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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 
  

  بوش احتمال اقدامات تروريستی در قطع برق را رد کرد
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24 جمعه  -بي بي سي 

ايی از جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا روز جمعه، پانزدهم اوت، اين موضوع را که قطع برق در بخش ه
  . آمريکا و کانادا حاصل اقدامات تروريستی باشد، رد کرده است

  . اما هنوز مشخص نيست اين اتفاق چگونه رخ داده است
مقامات آمريکا اين پيشنهاد کانادايی ها را که قطع برق ممکن است در اثر يک اعتصاب از قبل اعالم 

  .نشده و ناگهانی رخ داده باشد، رد کرده اند
  . دسون، از مقامات سابق وزارت انرژی گفت مساله، نبود ظرفيت انتقال برق استبيل ريچار

  . وی آمريکا را ابرقدرتی با شبکه برق يک کشور جهان سوم خواند
مقام های صنعتی آمريکا می گويند تقاضای برق طی دهه اخير افزايش يافته و سيستم برق اين کشور 

  . د آسيب پذير استبه ويژه نسبت به گرما و سرمای بيش از ح
در طول شب تالش برای برقراری مجدد جريان برق برای ميليون ها نفر از مردم مناطق شمال شرقی 

  . آمريکا و کانادا ادامه داشت
  . قطع برق، تعدادی زيادی از شهرهای آمريکا از جمله کليولند، ديترويت و تولدو را فلج کرد

ثر قطع برق آسيب ديد، سيستم حمل و نقل اين شهر از کار نيويورک بيش از ديگر شهرهای آمريکا در ا
  . افتاد و هزاران نفر، پياده به خانه رفتند

فعاليت بانک ها، . بسياری از جاده ها مسدود شدند و پروازها به سه فرودگاه اصلی شهر لغو شد
مريکا تعطيل راکتورهای هسته ای در چهار ايالت آ. بيمارستان ها و شبکه های تلفنی نيز مختل شد

  . شده اند
مايکل بلومبرگ، شهردار نيويورک از اهالی اين شهر خواسته است با برقراری آرام و آهسته مجدد 

  . جريان برق، جانب احتياط را رعايت کنند تا اين گرفتاری به فاجعه تبديل نشود
ردم به خيابانها ريختند تا در پی قطع برق در شهرهای نيويورک، ديترويت، تورنتو و اوتاوا هزاران نفر از م

بسياری از مردم در متروها در زير زمين گرفتار شدند و يا در . بفهمند چه اتفاقی افتاده است
  . آسانسورهای برجهای ساختمانی به دام افتادند

  .گفته می شود که نيروگاه اصلی برق نيويورک دچار آتش سوزی شده ولی علت آن هنوز روشن نيست
ق فدرال آمريکا گفته اند که نشانه ای در دست نيست که بتوان قطع برق را به تروريسم مقامات اداره بر

يک سخنگو گفت که مشکل اوليه از نقص نيروگاه برق منهتن ناشی شده است که به نوبه . نسبت داد
  پايان پيام. خود به قطع برق در شبکه ای تا کانادا منتهی شده است

 
  ثبت براى سازمان مللقطعنامه جديد عراق و يك گام م

  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24 جمعه  -راديو آلمان 
پس از سه ماه از پايان عمليات جنگ در عراق ديروز پنجشنبه شوراى امنيت سازمان ملل با يك 

 همزمان ٠قطعنامه جديد در مورد عراق شوراى حكومت موقت اين آشور را آامال به رسميت شناخت
 طرحى آه آمريكا ٠در نظر گرفت) NUAMI(يت يارى رسانى براى سازمان ملل شوراى امنيت يك مأمور

 رأى ديگر اعضاى شوراى امنيت به ١۴براى اين قطعنامه ارائه داشته بود، با يك رأى ممتنع از سوى 
   ٠تصويب رسيد

زى نزديك با تصويب اين قطعنامه جديد، به گفته جان نگروپونته، سفير آمريكا در سازمان ملل، عراق به رو
 به گزارش خبرگزارى آلمان، شوراى امنيت در ٠تر مى شود آه مردم عراق خود امور خود را بدست گيرند

اين قطعنامه روشن ساخته آه سازمان ملل و تمامى جامعه بين الملل با شوراى موقت حكومتى ايجاد 
نقش “ همزمان بر ٠همكارى خواهد آرد” شرآاى نماينده“شده توسط نيروهاى اشغالگر، به عنوان 

   ٠سازمان ملل در بازسازى آشور تصريح شده است” پراهميت
نمايندگان آشورهاى فرانسه، آلمان، روسيه و ديگر آشورها در رابطه با مأموريت يارى رسانى سازمان 

 سفير سوريه، ميخاييل ٠از يك گام مهم در گسترش نقش سازمان ملل سخن راندند) يونامى(ملل 
تنع آشورش به اين قطعنامه دفاع آرد و گفت، اياالت متحده آمريكا بقدر آافى امكان وهبه از رأى مم

 وولفگانگ تراوتواين، سفير آلمان بدين آمبود اشاره آرد ٠مشورت درباره طرح قطعنامه اش نداده است
و  در واقع آمريكا طرح خود را با چهار عض٠آه آل مسئله بقدر آافى از شفافيت برخوردار نبوده است

ثابت شوراى امنيت، يعنى روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين بطور مبسوط در ميان گذارد و سپس براى 
   ٠رأى گيرى به شوراى امنيت آورد
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صرف نظر از اين قطعنامه جديد آه مكملى است بر قطعنامه هاى آنونى سازمان ملل در مورد عراق، 
 به گزارش ٠امور امنيت نظامى در عراق بدهددر واقع آمريكا قصد ندارد به سازمان ملل نقشى در 

نيويورك تايمز، به نقل از محافل دولتى آمريكا، واشنگتن در واقع تالش دارد تا هر چه بيشتر نيروهاى 
   ٠نظامى از آشورهاى دوست را براى مشارآت در عمليات عراق جلب آند

ست، ولى براى مأموريت يارى سازمان تأآيد شده ا” نقش پر اهميت“هرچند آه در متن قطعنامه بر 
سازمانى در چارچوب /نقشى بيش از آمك هاى نوعدوستانه و فنى) يونامى(رسانى سازمان ملل 

 بهرحال، آوفى عنان، دبيرآل سازمان ملل مى تواند در ٠بازسازى آشور در نظر گرفته نشده است
رد و فعاليت هاى سازمان  ماه بيشتر آارشناسان سازمان ملل را به عراق اعزام دا١٢مرحله نخست 

   ٠ملل را در تمام آشور گسترش دهد
به عقيده گرنوت ارلر، آارشناس امور خارجى حزب سوسيال دمكرات آلمان و معاون پارلمانى رئيس 

براى حل ” يك گام آوچك“فراآسيون اين حزب، قطعنامه جديد عراق مصوبه شوراى امنيت را تنها 
گفت، در اين قطعنامه مأموريت سازمان » دويچلند فونك«مصاحبه با  وى ديروز در ٠مسائل ارزيابى آرد

   ٠جايگاه رسمى يافته است” با يك جمله بندى بسيار خوددارانه اى“ملل 
در مورد گسترش فعاليت سازمان ملل، حتى در شكل نظامى آن، از ديك » نيويورك تايمز«روزنامه 

