ايراني همچنين به اطالع مصري ها رسانده اند آه هويت افراد 
  .  نشوندبازداشت شده بايستي دقيقا مشخص شود تا اشتباهي اين افراد به آشور ديگر استرداد

بنابراين گزارش، مقام هاي ايراني در خواست مصر مبني بر گفت و گو با اين افراد را رد آردند و اعالم 
  . داشتند آه ما هنوز نمي دانيم آه چه آسي تبعه مصر است و يا تبعه آشوري ديگر 

 به آشور متبوع مقام هاي ايران اعالم آردند براي اينكه اعضاي القاعده هر چه سريعتر: الوطن نوشت 
خود باز گردند در وهله اول ضروري است آه توافقنامه امنيتي براي تبادل اين افراد بين دو آشور به امضا 

  . برسد
هيات مصري مذاآراتي را در خصوص متن توافقنامه پيشنهادي با مقام هاي ايراني آغاز آردند ولي اين 

  . ويل هر چه سريعتر اين افراد به مصر نكردمذاآرات آنچنان آه قاهره انتظار داشت آمكي در تح
در » ايمن ظواهري«منابع مطلع در واشنگتن اعالم آردند آه مقام هاي ايراني از تاييد و رد و اين خبر آه 

  . بين بازداشت شدگان القاعده در اين آشور مي باشد، امتناع آردند
ي بازداشت شده القاعده را تحويل اين منابع گزارش دادند آه واشنگتن از ايران خواسته است آه اعضا

آشور بدهد ولي در مقابل، مقام هاي ايراني اين مساله را به تحويل اعضاي گروهك منافقين به اين 
آشور ربط دادند و به امريكائي ها گفتند آه اگر سازمان القاعده در نظر شما يك سازمان تروريستي 

. يستي است و شما بايستي آنها را تحويل ما دهيد است از نظر ما گروهك منافقين يك سازمان ترور
  /. انتهاي پيام 

  
  کارشناسان اتمی در تهران

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  -بي بي سي 
مالقات و در مورد برنامه های هسته ) راست(کمال خرازی وزير خارجه ايران در تهران با محمد البرادعی 

  ای ايران با وی گفتگو کرد
ناسان حقوقی آژانس بين المللی انرژی اتمی به منظور مذاکره پيرامون ترتيبات جديد برای نظارت کارش

  .بر فعاليت های هسته ای ايران وارد تهران شده اند
دولت ايران از سوی اياالت متحده، روسيه و اتحاديه اروپا تحت فشار بوده تا پروتکل الحاقی به پيمان منع 

  .ه ای را امضا کندگسترش جنگ افزارهای هست
با امضای اين پروتکل، بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، وابسته به سازمان ملل متحد، از 

  .امکانات گسترده تری برای دسترسی و بازرسی از تاسيسات هسته ای ايران برخوردار خواهند شد
ند که در عوض به کمک خارجی در مقابل، ايران گفته است که تنها در صورتی اين پروتکل را امضا می ک
  .در زمينه دسترسی به فن آوری پيشرفته هسته ای دسترسی يابد

  .اياالت متحده دولت ايران را به تالش برای توليد تسليحات هسته ای متهم کرده است
دولت ايران اين اتهام را رد کرده و تاکيد داشته است که هدف از برنامه های هسته ای اين کشور توليد 

  .وی برق استنير
خبرنگار بی بی سی در تهران گزارش می کند که مقامات ايرانی در زمينه برنامه هسته ای آن کشور 

  .اختالف نظر دارند
گروهی از آنان معتقدند که بهتر است ايران به طور کلی از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته 

  . س بين المللی انرژی هسته ای حمايت می کنندای خارج شود و گروه ديگر از همکاری نزديک تر با آژان
اخيرا محمد البرادعی، مدير آژانس بين المللی انرژی اتمی، به تهران سفر کرد و در مالقات با مقامات 

  .ايرانی خواستار پيوستن اين کشور به پروتکل الحاقی شد
اف برنامه های هسته ای وی چنين اقدامی را برای اطمينان دادن به جامعه بين المللی در مورد اهد

 ايران مفيد خواند
  

  ايران در آستانه ساخت بمب اتمى
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13  دوشنبه -راديو المان 
، تحقيقات مستقلى آه طى سه ماه گذشته صورت »لس آنجلس تامز«به گزارش روزنامه : واشنگتن

جارى خود براى پنهان آردن اهداف گرفته حاآى از شواهد روشنى است آه ايران از برنامه اتمى ت
 اين گزارش مى افزايد، مواد الزمه و دانشمندانى از آشورهاى روسيه، ٠نظامى اش استفاده مى آند

چين، آره شمالى و پاآستان به ايران يارى رسانده اند آه به ساخت يك بمب اتمى نزديك گردد، 
چاپ پاريس نيز هشدار » فيگارو«حافظه آار  روزنامه م٠بطوريكه حتى عراق به اين مرحله نرسيده بوده

:  اين روزنامه نوشت٠داده آه ايران بخاطر برنامه اتمى اش در معرض خطر انزوا قرار گرفته است
عليرغم تمامى تهديدهايى آه از سوى ايران صورت گرفته، اين آشور داراى مواد الزم براى غنى “

  /. انتهاي پيام  ٠ آيلومتر است١٣٠٠وشك هايى با برد سازى اورانيوم است و از اين رو قادر به ساخت م
  

  جمهورى اسالمى ايران در آستانه توليد بمب اتمى
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13  دوشنبه -راديو المان 

آژانس خبرى فرانسه با استناد بر يك خبر بدست آمده گزارش ميدهد آه، جمهورى اسالمى ايران 
 ماه گذشته نشانه هاى صريحى در ٣تحقيقات مستقل طى . ميباشددرآستانه توليد يك بمب اتمى 

اينباره بدست دادند آه، جمهورى اسالمى ايران، از برنامه غير نظامى نيروگاههاى اتمى استفاده آرده 
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اين گزارش امروز دوشنبه از سوى روزنامه . است تا، تالشهاى نظامى خود را در اين زمينه پنهان نمايد
مواد و دانشمندان مورد نياز از طريق آشورهاى روسيه، . انتشار يافت” آنجلس تايمزلوس “آمريكائى 

چين، آره شمالى و پاآستان ميتوانستند درجهت ساختن بمب اتمى براى ايران بسيار بيشتر موجب 
آارشناسان بر اين اساس هشدار دادند آه، دولت جمهورى اسالمى . نگرانى جهانيان گردند تا در عراق

بر اساس مقاله روزنامه .  سال ديگر نخستين سالح اتمى خود را در اختيار دارد٣ يا ٢ شايد تا ايران
در تحقيقات انجام شده اطالعات بدست آمده از گزارشهاى سازمانهاى سرويس ” لوس آنجلس تايمز“

ن مخفى و همچنين اظهارات آارآنان دولتهاى خارجى، متخصصان مستقل، تبعيديان ايرانى و آارآنا
يك سازمان سرويس مخفى خارجى يك گزارش سرى . سرويس مخفى مورد استفاده قرار گرفته اند

دولت فرانسه مربوط به ماه مه را در اختيار روزنامه مزبور قرار داد آه بر اساس آن جمهورى اسالمى 
مقامات . هد بودايران بطور اعجاب آورى در آينده نزديك قادر به توليد اورانيم يا پلوتونيم غنى شده خوا

