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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 
  

  وزير دفاع آمريکا ديدار پنتاگون با منوچهر قرباني فر، دالل اسلحه ايراني را تاييد آرد
  2003  اوت 9 -1382  مرداد18شنبه  ): راديو فردا(اردوان نيکنام 

تاييد کرد که مقامهاي پنتاگون سال گذشته با يکي از دو ايراني تماس دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا 
  : گزارشي از امير آرمين. گرفته اند و گفتگويي کرده اند، اما گفتگوها به سرانجامي نرسيده است

مقامات پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا با منوچهر قرباني فر، : دانلد رامسفلد گفت): راديو فردا(امير آرمين 
ظاهرا هدف گفتگوهاي پنتاگون با اين شخص تحت تاثير قرار دادن .  اسلحه ايراني ديدار داشته انددالل

ازآقاي رامسفلد که در کنار پرزيدنت . گفتگوهاي حساس و مخفيانه با رژيم جمهوري اسالمي بوده است
 اين ديدارها آيا: بوش، در مزرعه شخصي رئيس جمهوري آمريکا با خبرنگاران گفتگو مي کرد سئوال شد

  با هدف ايجاد تغيير رژيم ايران بوده است؟ 
ديداري صورت گرفت و اطالعاتي که يکي دو ايراني به مقامهاي وزارت دفاع داده : آقاي رامسفلد گفت

تا : آقاي رامسفلد گفت. بودند به سازمانهاي ديگر منتقل شد و بعد هم قضيه به همين جا ختم گرديد
ايرانيها گفته بودند حاضرند . ه چندان مهم نبود و ارزش پي گيري نداشتآنجا که او مي داند قضي

دانلد رامسفلد اين ادعا را شديدا رد کرد که هدف از . اطالعاتي درباره ايران به مقامهاي آمريکايي بدهند
: ودديدار با اين ايرانيها، تحت تاثير قرار دادن گفتگوهاي محرمانه با مقامهاي ايراني بوده است و افز

همه کساني که در جريان امر بوده اند به من مطلب را گفتند و من به . مطلقا چنين چيزي نبوده است
  . بررسي آن پرداختم، به هر حال به جايي نرسيد

اينها معموال : وزير دفاع آمريکا اين نوع تماسها و گفتگوها را امور عادي وزارتخانه قلمداد کرد و گفت
.  آيند، پيشنهاد مي دهند اطالعاتي ارائه کنند يا تماسهايي برقرار سازندمردم مي. اتفاق مي افتد

گاهي هم کار به نتيجه مي رسد، البته به شرط اين که موضوع مطرح شده از سوي آنها جالب توجه 
  .باشد، وگرنه به همان جا کار پايان مي گيرد

گ عراق با ايران در ماجراي ايران کنترا  در گرماگرم جن1980منوچهر قرباني فر دالل اسلحه بود و در دهه 
مخفيانه به ايران اسلحه مي فروخت و سود حاصل از آن را به شورشيان نيکاراگوآ مي داد که کنترا 

  .ناميده مي شدند و با رژيم چپگراي ساندنيستها مي جنگيدند
Newsdayر وزارت دفاع و لري  که شرح ديدار را آفتابي کرده مي گويد هارود رود، کارشناس خاورميانه د

هم اکنون اين دو مقام با . فرانکلين، تحليلگراطالعات دفاعي پنتاگون با ايرانيها ديدار و گفتگو کرده بودند
  .داگالس ويد، معاون وزارت دفاع آمريکا کار مي کنند

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  معرفي اتاق مشترك ايران و آلمان
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 در مراسم تاسيس و اولين 1975 آوريل 24 عضو موسس اتاق بازرگاني ايران و آلمان در تاريخ 107تعداد 

  .انتخابات هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع رسمي ايران و آلمان در تهران گرد هم آمدند
ات مديره اين اتاق  اولين نشست رسمي هي1975 ژوئن 2به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در تاريخ 

ي اتاق برگزار شد،اين اتاق از زمان   مراسم رسمي افتتاحيه1975 ژوئيه 20تشكيل شد و در تاريخ 
  . عضو بوده است1400تاسيس تاآنون پذيراي بيش از 

بنابراين گزارش، آوشش در برقراري مناسبات تجاري بين دو آشور، مساعدت و استقرار مناسبات 
ي آاال، قبول هر نوع خدمت  ن دو آشور، صدور گواهي در خصوص منشاء اوليهمندا تجاري بين عالقه

  .قانوني آه با اهداف اتاق مطابقت داشته باشد،از جمله اهداف اتاق ايران و آلمان است
همچنين،آوشش براي ترويج مناسبات اقتصادي بين دولت يران و آلمان و ساير مسئوالن و مقامات 

... نشريه و ييالن ساالنه و (تيار قرار دادن اطالعات اقتصادي انتشارات مربوطه، جمع آوري و در اخ
  .گذاري در دو آشور از ديگر اهداف اين اتاق است ،سعي و اهتمام نسبت به تصميم به سرمايه)

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، گرهارد باخمن به عنوان رييس هيات مديره ، ميشاييل آوتاس مدير 
 زنتي قائم مقام مدير عامل و بهمن بصيري،يورگن فرومه، هانس يورگن گرالخ،علي عامل، مارآوس

غضنفري ،علي ايماني، آرمانشاهي، بوطاق خان بوداغي، هرمن ژوزف آنرادي، مرتضي آوآبي، 
  .اشتامر، ديتريش اشتوب واسر،نيز اعضاي هيات رييسه هستند
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تر و بيشتر بين دو  ت تاثير روابط تجاري نزديكهاي گذشته تح فعاليت هاي اتاق ايران و آلمان در سال
آشور ايران و آلمان قرار داشت و هم اآنون شاهد افزايش مبادالت تجاري دو آشور هستيم و اين امر 

 انتهاي پيام. ي انقالبي نوين در روابط تجاري ايران و آلمان است نشاندهنده
  

   درصد ذخاير آشف شده نفت جهان متعلق به ايران است 13
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از ذخاير نفت و گاز آشف شده :  وزير نفت در نخستين جشنواره مطبوعات نفت گفت-خبرگزاري فارس
  . درصد متعلق به ايران است 18 و 13در سطح جهان به ترتيب 

كه نفت آشف  ميليارد بش130از : به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بيژن نامدار زنگنه افزود
  .  ميليارد بشكه آن برداشت شده است50شده در ايران، تاآنون آمتر از 

مصرف يك واحد انرژي : وي با اشاره به اين آه بزرگترين مزيت نسبي آشور در بخش نفت است گفت
 دالر هزينه دارد و از طرفي استخراج هر بشكه نفت در ايران 4 دالر و ژاپن 3 سنت، ترآيه 70در ايران 

و اين نشان دهنده اين است آه ما در .  دالر هزينه دارد13 تا 12 دالر و خزر 17 تا 16دالر و در آانادا 3
  . بخش نفت مزيت داريم

:  سال آينده نفت در اقتصاد آشور نقش اساسي خواهد داشت گفت50وي با اشاره به اين آه تا 
  . ي ملي باشدتواند محل و لبه انتقال فناوري و ارتفاع فناور بخش نفت مي
 ميليون متر مكعب گاز در آشور مصرف شد آه سهم صنايع 250در سال گذشته حدود : وزير نفت گفت

  .  ميليارد متر مكعب بود22از اين ميزان فقط 
اگر در اين بخش ظرفيت :  درصد نفت دنيا در منطقه خليج فارس قرار دارد گفت68وي با اشاره به اينكه 

  . تواند محرك در بقيه صنايع و اقتصاد آشور شود  ميسازي در آشور صورت گيرد
هاي جشنواره، احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد  در اين مراسم و بعد از اهداء جوايز به برترين

المللي ما در عرصه جهاني و  حضور بين: اسالمي نيز ضمن تشكر از برگزاري اين جشنواره گفت
نها شكل گرفته است و اين نشان از مزيت نسبي در بخش فرهنگي المللي با سينما و گفتگوي تمد بين
 /انتهاي پيام. دارد

  
   است   هزار شرآت رسيده12 شرآت به 120تعداد شرآتهاي دولتي از 
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   هزار شرآت رسيده12 شرآت به 120تعداد شرآتهاي دولتي از :عباس هشي گفت_فارس خبرگزاري

  .است
آقايان :عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت

آه   سال است23برخي افراد .دهد  آنها دست مي مانند آه احساس مالكيت به آنقدر پشت ميز خود مي
  . وزير يا معاون وزير هستند و فكر و ذهن آنها همان است آه بوده و تغييري نداشته است 

 و اساس و برنامه آن  صد آدم در آنند مالك صد وزراي ما احساس صاحب خانگي آرده و فكر مي:افزود وي
  . اند وزارتخانه

اي آه شامل  دولتمردان ما حاضر نيستند آه خصوصي سازي را عملي آنند و هر برنامه: هشي گفت
  . تفويض اختيارات دولت باشد، عملي نخواهد شد

و برقراري عدالت  ه آشور، ايجاد اشتغال، آاهش تورم، اصالح نظام مالياتي توسع: وي تصريح آرد
گري دولت است، اما مسئله اينجااست آه اگر آقايان و خانمها  اجتماعي همه موآول به آاهش تصدي

  . دهند تصميم به اجراي خصوصي سازي بگيرند، اول خودشان ميزها را از دست مي
است ،چنانكه خصوصي شدن   بيمه و بانكها انجام نشدهخصوصي شدن صنعت: هشي بيان داشت

 اساسنامه سازمان 81 مكتوم ماند و تا خواست به اجرا برسد ،در سال 80 تا72حسابرسي از سال 
  . حسابرسي آه توسعه حسابرسي دولتي است، توسط سازمان مديريت تصويب گرديد

د ، بايد افرادي را بياورد آه جديد و هر آس آه قرار است رئيس جمهور شو: اين استاد دانشگاه گفت
  . ها باشند مصمم به جراي برنامه

 120تعداد شرآتهاي دولتي از : به ناآامي برنامه سوم توسعه اشاره آرد و خاطر نشان ساخت  هشي
  .  و ايجاد اشتغال و ارتقاي سطح آموزش و پرورش صورت نگرفته است  هزار شرآت رسيده12شرآت به 

 ارزيابي و تعيين نقاط قوت و ضعف برنامه سوم در جهت تدوين برنامه چهارم توسعه ، وي با تاآيد بر
متاسفانه برنامه اي آه نوشته مي شود،پس از طي مراحل آن تغيير مي يابد و نهايتا به : تصريح آرد 

ه اند دست دولتي مي رسد آه خود آن را ننوشته و اصال اعتقاد به آن ندارد و آساني آه برنامه را نوشت
  . ، خود نيستند آه آن را اجرا آنند