، وزير دفاع نام مى برد آه بشدت مخالف گسترش چينى، معاون رئيس جمهور آمريكا و دونالد رامسفلد
مأموريت سازمان ملل است؛ مأموريتى آه ممكن است حتى عمليات نظامى براى ثبات بخشيدن به 

   ٠عراق زير پرچم سازمان ملل را دربرگيرد
 به گزارش خبرگزارى فرانسه به نقل از ٠اين در حالى است آه در عراق جنگ هنوز به نوعى ادامه دارد

ك سخنگوى ارتش بريتانيا، يك سرباز بريتانيايى در شهر بصره در جنوب آشور در اثر يك انفجار آشته ي
 آيلومترى ١۵شده و دو تن ديگر مجروح شده اند و در يك حمله به يك آاروان آمريكايى در التاجى در 
ار سربازان آشته شمال بغداد يك سرباز آمريكايى آشته و دو تن ديگر آشته شده اند و بدين گونه شم

 تن ۶٠شده تنها آمريكايى از اول ماه مى ميالدى آه پايان عمليات اصلى جنگى اعالم شد، به دستكم 
 ٠رسيده است

  
  علت مرگ دآتر آلي اعالم شد

  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24جمعه  
 ارشد وزارت  آارشناس »ديويد آلي «پزشك  قانوني  انگليس  با گذشت  حدود يك  ماه  از مرگ  دآتر 

دفاع  انگليس  در امور تسليحات  غيرمتعارف ، روز پنج شنبه  به طور رسمي علت  مرگ  وي  را اعالم  
  .آرد

محلي  آه  دآتر » آآسفورد شاير«پزشك  قانوني  منطقه  » نيكوالس  گاردينر«به گزارش ايرنا از لندن 
دادگاه  محلي  هـمين  منطـقه تأييد آرد آه  آلي در آنجا زندگي  مي آرد، روز پنج شنبه  با حضور در 

بر روي  مچ  دست  چپ  آلي  : وي  گفت. بريدگي  مچ  دست  چپ  دآتر آلي  باعث  مرگ  وي  شد
  .بريدگيهاي  متعددي  وجود داشت 

به  عنوان  دومين  عامل  مرگ دآتر آلي  نام  » پروآسامول «گاردينر همچنين  از هضم  قرص  مسكن  
.  تيرماه  ناپديد شد و پليس  يك  روز بعد جسد وي  را پيدا آرد٢۶ ساله ، در روز ۵٩تر آلي  دآ. برد

بررسي هاي  قانوني  در رابطه  با تعيين  و اعالم  علت  مرگ  دآتر آلي  با دستوري آه  از طرف  
ضي   هاتون ، آه  دولت  انگليس  داده  شده  بود، موقتًا تعطيل  شده  بود تا اين  موضوع  نيز توسط قا

 .مامور بررسي  پرونده  قضايي  داليل  مرگ  اين  آارشناس شده ، صورت  پذيرد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  ممنوعيت فعاليت مجاهدين خلق با هر نام در آمريکا
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24 جمعه  -بي بي سي 

 اوت دفاتر شورای ملی مقاومت، شاخه سياسی سازمان مجاهدين 15اياالت متحده آمريکا روز جمعه 
  .خلق را در اين کشور تعطيل کرد

اين دفاتر تنها کانال حضور و فعاليت اعضای سازمان مجاهدين خلق، سازمان مسلح مخالف جمهوری 
م اين سازمان در آمريکا از چند سال اسالمی، در خاک آمريکا محسوب می شدند زيرا فعاليت مستقي

اين سازمان را ) رييس جمهور پيشين آمريکا(قبل به اين سو و پس از اينکه دولت بيل کلينتون 
  .تروريستی خواند تعطيل شده بود

در اقدامی ديگر نيز وزارتخانه های خارجه، دارايی و دادگستری آمريکا دفتر شورای ملی مقاومت در 
مريکا را بسته و اعالميه ای جلوی در آن نصب کردند با اين محتوا که فعاليت اين واشنگتن، پايتخت آ

  .سازمان ممنوع است
فعاليت اين شورا در آمريکا پس از آن ممنوع شد که کالين پاول، وزير خارجه اياالت متحده در جريان يک 

د، صراحتا يک سخنرانی، سازمان مجاهدين خلق، را که مادر شورای ملی مقاومت محسوب می شو
  .سازمان تروريستی معرفی کرد

ماموران ايالتی برای بستن دفتر واشنگتن به محل اين دفتر مراجعه کرده اند اما شاهدان گفته اند وقتی 
  .ماموران به محل رسيدند کسی در دفتر شورای ملی مقاومت حضور نداشته است
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ی های شورای ملی مقاومت توقيف و مقام های اياالت متحده گفته اند طبق فرمان صادره، داراي
  .پرداخت کمک های مالی توسط شهروندان آمريکا به اين شورا نيز ممنوع شده است

دولت اياالت متحده به مظنونان به عضويت در سازمان مجاهدين که مقيم اين کشور هستند نيز اعالم 
  .کرده که همبستگی آنها با سازمان ديگر قانونی نيست

هرگونه حمايت مالی از سازمان مجاهدين و يا استفاده از اموال و : "گفته استيک مامور فدرال 
مستغالت اين سازمان تحت هر اسمی يا معامله بر سر امالک و مستغالت به نوعی که نفعی در آن 

  ."برای سازمان مجاهدين وجود داشته باشد غير قانونی است
 کرد خاطر نشان کرده است سازمان مجاهدين خلق با آقای پاول نيز در بيانيه ای که در اين زمينه صادر

  .شناخته می شود" يک سازمان تروريستی خارجی"به عنوان ) واقعی يا مستعار(هرکدام از اسامی آن 
آقای پاول خاطر نشان کرد تمامی دفاتر شورای ملی مقاومت يا سازمان مجاهدين خلق در داخل اياالت 

  .يم جديد دولت آمريکا می شودمتحده آمريکا يا در خارج شامل تصم
سازمان مجاهدين خلق نخستين بار در دوره رياست جمهوری بيل کلينتون تروريست خوانده شد که 

  .توسط ناظران به عنوان گامی در راستای تنش زدايی با جمهوری اسالمی قلمداد شد
 اقدام، فعاليت دفاتر شورای ايران در آن زمان از اقدام دولت آقای کلينتون استقبال کرد اما با وجود آن

 ملی مقاومت تا جمعه پانزدهم اوت در آمريکا ادامه داشت
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  نامه گزارشگران بدون مرز به اتحاديه اروپا در باره قتل زهرا آاظمى
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24 جمعه  -راديو آلمان 

گار آانادايى ايرانى االصل خانم زهرا آاظمى، پيشرفتى اينك آه پس از گذشت چند هفته از قتل خبرن
در امر يافتن و محاآمه و مجازات مسئوالن قتل وى ديده نمى شود، سازمان گزارشگران بدون مرز در 

 وزير امور خارجه اتحاديه اروپا به تاآيد درخواست آرده است آه اتحاديه اروپا در ١۵نامه اى خطاب به 
مخاطبان اين نامه همچنين وزيران . نم زهرا آاظمى، بر دولت ايران فشار آوردرابطه با مسئله قتل خا

  .  آشورى هستند آه قرار است به عضويت اتحاديه اروپا درآيند١٠امور خارجه 
ما رسما “: ، دبيرآل سازمان خبرنگاران بدون مرز، در اين نامه نوشته استRobert Menardروبرت مئنارد 