فرانسوى در اين گزارش هشدار ميدهند آه، تمامى دول بايستى صادرات خود به جمهورى اسالمى 
به نقل ” لوس آنجلس تايمز“. مورد آزمون قرار دهند” دقت بيش از اندازه“ايران و يا شرآتهاى ايرانى را با 

يژه آشور پاآستان از آغاز در برنامه از يكى از آارآنان يك سرويس امنيتى در خاور ميانه مينويسد، بو
اين روزنامه در ادامه ميآورد، در . اتمى ايران نقش بزرگترى را از آنچه آه ما فكر ميكرديم داشته است

ماههاى گذشته نيز جمهورى اسالمى ايران قصد خريد برخى از وسايل را از شرآتهاى اروپائى داشته 
  .اديو اآتيو آار آرداست آه، توسط آنها ميتوان بر روى مواد ر

 
  ايران و بمب اتم

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13  دوشنبه -راديو المان 
آيا ايران در حال ساختن سالحهاى اتمى است؟ اين پرسشى است آه براى پاسخ به آن امروز دوشنبه 

 هدف اين گروه آن است آه.گروهى از سوى آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران سفر مى آند
جمهورى اسالمى را راضى آند، اجازه دهند مقامات بين المللى بر تاسيسات اتمى ايران نظارت داشته 

اين آار از راه امضاى قراردادهاى بين المللى و موظف ساختن ايران به پايبند بودن به آنها انجام .باشند
الحاقى قرارداد منع آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران مى خواهد آه پروتكل . خواهد گرفت

طبق اين پروتكل بازرسان اين آژانس اجازه خواهند داشت بدون . گسترش سالحهاى اتمى را امضا آند
اعالم قبلى از تاسيسات اتمى ايران بازديد آنند و مطمئن شوند آه اين تاسيسات تنها در خدمت توليد 

  . انرژى اتمى براى هدفهايى صلح آميز هستند
لوس “روزنامه امريكايى .  است آه ايران برنامه اى براى توليد بمب اتم در دست دارداما امريكا معتقد

در شماره امروز، چهارم اوت خود گزارش داده است آه بررسى هاى ” Los Angeles Timesآنجلس تايمز 
آردن مستقل در سه ماه اخير به اين نتيجه رسيده اند آه ايران از برنامه اتمى تجارى خود براى پنهان 

  . فعاليتها و هدفهاى نظامى خود استفاده مى آند
اين روزنامه مى نويسد مواد و دانشمندانى آه ايران از روسيه، چين، آره شمالى و پاآستان دريافت 

بدين خاطر . آرده است، اين آشور را بسيار بيش از عراق به ساختن بمب اتم نزديك آرده است
يران شايد در عرض دو يا سه سال آينده بتواند نخستين بمب آارشناسان هشدار مى دهند آه دولت ا

به گزارش روزنامه لوس آنجلس تايمز اين يافته ها نتيجه بررسى گزارشهاى نيروهاى . اتم خود را بسازد
امنيتى است و نيز گفته هاى آارمندان دولتهاى خارجى، آارشناسان مستقل، ايرانيان تبعيدى و 

  . اآارمندان پليس مخفى امريك
لوس آنجلس تايمز مى نويسد آه يك سازمان پليس مخفى خارجى گزارشى محرمانه متعلق به دولت 

طبق اين . فرانسه را آه در ماه مه، سه ماه پيش، نوشته شده، در اختيار اين روزنامه گذاشته است
در اين گزارش . ستگزارش ايران به گونه اى غيرمنتظره در آستانه توليد اورانيوم يا پلوتونيوم غنى شده ا

محرمانه دولت فرانسه هشدار داده است آه همه دولتها بايد صادرات خود به ايران و شرآتهاى ايرانى 
  . را به دقت آنترل آنند

اين روزنامه با استناد به يكى از آارمندان امنيتى آشورى از منطقه خاورميانه مى افزايد به ويژه 
. ر مى آرديم، از ابتدا در رابطه با برنامه اتمى ايران ايفا آرده استپاآستان نقشى بزرگتر از آنچه ما فك

لوس آنجلس تايمز مى نويسد آه ايران در ماههاى اخير درصدد خريد دستگاههاى مختلف از شرآتهاى 
  . اروپايى بوده است، دستگاههايى آه براى آار بر مواد راديواآتيو استفاده مى شوند

بليو بوش، از جامعه بين الملل و بويژه اروپا خواسته است آه همراه با رييس جمهور امريكا، جورج د
بوش چهارشنبه گذشته در واشنگتن خطاب . دولت امريكا مانع ايران در ساخت سالحهاى اتمى شوند

بهترين راه برخورد با ايران در اين دوره اين است آه به ما بپيونديد و به وضوح به ايران “: به اروپاييان گفت
بوش افزود آامال مطمئن است آه اين ” .وييد آه تالش براى توليد سالح اتمى به سود ايرانيان نيستبگ

امريكا و اتحاديه اروپا بارها از ايران خواسته اند به آژانس بين . مسئله را مى توان صلح آميز حل آرد
  . المللى انرژى اتمى اجازه آنترل بيشتر تاسيسات اتمى خود را بدهد

ش خبرگزارى فرانسه عبداهللا رمضان زاده، سخنگوى دولت ايران امروز به خبرنگاران گفت دولت به گزار
ايران با توجه به عالئق ملى ايران در مورد بازرسى ماموران آژانس بين المللى اتمى از تاسيسات اتمى 

 سپس با رهبر رمضان زاده افزود آه تصميم نهايى اما با شوراى امنيت ملى و. خود تصميم خواهد گرفت
رياست شوراى امنيت ملى با رييس جمهور ايران . جمهورى اسالمى، آيت اهللا خامنه اى خواهد بود

  .محمد خاتمى است، اما اآثريت اعضاى اين شورا را محافظه آاران تشكيل مى دهند
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  حسين را بازداشت آردند    دام طرفدار ص26نظاميان آمريكا 
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 

باشند را    مسئول رژيم سابق عراق مي2 نفر آه بين آنها 26 ساعت گذشته نظاميان آمريكا 24در 
  .دستگير آردند

 24ها در   بر اين دستگيري  نيوز عالوه . ال. بي. الملل ايلنا به نقل از خبرگزاري آي  بين  به گزارش سرويس
هاي سنگين همراه با مواد منفجره و    نارنجك، چهار جعبه ديناميت و اسلحه170ساعت گذشته 

  . ميليون دينار عراقي آشف و ضبط شده است200همچنين 
 آيلومتري شمال غرب عراق در 60واقع در " بكوبه" يكي از مسئوالن رژيم سابق عراق در شهر

 آيلومتري شمال غربي 300د و دومين نفر در شهر حلبچه در  صبح به وقت محلي دستگير ش2/ساعت
  .هاي شب دستگير شده است  بغداد در نيمه
نظامي ارشد آمريكايي در عراق اين افراد مردم را عليه نظاميان آمريكايي " آرنل مارتين" به گزارش

  پايان پيام . آردند  هاي حمله را طراحي مي  بسيج آرده و نقشه
  

آمريكايي در عراق دو برابر بيشتر از تعدادي است آه دولتمردان اين آشور اعالم تلفات نيروهاي 
ها  هايي غير از درگيري آنند و دليل اين افزايش تعداد حوادث غيرمنتظره، خودآشي و ديگر مرگ مي
  . است