استاد دانشگاه اصفهان با تاآيد بر لزوم تدوين استراتژيها توسط دولت و سپردن آار به دست مردم 
وضعيت بورس در هفته هاي اخير و افزايش حجم نقدينگي و سرازير شدن پولهاي سرگردان به : گفت

ن مبارزه با پولشويي است، ناشي از عملكرد سمت آشور آه به دليل عدم تصويب به موقع قانو
 /انتهاي پيام. نادرست و بي تجربگي و بي برنامگي دولت است

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
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  وزير آشور از استانداران خواست جلوي فعاليت دفاترنظارتي شوراي نگهبان را بگيرند
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وي . وزيرکشور گفت ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان قانون اساسي در استان ها خالف قانون است
  . از استاندران خواست جلوي فعاليت اين دفاتر را بگيرند

نون شوراي نگهبان قا. آار اختالف وزارت آشور و شوراي نگهبان باال گرفت): راديو فردا(امير آرمين 
اساسي، بدون هماهنگ آردن با وزارت آشور و دولت خاتمي از چندي پيش، اقدام به برپايي دفترهاي 

هاي آشور آرده و وزارت آشور با استناد به اينكه مسئوليت رسيدگي به  نظارتي در مرآز استان
ي نگهبان را هاي اجرايي اين وزارتخانه است، اقدام شورا ات?صالحيت داوطلبان انتخابات، بر عهده ه
  . خودسرانه و غير قانوني خوانده است

: ها گفت الري، وزير آشور، روز شنبه در گردهمايي دو روزه استانداري? االسالم عبدالواحد موسو حجت
شوراي نگهبان غيرقانوني است، چون رسيدگي به صالحيت داوطلبان ? هاي دفترهاي نظارت فعاليت

ات ?هاي اجرايي است و ه ات?ن و رياست جمهوري، بر عهده هانتخابات مجلس شوراي اسالمي، خبرگا
  . شود و اين برخالف قانون است ات اجرايي مي?نظارت، مسئول و ناظر بر ه

موسوي الري از استانداران خواست جلوي فعاليت اين دفاتر را بگيرند چون فعاليت اين دفاتر در قانون 
ول تشكيالت آشور است و نيز مجلس شوراي نيامده و سازمان مديريت و برنامه ريزي آه مسئ

  .اسالمي، فعاليتهاي اين دفاتر را مورد تاييد قرار ندادند
وزير آشور گفت وزارتخانه او مسئول برگزاري انتخابات است و جلوي هر مرجعي را آه بخواهد در مسير 

هاي راي در   صندوقوزير آشور تلويحا روي برگرداندن مردم از. گيرد انتخابات اخالل ايجاد آند، مي
برخالف : انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا را نشانه دوري مردم از نظام قلمداد آرد و گفت

ادعاهاي مخالفان اصالحات و به قول او تنگ نظران داخلي، نارضايتي راي دهندگان جنبه اقتصادي و 
تي مردم بيش از معيشتي نداشته، چرا آه در شهرهاي آوچكتر و روستاها آه مشكالت معيش

موسوي . شهرهاي بزرگ و تهران است، شرآت مردم در انتخابات شهر و روستا، چشمگيرتر بوده است
الري گفت آاهش مشارآت مردم به هر دليلي آه باشد، نشان از نارضايتي شان به اداره امور آشور 

آاري خواند و از  موازيوزير آشور، اقدام شوراي نگهبان در ايجاد دفترهاي نظارتي استاني را . است
استانداران خواست با دقت از هرگونه بهره گيري از امكانات دولتي براي هر گروه و جرياني، جلوگيري 
آنند و اآنون بايد منتظر بود و ديد شوراي نگهبان قانون اساسي، در قبال اين سخنان وزير آشور، چه 

  .واآنشي نشان خواهد داد
 

   رژيم حاآم بر ايرانآوب و نقض حقوق بشر توسط رس
  

  نشين اندرآاران چاپ آتاب زنان پرده محكوميت دست
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زنان « اندرآاران معرفي، تأليف و نشر آتاب   دادگاه عمومي تهران، دست1411ي  دادرس شعبه
  .ردرا به مجازات محكوم آ» پوش  نشين و مردان جوشن زنان پرده« و » موسيقي ايران 

پس از گذشت چندين ماه از جريان ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
گيس،  بنفشه سام« ، » ي آتاب زنان موسيقي ايران  توآا ملكي، نويسنده« ي  تعقيب و محاآمه

يي، مدير نشر جعفر هما« ، » نشين  اي، مترجم آتاب زنان پرده مغازه« ، » ي ايران  ي روزنامه نويسنده
» ي آتاب  مجيد صيادي، مديرآل مراآز و روابط فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد و رييس اداره« و » ني 

، رأي )سابق( دادگاه عمومي تهران 1411ي  متهمان رديف اول تا پنجم اهانت به مقدسات توسط شعبه
  .محكوميت اين افراد به برخي وآالي مدافع آنها ابالغ شد

گيس به خاطر معرفي و نشر مطلب و توصيف آتاب زنان  ارش طبق رأي صادره، بنفشه سامبنابراين گز
  .ي مذآور به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم شده است  روزنامه2098موسيقي ايران در شماره 

نشين  ي آتاب زنان موسيقي ايران به يك سال حبس تعزيري، مترجم آتاب زنان پرده همچنين نويسنده
ي آتاب وزارت ارشاد به  ه حبس تعزيري، مدير نشر ني به يك سال حبس تعزيري و رييس اداره ما18به 

يك سال حبس تعزيري و محروميت دائم از تصدي نظارت بر انتشار آتاب و امور فرهنگي مشابه محكوم 
  .اند شده

 ارتكاب جرم و ي با توجه به نحوه: ي مجيد صيادي اعالم آرده است دادگاه مذآور در اين رأي درباره
مدافعات به عمل آمده، وي مستحق برخورداري از رحمت و عطوفت اسالمي تشخيص داده نشد و از 
بابت مجازات تتميمي به محروميت از تصدي نظارت بر انتشار آتاب و امور فرهنگي مشابه نيز محكوم 

  .شود مي
تهمان رديف اول تا چهارم را به بر اساس اين حكم دادگاه، اجراي چهار پنجم از مجازات حبس تعزيري م

خاطر وضعيت اجتماعي و سوابق زندگاني آنها به مدت دو سال تعليق آرده است آه اين تخفيف شامل 
  .شود حال مديرآل آتاب وزارت ارشاد نمي

النبي به خاطر عدم احراز سوءنيت سب به مقدسات اسالمي، حكم  ي اتهام سب گفتني است درباره
  .ن صادر شده استي متهما برائت آليه
 1408 (1083ي  هاي شعبه شود اسالمي، قاضي اين پرونده قرار است رسيدگي به پرونده شنيده مي

 انتهاي پيام. را بر عهده گيرد)  سابق1410و

www.iran-archive.com 



  

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ان براي چشم انداز محاآمه عناصر ارشد القاعده در ايران و تالش نماينده سازمان ملل در افغانست
  سازماندهي مذاآره ميان ايران و آمريكا بر سر القاعده

  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  ): راديو فردا(فريدون زرنگار
در حالي که چگونگي برخورد با اعضاي ارشد القاعده که در ايران زنداني هستند، همچنان يکي از 

 نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل مي گويد .موضوعهاي اصلي در بحران مناسبات ايران و آمريکا است
  . اين سازمان مي کوشد امکان مذاکره ايران و آمريکا در مورد افراد القاعده را فراهم کند

اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه دبيرآل سازمان ملل متحد در امور افغانستان ): راديو فردا(بهمن باستاني 
هاي تروريستي يا ضد تروريستي جمهوري اسالمي ربطي ندارد و اگر چه مي گويد ماموريت او به فعاليت

صرفا در زمينه موضوع بازسازي در افغانستان اخيرا به ايران سفر کرده و با مسئوالن جمهوري اسالمي 
درباره چگونگي برخورد » ايران«مذاکره داشته است، اما تحت فشار پرسش هاي مکرر روزنامه دولتي 

در حال سازماندهي مذاکره ايران و آمريکا : لقاعده و جمهوري اسالمي مي گويدسازمان ملل با موضوع ا
  . در مورد اعضاي القاعده هستيم

آمريکا در ماه هاي گذشته بارها از جمهوري اسالمي خواسته است افراد القاعده را که بازداشت کرده، 
ر عمليات تروريستي عليه اين به اين کشور تحويل دهد تا بر طبق قوانين آمريکا و به عنوان متهم د

از سوي ديگر، دولت ايران مي گويد اين افراد را خود جمهوري اسالمي محاکمه . کشور محاکمه شوند
  . مي کند

وزير اطالعات جمهوري اسالمي روز پنج شنبه براي نخستين بار موضع دولت ايران را درباره بازداشتي 
اعده آه بدليل سلب تابعيت آنان از کشورهاي از اعضاي الق: هاي القاعده اعالم کرد و گفت

  . مطبوعشان، امکان استردادشان به کشور ديگري وجود ندارد در ايران محاکمه مي شوند
تاکنون معلوم شده است که دست کم يک کشور از پذيرش اتباع خود که در شبکه القاعده فعاليت کرده 

 چاپ تهران، براي تحويل گرفتن سليمان ابوغيث، کويت به نوشته روزنامه انتخاب. اند، سر باز مي زند
سخنگوي القاعده از سوي ايران تحت فشار بود، اما سرانجام رسما اعالم کرد که تابعيت ابوغيث را لغو 

  .کرده و حاضر به تحويل گرفتن او نيست
اي متبوع دولت ايران اعالم کرده است صدها تن از افراد القاعده را که بازداشت خود داشته به کشوره

اما آنچه اين روزها در محافل خبري و مطبوعاتي ايران و غرب بسيار مطرح شده، . آنان تحويل داده است
  . امتيازي است که جمهوري اسالمي از قبل بازداشت افراد ارشد القاعده جستجو مي کند
 در Guardian يک مقام مسئول دولت ايران که نخواسته نامش فاش شود، به خبرنگار روزنامه انگليسي

روز . ايران کليد طاليي را در اين زمينه در اختيار دارد و آمريکائي ها اين را مي دانند: تهران گفته است
پنج شنبه، بار ديگر سخنگوي دولت جمهوري اسالمي انجام هر گونه مذاکره دو جانبه با آمريکا را رد کرد 

ير کل سازمان ملل در اين باره با مسئوالن و هيچ اشاره اي هم به مذاکرات اخير نماينده ويژه دب
  .جمهوري اسالمي نکرد

اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل اگرچه به موانع سازماندهي مذاکره ايران و آمريکا در 
اين زمينه به طور مشخص نمي پردازد، اما به نکته اي اشاره مي کند که مورد اصلي اختالف ايران و 