 آنچه مى توانيد انجام دهيد تا مقامات ايران را وادار به تشكيل آميسيونى از شما تقاضا داريم هر
مئنارد مى افزايد آسانى آه مسئول مرگ زهرا ” .مستقل و متشكل از آارشناسان بين المللى سازيد

  . آاظمى هستند بايد شناسايى، محاآمه و مجازات شوند
رجه اتحاديه اروپا خواسته آه از دولت آانادا آه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنين از وزيران امور خا

  . پيش از اين خواستار تحويل گرفتن جسد زهرا آاظمى و مجازات قاتالن وى شده بود، پشتيبانى آنند
زهرا آاظمى از ده سال پيش مقيم آانادا بود و در روز دوم تيرماه حين عكسبردارى از خانواده هاى 

 روز بعد بر اثر ضربه ١٨آاظمى . ان اوين تجمع آرده بودند، دستگير شدزندانيان سياسى آه در برابر زند
هايى آه در دوره بازجويى به وى وارد آمده بود در بيمارستان سپاه جان سپرد و جسد وى با زير فشار 
گذاشتن مادر وى، و عليرغم خواست پسرش آه مقيم آاناداست و تقاضاى دولت آانادا، در شيراز به 

  . خاك سپرده شد
در اطالعيه مطبوعاتى سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است آه مقامات مسئول در ايران در آغاز 

 تير ماه معاون رييس جمهور على ابطحى ٢۵اما در روز . تالش آردند علت اصلى مرگ وى را پنهان آنند
نمايندگان اصالح برخى از . اعالم آرد آه مرگ خانم آاظمى بر اثر وارد آمدن ضربه بر وى بوده است

طلب مجلس شوراى اسالمى آشكارا از مسئول بودن مقامات قوه قضاييه جمهورى اسالمى سخن 
از سعيد مرتضوى، دادستان تهران، آه بر مراحل بازجويى زهرا آاظمى نظارت داشته است، به . گفتند

. داشته استشدت انتقاد شد،زيرا وى سعى در پنهان آردن علل مرگ آاظمى و دفن سريع جسد وى 
محمد حسين خوشوقت، مدير مطبوعات خارجى وزارت فرهنگ، در نامه اى آه در روز دوم مرداد ماه 

منتشر آرد، اظهار داشت آه قاضى مرتضوى او را وادار آرده آه علت مرگ زهرا آاظمى را سكته مغزى 
  . اعالم آند

مرتضوى دستور داده است آه محسن آرمين نماينده اصالح طلب مردم تهران در مجلس نيز گفت آه 
آرمين در مجلس . علت مرگ آاظمى را سكته مغزى اعالم آنند و جسد وى را سريعا به خاك بسپارند

  . گفت آه آاظمى به ماموران پليس گفته است آه بر سر وى ضربه وارد آورده اند
ه هر گونه انمتقاد الهه آواليى يكى ديگر از نمايندگان اصالح طلب مجلس فضايى را آه در آن نسبت ب

  . دشمنى مى ورزند و مطبوعات را به شدت سانسور مى آنند، زمينه ساز قتل زهرا آاظمى دانست
سرانجام در روز هشتم مرداد ماه بود آه معاون رييس جمهور ابطحى صريحا از ارتكاب قتل در مورد زهرا 

ه وارد آورده اند، اما وى اين البته اگر چه ابطحى گفت آه بر سر زهرا آاظمى ضرب. آاظمى سخن گفت
  . آار را نتيجه رفتار نادرست چند فرد دانست و گفت نهادى در اين ميان مقصر نيست

گزارشگران بدون مرز در پايان اطالعيه خود به اين اشاره مى آند آه به آارگيرى شكنجه در زندانهاى 
 رييس جمهور ايران در نامه اى محمدرضا خاتمى، برادر: اين سازمان مى نويسد. ايران متداول است

افزون بر . سرگشاده به تاريخ هجدهم تيرماه همگان را به اقدام عليه شكنجه در زندانهاى ايران فراخواند
 ٢٠٠٣اين پس از سفر يك گروه آارى آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران در ماه فوريه 
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 زندانيان سياسى را با حبس آردنشان در سلولهاى سرپرست گروه لويى ژوانه اعالم آرد آه در ايران
  .انفرادى در اصل شكنجه مى دهند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  دستگيرى يكى از رهبران تروريسم بين المللى
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24 جمعه  -راديو آلمان 

اين فرد اندونزيائى بنال . يتى افتادبار ديگر يكى از رهبران تروريسم بين المللى به دام ماموران امن
Hambaliگزارشگر صداى آلمان از سنگاپور در اينباره گزارش ميدهد.  در تايلند دستگير گرديد:  

اينك يكى از معروفترين تروريستهاى تحت . ماموران بين المللى، مدتها منتظر چنين لحظه اى بودند
 چند روز Hambali با نام استعارى Riduan bin Isomuddin. پيگرد در جنوب شرقى آسيا، دستگير شد

اين تروريست احتمالى آه گفته ميشود تقريبآ . پيش، به دام پليس تايلند و ماموران آمريكائى افتاده بود
او .  آيلومترى شمال بانكوك، پايتخت تايلند بازداشت گرديد٨٠ واقع در Ayutthaya سال دارد، در ۴٠

الى، رئيس عمليات شبكه تروريستى جماعه اسالميه شمرده ميشود و عامل احتمالى بمب گذاريهاى ب
  .به عنوان معاون اسامه بن الدن در جنوب شرقى آسيا

 از اين آشور به مقصد نامعلومى Hambaliمقامات مسئول در تايلند، روز جمعه گذشته توضيح دادند آه، 
دستگيرى .  نيروهاى آمريكائيستگفته ميشود آه، در حال حاضر او تحت نظارت. انتقال يافته است

Hambali ظاهرآ به آمك يكسرى عمليات متمرآز، بين پليس تايلند و ماموران آمريكائى امكان پذير شده 
  .است

 بايستى يكى از همكاران نزديك يك تن از رهبران القاعده، خالد شيخ محمد باشد Hambaliبه گفته اى 
 شده بود و به عنوان رئيس طراحى سو قصدهاى يازدهم آه در ماه مارس گذشته، در پاآستان دستگير

 در سراسر جنوب شرقى آسيا، تحت پيگرد Riduan Isomuddin.  محسوب ميگردد٢٠٠١سپتامبر سال 
اندونزى، مالزى، سنگاپور و فيليپين او را متهم ميسازند آه، به عنوان رهبر احتمالى . قرار داشت

ل تعداد آثيرى از سو قصد ها و بمب گذاريها عليه سازمان تروريستى جماعه اسالميه، مسئو
همچنين اينكه او دست راست رهبر مذهبى . تاسيسات آشورهاى غربى در سالهاى گذشته ميباشد

بشير هم اآنون در جاآارتا، بخاطر خيانت به آشور، تحت محاآمه . جماعه اسالميه، ابوبكر بشير است
او در يك خانواده فقير و . ندونزى، در جاوه غربى متولد شد درآشور ا١٩۶۶ در سال Hambali. قرار دارد

در دوران جوانى، با يكى از گروههاى محلى تماس پيدا آرد آه، خود را جماعه . پر آودك رشد آرد
برخى از اين گروهها، بعدها تحت فشار و اختناق مذهبى طى دوره سوهارتو، به . اسالميه ميناميد