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
ي گاردين، از اول ماه مي و زمان اعالم  روزنامهبه نقل از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها   آمريكايي در درگيري52رسمي پايان جنگ توسط جورج بوش، رييس جمهور آمريكا بنا به آمار پنتاگون 
  . تن بوده است112اند اما تعداد واقعي آشته شدگان آمريكايي  آشته شده

  
ها است؛ از زمان آغاز  آند تعداد زخمي يي جنگ آه دولت آمريكا آن را هرگز گزارش نم ديگر هزينه

  . تن زخمي گزارش شده است827عمليات آزادسازي عراق 
اما آمارهاي غيررسمي حاآي از هزاران زخمي است؛ نيمي از اين تعداد از زمان اعالم پيروزي نهايي 

  .بوده آه اآثر آنها قطع عضوي هستند
تعداد آشته شدگان آمريكا از .  بسيار حساس استي اين روزنامه، اين آمار از لحاظ سياسي به نوشته
  . تن بيشتر از تعداد تلفات جنگ اول خليج فارس19 تن بوده، يعني 166آغاز جنگ 

گويند نيروها بايد هم آانون باز گردند و يك  ها، يك چهارم از مردم آمريكا مي براساس آخرين نظرسنجي
  .نشيني آنند ها بايد عقبي تلفات نيرو سوم نيز معتقدند آه در صورت ادامه

ي بسياري  ها است آه به عقيده  تن با حساب تصادفات و خودآشي248تعداد آل تلفات  در حقيقت، 
  . اين تعداد ادامه خواهد داشت و تهديدي براي انتخاب مجدد بوش در دور بعدي رياست جمهوري است

، تعداد تلفات غيرجنگي و تعداد هاي چريكي نظير اين در عراق گويند در جنگ آارشناسان نظامي مي
  .زخميها غيرعادي است

ي تلفات نيروهاي  ي يك سايت آمريكايي درباره پنتاگون دليل اين مرگها را ثبت نكرده است، اما به نوشته
 سرباز آمريكايي در حوادث مربوط به خودروها يا هلي آوپترها از اول ماه مي بوده در 23ائتالف فقط 

  .ها يا انفجار جان داده است  در اثر درگيري تن12حالي آه تنها 
 مورد غرق شدگي گزارش شده و بقيه بدون 3 مرگ در اثر بيماري و 3 مرگ در اثر خودآشي، 3تاآنون 

  .توضيح مانده است
نزديك واشنگتن وارد مي » اندوز«اما سربازان زخمي آمريكايي با دو پرواز دو بار در هفته به پايگاه هوايي 

  .شوند
 انتهاي پيام. آنند  ساعت در هفته آار مي80 تا 70ندان بيمارستانها ساعتي آارم

  
     در عراق  ايران  هيات نخستين

  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14 سه شنبه  -روزنامه اعتماد 
   وارد عراق  امور خارجه  وزارت  از سوي  صادقي  حسين  رياست  به  ايراني  هيات نخستين:   سياسي گروه
و گو   شورا، ديدار و گفت  رييس  جعفري  ابراهيم ، از جمله  انتقالي  حكومت  با مسوولين  هيات  اين.شد
   از شوراي  حمايت  اعالم  ضمن  ايراني مسووالن:   گفت  الجزيره  شبكه  شورا به  اين  از اعضاي يكي. آرد

   به  در پاسخ  عراقي  مسوول اين.  شدند  عتبات  زيارت  براي  ايران  سفر اتباع  تسهيل  خواهان انتقالي
 .  نكردند  عراق  در خاك  حضور منافقين  به يي  اشاره  هيچ  ايراني مسووالن:   گفت الجزيره

  
  شرآتهاي عراقي بايد نقش اصلي در بازسازي آشورشان داشته باشند

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
شرآتهاي عراقي بايد در بازسازي عراق :  آمريكا و عراق گفت رئيس اتاق بازرگاني-خبرگزاري فارس

  . نقش اصلي و تعيين آننده را ايفا آنند و بدون حضور اين شرآتها بازسازي عراق عملي نخواهد بود
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: به گزارش خبرگزاري فرانسه، سام آابه در آنفرانس بازسازي عراق در اردن با تاآيد بر اين مطلب گفت
  . هاي تجاري در عراق خواهد بود سيار خوبي براي شناسايي زمينهاين آنفرانس فرصت ب

آنفرانس بازسازي عراق به منظور تشويق شرآتهاي عربي و خارجي براي سرمايه گذاري در اين آشور 
  .  شرآت عربي و غير عربي گشايش يافت500از روز يكشنبه با حضور 

ا، عراق، امارات، ترآيه، عربستان، آويت، در اين آنفرانس بازرگانان و نمايندگان شرآتهاي آمريك
  . اند هند،انگليس، سنگاپور، مالزي و بخش خصوصي اردن شرآت آرده

به گزارش خبرگزاري فارس، بازرگانان عراق و اردن يك روز قبل از برگزاري اين آنفرانس، شرآت توسعه و 
 ميليون دالر تاسيس 70يه سرمايه گذاري مشترآي براي آمك به روند بازسازي عراق با سرمايه اول

 /انتهاي پيام. آردند
  

  قطعنامه جديدي براي عراق مورد توجه است: فرستاده انگليس به عراق
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 

فرستاده انگليس به عراق در مصاحبه اي آه روز دوشنبه در روزنامه فايننشال تايمز : خبرگزاري فارس 
  .فت آه قطعنامه جديدي براي عراق مد نظر استچاپ لندن به چاپ رسيد گ

آه اخيرا ماموريت سه ماهه خود در عراق را به عنوان نماينده ويژه انگليس در اين آشور » جان ساورز«
به پايان رسانده و جاي خود را به ديگر مقام انگليسي خواهد داد، گفت آه انگليس و سازمان ملل در 

يا به قطعنامه جديد سازمان ملل براي وظايف ايجاد ثبات و بازسازي حال ارزيابي اين امر هستند آه آ
  . عراق نياز است يا خير

  . وي گفت آه مذاآرات اوليه در خصوص قطعنامه جديد طي چند هفته آغاز مي شود
با اين حال انگليس و آمريكا پيشتر خواهان دانستن اين امر هستند آه فرانسه و روسيه، دو مخالف 

  .  عراق، بر چه نقشي براي سازمان ملل در عراق تاآيد دارنداصلي جنگ در
پيش از آنكه وارد روند درخواست براي . ما از تنشها در شوراي امنيت آگاه هستيم : ساورز گفت 

قطعنامه جديد سازمان ملل شويم خواهان حصول اطمينان از اين امر هستيم آه اين قطعنامه در 
  . الف حمايت آند، دست يافتني باشدمسيري آه از تالشهاي آنوني ائت

آمريكا به رغم فشار براي گسترده آردن حضور بين المللي براي مشارآت در مسئوليتهاي نظامي و 
 نسبت به درخواست براي قطعنامه جديدي تمايل چنداني از خود بروز نداده و مي گويد  مالي در عراق،

راي پيوستن ديگر آشورها به روند بازسازي عراق را آه قطعنامه هاي موجود، اقتدار و اختيارات الزم ب
  . ارائه مي دهند

مقامهاي انگليسي ماه گذشته گفتند آه لندن بر اين باور است آه به قطعنامه جديد سازمان ملل 
  . نيازي نيست