اگر کشوري بگويد افراد القاعده که در بازداشت : او مي گويد.  مورد افراد القاعده استآمريکا در
جمهوري اسالمي هستند، ديگر از اتباع ما نيستند، مطابق قوانين بين المللي بايد هر کس را به 

  . کشوري که در آن مرتکب جنايت شده تحويل داد
ا تکرار شده، اما مسئوالن جمهوري اسالمي با اين موضع در سخنان مسئوالن دولت آمريکا هم باره
  . اين افراد را خودمان محاکمه مي کنيم: تکيه بر دو انگيزه به آن پاسخ رد داده و مي گويند

يکي از اين انگيزه ها اين است که در صورت تحويل دادن افراد القاعده به آمريکا، ممکن است باقيمانده 
 انتقام بگيرند و دوم اين که به عقيده مسئوالن جمهوري هاي شبکه القاعده از جمهوري اسالمي

 سپتامبر 11اسالمي، معلوم نيست افراد القاعده که در ايران بازداشتند مستقيما در عمليات تروريستي 
 در آمريکا نقش داشته اند، اگرچه کليه منابع خبري زنداني بودن سخنگوي القاعده و طراح اصلي 2001

  .ران را تاييد کرده اندنظامي اين شبکه در اي
اکثر تحليلگران بر اين باورند که بي ترديد، محاکه افراد القاعده در ايران اصوال سياسي است و ربطي به 
مسائل حقوقي و قضائي ندارد و بنا بر اين اين محاکمه اگر عملي شود، اساسا تابع چگونگي مناسبات 

 محاکمه اين افراد در ايران توسط جمهوري اسالمي، ايران و آمريکا خواهد بود، هرچند که اعالم اوليه
هنوز به معناي قطعي شدن اين اقدام نيست و بعيد به نظر نمي رسد که طرح اين موضوع از 

شگردهايي باشد که براي در دست گرفتن ابتکار عمل بيشتر در اين معامله و معادله سياسي، 
  .جمهوري اسالمي پيشه کرده است

  
  عده در ايرانمحاآمه اعضاي القا
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  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  
هاي ايران به نقل از يك روزنامه عربي از توافق و مذاآرات   با وجود اينكه در روزهاي گذشته، روزنامه

پنهاني ايران و آمريكا در مورد بعضي از مسائل از جمله دستگيري اعضاي ارشد القاعده در ايران و تبادل 
هاي صبح امروز به نقل از وزير اطالعات با رد اين مطالب، از   بر دادند اما روزنامهآنها با گروه رجوي خ

  . محاآمه بازداشت شدگان القاعده در ايران خبر دادند
 انتخاب در صفحه اول خود با درج اين خبر به نقل از يونسي نوشت آه به دليل سلب تابعيت   روزنامه

شان، امكان استرداد آنها به آشور ديگري وجود ندارد به   اعضاي القاعده از سوي آشورهاي متبوع
  .آند  همين دليل آنها در ايران محاآمه خواهند شد و اين محاآمه سير قانوني خود را طي مي

هاي تهران به نقل از سخنگوي دولت نوشتند، هيچ مذاآره سري ميان ايران و آمريكا   همچنين روزنامه
يت نيز در صفحه اول خود به نقل از سخنگوي وزارت امور خارجه با در همين رابطه حما. وجود ندارد

تكذيب ارسال نامه از سوي خاتمي به مقامات آمريكايي نوشت، جمهوري اسالمي ايران نيازي به 
آفتاب يزد نيز به نقل از وي نوشت، هرگونه روابط و مذاآره با . برقراري روابط پنهاني با هيچ آشوري ندارد

  .ري قانوني خواهد بودآمريكا از مجا
  . هاي آمريكا عليه ايران گزارش داد  روزنامه الرياض از طرح

هاي مردم ساالري اين خبر را به نقل از ايسنا و در صفحه اول خود آورده و نوشته است،   روزنامه
  .فشارهاي ديپلماتيك به جاي عمليات نظامي عليه ايران

مزمان با دنبال آردن سياست اعمال فشارهاي ديپلماتيك واشنگتن در حال حاضر ه: اين روزنامه نوشت
. آند  آرد، دنبال مي  اي عراق دنبال مي  هاي هسته  اي را آه درباره سالح  هاي اوليه  به تهران، سياست

هاي تسليحاتي   اين سياست همان سياست ورود بازرسان تسليحاتي به ايران و انجام بازرسي
 پايان پيام. جام اقدامات اوليه ديگر درباره اين آشور استگسترده در اين آشور و سپس ان

  
  ارتباط شبكه تروريستي القاعده و انصار االسالم با انفجار سفارتخانه اردن در بغداد

  2003  اوت 9 -1382  مرداد18شنبه  ): راديو فردا(جمشيد چالنگي 
ئي در عراق، شبکه القاعده را آنگونه که خبرگزاري آسوشيتد پرس گزارش داده است، مسئوالن آمريکا

 نفر انجاميد، بي 50 نفر و مجروح شدن بيش از 19با انفجار در برابر سفارت اردن در بغداد که به مرگ 
مسئوالن آمريکائي در عراق همچنين به انصاراالسالم به عنوان مظنون ديگري در . ارتباط نمي دانند

  . اردن در بغداد مي نگرندارتباط با انفجار روز پنجشنبه در برابر سفارت 
جنگنده . اين موضوع توسط ژنرال نورتون شوارتز از مسئوالنِ  نظامي آمريکا در عراق بيان شده است

پل . هاي هوائي آمريکا اخيرا مواضع انصاراالسالم را در نزديکي مرزها ي عراق با ايران بمباران کرده اند
يش در کنفرانسي مطبوعاتي خبر از آن داده بود که برمر مسئول غير نظامي اداره امور عراق چندي پ

اعضاي انصار االسالم که از بمباران هاي هوائي جان سالم به در برده اند، به تازگي از ايران به عراق 
  .بازگشته اند

چارلز هيلي سخنگوي نيرو هاي ائتالف . ايران هرگونه حمايت خود را از انصاراالسالم تکذيب کرده است
وي گفت ما همواره .  هيات ديپلماتيک در بغداد مي داند35پليس عراق را مسئول امنيت در عراق ، 

نسبت به تهديدهائي که متوجه ديپلمات هاي خارجي در بغداد است، هشدارداده ايم زيرا هنوز 
  .باقيمانده رژيم پيشين را بايد خطر ي عليه امنيت در بغداد دانست

اد نخستين عمليات از اين دست عليه هيئت هاي ديپلماتيک در انفجار در برابر سفارت اردن در بغد
پل برمر مسئول غير . پايتخت عراق است که پس از سرنگوني حکومت صدام حسين انجام مي شود

نظامي اداره امور عراق مي گويد، پليس فدرال آمريکا مديريت تحقيق در مورد اين انفجار را بر عهده مي 
  .گيرد

  
  تواند ابزاري براي آسب امتياز از آمريكا باشد   در ايران ميحضور اعضاي القاعده

  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  
حضور : هاي استراتژيك رياست جمهوري گفت  معاون سياست خارجي و امنيت ملي مرآز بررسي

 امتياز ما از تواند ابزار مناسبي براي آسب  اعضاي القاعده در ايران و نياز مبرم آمريكا به اين افراد مي
  .آمريكا باشد

هاي وزير اطالعات   صحبت: دآتر آابك خبيري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت
مبني بر محاآمه اعضاي القاعده در ايران دقيقًا در راستاي امتياز گيري از آشورهاي غربي است، يعني 

واهد به ويژه امضاي پروتكل الحاقي بايد يكسري خ  در مقابل مجموعه تعهداتي آه غرب از ما مي
هاي سياسي   هاي سياسي و چانه زني  امتيازات هم به ما بدهد و اين امتيازات در قالب بده بستان

  .شود  تعقيب مي
آنيم آه تحت هيچ شرايطي حاضر به تحويل   وي با بيان اينكه ما با يك آار تبليغاتي اينگونه عنوان مي

آنيم، آشورهاي غربي به ويژه آمريكا را   در قالب تبليغاتي آه ايجاد مي: نيستيم، گفتاعضاي القاعده 
آه نياز شديدي به آنها داشته و خواهان انتقال آنها به آمريكا يا آشورهاي ديگر در دسترس آمريكا 

 پروتكل به آند آه امتيازات ديگري در ازاي تحويل اين اعضا يا امضاي  هستند را به اين مسئله ترغيب مي
  .ايران بدهند
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مسئوالن : اين مدرس دانشگاه خطر محاآمه اعضاي القاعده را بيشتر از خطر تحويل آنها دانست و گفت
جمهوري اسالمي خود به اين خطر واقفند و چندان تمايلي هم به محاآمه اين افراد ندارند، همانگونه 

اد تحويل آشورهاي متبوعشان يا مجامع بين آه درگذشته نيز شاهد بوديم آه تعداد زيادي از اين افر
  .المللي شدند

البته در مورد : زني با دنياي غرب است، گفت  وي با بيان اينكه مسئله محاآمه بيشتر يك ابزار چانه
ايم و آنها به طور مثال   تهديد القاعده بايد در نظر داشت ما هيچ وقت از تهديد القاعده در امان نبوده

ر افغانستان آشتند يا ضررهايي آه در مرزهاي شرقي آشور از جانب اين گروه متحمل خبرنگار ما را د
  .شديم

توانيم آنها را در   ما ناچاريم اعضاي القاعده را به هر شكلي از ايران خارج آنيم و نمي: خبيري تصريح آرد
ا به جرم فعاليت در ما آنها ر. ايران محاآمه آنيم زيرا اتهام آنها براي محاآمه در ايران مشخص نيست

  قالب تروريسم 
توانيم آنها را محاآمه آرده و مجازاتي براي آنها در نظر   ايم، بنابر اين نمي  بين المللي دستگير آرده

  پايان پيام. بگيريم
  

  تواند يك اهرم سياسي براي ايران باشد    حضور اعضاي القاعده در ايران مي
  2003  اوت 9 -1382  مرداد18شنبه  

تواند از حضور اعضاي القاعده در ايران به عنوان يك   ايران مي: ود هرميداس باوند، استاد دانشگاه گفتدا
  .اهرم سياسي براي امتياز گرفتن از غرب استفاده آند

هاي اخير وزير اطالعات مبني بر   وي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در خصوص صحبت
از نظر حقوق بين الملل آشوري آه متهمان تروريست بين المللي را : ر ايران گفتمحاآمه اين اعضا د

هايي آه به نحوي با مسئله ارتباط   تواند آنها را به دولت  در اختيار دارد حق محاآمه آنها را دارد و يا مي
  .دارند مسترد آند