و بعدها به عنوان چريك به .  او به مالزى گريخت٨٠در اواسط دهه . نداسالم بنيادگرايانه روى آورد
 بالفاصله Hambali١٩٩٨گمان ميرود آه، پس از سرنگونى حكومت سوهارتو در سال . افغانستان رفت

گمان ميرود آه گروه . به اندونزى بازگشت تا، طرفداران جديدى را براى جماعه اسالميه جمع آورى نمايد
ه مسئول بمب گذاريهاى بالى در اآتبر گذشته و همچنين سو قصد اخير در هتل ماريوت جماعه اسالمي
 عالوه بر اين، متهم به اين ميگردد آه، طرح انجام يك سو قصد به اجالس Hambali. جاآارتا ميباشد

 همكاريهاى اقتصادى آشورهاى منطقه آسيا پاسيفيك در بانكوك در ماه اآتبر را ريخته بوده است
  
ر آشور عربستان گفت آه اين آشور از اعالم آمادگي ايران براي استرداد اتباع سعودي القاعده آه وزي

  .آند اند، استقبال مي در ايران دستيگر شده
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24جمعه  

به نقل از  سايت اينترنتي البوابه، شاهزاده نايف ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 ما همكاري امنيتي  :ي الحيات خاطرنشان آرد وگو با روزنامه العزيز، وزير آشور عربستان در گفتعبد

ايم مظنونين القاعده را به ما تحويل  مثبتي با مقامات ايراني داريم و در همين راستا از آنها خواسته
  .دهند

عضو القاعده را آه دستگير رياض مرتبا از تهران درخواست آرده است؛ هر سعودي : وي در ادامه افزود
 انتهاي پيام. آرده به رياض تحويل دهـد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  قطعنامه جديد عراق و يك گام مثبت براى سازمان ملل
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24 جمعه  -راديو آلمان 

ق ديروز پنجشنبه شوراى امنيت سازمان ملل با يك پس از سه ماه از پايان عمليات جنگ در عرا
 همزمان ٠قطعنامه جديد در مورد عراق شوراى حكومت موقت اين آشور را آامال به رسميت شناخت

 طرحى آه آمريكا ٠در نظر گرفت) NUAMI(شوراى امنيت يك مأموريت يارى رسانى براى سازمان ملل 
 رأى ديگر اعضاى شوراى امنيت به ١۴أى ممتنع از سوى براى اين قطعنامه ارائه داشته بود، با يك ر

   ٠تصويب رسيد

www.iran-archive.com 



با تصويب اين قطعنامه جديد، به گفته جان نگروپونته، سفير آمريكا در سازمان ملل، عراق به روزى نزديك 
 به گزارش خبرگزارى آلمان، شوراى امنيت در ٠تر مى شود آه مردم عراق خود امور خود را بدست گيرند

نامه روشن ساخته آه سازمان ملل و تمامى جامعه بين الملل با شوراى موقت حكومتى ايجاد اين قطع
نقش “ همزمان بر ٠همكارى خواهد آرد” شرآاى نماينده“شده توسط نيروهاى اشغالگر، به عنوان 

   ٠سازمان ملل در بازسازى آشور تصريح شده است” پراهميت
و ديگر آشورها در رابطه با مأموريت يارى رسانى سازمان نمايندگان آشورهاى فرانسه، آلمان، روسيه 

 سفير سوريه، ميخاييل ٠از يك گام مهم در گسترش نقش سازمان ملل سخن راندند) يونامى(ملل 
وهبه از رأى ممتنع آشورش به اين قطعنامه دفاع آرد و گفت، اياالت متحده آمريكا بقدر آافى امكان 

 وولفگانگ تراوتواين، سفير آلمان بدين آمبود اشاره آرد ٠اده استمشورت درباره طرح قطعنامه اش ند
 در واقع آمريكا طرح خود را با چهار عضو ٠آه آل مسئله بقدر آافى از شفافيت برخوردار نبوده است

ثابت شوراى امنيت، يعنى روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين بطور مبسوط در ميان گذارد و سپس براى 
   ٠ى امنيت آوردرأى گيرى به شورا

صرف نظر از اين قطعنامه جديد آه مكملى است بر قطعنامه هاى آنونى سازمان ملل در مورد عراق، 
 به گزارش ٠در واقع آمريكا قصد ندارد به سازمان ملل نقشى در امور امنيت نظامى در عراق بدهد

ارد تا هر چه بيشتر نيروهاى نيويورك تايمز، به نقل از محافل دولتى آمريكا، واشنگتن در واقع تالش د
   ٠نظامى از آشورهاى دوست را براى مشارآت در عمليات عراق جلب آند

سازمان تأآيد شده است، ولى براى مأموريت يارى ” نقش پر اهميت“هرچند آه در متن قطعنامه بر 
سازمانى در چارچوب /نقشى بيش از آمك هاى نوعدوستانه و فنى) يونامى(رسانى سازمان ملل 

 بهرحال، آوفى عنان، دبيرآل سازمان ملل مى تواند در ٠بازسازى آشور در نظر گرفته نشده است
 ماه بيشتر آارشناسان سازمان ملل را به عراق اعزام دارد و فعاليت هاى سازمان ١٢مرحله نخست 

   ٠ملل را در تمام آشور گسترش دهد
مكرات آلمان و معاون پارلمانى رئيس به عقيده گرنوت ارلر، آارشناس امور خارجى حزب سوسيال د

براى حل ” يك گام آوچك“فراآسيون اين حزب، قطعنامه جديد عراق مصوبه شوراى امنيت را تنها 
گفت، در اين قطعنامه مأموريت سازمان » دويچلند فونك« وى ديروز در مصاحبه با ٠مسائل ارزيابى آرد

   ٠ رسمى يافته استجايگاه” با يك جمله بندى بسيار خوددارانه اى“ملل 
در مورد گسترش فعاليت سازمان ملل، حتى در شكل نظامى آن، از ديك » نيويورك تايمز«روزنامه 

چينى، معاون رئيس جمهور آمريكا و دونالد رامسفلد، وزير دفاع نام مى برد آه بشدت مخالف گسترش 
اى ثبات بخشيدن به مأموريت سازمان ملل است؛ مأموريتى آه ممكن است حتى عمليات نظامى بر

   ٠عراق زير پرچم سازمان ملل را دربرگيرد
 به گزارش خبرگزارى فرانسه به نقل از ٠اين در حالى است آه در عراق جنگ هنوز به نوعى ادامه دارد

يك سخنگوى ارتش بريتانيا، يك سرباز بريتانيايى در شهر بصره در جنوب آشور در اثر يك انفجار آشته 
 آيلومترى ١۵ مجروح شده اند و در يك حمله به يك آاروان آمريكايى در التاجى در شده و دو تن ديگر

شمال بغداد يك سرباز آمريكايى آشته و دو تن ديگر آشته شده اند و بدين گونه شمار سربازان آشته 
 تن ۶٠شده تنها آمريكايى از اول ماه مى ميالدى آه پايان عمليات اصلى جنگى اعالم شد، به دستكم 

  پايان پيام ٠سيده استر
 

  دو سرباز آمريكايي در حمله به آاروان مستقر درغرب بغداد رخمي شدند  
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24جمعه  

در غرب بغداد، بسيار سريع " الرمادي" و" فلوجه"حمله امروز جمعه به آاروان آمريكايي درمحلي بين 
  . سرباز آمريكايي شد اين درگيري منجر به زخمي شدن دو.اتفاق افتاد 