هزار نيرويي است آه در عراق دارد و 148با اين حال آمريكا به دنبال آمك براي آاهش فشارها بر حدود 
  . حت حمالت مستمر چريكي از زمان پايان جنگ قرار دارندت

بنظر مي رسد آمريكا براي پيشبرد قطعنامه جديد تمايلي ندارد مگر آنكه ديگر آشورها تضمين آنند آه 
  . به عراق نيرو اعزام مي آنند

 عراق ، به فرانسه و آلمان خاطر نشان آرده اند آه در صورت ايفاي نقش بزرگتر سازمان ملل در روسيه، 
 /.  انتهاي پيام. اين آشور نيروهاي حافظ صلح اعزام مي آنند

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
اهللا علي سيستاني و محمدباقر حكيم به بررسي موضوع اختالفات  جالل طالباني در ديدار با آيت

  .سياسي در ميان شيعيان پرداخت
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ي السفير چاپ لبنان، جالل طالباني،  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عراق و  اهللا علي سيستاني، از رهبران شيعه رييس حزب ميهني آردستان در ديدار جداگانه با آيت

ان شيعيان را به محمدباقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اختالفات سياسي مي
  . وگو گذاشت بررسي و گفت

رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق موضوع مقتدي صدر، تشكيل ارتشي به دستور وي و 
  . وگو گذاشت اختالفات سياس ايجاد شده ميان شيعيان را به بررسي و گفت

تعامل با اين پديده اهللا سيستاني در اين ديدار با طالباني نسبت به وحدت مراجع ديني نجف در  آيت
  .تاآيد آرد

اهللا محمد باقر حكيم نيز در ديدار با طالباني نسبت به وحدت عمل در تعامل با اين پديده اطمينان  آيت
  .داد

طالباني و محمدباقر حكيم در اين ديدار به بررسي مسايل مطرح شده در شوراي حكومت انتقالي عراق 
 انتهاي پيام. نيز پرداختند

  
يستاني اعالم آرد با هر گونه قانون اساسي آه از سوي واشنگتن تدوين شود آامال مخالف اهللا س آيت

  . است زيرا اين آشور صالحيت نوشتن قانون اساسي جديد عراق را ندارد
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اهللا علي  ات، آيتي البيان چاپ امار به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي افزود، دولت آمريكا هيچ صالحيتي براي  ي عراق با صدور بيانيه سيستاني، يكي از رهبران شيعه
  . اي آه قانون اساسي عراق را تدوين آند ندارد تعيين اعضا يا آميته

طرحي اهللا سيستاني هم چنين در اين بيانيه از تمام طرفداران و مقلدين خود خواست آه با چنين  آيت
  . از سوي آمريكا در جهت تدوين قانون اساسي عراق مخالفت آنند

وي هم چنين در اين بيانيه آورده است، اعضايي آه اين قانون اساسي را تدوين خواهند آرد بايد در يك 
انتخابات عمومي در عراق انتخاب شوند و پس از اين آه پيش نويس قانون اساسي جديد عراق را 

  .  آن به يك همه پرسي در عراق جهت تصويب شدن بگذراندتدوين آردند بايد
اهللا سيستاني در اين بيانيه تاآيد آرده است، هيچ اعتقادي وجود ندارد آه قانون اساسي جديدي  آيت

شوند با منافع، هويت،  ي افرادي آه توسط اين آشور تعيين مي ي آمريكا يا به واسطه آه به واسطه
 انتهاي پيام. بي مردم عراق تطابق داشته باشدارزشهاي فرهنگي و اصول مذه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
    1382 مرداد 13هاي تهران ـ دوشنبه   گزيده اخبار روزنامه

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
  اعتراض طالب قم

هاي صبح تهران   ض از زنان روزنامهبعد از گذشت چند روز از تصويب اليحه الحاق به آنوانسيون رفع تبعي
  .خبر از اعتراض طالب و روحانيون حوزه علميه قم دادند

وي از . تيتر ابرار در مورد اظهارات سيد احمد خاتمي يكي از اعضاي مجلس خبرگان در اين مورد است
  . مورد خالف قانون اساسي در اين اليحه خبر داده است70 مورد خالف شرع و 40وجود 

ها از سوي مجلس شوراي اسالمي فقط خرج تبليغاتي براي   نين گفته است آه اين تصويبوي همچ
  .انتخابات هفتم است

هاي   هاي علميه بانوان، تشكل  همبستگي نيز در شماره امروز خود از آسب تكليف تعدادي از زنان حوزه
  .ع تقليد خبر دادهاي فرهنگي و اساتيد دانشگاهي از مراج  غير دولتي، احزاب سياسي، انجمن

صداي عدالت نيز با اختصاص تيتر امروز خود به اين خبر به نقل از مصباح يزدي نوشت، نمايندگان با پس 
  .گيري رأي خود جان و ناموسشان را حفظ آنند

  ) NPT(پروتكل الحاقي 
 براي پيگيري هاي امروز صبح تهران از ورود نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران  روزنامه

  .در تير ماه امسال خبر دادند" محمد البرادعي"گفت و گوها و مذاآرات
هاي مشترآي با حقوقدانان ايراني، به بررسي نكات ابهام   اين هيأت سه نفره حقوقي در نشست

  .پروتكل الحاقي خواهند پرداخت
ل روزنامه آيهان نوشت، همشهري با اعالم اين خبر همچنين به نقل از حسين شريعتمداري مدير مسئو
  .مفهوم پذيرش پروتكل الحاقي فروش استقالل و تاراج منافع ملي آشوراست

هاي خود   هاي غربي اگر دست از شيطنت  نور محمد ربوشه نماينده مجلس نيز هشدار داد آه دولت
  .برندارند، بزودي طرح خروج از اين پيمان در دستور آار پارلمان ايران قرار خواهد گرفت

  پايان پيام. انتخاب نيز در خبري از مخالفت فزاينده با امضاي پروتكل الحاقي خبر داد
  

  فرجام ارتش بيست مليونى 
   1381مرداد 12-تهران . ل.ز.ا:از

  نقل از سايت روشنگري
روز آه فرمان  آن. اند بودند، امروز دشمن نظام رو به زوال او شده! آودآانى آه روزى اميد امام امت

اى آه در نظام  ى آودك سازى ارتش بيست مليونى صادر شد و پاداش هر انسان بيچاره آارخانه
ى  فرمانده.  اوالد آارمندان ى بسيج بود و حق شد، آوپن ارزاق بود و مهر دفترچه اسالمى متولد مي

روزى آرده  آرد، سربازان ارتشى آه هميشه به آن افتخار مي گاه تصور نمي ى اين فرمان هيچ امروز مرده
لرزه درآورند و مهمترين مشكل و دشمن روز حكومت اسالمى محسوب  اش را به هاى رژيم منحط پايه

  . شوند
از نيمى از آن را  ى هشتاد مليون نفر است آه بيش ى هشتاد، در آستانه ى دهه جمعيت ايران در آستانه

ر آسى آه از شمال ه. آند داد مي تضاد طبقاتى فاحشى در شهرها بي. دهند جوانان تشكيل مي
هويتى  ى بي اندازه به. آند آه از آشورى به آشور ديگر نرفته باشد تهران به جنوب آن برود، باور نمي