بسياري از : خواهد بود، گفتباوند با بيان اينكه محاآمه اعضاي القاعده در ايران عاري از مشكل ن
  . هاي تروريستي يا حتي هواپيما ربا در داخل آشور خود باشند  ها، مايل نيستند پذيراي گروه  دولت

در اين شرايط و وجود : وي به اشتياق آمريكا براي تحويل گرفتن اعضاي القاعده اشاره و تأآيد آرد
تواند به عنوان زمينه گفت و    با تروريسم اين مسئله مياختالف ميان ايران با غرب و تأآيد ايران بر مبارزه

 پايان پيام. گو يا حتي گرفتن امتيازاتي از غرب براي ايران مطرح شود

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  لندن از راه حل جديد سازمان ملل درباره عراق حمايت مي آند  
  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  

  .دولت انگليس موافق راه حل جديد سازمان ملل در بازسازي عراق است 
يكي از مقامات بلندپايه گسترش روابط بين الملل " والريه آموس" ,به گزارش سرويس بين الملل ايلنا 

  ».دولت انگليس از راه حل جديد سازمان ملل درباره عراق حمايت مي آند«: انگليس اظهار داشت 
آمريكا نيز همان آاري را خواهد آرد آه « :در ادامه افزود " والريه آموس" زارش روزنامه ديلي تلگراف،به گ

  ».ما انجام خواهيم داد 
بر اين باور است آه آمريكا باالترين آمك مالي و آمك هاي انساني را در عراق مي " والريه آموس"

سي راه حل جديد ارائه شده توسط سازمان ملل همچنين وي معتقد است آه آمريكا در حال برر. پردازد 
  .مي باشد 

آند و ما اآنون در   انگليس از راه حل جديد سازمان ملل در بازسازي عراق حمايت مي«:وي تاآيد آرد
اين راه حل اين امكان را به آشورهايي . حال بررسي و تجزيه و تحليل ديگر راه حل هاي ممكن هستيم

  پايان پيام » .ه مي دهد آه به نيروهاي آمريكا در عراق آمك آنند پاآستان و ترآي, چون هند 
  

  آمريكائيها از به آارگيري بمبهايي شبيه بمبهاي آتش زاي ناپالم در جنگ عليهعراق خبر دادند  
  2003  اوت 9 -1382  مرداد18شنبه  

جنگ عراق از بمبهاي روز گذشته مسئولي در وزارت دفاع آمريكا اعتراف آرد آه نيروهاي آمريكايي در 
  .استفاده آرده اند " ناپالم" شبيه به بمب آتش زاي

توان   اين مقام مسئول تاآيد آرد آه اين يك اقدام ضروري بود و نمي, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .آن را نقض قوانين بين المللي به حساب آورد 

هواپيما وابسته به : يتش فاش نشود گفت به نوشته روزنامه الحيات چاپ لندن ،منبعي آه خواست هو
نزديك ,  را در ماه مارس بر فراز منطقه صفوان 77-تفنگداران دريايي مارينز ، بمبهايي از نوع ام آي 

  .مرزهاي عراق و آويت، به منظور جلوگيري از پيشروي نيروها به سمت بغداد، رها آردند 
يعني زماني فرا مي رسد آه .ال توجيه پذير است به اين ترتيب بعضي از اعم« :وي در ادامه افزود 

اش مشكل است اما با به آارگيري بمبهاي شبيه به اين   دشمني در برابرت حضور دارد آه دستگيري
تواني زندگي سربازانت را نجات دهي و اينجا است آه اين اقدام نقض قوانين بين الملل به   بمبها مي

ن هيچ راه حل انساني براي از بين بردن دشمن در آن شرايط به نظر م« :او گفت » .شمار نمي رود
  ».وجود نداشت 
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يك بار بر ضد نيروهاي . ا ند   بار از اين بمب استفاده آرده2، آمريكائيها حداقل "سن ديگو" به گزارش روز
اي از و بار ديگر بر, آردند   عراقي اي آه از پل ايجاد شده بر روي آانال آبي موسوم به صدام دفاع مي
  .بين بردن پلي آه بر روي رود دجله در شمال شهر نعمانيه احداث شده بود

ما با استفاده از «: رهبر گرداني از تفنگداران دريايي گفت, " آلنل راندولف آليس" اين روزنامه به نقل از
مكانهاي در « :وي در ادامه اظهار تاسف آرد و گفت » .اين بمبها اطراف اين دو پل را بمباران آرديم

بمباران شده افرادي را از طريق نوار ويدئويي مشاهده آرديم آه آنان سربازان عراقي بودند آه به طرز 
  ».دردناآي آشته شده بودند 

 مخلوطي از مواد شيميايي تشنج زا است آه با مواد ترآيبي بمبهاي ناپالم تفاوت 77-بمبهاي اي آي 
  پايان پيام. دارد 

  
  چيده اردن و عراقنگاهى به مناسبات پي

  2003  اوت 9 -1382  مرداد18 شنبه  -راديو آلمان 
دروازه اى آه از طريق آن، . ساليان سال بود آه اردن تنها دروازه عراق به جهان بيرون محسوب ميشود

مواد مورد نياز وارد عراق ميشد، سياستمداران به خارج سفر ميكرند و مسافران پا به خاك عراق 
روندان عراق اين امكان را داشتند آه بدون هيچ مشكلى و بدون ويزا، به عنوان برادران شه. ميگذاشتند

شمارى از آنان نيز به سفارتخانه هاى . عرب، به اردن سفر آنند و در آنجا به آارى مشغول شوند
ن عما. آشورهاى غربى در عمان پايتخت اردن مراجعه ميكردند تا با گرفتن ويزا، راهى ديار غرب شوند

امروز . پناهگاه دامادان صدام حسين بود آه چندى پس از بازگشتشان، به دستور صدام به قتل رسيدند
نيز عمان، مكانى است آه در آنجا، دختران صدام تحت حمايت ملك عبداهللا، پادشاه اردن، پناه گرفته 

  . اند
د بسيار پرتناقض بوده مناسبت ميان اردن و عراق در سالهاى گذشته بسيار پيچيده و در برخى موار

حال بمبگذارى اخير دربرابر سفارت اردن در بغداد، بعدى به ابعاد غامض روابط دو آشور افزوده . است
تا زمانى آه عامالن پشت پرده و مجريان اين . بعدى آه به نظر بعضيها، بسيار نگران آننده است. است

  . ون ادامه خواهند يافتسوقصد، دقيقا شناسائى نشوند، حدس و گمانه زنيها گوناگ
ازسوى گفته ميشود آه ممكن است مخالفان صدام حسين دست به اين سوقصد زده باشند، تا از اردن 
. بخاطر همكارى علنيش با صدام حسين و دريافت نفتى ارزان قيمت درازاى اين همكارى، انتقام بگيرند

 حسين صورت گرفته باشد آه از سوئى ديگر، ممكن است آه اين سوقصد به دست وفاداران صدام
هر چه . درصدد بوده اند، از اردن به خاطر همكاريش با اياالت متحده در حين جنگ عراق، انتقام بكشند

باشد، واحدهاى ويژه ارتش آمريكا براى سازماندهى و اجرى عمليات خود در غرب عراق، از خاك اردن به 
  . عنوان پايگاه استفاده آردند

ى نيز وجود دارد آه هوادران آنگره ملى عراق را عامل پشت پرده سوقصد به البته نظريه ى سوم
احمد چلبى يكى از رهبران اين آنگره آه در شوراى حكومتى آنونى عراق نيز . سفارت اردن ميداند

  . عضويت دارد، سالهاست آه در اردن به جرم اختالس محكوم شده و بزهكار شناخته ميشود
 سوقصد ممكن است براى نخستين بار، سياستى را تحت تاثير قرار دهد آه بايد اذعان داشت آه اين

سياستى آج دار و مريز آه نه از سر باور و اعتقاد . اردن ساليان سال با استعداد فراوان اتخاذ آرده بود
 اردن مدت آوتاهى پيش از صلح با اسرائيل در. آامل، بلكه از روى نيازهاى اقتصادى، انجام پذيرفته بود

، آشورى بود آه در صدر جبهه آشورهاى عربى عليه اسرائيل قرار داشت و از اين رو از ١٩٩۴سال 
  . پشتيبانى مالى ديگر آشورهاى عربى بهره ميبرد

گذشته از نبود منابع نفتى و معدن، در اردن، درآمدهاى صنعتى و آشاورزى اين آشور بسيار ناچيز 
عالوه بر آن، اردن .  بستگى به اوضاع امنيتى منطقه دارداست و رونق بخش جهانگردى اين آشور نيز

همواره با فشارهاى سياسى نظامى همسايگانش روبرو بوده آه همواره در اعمال نفوذ بر عمان 
حال . با توجه به اين امر، عراق شريكى بسيار مناسب بود براى تامين نيازهاى گوناگون. ميكوشيده اند

تشكيل حكومتى مستقل در اين آشور، براى مناسبات بغداد و عمان، چه بايد ديد آه بازسازى عراق و 
 .به ارمغان خواهد آورد

 
  دو نفر از مقامات ارشد رژيم سابق عراق دستگير شدند  

  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  
و يكي از )  آيلومتري شرق بغداد50( نيروهاي نظامي آمريكا رئيس سابق اطالعات و امنيت فلوجه 
  .روساي فدائيان صدام را در شمال غربي بغداد دستگير آردند 

رئيس سرويس "محمد آزمير " به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از خبرگزاري اروپا پرس، ژنرال
در " قيص المهدي العبيدي" و همچنين رئيس فدائيان صدام به نام" فلوجه" اطالعات و امنيت شهر

 پايان پيام.  آيلومتري شمال غربي بغداد دستگير شدند60 واقع در روستايي در نزديكي بكوبه
  

  پشتيبان مالي بوش مدير توسعه بخش عمومي عراق شد 
  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  

 توسعه بخش عمومي عراق انتخاب پشتيبان مالي جرج دبليو بوش به عنوان مدير: خبرگزاري فارس
  .شد
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به گزارش گلف ديلي نيوز، توماس فولي جمهوريخواه مشهور آمريكايي و پشتيبان مالي جرج بوش براي 
  . رهبري بخش عمومي عراق در دولت موقت اين آشور انتخاب شد

: مدير الكترونيك شرآت آمريكايي تي بي وود آه توماس فول رئيس آن است، با اعالم اين خبر گفت
هاي بخش خصوصي، تجارت خارجي و  مومي، وظيفه توسعه پروژهفولي عالوه بر توسعه بخش ع

  . هاي سرمايه گذاري عراق را نيز به عهده دارد پروژه
 همزمان با ورود به دانشگاه هاروارد با جرج بوش آشنا شد و دولتي آنها از 1974توماس فولي در سال 