" چاپ لندن، در حمله اي آه به شهر" الحيات" به نقل از روزنامه, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
 پايان پيام.  آيلومتري غرب بغداد انجام شد دو سرباز آمريكايي زخمي شدند 75واقع در "الخالديه 

  
  روسيه از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل استقبال آرد

  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24معه  ج
معاون وزير امور خارجه روسيه از تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت » يوري فدوتف«: خبرگزاري فارس

  . درباره عراق استقبال آرد
به گزارش خبرگزاري فرانسه، فدوتف تصويب قطعنامه جديد از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

  . را گامي در جهت تشكيل يك دولت مورد پذيرش مجامع بين المللي دانست
وي آمادگي آشورش را جهت اعزام آارشناساني جهت مشارآت در هيات اعزامي سازمان ملل متحد 

  . به عراق اعالم آرد
اساس قطعنامه جديد سازمان ملل متحد مقرر شد براي پيگيري امور مربوط به سازمان ملل و آمك بر 

 /. انتهاي پيام . به مردم عراق يك هيات نمايندگي ثابت در آشور عراق تشكيل شود
  

   آشور بازگشايي مي شود38سفارتخانه عراق در 
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  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24جمعه  
رئيس آميته سياست گذاري وزارت خارجه عراق اعالم آرد آه » ن حسينغسا«: خبرگزاري فارس

 آشور عربي و خارجي تا پايان سال جاري ميالدي از سر گرفته 38فعاليت هاي ديپلماتيك اين آشور در 
  .خواهد شد

سفارتخانه هاي اين آشور ابتدا در آشورهاي امريكا، : به گزارش تلويزيون الجزيره، غسان حسين افزود
  . گليس و پنچ آشور عربي يعني مصر، لبنان، اردن ، امارات متحده عربي و بحرين بازگشايي مي شودان

تمام سفرايي آه در زمان صدام در آشورهاي خارجي بودند تغيير خواهند آرد و افراد ديگري : وي گفت
  . جاي آنها را مي گيرد

آن دسته از عراقي هايي آه قصد رئيس آميته سياست گذاري وزارت خارجه عراق تصريح آرد براي 
  . سفر به خارج از اين آشور را داشته باشند، ظرف چند هفته آينده گذرنامه جديدي صادر خواهد شد

غسان حسين تاآيد آرد آه از اين گذرنامه فقط براي يكبار در سفر خارجي مي توانند استفاده آنند و 
 /.انتهاي پيام . ت نمايندبراي سفر هاي بعدي خود نيز بايد ويزاي مجدد درياف

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  نمازجمعه بغداد همراه با اعتراض به اشغالگران امريكايي 

   1382 مرداد ماه 24 جمعه –جام جم آنالين 
 در  اوت ، مراسم نمازجمعه را در آنار دآل مخابراتي واقع15هزاران نفر از نمازگزاران شيعه ، روز جمعه 

 اوت 13محله شهر صدر برگزار آردند تا اعتراض خود نسبت به اقدامات امريكايي ها در روز چهارشنبه 
براي از جا درآوردن يك پرچم سياه آه بر فراز اين دآل افراشته بود و به درگيري مردم با سربازان 

  .امريكايي انجاميد را نشان دهند
يعيان آتش گشوده آه بر اثر آن يك آودك جان خود را از در اين درگيري سربازان امريكايي به سوي ش

  . نفر مجروح شدند4دست داد و 
به گزارش راديو بين المللي فرانسه ، شيخ عبدالهادي التراجي ، در خطبه هاي نمازجمعه به اشغال 

  .عراق توسط امريكا اعتراض آرد
ند ، ما به اندازه افرادي آه با ما مي دانيم آه امريكايي در جهت منافع عراق نيامده ا: وي گفت 

  .نيروهاي امريكايي همكاري مي آنند ، ساده لوح نيستيم
  .امريكا يك سازمان خيريه نيست و آنها آشور ما را براي ثروتهاي آن اشغال آرده اند: وي افزود

شيعيان آه از همه مناطق محله پرجمعيت و محروم شهر صدر در نمازجمعه شرآت آرده بودند ، در 
 دست 1920ما به يك انقالب مانند سال «:ايان اين مراسم دست به راهپيمايي زده و شعار مي دادندپ

ما دشمنان پيامبر را شكست خواهيم «، ) اشاره به انقالب شيعيان عليه اشغال انگليس(» خواهيم زد
  .»زنده باد حوزه«، » داد

ن نمازگزاران پخش شد آه در آنها همچنين در جريان برگزاري مراسم نمازجمعه ، تراآت هايي ميا
  .محكوم شده بود» تهاجم نيروهاي امريكايي عليه اسالم«

درپي حادثه روز چهارشنبه ، مقامات امريكايي از علماي شيعه عذرخواهي آردند ، اما ايشان 
  . عذرخواهي امريكايي ها را آافي ندانسته و آن را نپذيرفتند

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  . هاي اخير بصره قرار دارند سياسي وزير دفاع آمريكا ادعا آرد ايران در وراي حوادث و بحرانمعاون 
  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24جمعه  

 داگالس فيث، - چاپ آويت-ي القبس  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
امين امنيت مرزهاي ايران و عراق به دليل موضوع ت: مشاور سياسي دونالد رامسفلد مدعي شد
باشد؛ به همين دليل ايران توسط اين مرزها در امور داخلي  گستردگي اين مرزها آار بسيار سختي مي

  . آند عراق دخالت مي
آويت هيچ : معاون رامسفلد با تالش براي فرافكني مشكالت آمريكا در تداوم اشغال عراق، ادعا آرد

انتهاي . اند  بصره نداشته است و گروههاي ايراني در وراي اين حوادث قرار گرفتهنقشي در حوادث اخير
 پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد24: هفته نامه های ايران

  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24 جمعه  -بي بي سي 
خود را به مخالفت با مصوبه مجلس هفته نامه های محافظه کار چاپ تهران بخش عمده ای از مطالب 

 مرداد ٢١در زمينه پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان اختصاص داده اند که روز سه شنبه 
  .به دليل مغايرت با شرع از سوی شورای نگهبان رد شد
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در :  اين مصوبه را دهن کجی به شرع و قانون اساسی خوانده و نوشته استهفته نامه حريم
انسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، تفاوت زن و مرد به هيچ انگاشته شده و کشورهايی که کنو

به اين کنوانسيون می پيوندند موظفند قوانين و مقررات خود را به گونه ای تنظيم کنند که اين تفاوت ها 
  .در نظر گرفته نشود

 که در تمدن غربی وجود دارد و به به نوشته حريم، قرار است برای زن همان سرنوشتی رقم بخورد
اسم آزادی، زن به کااليی برای ارضاء شهوت طلبی سرمايه ساالران و تبليغ توليدات سرمايه داری 

  .تبديل شود
، مصوبه مجلس را تقليدی از فمنيسم خوانده و نوشته هفته نامه جام ارگان جامعه اسالمی مهندسين

د و غبار شرايط با چهره ای حق به جانب و طلب کار به هيوالی فمنيسم با بهره گيری از گر: است
ميدان آمده و هويت، کرامت و حقوق انسانی زنان مسلمان ايرانی با خطری جدی رو به رو ساخته 

  .است
به نوشته جام، اين طاعون تحميلی بی ترديد فردا از ميان زنان و دختران و جوانان ما قربانيان بسيار 