دهد  آمار غيرقابل اطمينان حكومتي، نشان مي. ى شمال شهر، مردم پايين شهر فقيرند نسل نوآيسه
 جمعيت بيكار جامعه در گروه سنى از% 4/62. برند سر مي از جمعيت ايران، در فقر مطلق به% 15آه 
جا  عمق فاجعه آن. از نيمى از سربازان ارتش بيست مليونى بيكارند يعنى بيش.  سال قرار دارند15 -24

از سيزده  و بيش. از اين بيكاران، داراى تحصيالت عاليه هستند% 4/41بينيم  شود آه مي تر مي نمايان
و نقشى در توليد و گردش . اند اجتماعى آنار گذاشته شدههاى  دار، عمًال از فعاليت مليون زن خانه
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ى  همين مختصر خبر از يك بحران فراگير در جامعه دارد؛ با نگاهى به صفحه. ى ملى ندارند سرمايه
  حوادث 
  . خواهيم برد سابقه به عمق اين بحران پي هاى بي ها و خواندن اخبار جنايات و غارت روزنامه

هشدارهاى اين گروه اجتماعى را در . فرجام ارتش بيست مليونى است, تچه دغدغه برانگيز اس آن
در ميان جوانان , و رشد جرائم ناشى از فحشا و اعتياد, هاى خيابانى بعد از مسابقات فوتبال شورش

ى چنين وضعيتى در نهايت به يك شورش آور و انفجار گونه منجر  ادامه. بينيم اغلب نااميد و افسرده مي
سادگى ممكن نيست و هيچ تضمينى هم بر   آه پيشبينى وضعيت جايگزين پس از آن بهخواهند شد

  . باشد بهتر شدن وضع موجود نمي
هاى فردى و گروهى  هاى بيكار و سرشار از نيازهاى مختلف آه در رژيم اسالمى تمامى خواسته جوان

نسلى آه چيزى براى ازدست گونه اميدى به آينده ندارند؛  شان سرآوب شده؛ جوانانى آه هيچ انساني
ى ارتش بيست مليونى بر  ى مرده گاه خواب خرگوشى جانشينان فرمانده آشوبد و آن دادن ندارد، بر مي

  . خواهد آشفت
جوى خون جارى شود و قربانيان به , متاسفانه دور نيست آه بار ديگر در گوشه آنار اين سرزمين

گرفتن روند سرآوب هرگونه اعتراض و ايجاد جو   با در پيشرژيم نيز. عام قربانيانى ديگر دست يازند قتل
  . دهد به اين روند شتاب مي, وحشت و ارعاب

بايست در انتظار  مي, رانان نارواى اين رژيم حكم, ى سومين دهه از دوران تاريك رژيم اسالمى در آستانه
رگ آنان را در پى خواهد طور قطع م اما به, اى باشند آه اگرچه، فرجام آن مبهم است  شورش گسترده

  . اند ها را به سمت فرماندهان نشانه رفته چرا آه سربازان جوان ارتش بيست مليونى سرنيزه.داشت
 

  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان
  

  آش شله قلمکار در اخبار شبکه دوم
   سايت زنان ايران–صنم دولتشاهی 

sanam@womeniniran.com   
نی و پس از کش و قوس های فراوان، مجلس شورای اسالمی متشکل از بعد از گذشت زمانی طوال

. نمايندگان منتخب مردم ايران رای به پيوستن ايران به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان داد
صورت گرفته، ) پيوستن مشروط ايران به کنوانسيون(در پی اين تصويب که با رعايت حق تحفظ ايران 

در شهر قم پس از مراسم نماز جمعه اين هفته . ندان دور از انتظار نبود هم باال گرفتاعتراضاتی که چ
راهپيمايي هايی در اعتراض به اين مصوبه انجام شد و روز شنبه طالب فيضيه قم در همين راستا به 

ع در مصوبه مجلس ذکر شده که ايران مفاد کنوانسيون را تا جايی قبول دارد که با شر. تحصن نشستند
اسالم در تعارض نباشد و همين امر اين اميد را به وجود آورده بود که پيوستن به کنوانسيون مورد 

اما تظاهرات و تحصنهای ذکر شده و همچنين برنامه تحليلی ای که . پذيرش نهادهای مختلف قرار گيرد
داد که شبکه دوم سيمای جمهوری اسالمی در اخبار ساعت ده و نيم شب خود تدارک ديد نشان 

اميدواريها بيهوده بوده و آرزوی پيوستن ايران به اين کنوانسيون را شايد بايد باخود به گور ببريم، خصوصا 
  !که اين اليحه بايد از تصويب شورای نگهبان هم بگذرد

که جدای از محتوايش با توجه به تسلط مجری آن از ساختار حرفه _ در برنامه تحليلی اخبار شبکه دو 
تنها يک مهمان _ دار است و البته مواضع برنامه عموما مواضع قشر خودی تلقی می شود ای برخور

خانم آيت اللهی مدرس دانشگاه و محقق امور زنان که عضو شورای فرهنگی اجتماعی : حضور داشت
البته در طول برنامه تماسهای تلفنی با موافقان . است) بخش زنان شورای عالی انقالب فرهنگی(زنان 
خالفان هم صورت گرفت که بخش اعظم و پايانی صحبتها به حرفهای مخالفان اختصاص داشت و در و م

برخی جاها مجری برنامه به نقل از موافقان پيوستن به کنوانسيون جمالتی کلی می گفت و مهمان 
  .دبرنامه و افرادی که تلفنی با برنامه صحبت می کردند به طور مبسوط به اين نظرات پاسخ می دادن

نظرات مخالفان بر اين مبنی استوار بود که اصوال شرع با روح کنوانسيون در تضاد است چرا که 
کنوانسيون بنا را بر تشابه کامل زن و مرد می داند در صورتی که شرع بنا را بر تناسب زن و مرد می 

 مرد تاکيد داشته و متاسفانه صحبت کنندگان در مورد اينکه کجای کنوانسيون به تشابه کامل زن و. داند
خانم آيت اللهی . ايرادها کلی بود و کل مواد کنوانسيون زير سوال. نه برابری اشاره ای مستدل نکردند

معتقد بود حتی جدای از مسائل شرعی بسياری از مفاد کنوانسيون با مسائل مدنی هم در تعارض 
با مرد است و بار فشار اقتصادی بر مثال در قوانين ايران برای راحتی خود زنان مسئوليت زن . هستند

روی مرد و مرد مسئول فراهم آوردن خرجی و نفقه می باشد، در صورتی که در کنوانسيون اشاره شده 
که زن و مرد به طور مساوی بايد بار مسئوليت را قبول کنند و در نتيجه بايد در کشورهای متعهد به 

ها فراهم شود؛ در حاليکه شايد بسياری از زنان مايل کنوانسيون فرصتهای شغلی برابر برای زنها و مرد
  به کار کردن نباشند و يا قابليتهای کاری خاصی نداشته باشند و در اين صورت فرصت از

  !تعدادی از مردان گرفته می شود
ايشان اعتقاد داشتند که جمعی يهودی و مسيحی و شيطان پرست دور هم جمع شده اند و اين 

يزی کرده اند و در برابر اين کنوانسيون شورای فرهنگی اجتماعی زنان منشوری را کنوانسيون را طرح ر
صحبتهای اين . تهيه کرده است که می تواند به عنوان مرجعی برای کشورهای اسالمی قرار بگيرد