  . آن زمان آغاز گرديد
اي دولتي تمامي ديگر بخشهاي عراق تحت نظر توماس فولي بنابر اين گزارش، غير از حوزه نفت و بانكه

  . خواهد بود
انتهاي . توماس فولي سفير سابق آمريكا در ژاپن و پيش از آن نيز سخنگوي دولت آمريكا بوده است

 /پيام
  

برد به همكاري  آاخ سفيد ادعا آرد يكي از مقامات القاعده آه در حال حاضر نزد واشنگتن به سر مي
  . ق عراق با القاعده اعتراف آردرژيم ساب

  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  
يي الحيات، آاخ سفيد با  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي القاعده آه در حال حاضر در  صدور گزارشي در اين زمينه بيان داشت، يكي از مقامات دستگير شده
برد اعتراف آرد، گروه القاعده به رهبري اسامه بن الدن در تالش براي دستيابي به  سر ميواشنگتن ب

  . سالح آشتار جمعي از سوي عراق بوده است
در اين گزارش آمده است آه براساس اين اعترافات عراق با آموزش دو تن از اعضاي القاعده براي به آار 

  .  موافقت آرده است2000بر سال هاي شيميايي و ميكروبي از سپتام گرفتن سالح
در اين گزارش هم چنين آمده است يك مقام ارشد القاعده در حال حاضر در اختيار واشنگتن به سر 

  . برد آه در سابق مسوول بخش آموزش نظامي گروه القاعده بوده است مي
دن و محمد آاخ سفيد هم چنين در اين گزارش آورده است اين مشخص اعتراف آرده آه اسامه بن ال

ي نظامي القاعده آه توسط حمالت آمريكا آشته شده است معتقد بودند آه القاعده  عاطف، فرمانده
توانايي توليد سالح شيميايي و ميكروبي را ندارد و بنابراين براي دريافت آمك از صدام، رييس جمهور 

 انتهاي پيام. سابق عراق در اين زمينه راهي اين آشور شدند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقع اوضاتحليل 
  

    1382 مرداد 18هاي صبح تهران ـ شنبه   تيتر روزنامه
  خبرگزاري آاري ايران -تهران

  شوند  اعضاي القاعده در ايران محاآمه مي/ آفتاب يزد
  :عضو فراآسيون مجمع روحانيون/ ابرار

  دار باشد  تواند ميدان  تازه متولد شده نمي  حزب 
   بازار سهام راميناآ/ اعتماد
  وزير اطالعات خبرداد محاآمه بازداشت شدگان القاعده در ايران / انتخاب
  :وزير ارشاد در مراسم اهداي جوايز برگزيدگان مطبوعات/ ايران

  آزادي در قانون اساسي مهمتر از تماميت ارضي است
  ايران به رابطه پنهاني نيازي ندارد: آصفي/ توسعه
  :اشت روز خبرنگار از سوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان عنوان شددر آيين گراميد/ حمايت

  آييم  اي از ارزشها آوتاه نمي  ذره
  :االسالم قمي  حجت/ خبر

ها آنيم تا آزادي بيان و انديشه به همه داده شود و آار به   ها را صرف اصالح فضاي دانشگاه  هزينه
  آشوب نكشد

  شوند   در ايران محاآمه مياعضاي القاعده: وزير اطالعات/ خراسان
  :توافق شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي/ جم  جام

  حرف بزنيم" تراآم " آمتر درباره 
  درپي افزايش تلفات ناشي از حضور طوالني در عراق سربازان آمريكايي/ جوان

  رامسفلد استعفا آند
   زنان در مجلسبيانيه جامعه روحانيت مبارز در مورد تصويب اليحه آنوانسيون/ رسالت

  خود باختگي در برابر اصول فمينيستي خيانت به خون شهيدان است
  گوي دانشجويان آزاد شده با خبرنگاران مطرح شد  و  درگفت/ سياست روز

  هاي اخير دانشگاهها  افشاي نقش حزب مشارآت در ايجاد آشوب
  آند   به مناسبت روز خبرنگار فرهنگ آشتي بررسي مي/ آشتي  فرهنگ 

  سنگر   زنامه نگاران بيرو
  نگاران  آرمين در مراسم تحصن خبرنگاران در انجمن صنفي روزنامه/ صبا  نسيم
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  از آزادي زد  توان دم  وقتي فرهيختگان تحت فشارند نمي
  ها را بر زمين گذارده از آزادي بيان دفاع آردند  در روز خبرنگار روزنامه نگاران قلم/ بستگي  هم

  جمهوري  آهن با حضور رئيس  ري از دو طرح ذوببردا  بهره/ همشهري
   هزارتن برظرفيت توليد فوالد افزوده شد800
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  نگاران در روز خبرنگار   تجمع اعتراض آميز روزنامه
  پايان پيام 

 
   مرداد18: روزرنامه های تهران

  2003  اوت 9 -1382  مرداد18 شنبه  -بي بي سي 
بيش تر روزنامه های اول هفته تهران در گزارش های خبری با عکس هائی از تحصن روز جمعه انجمن 

صنفی روزنامه نگاران، از مراسم روز خبرنگار خبر داده اند که برای يادآوری فشارهائی برپا شد که بر 
  .جامعه مطبوعاتی کشور وارد می شود

  
حصن روز جمعه در چهار صفحه منتشر شده در باالی  که به جهت شرکت خبرنگارانش در تياس نو

صفحه اول خود عکسی از مراسم تحصن به چاپ رسانده که تصويرهای زهرا کاظمی و اسماعيل 
  .صارمی را نشان می دهد که زير آن انبوهی شمع است

ر زندان عکاس ايرانی تبار کانادايی ماه گذشته به علت ضربه مغزی در زمانی که د-زهرا کاظمی خبرنگار
  .بود درگذشت و اسماعيل صارمی خبرنگاری است که در افغانستان زير تسلط طالبان کشته شد

تحصن سمبوليک روزنامه نگاران در انجمن صنفی روزنامه نگاران با صدور قطعنامه ای پايان گرفته است 
  . اندکه در بخشی از آن شرکت کنندگان خواستار برکناری سعيد مرتضوی دادستان تهران شده

  .ياس نو با چاپ قطعنامه هر جا نام مرتضوی در آن بوده با سه نقطه آن را مشخص کرده است
 تمامی صفحه اول خود را به گزارش تحصن سمبوليک روزنامه نگاران اختصاص داده و عکس همبستگی

ز هائی از محسن آرمين و محسن کديور را هنگام سخنرانی به چاپ رسانده که در زير عکس هائی ا
  .روزنامه نگاران زندانی، ياد آنان را بزرگ می دارند

روزنامه های هوادار محافظه کاران نه تنها گزارشی از تحصن روزنامه نگاران نداده اند که در خبر های 
  .کوتاهی به تقيبيح آن پرداخته اند و تجليل از محکومان دادگاه ها را قابل سرزنش خوانده اند

شته ديروز گويا به همت جمعی از دست اندرکاران روزنامه های زنجيره ای  در سرمقاله خود نوکيهان
نشستی برپا شده که به آن عنوان تحصن نهاده و چهره های آشنائی که که در سال های گذشته 

  .پيوسته يک پای بلوا آفرينی بوده اند به تکرار مدعيات اين سال ها پرداخته اند
ای به تحصن انجمن روزنامه نگاران به اعتراض چند خبرنگار به  بدون اشاره روزنامه جمهوری اسالمی

انتخاب خبرنگاران برتر در استان سمنان خبر داده و بدون اشاره به موضوع اعتراض ها نوشته اين 
  .اعتراض به مشاجره بين تعدادی از خبرنگاران و رييس شورای مرکزی خانه مطبوعات انجاميد

 جنتی دبير شورای نگهبان در نمازجمعه تهران همزمان با روزخبرنگار  آيت اهللاروزنامه ايرانبه نوشته 
آنها نبايد برای جلب . گفته است بخش زيادی از ناآرامی های مملکت زير نظر برخی از خبرنگاران است

  .شنوندگان و خوانندگان خود هر خبری را منتشر کنند و بايد ببينند که کدام خبر به نفع جامعه است
 در مقاله ای از امام جمعه تهران پرسيده که آيا فقط خبرنگاران هستند که بايد نفع جامعه را در آفتاب يزد

نظر بگيرند و يا اين توصيه کسانی هم که در تريبون نماز جمعه، کشور را رباخوارترين جامعه جهان گفته 
د در بانک های خارجی و يا از وجود مافيای نفتی در کشور خبر داده که ميليون ها ميليون به جيب خو

  .می ريزند، نيز اطالق می شود
جمله بحث برانگيز رباخوارترين جامعه دنيا را مصباح يزدی و خبر مافيای نفتی در کشور را خود آيت اهللا 

  .جنتی در نماز جمعه تهران داده بودند
 صحت داشته به نويسنده آفتاب يزد از دبير شورای نگهبان پرسيده که اگر خبرش درباره مافيای نفتی

مردم توضيح دهد که چرا آن را پی گيری نکرده و اگر بعدا دريافته که صحت ندارد چرا خبر قبلی خود را 
  .تکذيب نمی کند که مردم دچار پندار باطل نشوند

 آيت اهللا جنتی در نماز جمعه تهران به نيروهای آمريکائی دستگير کننده روزنامه انتخاببه نوشته 
رانی در عراق گفته بود اگر کارتان غلط است چرا انجام می دهيد و اگر درست است مستندسازان اي

  .چرا جلو افشای آن را می گيريد
 با اشاره به همين سخن دبيرشورای نگهبان پرسيده که آيا اين توصيه فقط به آفتاب يزدسردبير 

 آن را مطرح کرد و آيا تنها آمريکائی هاست که نبايد مانع خبرنگاران باشند يا در ايران هم می توان
خبرنگاران ايرانی و در ايران هستند که نبايد هر چيزی را منتشر کنند مگر آن که به نفع و ضرر جامعه 

  .باشد
 به بازگوئی خاطرات خود در زمان تهيه فيلم مستندی از اروپا ياس نومصطفی ايزدی در مقاله ای در 

برداری از مراکز دولتی و پليس با منعی روبرو نبوده و تنها در پرداخته و نوشته که در هيچ کجا برای فيلم
پاريس و هنگام فيلمبرداری از مسجد مسلمانان پليس خواستار آن شده که از متولی مسجد اجازه 

  .بگيرند
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نويسنده مقاله ياس نو با اين مقدمه احتمال داده که زهرا کاظمی در عکسبرداری از زندان اوين که 
او شد و در نهايت به قتلش انجاميد به همين نکته باور داشته و نمی دانسته که در موجب دستگيری 