  .الق، اعتياد، ابتال به ايدز خواهد افزودخواهد گرفت و بر آمار ط
 نيز پذيرش کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را تعطيل مسلمات هفته نامه يالثارات ارگان انصار حزب اهللا

جريان اصالح طلب به دليل اين که : شرع خوانده و به نقل از حجت االسالم محسن غرويان نوشته است
 حوزه پايگاهی ندارد برای جبران اين قضيه به سراغ افرادی می در ميان فضال و فقهای شناخته شده

رود که که از فضالی درجه دو و سه حوزه هستند و آن افراد را تحريک می کنند که بديهيات فقه شيعه 
  .را انکار کند

 ، اعتراض محافظه کاران به تصويب اليحه پيوستن ايران به کنوانسيون زنان را تالش برایهفته نامه صدا
  .تضعيف مجلس و دولت و بر انگيختن حس دينی ايرانيان عليه اين دو نهاد خوانده است

نويسنده با اشاره به وجود اختالفات فقه شيعی سنت گرا و نوگرا، محافظه کاران را متهم کرده است 
که برای حفظ منافع و پايگاه های سياسی و اقتصادی حاضرند با توجيه شرعی به قلع و قمع اصالح 

لبان پرداخته و با سوء استفاده از ديدگاه های مذهبی روحانيون سنت گرا به توجيه اقدامات مخرب ط
  .خود بپردازند

صدا، از روحانيون سنت گرا در خواست کرده است که به محافظه کاران اجازه ندهند که برای تضعيف 
ود اهداف سياسی خود مجلس و دولت از ديدگاه ها و تالش هايشان برای حفظ سنت های دينی به س

  .استفاده کنند
 به سخنان عبدالواحد موسوی الری وزير کشور در باره تعطيل دفاتر نظارتی شورای يالثارات و شما

  .نگهبان واکنش نشان داده و با آن مخالفت کرده اند
از تصميم به تعطيلی دفاتر نظارتی حکايت : ، درباره آنچه نگرانی از نظارت خوانده، نوشته استشما

  .نگرانی های عميقی دارد که نشان می دهد جريان اصالح طلب تحمل هيچ نظارتی را ندارد
به نوشته شما، مصلحت انديشی هايی که منجر به ناديده گرفتن صالحيت برخی نامزدها شده است 

جريان نگران را در جسارت های خالف قانون و خالف عرف و مصالح نظام تشويق نموده و در مجلس 
رح ها و لوايحی مطرح می شود يا حمايت ها و مخالفت هايی صورت می گيرد که فقط ششم ط

  .خواست دشمنان نظام بوده و مورد تائيد بيگانگان است
 جمعه نيز به بررسی مناقشه ای پرداخته که در پی دستور وزير کشور ايجاد شده و با استناد به ايران

جلوگيری از فعاليت دفاتر نظارتی شورای : شته استسخنان غالمحسين الهام سخنگوی قوه قضائيه نو
  .نگهبان تا آنجا پيش رفته است که حتی از محاکمه وزير کشور نيز سخن به ميان آمده است

در صورتی که اين دستور اجرا شود با : آقای الهام با غير قانونی دانستن دستور وزير کشور گفته بود
  .شکايت خصوصی يا عمومی قابل پيگرد است

شما مکلفيد از هر گونه فعاليت دفاتر : موسوی الری خطاب به استانداران سراسر کشور گفته بود
  .نظارتی در مراکز خود و ديگر نهادهای غير مسئول در انتخابات جلوگيری کنيد

 جمعه در صفحه اول خود سخنان وزير کشور در استان مرکزی را چاپ کرده و به نقل از وی همشهری
مقابل تخطی از قانون بايد با قدرت و اعتماد برخورد کرد تا مردم احساس کنند که در: نوشته است

  . مسئوالن نسبت به حضور آنها عالقمند هستند و شرايط حضور آنها را در انتخابات فراهم می کنند
 از دستگيری رئيس يک بيمارستان در رابطه با مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی تبعه هفته نامه شما

  .نادا، خبرداده اما هيچ اشاره ای به نام بيمارستان و رئيس آن نکرده استکا
  . به چاپ رسيده استاميد جوانفرصت ها را نسوزانيم عنوان ياداشتی است که در هفته نامه 

اگر : اين هفته نامه با اشاره به مقابله و نفی آمريکا به عنوان سياست رسمی کشور، نوشته است
  .قه يک تهديد است چگونه می توان آن را به فرصت تبديل کردحضور آمريکا در منط

، چون مقامات ما پيشنه وعظ و نصيحت دارند بخشی از انرژی خود را صرف اين امر اميد جوانبه نوشته 
 ٣۵٠می کنند که ثابت کنند آريل شارون و جرج بوش آدم های بدی هستند زيرای شارون ديواری 

يده است و بوش هيچ کاری برای مردم عراق انجام نمی دهد اما معلوم  متر کش۶کيلومتری به ارتفاع 
  .نمی شود که تهديد و فرصت کدام است

 اين پرسش را مطرح کرده که آيا از ماه ها پيش نمی دانستيم که صدام حسين ساقط خواهد اميد جوان
منافع سياسی و شد و آيا به جای شعارهای ايدئولوژيک نمی توانستيم از فردای پس از صدام به 

 اقتصادی خود بينديشيم؟
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  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان
  

دهيم تا هر لباسي را آه    نمي  گويد چرا ما به زن آزادي  آمريكا مي: آيت اهللا محمد امامي آاشاني
  خواهد بپوشد    مي

  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24جمعه  
هاي امروز نماز جمعه تهران به آنوانسيون رفع    در خطبهآيت اهللا محمد امامي آاشاني سخنان خود را

متأسفانه غرب، انسان را محور مسائل دانسته و انسان را در ماده : تبعيض از زنان اختصاص داد و گفت
  .ها است  اش اين حرف  است، نتيجه  خالصه آرده است و هنوز به تعريف درستي از ماده هم نرسيده

گويد چرا ما اين   آمريكا مي: ري آار ايران، ايلنا، خطيب نماز جمعه تهران افزودبه گزارش خبرنگار خبرگزا
  .خواهد بپوشد و اين آنوانسيون هم همين است  دهيم آه زن هر لباسي را آه مي   را نمي  آزادي

نظام زندگي، : وي با بيان اينكه نظام زندگي مثل نظام بدن انسان است نه مثل نظام يك اتومبيل، گفت
بدن انسان اعضايش هم در ظاهر و هم در باطن ارگانيك است و با هم . ظام ارگانيك است نه مكانيكن

  .داد و ستد دارند و خدا جامعه را نيز چنين آفريده است
اين : امامي آاشاني با تأآيد بر اينكه در صورتي آه خانواده را رها آنيم جامعه نخواهيم داشت، گفت

خواهند انجام دهند، نشانگر جامعه نيست، بلكه بايد خانواده و اصولي   آه دختر و پسر هر آار مي
  .داشته باشند

مرد بايد آار آند، پول در : وي با بيان اينكه نقش زن، نقش بچه آوردن و بچه تربيت آردن است، گفت
 بلكه مثل بياورد و وسايل زندگي را فراهم آند، چنين نيست آه زن به آارخانه بيايد و شبانه روز آار آند

  .گل بايد نشاط داشته باشد
در طبيعت . اين خالف ناموس خلقت است آه زن صبح تا شب مثل مرد آار آند: امامي آاشاني گفت