خانم بيانگر اين نکته نبود که منشور تهيه شده در شورای فرهنگی اجتماعی زنان نماينده چند درصد 
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خانم آیت اللهی که . ران است و اين منشور تا چه حد با خواسته های واقعی زنان در ارتباط استزنان اي
کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه " نسخه ای از منشور مورد ذکر را حاضر و آماده در دست داشت 

تشبيه کرد که سازمان ملل و مبحث تشابه زنان و مردان در مفاد اين کنوانسيون را به ديگ آشی " زنان
همه چيز از نخود و لوبيا تا رشته و سبزی به ميزان مساوی و يکجا در آن ريخته شده و در مقابل منشور 

تهيه شده در شورای فرهنگی اجتماعی زنان را منطبق با شان زنان جمهوری اسالمی و روح شريعت 
قرائت از شريعت است و ايشان به اين نکته اشاره نکردند که منظورشان از شريعت کدام . دانست

که حتی به بندی از کنوانسيون که (ايشان . منظورشان از زنان جمهوری اسالمی ايران کدام زنان است
همچنين اشاره نکردند ) در آن از مادری به عنوان يک نقش اجتماعی نام برده می شود اعتراض داشتند

سخنان نه . اقعی حقوق زنان باشدکه طبق کدام دليل مستند مفاد کنوانسيون نمی تواند مدافع و
چندان مستدل ايشان که تا حدودی مواضع نويسندگان منشور فوق الذکر تلقی می شود و به شدت با 

اين بيم را در ما ايجاد می کند که منشور تهيه * خواسته های جماعت کثيری از زنان ايران در تضاد است
ر مقابل کنوانسيون سازمان ملل و به عنوان شده در شورای فرهنگی اجتماعی زنان که قرار است د

الگويی برای کشورهای اسالمی عمل کند چيزی بيش از يک آش شله قلمکار نخواهد بود و دردی از 
  .جامعه زنان ايران دوا نخواهد کرد

  
طبق تحقيق انجام شده از طرف مرکز مشارکت زنان رياست جمهوری اولين خواسته زنان ايران يافتن * 

ب است و ازدواج که طبق قوانين جمهوری اسالمی ايران به پذيرفتن مسئوليت مرد بر زن شغل مناس
  . منجر می شود در رده ششم قرار دارد

 
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14 سه شنبه  - روزنامه اعتماد -خسرو معتصد
   خود را در ميدان  مخفيانه  دستاورد ماهها فعاليت نخستين   از آودتا، جهاز هنين  پس  ماه در حدود هفت

   شكل  به  عراق  از يهوديان  شمار فراواني  بود آه يي چند هفته.   گذاشت  نمايش بغداد به)  آزادي(التحرير 
،  گهاني نا  بازداشتهاي ، اصول  آن  رهبر و فرمانده  صدام  آه جهاز هنين. شدند  ناپديد مي آوري مرموز و خوف

 آار يا   افراد مورد نظر در خيابانها، يا محل ، ربودن  بازداشت  برگ  داشتن  در دست ، بدون  قبلي  اطالع بدون
   به  آردنشان  و منتقل  بر سر آنان  پتو يا گوني ، آشيدن  خودرويي  داخل  به  و انداختنشان  از خانه حتي
 يكصد   به  نزديك  آوتاه  مدتي  بودند، در طول مصريها آموخته را از   سرفرصت  و بازجويي  امن هاي خانه

با ( شديد   بازجويي  روش  آموختن  او به  زير دست  و ماموران صدام.  انداختند  زندان  را ربودند و به يهودي
 و   الواح بغداد،  ملي موزه.  نداشتند  خود نياز چنداني  و آوبايي  شرقي  و آلمان  روسي از مربيان)  شكنجه
 و   استاد شكنجه  با ستان آشوريان.  بود  آنان  در دسترس  باستان  عراق  تاريخي  و آتب  آشوري نقوش
   بازجويان طلبيدند ولي  خود نمي  از قربانيان  چيزي  آنان  آه  تفاوت  بودند، با اين  با عذاب  توام  تدريجي مرگ

 آودتا،   ؤمر رسيدن  به  از تاريخ  در آمتر از چند ماه جهاز هنين. ندخواست  مي  اعتراف  از قربانيان جهاز هنين
   تعداد پانزده1969   فوريه1347   بهمن7در روز .  آند  بعثي  دولت  خود را تقديم  هديه  نخستين توانست
 بودند، در   شده  محكوم  مرگ  به  اسراييل  براي  جاسوسي  اتهام  به  آه  نفر يهودي  نه ، از جمله عراقي
   عده  اين  و مجازات  محكوميت  درباره  قبلي  اطالعيه هيچ.  شدند  دار آويخته بغداد به)  آزادي( التحرير  ميدان

   پرونده اند، محتواي  يافته  محكوميت  دادگاه  و در آدام  تاريخي  بود و آشكار نشد در چه انتشار نيافته
   اتهامي  چه  و به  بوده  آساني  چه  مدافع ، وآيل ، دادستان يان، قاض  دادگاه ، رييس  بوده  چه نشان

   و داوود غالي  و حيقيل  صالح  حيقيل  از مصدومان  دو تن  از جمله  محكومان نام. اند  يافته  مرگ محكوميت
 .  بود  شده  آويخته  و از گردنشان  نوشته  سفيدي  پارچه  بر روي طالب

  
  ز در شهر دوربان در آفريقاي جنوبي گشايش يافتآنفرانس چهارروزه ايد

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  - راديو فردا –شيرين فاميلي 
به هنگام سخنراني .  روزه ايدز در شهر دوربان در آفريقاي جنوبي گشايش يافت4روز يکشنبه کنفرانس 

نندگان در کنفرانس، با کلماتي چون افتتاحيه مالتو چاپاالال، وزير بهداشت آفريقاي جنوبي، شرکت ک
دولت آفريقاي جنوبي به . ، سخنان او را قطع مي کردند»اکنون معالجه ايدز«و يا » رسوايي» «ننگ«

شدت مورد انتقاد قرار گرفته است که به اندازه کافي داروهاي ضد ايدز در اختيار مردم تهيدست اين 
 هزار تن از 4ي در اين کنفرانس در مقابل حدود وزير بهداشت آفريقاي جنوب. کشور قرار نمي دهد

دولت آفريقاي جنوبي . دانشمندان و پژوهشگران، و سياستمداران و نمايندگان صنايع اين انتقاد را رد کرد
پيش از اين اين دارو . تاثير داروي نويروپين را مورد ترديد قراداده و استفاده از آن را ممنوع آرده است

  .تيار زنان باردار گذاشته مي شدبصورت رايگان در اخ
  

ي مبارزه با جرايم تروريستي و تعيين  ي قضاييه، درباره ي ارسالي دولت به قوه نويس اليحه موادي از پيش
  .ي مسووالن عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت مصاديق آن، امروز در جلسه

  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه 
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ي  غالمحسين الهام، سخنگوي قوه) ايسنا(قوقي خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار ح
به دليل قضايي بودن اين اليحه : قضاييه در حاشيه اين جلسه در تشريح اين اليحه به خبرنگاران گفت

هاي  ي قضاييه فرستاد و پس از آارشناسي دولت آن را قبل از ارسال به مجلس براي اظهار نظر، به قوه
  .ي شده از سوي آارشناسان مورد بررسي قرار گرفت رفته بر روي آن، گزارش ارايهصورت گ