  .ايران بعضی عادت ها از دوران قاجاريه باقی مانده است
به نوشته نويسنده مقاله ياس نو در جهان امروز که وسايل پيشرفته ای در کار اطالع رسانی به 

 ساله 52که برای جاسوسی الزم به اعزام خانمی کشورهاست هنوز کسانی در ايران تصور می کنند 
  .است که از در و ديوار اوين فيلم بگيرد که از بيرون شبيه به همه باغ های شمال شهر تهران است

 به مصاحبه های تلويزيونی دانشجويان آزاد شده از زندان اهميت کيهان، رسالت و جمهوری اسالمی
 خود نوشته اند جبهه مشارکت و دفتر تحکيم وحدت در اغتشاش بسيار داده و از زبان آن ها در تيترهای

  .های خرداد ماه نقش و سهم داشته اند
 که در گزارش خبری خود يادآور شده که مصاحبه با دانشجويان در زندان اوين صورت گرفته ياس نو

ته و همه عکسی چاپ کرده از مادر پير يکی از دانشجويان آزاد شده که فرزند خود را در آغوش گرف
  .خانواده آن ها گريه می کنند

 روز زندانی بودن 44 دبير تشکيالت دفتر تحکيم وحدت در مصاحبه تلويزيونی خود از آفتاب يزدبه نوشته 
در سلول انفرادی به عنوان وضعيتی شکننده از لحاظ روحی و جسمی ياد کرده و گفته اين ايام عبرت 

  .هائی در بر داشت
ته اند که در آينده از فعاليت های سياسی و حضور در دفتر تحکيم وحدت کناره دانشجويان زندانی گف

گيری خواهند کرد و بيش ترشان تاکيد کرده اند که در خيلی موارد تند رفتته اند و و علت آن نپختگی 
  .سياسی بوده است
نظرسنجی  روزنامه صبح از سخنگوی دولت انتقاد کرده که چرا در سميناری از يک جمهوری اسالمی

 در صد مردم مسووالن کشور را از نظر اقتصادی ناسالم می دانند و و به 78خبر داده که نشان می دهد 
  .همين تعداد از مردم جامعه ايرانی را اهل ريا و تملق و چاپلوسی می دانند

روزنامه جمهوری اسالمی نوشته سخنگوی دولت چرا بايد بر اساس نظرسنجی های بی پايه و خالف 
  .  قع، چهره مسووالن نظام و مردم و جوانان را چنين سياه نشان دهدوا
  

  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان
  

  آند هاي نقض حقوق بشر عليه ايران فراهم مي عدم الحاق به آنوانسيون زمينه را براي گزارش
  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  

آنيم،  پذيريم و سعي مي ض عليه زنان را با حق شرط مياليحه الحاق ايران به آنوانسيون رفع تبعي
المللي و  آه به دليل فضاي بين قوانين خود را در قوانين شرع و مقوالت الزم اعمال و اجرا آنيم، ضمن اين

هاي مردم لحاظ  مطالبات داخلي به ناگزير بايد به تحوالت توجه و قوانين خود را متناسب با خواستگاه
  .آنيم

: وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، افزود  مردم تهران در مجلس ششم در گفت ور، نمايندهجميله آدي
آردند و ما شاهد  معتقدم اگر آقايان علما متناسب با تحوالت داخلي، فقه مربوط به زنان را متحول مي

نيازي به تحوالت جدي قوانين مدني و جزايي خود متناسب با تحوالت روز دنيا بوديم قطعا و يا شايد 
هايي نبود، ولي متاسفانه چون اين نگاه هيچ وقت وجود نداشته و تحوالتي  پيوستن به چنين آنوانسيون

 سال قبل است؛ طبيعتا در اين فضا اآثر 70 - 60صورت نگرفته و همچنان قوانين ما متناسب با تحوالت 
ند، بنابراين يك شكاف جدي زنان به رشد و آگاهي امروزي نرسيده و نسبت به حقوق خود آگاهي ندار

  .هاي زنان و قوانين موجود در جامعه وجود دارد بين خواسته
تا تحوالتي ايجاد نشود طبعا اعتراض قابل مالحظه و هميشگي زنان وجود خواهد : آديور معتقد است

  .داشت
فات بود، اظهار ت المللي بي نماينده مردم تهران با تاآيد بر اين آه نمي توان نسبت به تحوالت عرصه بين

هاي گذشته  المللي بحث حقوق زنان جدي است و متاسفانه در سال هاي بين در اجالس: داشت
ايم، بنابراين الحاق به چنين  همواره در رابطه با اين موضوع با عنوان نقض حقوق بشر زير سوال بوده

جاد آند، جلو اعتراضات تواند در چارچوب قوانين شرعي، تحوالتي اي آه مي هايي ضمن اين آنوانسيون
  . گيرد المللي را هم مي بين

هاي نقض حقوق بشري  هايي زمينه را براي گزارش  عدم الحاق به چنين آنوانسيون :آديور تاآيد آرد
 خليج  بايد توجه داشت آه آشورهايي مانند عربستان و آشورهاي حوزه. آند عليه ايران فراهم مي

آنند  آه هيچ تحولي در حوزه زنان ايجاد نمي هايي ضمن اين نسيونفارس عمال با الحاق با چنين آنوا
 انتهاي پيام. گيرند بلكه جلو اعتراضات را مي

  
  زند موادي از آنوانسيون به بنيان خانواده آسيب مي

  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  
ليه زنان خالف شرع و آه موادي از آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض ع فراآسيون اقليت مجلس به دليل آن

  .آند قانون اساسي است با اليحه الحاق به اين آنوانسيون مخالفت مي
: وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، افزود موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس ششم در گفت

از نظر اسالم، حقوق زن و مرد . موادي از آنوانسيون مذآور بر خالف قانون اساسي و شرع است
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چه هست زن و مرد با هم  ما نيز اساسا تبعيضي را قبول نداريم آن. آميز نيست متفاوت است بلكه تبعض
  .ها نيز متفاوت است تفاوت دارند و حقوق آن

آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان معتقد است آه زن و مردم در تمام شئون مانند : به اعتقاد وي
ادي از آن خالف شرع است؛ به ويژه آن مواردي آه به تحكيم ميان از طرف ديگر موارد زي. يكديگرند

از جمله در بخش . رساند هاي جدي به بنيان خانواده مي شود آه موادي از آن آسيب خانواده مربوط مي
  .نكاح و ازدواج و صاحب فرزند شدن

 باشد قابل پذيرش هايي آه مغاير با روح آنوانسيون  آنوانسيون نيز شرط28طبق ماده : وي تصريح آرد
  .معنايي بود آه حق تحفظ و شرط نيز در اين آنوانسيون، چيز بي نيست در حالي

برخي از مواد اين آنوانسيون خالف قانون : عضو آميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است
آه اين آنوانسيون آشور  اساسي است زيرا اصالح قانون اساسي ما يك شيوه مشخص دارد در حالي

آند و اين مساله از پيش تعيين  وظف به اصالح قانون اساسي در راستاي همين آنوانسيون ميرا م
تدوين و . هاي اساسي و ساير قوانين بايد بر اساس اين آنوانسيون اصالح شود شده است آه قانون

ين بنابراين ا. آار خاص خود را داراست اصالح ساير قوانين در دست مجلس است ولي قانون اساسي راه
  .مورد نيز خالف قانون اساسي است

اين : آند، افزود  اين آنوانسيون آه به تقويت و تحكيم بنيان خانواده اشاره مي10وي با اشاره به اصل 
  .اصل خانواده را متالشي خواهد آرد و خالف شرع و قانون اساسي است

راآسيون اقليت نيز مخالف خود را با علما و فقها نيز در اين مورد فتواهايي دادند بنابراين ف: قرباني گفت
 انتهاي پيام. اين مساله اعالم آرد

  
  نمايندگان حق حمايت از آنوانسيون منع تبعيض عليه زنان را ندارند

  2003  اوت 9 -1382  مرداد18شنبه  
ي فقه و حقوق مرآز مطالعات اسالمي، تاآيد آرد آه نمايندگان بر اساس  عضو هيات علمي پژوهشكده

اند، پس از مخالفت مراجع، حق حمايت از آنوانسون منع تبعيض عليه زنان را  ي آه ياد آردهسوگند
  .ندارد

اظهار ) ايسنا(وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران  ابراهيم شفيعي سروستاني در گفت
ق داخلي و هاي آن با حقو نظر از مغايرت الحاق به آنوانسيون منع تبعيض عليه زنان صرف: داشت

  .آند هاي آن را تامين نمي اسالمي مصالح جامعه و اولويت
ديدگاه مدافعان الحاق ايران به اين آنوانسيون، مبني بر حل مسايل داخلي از طريق : وي افزود

  .آند دار مي المللي جداي از انفعال و خودباختگي موجود در آن، استقالل جامعه را خدشه فشارهاي بين
محقق علوم حوزوي و دانشگاهي با اشاره به اضافه آردن شرط عدم مغايرت با موازين اين پژوهشگر و 

هاي مختلف از اسالم اين شرط آلي بوده  به دليل قرائت: اسالمي به آنوانسيون توسط نمايندگان گفت
 مورد آن با حقوق داخلي و 100و به خاطر نگرش تشابه زن و مرد در آنوانسيون و مغايرت بيش از 

 هايي  ين شرعي، اين شرط با روح آنوانسيون مغايرت داشته و بر اساس آنوانسيون، چنين شرطمواز
  .پذيرفته شده نيست

با وجود : وي در پاسخ به سوالي مبني بر راي شوراي نگهبان براي الحاق به آنوانسيون گفت
ن حقوق آودك با ي تصويب آنوانسيو هاي انجام شده توسط مراجع تقليد و با توجه به تجربه مخالفت

شرط مغايرت با موازين شرع آه بدون دقت آافي توسط شوراي نگهبان انجام شد، تصويب الحاق ايران 
  .به اين آنوانسيون بسيار بعيد است

تا آنون فشارهاي شديدي براي عملي آردن موارد آنوانسيون به آشورهاي الحاق : وي تصريح آرد
 تخمين 2005رها پس از الحاق تمام آشورها آه تا سال شود فشا بيني مي شده اعمال نشده و پيش

زده شده، تشديد شود ليكن پذيرش الحاق به آنوانسيون بيشتر از عدم پذيرش آن، ايران را تحت فشار 
  .دهد قرار مي

المللي در صورت نداشتن  هاي بين آه صرف الحاق به آنوانسيون شفيعي سروستاني با بيان اين
با توجه به تالش مدافعان الحاق به اين آنوانسيون در جهت ايجاد : دارد، افزودي فرهنگي، اثر ن زمينه
ي مساعد فرهنگي براي پذيرش آنوانسيون در جامعه، در صورت تصويب نشدن الحاق ايران،  زمينه
  .ي ما بسته نخواهد شد ي اين آنوانسيون در جامعه پرونده