  .هاي زندگي بر عهده مرد است  خلقت، زن بايد طراوت خود را حفظ آند و تهيه هزينه
ين صورت است آه زن از جايگاه بااليي در ا: وي با بيان اينكه بايد زن و مرد را در اين آيينه ديد، گفت

نظام حقوقي زن بحث . برخوردار خواهد بود و هيچ گاه نخواهد گفت آه تبعيض عليه وي وجود دارد
  .جدايي، از عاطفه و عطوفت وي است

شود و تمام   با اين آنوانسيون، به نام عدالت، ظلم به عدالت، انسانيت ، زن و مرد مي: وي گفت
داند و انسانيت و   ارزشي است آه اسالم را هيچ مي  اساس و بي  شود و چيز بي  ه ميامتيازات برداشت

  .دهد  خانواده را بر باد مي
: اي در آمريكا، گفت  هاي خود در اين مورد از سوي آميته  خطيب نماز جمعه تهران با استناد به شنيده

توان فالن آار خالف را بكند،   رد و زن مياي در آمريكا پيام داده آه در هر آشور چه آار بايد آ  آميته
  .تواند آارمند باشد و از مزاياي آارمندي برخوردار باشد  مي

هاي اسالم مطرح شود،   زند و اگر حرف  اين دنياي خل و ديوانه به اسالم حرف مي: امامي آاشاني گفت
  .الم اين استاند و اس  فهمد آه آنها نفهميده  هاست و مي  فهمد آه باالترين حرف  مي

گويند دختر و پسر بايد مخلوط   مي: ، گفت"عدالت اين است آه هر چيزي به جاي خود"وي با بيان اينكه 
. گويد ما با عدالت طرف هستيم  آنند، مي  شوند و در مقابل پاسخ آنها آه افت تحصيلي را بيان مي

  .انواده منتقل آندعدالت اين است آه زن جايگاه خود را داشته باشد و عطوفت را به خ
امامي آاشاني با تأآيد بر اينكه آن چيزي آه از نظر معنوي و انساني وجود دارد، عدل و فضل خداست، 

  .زندگي داراي چنين چيزي است: گفت
ها به شرط پذيرفتن شوراي نگهبان، مجلس و دولت، ايرادي به اين   وي با اشاره به اينكه بعضي

 گفته شده است آه حق 2 همين آنوانسيون، در بند 28 در ماده :آنوانسيون نخواهند گرفت، گفت
اي   هايي آه با هدف و منظور اين آنوانسيون سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد، پس چطور عده  شرط

  .پذيرد  انتظار دارند آه ما مشروط وارد اين آنوانسيون شويم در صورتي آه حق شرط را نمي
ه در آن هستند، مسلمانند و مجلس هم نوشته است آه جمهوري مجلس ما و افرادي آ: وي گفت

اسالمي مفاد اين آنوانسيون مذآور را در مواردي آه با شرع مقدس اسالم مغايرت نداشته باشد، 
  .داند  پذيرد و قابل اجرا مي  مي

طور دانم آه چ  خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينكه دولت هم موافق اين مطلب نبوده است و نمي
شد، فضاي جامعه پر   ها مطرح نمي  شد، اين بحث  اگر دقت بيشتري مي: شده آاري نكرده است، گفت

يابند و اين مطلب چيزي بر خالف نظام حاآميت و اسالم   شود و راديوهاي خارجي غذا مي  از حرف مي
  .است

  .رود  آند با زور آارها پيش مي  ما توقعي از آمريكا نداريم چون عادت به زورگويي دارد و فكر مي: وي گفت
   ما به آمريكا گفتيم با سياست: امامي آاشاني با اشاره به وقايع عراق و اوضاع ايران به آمريكا گفت

  .دانند چه آار آنند  ديگري اين ديكتاتور را بيرون آنيد، گوش ندادند و االن در گل مانده و نمي
  .رايت در اداره آشور داشته باشيمخواهد و بايد د  سياستمداري عقل مي: وي گفت

  .امامي آاشاني صهيونيست را غده چرآيني دانست
هاي اول نماز جمعه با تبريك روز زن، به بحث در خصوص آنوانسيون رفع تبعيض از   وي همچنين در خطبه
  .اين روزها مسأله تساوي زن و مرد مطرح شده است: زنان پرداخت و گفت

هاي ديگر اين است آه اسالم بر مبناي وحي و وحي هم بر   با مكتبتفاوت مكتب اسالم : وي گفت
  .مبناي نظام خلقت و فطرت انسان، قانون آورده و زندگي او را تنظيم آرده است
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در غرب محوريت عقل و انسان و اومانيسم وجود . ترس استكبار از اسالم است: امامي آاشاني افزود
  .دارد و اين مشرب فلسفي غرب است

در غرب يك سري حرفهايي آه تنها امانيستي نيست و :  خاتمه با توصيه افراد به تقوي گفتوي در
  پايان پيام. خواهد با اسالم مبارزه آنند  اند و مي  بيشتر سياسي است، آورده

  
  »اسالم، بهانه فرهنگ مرد ساالر«: رد اليحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان

  2003 اوت  15 -1382 مرداد 24جمعه  ): راديو فردا(ليلي صدر 
سازمان عفو بين الملل تصميم شوراي نگهبان در رد اليحه پيوستن جمهوري اسالمي به کنوانسيون 

  . بين المللي منع تمام اشکال تبعيض عليه زنان را به باد حمله گرفت
ارگاني غير انتخابي است و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي که خود ): راديو فردا(بيژن فرهودي 

آن را چهره هاي به اصطالح محافظه کارتشکيل مي دهند، روز سه شنبه مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي در مورد پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي منع تمام اشمال تبعيض عليه زنان را با اين 

در لندن سازمان عفو بين الملل با صدور . استدالل که مفاد آن با شرع اسالم مغايرت دارد، رد کرد
اعالميه اي ياد آور شد که کنوانسيون زنان در بر گيرنده معيارهاي مندرج در عهدنامه هاي بين المللي 
حقوق بشر، از جمله ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني است که ايران خود از امضا کنندگان 

 اين رو تصميم شوراي نگهبان تعهد ايران به رعايت موازين از: عفو بين الملل مي افزايد. آن مي باشد
بين المللي حقوق بشر را متزلزل مي سازد و خواستهاي تمام زنان ايراني را براي احراز مقام و منزلت 

شايسته خود در جامعه، که با رعايت معيارهاي بين المللي مربوط به حقوق زنان اندازه گيري مي 
  .شود، ناديده مي گيرد

ولت محمد خاتمي اميدوار بود که تصويب اين اليحه، از دامنه انتقادات بين المللي از کارنامه جمهوري د
کنوانسيون بين المللي منع تمام اشکال تبعيض نسبت به زنان در . اسالمي در مورد حقوق زنان بکاهد

حه اي را  به تصويب سازمان ملل متحد رسيد و مجلس شوراي اسالمي ماه گذشته الي1979سال 
اما همين اصالحات محدود نيز . تصويب کرد که حداقل بخشي از مفاد کنوانسيون را مورد تاييد قرار داد

موجي از مخالفت در ميان تندروهاي هيئت حاکمه بر انگيخت و اين انتقاد را از دولت به همراه داشت که 
وايح مجلس در ايران پس از انقالب رئيس جمهوري قرائت اکيد از شرع اسالم را که پايه و اساس تمام ل