هايي به تعريف مصاديق جرم تروريسي پرداخته شده  اي در بخش  ماده23ي  وي با بيان اينكه اين اليحه
ي انجام جرم تروريستي مطرح  مصاديق عنوان شده در اين اليحه با توجه به انگيزه: است، اظهار داشت

 خارج 168شده و طبق آن جرايم تروريستي از شمول جرائم سياسي و رسيدگي به آن بر اساس اصل 
  .شد

ي قضاييه تصريح آرد آه در اين اليحه آيين دادرسي براي رسيدگي به اين جرايم  سخنگوي قوه
بيني و مرجع قضايي تهران، صالح به رسيدگي شناخته شده است در صورتي آه اين جرائم  پيش

هاي ايران مورد استناد  المللي در خصوص دادگاه  در ايران و يا خارج از آن وقوع يابد، قوانين بينبخشي
  . قرار خواهد گرفت

ي ارسالي دولت  ي ضدتروريستي و تعيين مجازات جرائم تروريستي در اليحه الهام با اعالم ايجاد آميته
ديق محاربه باشد، در شمول جرم طبق اين اليحه برخي مصاديق جرم تروريستي آه از مصا: گفت

  .گيرد  سال قرار مي20 تا 15هاي  ي و حبس هاي تغزير محاربه و باقي مصاديق در شمول مجازات
ي ارجاعي از سوي دولت  ي قضاييه در خصوص اليحه هاي مطرح شده در قوه وي با اشاره به بحث

 جامع و مانع از جرم تروريستي مطرح ي تعريفي ي قضاييه مناقشاتي بر سر ارائه در قوه: خاطرنشان آرد
ي انجام آن در هم تلفيق شد؛ در خصوص تعيين مصاديق، بحث  شد و دو ماده با توجه به جرم و انگيزه

  .ي ديگري محول شد آامل نشد و به جلسه
ي قضاييه رسيده، اين است  فعال آنچه آه در اصالح اين اليحه به تاييد قوه: ي قضاييه افزود سخنگوي قوه

ي به وحشت افكندن مردم، تغيير نظام   است، اگر با انگيزه آه جرائم خاصي آه در اين قانون ذآر شده
ي ارعاب واقع شوند، جرم  جمهوري اسالمي ايران و يا بر هم زدن شديد نظم عمومي به وسيله

  .شوند تروريستي تلقي مي
آميز منجر به قتل، آسيب  ام خشونتتهديد به قتل، سوءقصد يا اقدام نافرجام به قتل، قتل، اقد« وي 

را از جمله مصاديق جرم » گروگانگيري  جسماني شديد عليه افراد، ربودن، توقيف غيرقانوني و 
  .تروريستي تعيين شده در اين اليحه عنوان آرد

 ي تبيين جرم تروريستي تالش نخواهيم آرد تا ي قضاييه در ادامه با تاآيد بر اينكه در اليحه سخنگوي قوه
المللي و بحث  وجود چنين عنواني به صورت قانون در سطح بين: توليد جرم و مجازات شود، گفت

  .ي مبادالت مجرمان باز خواهد شد اي در حوزه استرداد مجرمان بسيار موثر است و باب تازه
ر  منافقين آه در حال حاضر د ي قضاييه در مورد موضوع گروهك وي در پاسخ به اين سوال آه آيا قوه

فرانسه در حال بازجويي هستند و استرداد آنها و نيز شكايت از آنها و يا آشورهاي حامي اين گروهك 
 تاآنون اقدامي در اين  خير؛ قوه :  است، اظهار داشت المللي اقداماتي انجام داده به مراجع قضايي بين

  .ات در ايران هستندراستا انجام نداده اما از نظر قوانين ما اين افراد، قابل تعقيب و مجاز
وي تصريح آرد آه استرداد مجرمان مستلزم وجود قرارداد استرداد است آه اين قرارداد بين ايران و 

البته هر آشوري هم آه مدعي باشد بر اساس عدم آگاهي از اقدامات اين افراد از . فرانسه وجود ندارد
هاي داخل آشورها بحث ديگري  سياستآرده، براي ما قابل قبول نيست البته تغيير  آنها حمايت مي

  .دانيم است و ما اقدامات اين گروهك را در موارد مختلف ديده شده تروريستي مي
هاي اخير و  ي اغتشاشگران و بازداشت شدگان در ناآرمي ي پرونده الهام در پاسخ به سوالي درباره

ا به دادگاه مربوطه ارجاع شده هاي اين افراد از سوي دادسر آيفر خواست: ي رسيدگي به آن گفت نحوه
  .و برخي از آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است

ي  پرونده: ي مرگ زهرا آاظمي تصريح آرد ي قضاييه در خصوص روال رسيدگي به پرونده سخنگوي قوه
ي جنايي در حال رسيدگي است و تحقيقات  خانم آاظمي در دادسراي عمومي تهران و در مجتمع ويژه

اند و روند  طبق گزارش بازپرس پرونده افرادي با قرار بازداشت توقيف شده . دامه داردآن مستمرا ا
تحقيقات بدون وقفه، عادي و فعال ادامه دارد، ارايه و انتشار جزييات پرونده بايد با صالحديد بازپرس 

  .مربوطه صورت گيرد
ي زهرا آاظمي و  دگي به پروندهي انتقاد وزير اطالعات از روند رسي الهام در پاسخ به سوالي درباره

مندي دارد؛ آيا بايد  روال تحقيقات روند قضايي و قانون: تحقيق از متهمان اين پرونده خاطرنشان آرد
دانيم علت اين نارضايتي چيست؟  جزييات اين روال را به مرآز و يا نهاد خاصي گزارش داد؟ ما نمي

ي جوانب قضايي و تمهيدات بازپرسي و به  مهي رسيدگي قضايي با رعايت ه گزارش بايد در مرحله
دار نشود، صورت گيرد لذا انتقال و تزريق اطالعات جزيي را در  صورتي آه امكان تكميل تحقيقات خدشه

  .ي قضاييه رسيدگي دقيق و قانونمند اين پرونده است دانيم موضع قوه اختيار بازپرس و قاضي مي
برخي ارجاع پرونده زهرا آاظمي را از سازمان قضايي ي قضاييه در پاسخ به اينكه  سخنگوي قوه

اين نوع انتقادات حتي از سوي برخي : دانند، گفت ي جنايي قانوني نمي نيروهاي مسلح به مجتمع ويژه
  .آند دار مي حقوقدانان تا حدي تعجب انگيز است و تنها صالحيت مراجع عمومي را خدشه

سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مراجع قضايي عام وي در تشريح جزييات صالحيت مراجعي مانند 
آنند، جرائم  هاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظاميان رسيدگي مي دادگاه: اظهار داشت
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عمومي نظاميان و جرائمي آه آنها در مقام ضابط مرتكب شده باشند در جوامع عمومي رسيدگي 
  .ت قانون اساسي اس172شود، اين مساله نص اصل  مي

را قانوني عادي در مقام تبيين مصاديق نظاميان خواند و » قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح « الهام 
در اين قانون مصاديق فرد نظامي مشخص شده است، به طور مثال آيا آارمندان وزارت دفاع : گفت