الفت مراجع با اين آنوانسيون، بر اساس سوگند ي مخ نمايندگان با مشاهده: وي در پايان متذآر شد
 انتهاي پيام. خود حق حمايت از الحاق ايران به آنوانسيون را ندارند

  
  علما و نمايندگان روي موارد اشكالي اليحه بحث آنند

  2003  اوت 9 -1382  مرداد18شنبه  
ال تبعيض عليه زنان را با ي اشك عالي آشور، پيوستن به آنوانسيون محو آليه  ديوان24ي  رييس شعبه

  .ي مجلس شوراي اسالمي، مخالف شرع ندانست شروط ذآر شده در مصوبه
اسحاق در خصوص مشروعيت آنوانسيون محو هرگونه تبعيض  والمسلمين محمدصادق آل االسالم حجت

توسط ي اين اليحه دو شرط  در مقدمه: گفت) ايسنا(عليه زنان به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده : مجلس شوراي اسالمي گذاشته شده و آمده است

ي اشكال تبعيض عليه زنان به شرح پيوست، منوط به برقراري  شود به آنوانسيون محو آليه مي
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يران  جمهوري اسالمي ا-تحفظات و شروط زير محلق گردد و اسناد مربوطه را توديع و تسيلم نمايد؛ الف 
. داند مفاد آنوانسيون مذآور را در مواردي آه با شرع مقدس اسالم مغايرت نداشته باشد، قابل اجرا مي

 اين آنوانسيون در خصوص حل و 29ي   ماده1 جمهوري اسالمي ايران خود را موظف به اجراي بند -ب
  .نددا المللي دادگستري نمي فصل اختالفات از طريق داوري و ارجاع به ديوان بين

: اسحاق با بيان اينكه پذيرش اين آنوانسيون با شروط مذآور هيچ مشكلي را ايجاد نخواهد آرد، گفت آل
 چنين اختياري براي ما در نظر گرفته شده است تا احيانا به مسائل خالف شرع 29ي  ي ماده به واسطه

  .در اين آنوانسيون عمل نشود
ي   با اين دو شرط، ايران به عنوان عضو در عرصهاگر: عالي آشور افزود  ديوان24ي  رييس شعبه

المللي پذيرفته شد، مشكلي وارد نيست و در صورت نپذيرفتن شروط ايران، عضويت ايران ملغي  بين
  .شود مي

مراجع : ها گفت ي برخي روزنامه وي با ابراز تاسف از جنجال و هياهوي ايجاد شده در اين مورد به وسيله
آدام صراحتا اليحه را ضدشرعي اعالم  اتي به اين آنوانسيون داشتند ولي هيچتقليد، انتقاد و ايراد

نكردند؛ نام آنوانسيون ضدشرعي به اين آنوانسيون دادن و در آنار اين تيتر، عكس مراجع تقليد را زدن، 
  .گذارد تاثير نامطلوبي بر جامعه و مردم مي

روحانيوني آه : اهللا خوئي اظهار داشت آيتو ) ره(اسحاق به عنوان يكي از شاگردان حضرت امام  آل
آنند، بهتر است مسائل حقوقي اسالم را در مورد زنان، در محافل  اآنون انتقادهاي شديد مي هم
 آنند تا جهانيان با نقطه نظرات اسالم در مورد حقوق زنان  ها بيان المللي و ميزگردها و سخنراني بين

  .آشنا شوند
توانيم جدا از دنيا زندگي آنيم و  وز به صورت يك دهكده است و ما نميدنيا امر: وي خاطرنشان آرد

  .ارتباط مجموعه آشور ما با دنيا ارتباطي تنگاتنگ است
شروع ) ره( آه نهضت امام خميني 41در سال : دادستان سابق دادگاه انتظامي قضات اظهار داشت

آنان در انتخابات بود؛ در آن موقع برخي ي آزادي و شرآت  شد يكي از موارد رفراندوم رژيم شاه، مساله
علماء و روحانيون در حرمت رأي دادن زنان در انتخابات، اعالميه و فتوا دادند و حتي چند تن از فضالي 

زن و « ها جزء شاگردان يكي از مراجع تقليد فعلي بودند، آتابي تحت عنوان  وقت آه در آن سال
د آه زن نبايد در انتخابات شرآت آند و يكي از علماء و مراجع نوشتند و استداللشان اين بو» انتخابات 

، 57آه در سال  ي آقايان را تاييد آرده بود؛ در صورتي اي بر اين آتاب نوشته و نظريه تقليد فعلي مقدمه
 در پاريس بودند از ايشان در مورد شرآت زنان در انتخابات سوال شد آه ايشان فرمودند  )ره(وقتي امام 

يعني زنان هم حق انتخاب دارند و هم حق آانديدا " توانند رأي دهند و هم رأي اخذ نمايند هم ميزنها "
آه  گردد؛ در زمان فتح مكه زماني  بازمي )ص(ي پيامبر اآرم  اي است آه به سيره شدن دارند و اين نكته

مبر ظرف آبي را گذاشتند و مردان با پيامبر بيعت آردند، زنان نيز با پيامبر بيعت آردند آه به دستور پيا
آننده خواستند تا دست خود را در آب آرده و درآورند  پيامبر دست خود را داخل آن آردند و از زنان بيعت

  .چون بيعت همانند رأي در آن زمان بود و زنان با پيامبر بيعت آردند
ي  يندگان يا هيات رييسه اشكاالتي وجود داشت، علما، نما بهتر بود اگر در اين اليحه: وي اظهار داشت

فرستادند تا با آقايان مذاآره آرده و بحث و  آردند و يا علما، نمايندگان خود را مي مجلس را دعوت مي
گذاران محترم و مغتنم است و نبايد اينگونه  بررسي شود؛ نظرات مراجع تقليد در اين زمينه براي قانون

  . آرده و افكار عمومي را تحريك آنندبرداري هاي خاص سياسي از آن بهره باشد آه گروه
ي تفاوت در خلقت اين دو  هايي به واسطه  در اسالم بين زن و مرد، تفاوت :اسحاق همچنين گفت آل

ها را نبايد به حساب تبعيض گذاشت؛ فرق است بين تفاوت و تبعيض؛  جنس وجود دارد؛ ولي اين تفاوت
 به اين معنا آه مسائلي آه به نفع زنان  "الذي عليهنولهن مثل "ي بقره آمده است   سوره228ي  در آيه

  .است برابر است با مسائلي آه به ضرر آنهاست
رسد ولي در مقابل  اگر مسائل حقوقي و احكام اجتماعي وجود دارد آه عليه زنان به نظر مي: وي افزود

ايشان نصف مردان ارث ي ارث زنان،  احكامي داريم آه به نفع زنان است؛ مثال اگر در اسالم در مساله
ي مردان گذاشته شده است و به طور خالصه  ي زندگي در اسالم بر عهده برند، در مقابل هزينه مي

مردان و زنان در مسائل حقوقي با هم برابر و مساوي هستند و زنان در اسالم از احترام و ارزش 
  . اي برخوردارند العاده فوق

 اشاره به موادي از آنوانسيون آه در آن بحث رضايت در ازدواج دادستان سابق دادگاه انتظامي قضات با
اذن پدر، مسأله اختالفي است زيرا گروهي از فقها : را منوط به رضايت دو طرف عقد دانسته بود، گفت

دانند آه در  ي اخالقي مي دانند بلكه اذن را جنبه دانند ولي گروه ديگر شرط نمي اذن پدر را شرط مي
تواند  ا توجه به اين مسأله اگر پدري به دختر خود به داليل غيرمنطقي اذن نداد، دختر ميها هم ب دادگاه

تواند حق طالق داشته باشد و  به دادگاه شكايت آرده و دادگاه نيز به وي حق خواهد داد؛ حتي زن مي
 به دادگاه تواند  گانه در عقدنامه مي12ي وآالت گرفتن بدون عزل از همسرش و يا در موارد  به واسطه

  .مراجعه آرده و خود را مطلقه آند
انتهاي . در اين آنوانسيون مورد بارزي آه خالف شرع باشد، وجود ندارد: اسحاق در پايان تاآيد آرد آل
 پيام

  
پيوستن به آنوانسيون محو آليه اشكال تبعيض عليه زنان با شروط : گفت) س(دبيرآل جامعه زينب 

  .به زيان جمهوري اسالمي ايران استآلي تصويب شده از سوي مجلس، 
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  2003 اوت  9 -1382 مرداد 18شنبه  
از آنجا آه : خبرگزاري دانشجويان ايران افزود» زنان«وگو با خبرنگار حوزه  مريم بهروزي، در گفت

آنوانسيون محو تبعيض عليه زنان با نگرشي آامال غربي تهيه شده، با روح عدالت اسالمي و حقوق زن 
  .افات دارددر آشور من

جداي از : آند، اظهار آرد وي با اشاره به اين آه در عين حال اين آنوانسيون را به طور آلي رد نمي
اشكاالت بخشي از آنوانسيون، بعضي بندهاي آن با احكام اسالم و قوانين جمهوري اسالمي ايران 

  .برابر است
آه مغاير با اصول و احكام ديني و قوانين اگر آن بخش از مفاد آنوانسيون : بهروزي در ادامه تاآيد آرد

ايران است به طور شفاف و بسيط ـ نه اينچنين آه مجلس تصويب آرده ـ مشخص و مورد بررسي قرار 
گرفته و براي هر يك حق تحفظ در نظر گرفته شود، در آن صورت پيوستن به آنوانسيون با مشكل مواجه 

  .نخواهد بود
شروط به صورت آلي در نظر گرفته شده، ممكن است پيوستن ايران به از آنجا آه اين : وي ادامه داد

آنوانسيون قبول شده، اما شروط آلي بدليل حذف شدن يك يا دو بند، مورد قبول واقع نشده و ايران از 
  .اين بابت آسيب ببيند
و از آنجا متاسفانه به بحث آنوانسيون بطور مجزا پرداخته نشده : اظهار آرد) س(دبير آل جامعه زينب 

  .روست آه مفاد آن با نگرشي غربي تهيه شده، بنابراين با اشكاالتي نيز روبه
به گفته وي عملكرد مجلس در زمينه پيوستن به آنوانسيون با تعيين شروط آلي به هيچ وجه صحيح 

هاي حقوقي و علمي، حق تحفظ درنظر  نبوده، بلكه بايد براي بند بند موارد اختالف، با آارشناسي
  .رفته شودگ