  .بوده، نقض کرده است
در اين ميان بسياري از حقوقدانان ايراني، چه در داخل و چه در خارج از ايران معتقدند که نپيوستن به 

خانم شيرين عبادي، نخستين قاضي . کنوانسيون رفع تبعيض از زنان به نام اسالم، تنها يک بهانه است
فرهنگ مردساالر حاکم بر جامعه است که قرائت خود را وارد قوانين کرده و : مي گويدزن در تاريخ ايران 

  .و در حقيقت اسالم بهانه آنان است. در برابر تساوي حقوق زن و مرد ايستادگي مي کند، نه اسالم
اد در واشنگتن، خانم مهناز افخمي که در رژيم پيشين وزير مشاور در امور زنان بود و اينک رياست بني

  :مطالعات ايران را بر عهده دارد، در اين زمينه با خانم عبادي هم عقيده است و مي گويد
من تصور مي کنم منافاتي بين قوانين و ضوابط ): وزير مشاور در امور زنان در رژيم پيشين(مهناز افخمي 

 اسالمي به تعداد قابل توجهي، اکثريت ممالک. مذهبي و ملحق شدن به اين کنوانسيون وجود ندارد
اين کنوانسيون پيوسته اند از جمله مصر، اردن، لبنان، ترکيه، و تعداد قابل توجهي از ممالک ديگر 

اسالمي و هدف اين کنوانسيون اين است که يک نوع مدل يا الگو يا ايده آلي براي اين که جوامع بتوانند 
در . د و ممالک به آن طرف پيش بروندمساوات و عدالت را در بين افراد خودشان برقرار کنند ارائه بده

نتيجه اگر اعتقاد به مساوات بين انسانها باشد و اگر اعتقاد به پيشرفت و توسعه باشد، هيچ نوع 
مسئله اي که در جمهوري اسالمي . مغايرتي بين ارزشهاي اسالمي و مواد اين کنوانسيون وجود ندارد

الفت هست و سياست حکومت در حقيقت بر هست، اين است که با اصل مساوات بين انسانها مخ
  .اساس عدم تساوي بين زن و مرد منظور شده است

خانم افخمي چشم انداز تصويب اين قانون را در مجمع تشخيس مصلحت نظام چندان روشن : ف.ب
حتي اگر مجمع تشخيص مصلحت اين قانون را تصويب کند، آن را به نحوي : نمي بيند، ولي مي گويد

 داد که بر زيربناي حکومت که در آن اصل مساوات بين زن و مرد معنايي ندارد، لطمه اي انجام خواهد
  پايان پيام .وارد نشود

  
الحاق به آنوانسيون منع شكنجه، منع قانوني و شرعي  :رئيس آميسيون قضايي و حقوقي مجلس

  ندارد  
  2003  اوت 15 -1382  مرداد24جمعه  

س معتقد است آه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به رئيس آميسيون قضايي و حقوقي مجل
  .آنوانسيون منع شكنجه تحقير آننده و غير انساني، منع شرعي و قانوني ندارد
 اين 5 ماده 3در بند : سيد ناصر قوامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت

  .نين جزايي آشورها از اين قانون مستثني هستندآنوانسيون صريحًا تأآيد شده است آه قوا
 آشور عضو اين آنوانسيون هستند، الحاق به اين 120با اين وضعيت و با توجه به اينكه : وي افزود

  .تواند براي ما مشكلي در بر داشته باشد  آنوانسيون، نمي
ا اين حال چين عضو اين اما ب: قوامي با بيان اين آه آشور چين همانند ايران حكم اعدام دارد، گفت

  .براي اينكه آنوانسيون منع شكنجه تحقير آننده، با اين قوانين جزايي آاري ندارد. آنوانسيون است
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رئيس آميسيون قضايي و حقوقي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با رد اليحه الحاق 
آنوانسيون نيز قوانين مدني و جزايي در اين : ايران به آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان گفت

  .اند  مستثني شناخته شده
به طور مثال : قوامي با بيان اينكه اين آنوانسيون نيز هيچ مشكلي با احكام اسالمي ندارد، گفت

آنوانسيون مذآور آاري به اين آه ارث زن نصف ارث مرد باشد، ندارد، چون اين مسئله جزء احكام مدني 
  .شود  آشور محسوب مي

وي در پايان ابراز اميدواري آرد شوراي نگهبان در مراحل بعدي با دقت بيشتري اين دو مصوبه را تأييد 
 پايان پيام. آند

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25 شنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
 بعد  خواندند، زيرا چند سال  را مي  حرفش  همه  بود آه ش سعادت  اوج  روزها، روزهاي ، آن  تكريتي بيچاره

  ، رييس  محمد عارف  عبدالرحمن او دعوت.  رسيد  قتل  به  جهاز هنين هاي  تروريست  دست  به در آويت
   حل  براي  از ايران  تجديد آرد و قرار شد هياتي  عراق  سفر به  را براي  ايران ، از شاه  برآنار شده جمهوري

   عراق  به  در سرحدات  و ناامني  مرزي ، مناطق)  العرب شط( اروندرود   دو آشور ، از جمله  مشكالت همه
   معاون  دآتر خلعتبري  رياست ، به  ايراني  از مقامات  نفري  بيست  هياتي  بهمن در هفتم. آند عزيمت

 دو   مشكالت  دهند و براي  را ادامه ه گذشت  بغداد شدند تا مذاآرات ، عازم  امور خارجه  وزارت سياسي
 از   جمهور و بسياري  بودند و با رييس  روز در عراق  بيست  هيات  اين اعضاي.  برسند حلي  راه آشور به
 احمد  دولت.  شود  ايران  از بغداد راهي  آردند و قرار شد بار ديگر هياتي  و مذاآره  مالقات  عراقي مقامات
  ها و تمهيدات  بودند و وعده  خودمختاري آردها خواهان.  بود  گرفته  آم ردها را دست آ  البكر قدرت حسن
، از   طالباني جالل.  آرد آردها را در تنگنا قرار دهد  سعي  عراق دولت. آرد  نمي  را راضي  آنان  بعثي دولت

 طرفدار   آردهاي  به يافت  ، ماموريت  قرار داشت  بعثي  دولت  مورد تاييد و تقويت  آرد آه سرآردگان
   دادند تا مراسم  ترتيبي  البكر و صدام  روزها احمد حسن در همان.  ور شود  حمله  بارزاني مالمصطفي

   مراسم بودند به  شده  آشته  اردن  به  اسراييل  هوايي  حمله  هنگام  آه  سرباز عراقي  شش  جنازه تشييع
  ها ريختند و تشييع  خيابان  نفر به ، هزاران  دستور دولت به.  شود  بدل  انگيزي  هيجان  و حماسي ميهني
 هزار سرباز   ، در حدود بيست  سال ، در آن عراق.  برگزار شد  خاصي  و جالل  سرباز با ابهت  شش جنازه

  شييع ت با وجود آن.بودند  مستقر شده  ، در آشور اردن  عراق  اردن  موافقتنامه  طبق  آه  داشت در اردن
 بود   آرده  عادت  آه  ارتش  خود را به  نظر بدبينانه ، صدام  ارتش  بر تجليل  مبني هاي  و ستاره  باشكوه جنازه

 بايد از هر نظر   و معتقد بود ارتش  آرده  بزند، حفظ  تكيه  سياسي  آودتا آند و بر مسندهاي هر از چند گاه
  . شود  و حزبي ايدئولوژيكي
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