نظامي . ..شوند يا خير؟ نيروهاي متخصص در نيروهاي مسلح مانند پزشكان و  نظامي مصوب مي
هستند يا خير؟ در اين مصاديق بحثي از آارآنان وزارت اطالعات نشده است و اين جاي بحث دارد آه 

آارآنان وزارت اطالعات نظامي هستند يا خير، در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح آارآنان اين 
  .اند وزارتخانه به عنوان نظامي ذآر نشده
در اين قانون برخي از : روها و آارآنان وزارت اطالعات خاطرنشان آردوي با اشاره به قانون استخدام ني

جرائم آارآنان وزارت اطالعات را مشمول قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح قرار داده است يعني در 
قانون استخدام آمده آه اگر آارآنان وزارت اطالعات چه شاغل چه بازنشسته بدون آسب مجوز از 

ها آمده و طبق اين قانون مجازات  مشمول جرم لغو دستور است آه در قانون نظاميآشور خارج شوند، 
  .شوند مي

اين موضوع اين ايهام را دارد آه آيا منظور قانون استخدام نيروها و آارآنان وزارت : آور شد الهام ياد
 استخدامي اطالعات اين است آه آارآنان وزارت اطالعات در حكم نظامي هستند، در اين مبنا قانون

  .داند آارآنان وزارت اطالعات را در حكم نظامي مي
: ي قضاييه به جرائم سياسي و امنيتي آارآنان وزارت اطالعات اشاره آرد و متذآر شد سخنگوي قوه

قانون استخدام آارآنان اين وزارتخانه مقرر آرده آه جرائم سياسي و امنيتي اين آارآنان در دادگاه 
شخص نكرده آه دادگاه صالح آدام است اما گفته آه ساير جرايم اين افراد را صالح رسيدگي شود و م

هاي عمومي بايد رسيدگي آنند يعني اين قانون تفكيكي بين جرائم امنيتي و جرايم عمومي و  دادگاه
  .عادي آارآنان وزارت اطالعات قائل شده است

و مقام ) ره( توام با دو فرمان از حضرت امام اين مجموعه آه مواجه با ابهام قانوني است: الهام ادامه داد
دادند آه رسيدگي ) ره( وزير وقت اطالعات گزارش را خدمت امام 66معظم رهبري است؛ در حدود سال 

شود و صالح در اين  به برخي جرايم آارآنان وزارت اطالعات منجر به پخش و انتشار مسائل امنيتي مي
ه اين جرايم رسيدگي آند و چون در قانون نيامده نياز به است آه سازمان قضايي نيروهاي مسلح ب

نيز با قيد ضرورت، اين موافقت را مشروط به موافقت رييس ديوان ) ره(امام . دارد)) ره(امام (دستور شما 
آردند و به اين ترتيب رسيدگي به جرايم امنيتي پرسنل وزارت اطالعات در صالحيت  عالي آشور اعالم 
از سوي مقام معظم رهبري نيز ) ره(گرفت؛ اين فرمان بعد از امام  روهاي مسلح قرار سازمان قضايي ني

شد يعني ايشان هم رسيدگي به جرائم آارآنان وزارت اطالعات چه مربوط به وظايف آنها  مجددا تصويب 
  .اند شود را در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح دانسته يا منجر به افشاي مسائل امنيتي 

به اين ترتيب اين بخش از جرائم آارآنان وزارت اطالعات آه : ي قضاييه همچنين گفت نگوي قوهسخ
منتهي به رسيدگي در مراجع عمومي و يا افشاي اسناد و اطالعات سري آشور شود و يا مربوط به 

هاي دادسراي  شود، اين بحث قانوني صالحيت وظايف اين افراد باشد در سازمان قضايي رسيدگي مي
  .نظامي در مورد رسيدگي به جرائم آارآنان وزارت اطالعات است

ي جنايي  ي زهرا آاظمي از دادسراي نظامي به دادسراي ويژه الهام در تشريح داليل انتقال پرونده
رفت با اين ) سازمان قضايي نيروهاي مسلح( به دادسراي نظامي  در اين قضيه آه ابتدا پرونده: گفت

دانست، يعني در اين  مومي انجام تحقيقات را از پرسنل وزارت اطالعات الزم مينگاه بود آه بازپرس ع
گرفتند بنابراين  جا آارآنان وزارت اطالعات به عنوان مطلع و نه به عنوان متهم بايد مورد تحقيق قرار مي

  . به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فرستاده شد پرونده
نيروهاي مسلح مواجه شد با اين آه متهم روشني در اين اين پرونده در سازمان قضايي : وي افزود

قضيه وجود ندارد؛ نه افراد نظامي و نه پرسنل وزارت اطالعات تا آن تاريخ به عنوان متهم معرفي نشده 
ي آيفري پيدا آند بنابراين روشن نبود آه اتهام متوجه چه آسي است و به فرض  بودند آه پرونده جنبه
شد ربطي به وظايف سازماني نيروهاي وزارت اطالعات يا مسائل امنيتي نداشته اين آه اتهام روشن با

تاييد وزير اطالعات بر اين آه ابراز . است، يعني به فرض روشن بودن اتهام، از مصاديق اين اتهام نيست
تمايلش اين بوده آه پرونده در دادسراي عمومي رسيدگي شود نيز بيانگر اين است آه به فرض هم آه 

ي فرمان  هام متوجه آارآنان وزارت اطالعات باشد، ارتباطي با مسائل امنيتي آنها ندارد لذا در حوزهات
و در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار ندارد و در نتيجه اين سازمان صالحيت ) ره(امام 

  .رسيدگي به اين پرونده را نپذيرفت و پرونده به دادسراي عمومي ارجاع شد
بنابراين توضيحات، ايرادي بر صالحيت دادسراي عمومي وجود ندارد؛ روند طي : ر ادامه تصريح آردالهام د

  .شده نيز قانون بوده و مشكلي نداشته است
ي  ي آن، از عدم پرداخت بودجه ي قضاييه و آسري بودجه ي اعتبارات قوه وي در پاسخ به سوالي درباره

هاي مالي به  اي درآمدزايي مانند سازمان ثبت و مجازاتي قضاييه آه از طريق نهاده اختصاصي قوه
ي قضاييه   درصد اين درآمدها به قوه50بايد : شود، انتقاد آرد و اظهار داشت ي دولت واريز مي خزانه

  .شد آه اين آار صورت نگرفت برگشت مي
حل مشكالت ها و  ي اين مسائل ما از هر طرحي آه آمك به يارانه رغم همه علي: الهام تاآيد آرد

دانيم؛ ما اين بحث را با آمبود اعتبارات دستگاه  آنيم و آن را مهم مي معيشتي مردم باشد، حمايت مي
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ي قضاييه از حساب مردم جداست، مردم  آنيم، منتهي حساب بودجه و نيازهاي قوه قضايي خلط نمي
  .ي روابط سازماني قرار گيرند المصالحه نبايد وجه

زني قابل حل است؛ هدف ما حفظ   با استدالل و چانه موضوع بودجه: تذآر شدي قضاييه م سخنگوي قوه
ي  بودجه در اختيار دولت و مجلس است و قوه. هاست آرامت ارباب رجوع و رسيدگي عادالنه به پرونده

  انتهاي پيام   .قضاييه در اين راستا نقش ندارد اما افكار عمومي داوران خوبي هستند
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