روح آلي آنوانسيون مغاير با احكام ديني نبوده و پيوستن با تعيين حق تحفظ : بهروزي در پايان گفت
 انتهاي پيام. اصولي و صحيح، مشكلي دربرنخواهد داشت

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003  اوت 10-1382  مرداد19 يكشنبه  -روزنامه اعتماد
 بسيار   را دوست  ايران  عراق  اظهار داشت  دوباره  راديويي  در نطقي ، سپسالبكر سرلشگر احمد حسن

  اما در حالي.  دارد  در مورد عراق  احساسي  نيز چنين  ايران  است  مطمئن شمرد و افزود آه عزيز خود مي
 سرد   جنگ رده پ آرد، در پس  مي  اظهار دوستي  ايران  به  نسبت  چنين  اين  عراق  دولت  رسمي  بخش آه
 سپهبد   دادن  بر سر نجات  همسايه  با دولت  دولت  آن  و سياسي  مخفي  سرويس  ميان يي رحمانه بي

   سازمان  سابق تيمور بختيار، رييس.  بود  آغاز شده  عراق  به  و بردنش  بيروت  دولتي  بختيار از زندان فراري
   اين ، در مظان  ساواك  رياست  خود از مقام  و باور نكردني اگهاني ن  از برآناري ، پس  ايران  و اطالعات امنيت
   او نيز رسيدن  برآناري  علت حتي.  قصد آودتا دارد  او بود آه  رژيم  و بلندپايگان  شاه  نشده  اعالم اتهام

   جمهور وقت  رييس  آندي  پرزيدنت  به  وي  غيررسمي  و پيشنهادهاي  بر اظهارات  از امريكا مبني گزارش
 از  بختيار پس.  بود  سفيد در ايران  آودتايي  دادن  انجام  براي  بر آمادگي  مبني1961   سال امريكا در اوايل

   شد آه  واقع ، مورد سوءظن1340   بهمن  روز اول  حوادث  در جريان نشيني  و خانه  برآناري  سال حدود يك
، دآتر شاپور   از پسرعموهايش  يكي  و احتماال از طريق ته موؤر داش  نقش  دانشگاه  آشوب در حوادث

   خارج  از ايران درنگ  بي  از بختيار خواست شاه.   است  آرده  خرج  شورش انداختن  راه  براي بختيار، مبالغي
   ارضي ت خود را با اصالحا  مخالفت  رم  در فرودگاه يي  پرواز آرد و در مصاحبه  رم  به بختيار از تهران. شود
 بعد خبر رسيد   و چند ماه  سال در حدود يك.  وجود ندارد  آزادي  در ايران  آه  اظهار داشت  و در ضمن اعالم
   رژيم  براندازي  براي  و در آنجا تمهيداتي  بغداد رفته ، به  عارف  عبدالسالم  مارشال  دعوت  بختيار، بنا به آه
   شاه  سلطنت  تحكيم او، در راه.  گرفت  نمي  جدي  آس يار را هيچ و بخت  شاه دعواي.   است  چيده شاه

وزير  شود و اگر نخست  مي  فراخوانده  ايران  به  زودي  بعد پنداشتند به  بود آه  آرده  و خدمت آنقدر فداآاري
   مورد اين در010148   ص1347   مردادماه  وقايع1347   سال  آيهان منابع. نشود وزير يا سناتور خواهد شد

،   علمي  خسرو معتضد، انتشارات ، نوشته  شاه  سنگين  سپهبد بختيار، سايه  آتاب  آنيد به  نگاه واقعه
 از   ساواك  روايت  سپهبد بختيار به  بختيار زير عنوان  درباره  جلد اسناد ساواك  و نيز سه1378  تهران

   و قلم  سياست  آتاب  آنيد به  نگاه ، همچنين ات اطالع  وزارت  اسناد تاريخي  مراآز بررسي انتشارات
   آوچك آقاي).  جلد دوم (  آتاب  دآتر شاپور زندنيا، در همان  يادداشتهاي  سفري  محمدعلي نوشته

   گذاشته  يادداشتها را در اختيار نويسنده  از آن يي  دآتر شاپور زندنيا نسخه  مرحوم  از دوستان شوشتري
  . بودند

 
   اوت، روز اقوام بومى جهان نهم ماه

  2003  اوت 9 -1382  مرداد18 شنبه  -راديو آلمان 
 در Saami در آمريكاى شمالى، Inuit در آامرون، Baka - Pygmäen در استراليا، Abiriginesاقوام 

 ميليون نفر در سراسر جهان، امروزه به عنوان اقوام بومى گاهى بيشتر و ٣۵٠تقريبا . اسكانديناوى
.  آشور متفاوت قاره هاى مختلف زمين زندگى ميكنند٧٠آنها در بيش از . ى آمتر شناخته شده اندگاه

اين دليليست . در زندگى روزمره به فراموشى سپرده شده و به عالئق آنها اغلب بى توجهى ميگردد
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در اين . اميدميالدى، روز نهم ماه اوت را، روز اقوام بومى ن١٩٩۴براى اينكه، سازمان ملل متحد در سال
  :زمينه تفسير مفسر صداى آلمان خانم ايرنه آوايله را ميشنويد آه مينويسد

ساختن سدهاى جمع آورى آب براى توليد آب آشاميدنى، آبيارى مزارع و توليد انرژى براى صنايع در حال 
 نفت خام، توسعه، قابل استفاده آردن زمين، درجهت تامين مواد غذائى براى فقيرترين مردم، استخراج

گاز طبيعى و يا مواد معدنى براى تامين احتياجات زندگى ساآنان دائمآ رو به افزايش جهان با مواد 
اين اشكال از امور عمرانى اقداماتى ضرورى و مثبت به نظر ميرسند، در . بدست آمده از منابع طبيعى

  . جهانى آه هر چه بيشتر، بسوى صنعتى شدن پيش ميرود
مناظر و . هر صورت ما ميدانيم آه، براى اينگونه پيشرفتها بهاى آالنى بايد پرداخت گردددر اين ميان به 

جانوران و گياهانى آه هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته اند، بصورت انبوه از . فضاهاى زندگى نابود ميگردند
مه، با تغيير آب و و بسيارى درباره جنگل سوزيهاى آنونى از خود ميپرسند آه، آيا اين ه. ميان ميروند

هواى زمين و دخالتهاى انسان در طبيعت ارتباط دارد و آيا ما با آارهاى عمرانى خود، از حد الزم تجاوز 
و به ميزان زيادى، اينها عالئق تجارى آنسرنهاى جهانى ميباشند . نكرده ايم؟ منابع طبيعى ما محدودند

لب فراموش شده و يا به اين امر بى توجهى ميشود اغ. آه، تصميم ميگيرند، چگونه با آنها رفتار ميشود
آه، در بسيارى از اين مناطق غنى از منابع نفت، طال يا اورانيم، از سده هاى پيش تا آنون انسانهائى 

متاسفانه . ميزيسته اند آه آموخته اند، با محيط خود سازگار شوند و بصورتى پايدار از آن استفاده آنند
افزايش عالئق دول و آنسرنهاى بين المللى از شانس آمى برخوردارند آه، حرف اين اقوام با توجه به 

وقتى موضوع بر سر جهانى شدن و آزاد شدن بازارها باشد، حقوق . خود را به گوش ديگران برسانند
فضاى عادى زندگى آنها نابود . بشر و حفاظت از بوميان منطقه، اغلب نقش آوچكترى را بازى ميكنند

هنگ، زبان و موجوديت آنها، آه اآثرآ بر پايه روابط عميق و باطنى با سرزمين آنها استوار ميگردد، فر
به اين ترتيب دانش ارزشمند درباره بهره ورى پايدار از طبيعت و همچنين . شده است، تهديد ميشود

  .دشناختهاى اقوام بومى درباره نيروهاى درمانى و طبيعى تاثيرات متقابل مواد، از بين ميرون
تنها به آندى يك آگاهى درباره اين مسئله بوجود ميآيد، حتى در نزد سازمانهاى بين المللى مانند بانك 

برخالف سازمان ملل متحد، سالها پيش بر ضرورت اين امر آگاه بود آه، اقوام . جهانى يا اتحاديه اروپا
سازمان ملل متحد در زمانيكه مجمع عمومى . بومى بايستى، در بحثهاى سياسى شرآت داده شوند

نامگذارى آند، روز ” روز بين المللى اقوام بومى“ تصويب آرد آه، يك روز را در سال به عنوان ١٩٩۴سال 
اين گروه آار، در . نهم اوت را براى نخستين اجالس گروه آار اقوام بومى در سازمان ملل برگزيده شد

درهاى اين اجالس آه در ژنو . ديل شده استاين ميان به مكانى مهم براى نمايندگان اقوام بومى تب
برگزار ميگردد و از ارتباط مستقيم با آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد برخوردار است، بروى 

اما علت وجودى اين گروه در اين ميان، از جانب برخى از . تمامى نمايندگان اين اقوام باز ميباشد
تنها افراد آمى بر اين واقفند آه، ما . ورد سوال قرار ميگيردآشورهاى صنعتى مانند آمريكا و استراليا م

 از سوى سازمان ملل متحد با اين منظور ١٩٩۴بسر ميبريم، آه همچنين در سال ” دهه اقوام بومى”در
 ميالدى، يك قانون اساسى دررابطه با حقوق اقوام بومى را ٢٠٠۴تعيين گرديد آه، طى آن تا سال 

زمان ملل، در سال آينده به پايان خواهد رسيد اما، روند صنعتى شدن و امور اين دهه سا. تدوين گردد
عمرانى آه هميشه بصورت پايدار نيستند، در بسيارى از مناطق آره خاآى ما، با سرعت بسيار به 

برخالف زمانيكه موضوع بر سرخودگردانى و برخوردار بودن از حقوق مالكيت زمينها براى . پيش ميروند
جهان توسعه يافته پس از . ى باشد، تنها ميتوان پيشرفتهاى آند و پر زحمت را مشاهده آرداقوام بوم

. پيش از همه مسئله مبارزه عليه تروريسم مطرح است. ، مشكالتى ديگر دارد٢٠٠١يازدهم سپتامبر 
 است، يارى فعاالنه با اقوام بومى، آه از سوى سازمان ملل متحد به عنوان هدف اين دهه تعيين گرديده

ممكن است بر سر اهميت بسيارى از سالروزها و يادبودها اختالف . از بيشترين اولويت برخوردار ميباشد
نظر وجود داشته باشد اما، اگر روز نهم اوت بتوان،د بيش از يك جشن سمبوليك از جانب سازمان ملل، 

اره مطرح سازند، اين سالروز اهميت يابد و اگر ممكن گردد آه، اقوام بومى، حقوق و مسائل خود را دوب
  .به هدف نيك خود رسيده است
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