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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

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

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

   شرآت خارجي عليرغم تحريمهاي آمريكا در ايران فعاليت دارند 90بيش از 
  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه  

عليرغم تحريمهاي آمريكا ، :  اعالم آرد روزنامه انگليسي فاينشنال تايمز در گزارشي-خبرگزاري فارس
  .اند  شرآت خارجي در ايران فعاليت دارند يا براي فعاليت در ايران ابراز تمايل آرده90بيش از 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فايننشال تايمز، اسپنسر ابراهام وزير انرژي آمريكا به هلند و 
  . آشورها حق مشارآت در پروژه نفتي آزادگان را ندارندايتاليا هشدار داد آه شرآتهاي نفتي اين 

وزير انرژي آمريكا طي سفر آوتاهي به اروپا اين هشدار را به اين دو آشور داد آه اين هشدار حاآي از 
  . تالشهاي جديد آمريكا براي فشار بر ايران در موضوع انرژي هسته اي است

بي براي تضمين عدم مشارآت شرآتهاي نفتي اين دو ابراهام از اين آشورها خواست تا تعهد نامه آت
  . آشور در حوزه نفتي آزادگان ارائه آنند

ژاپن نيز در مورد انصراف از قرارداد نفتي آزادگان با ما همكاري آرده است و گفتگوهاي : وي تصريح آرد
  . رود دو طرفه مطابق ميل ما پيش مي

ما به شما :  ايتاليا در پاسخ به هشدار وزير انرژي آمريكا گفتبنابر اين گزارش، آنتونيو مارزانو وزير صنايع
آنند و شرآت نفتي اني ايتاليا نيز  دهيم آه شرآتهاي نفتي ما در اين قرارداد همكاري نمي اطمينان مي

  . آه در ايران منافعي دارد، تعهد نامه آتبي براي عدم مشارآت امضا خواهد آرد
ر مورد انصراف شرآت نفتي رويال داچ شل از اين قرارداد هيچ اين در حالي است آه دولت هلند د

  . تعهدي نداده است
 ميليون دالري براي توسعه دو حوزه نفتي در ايران امضا 800 يك قرارداد 1999شرآت نفتي شل در سال

  .  آغاز شد2001هاي نفتي در اواخر  برداري از يكي از اين حوزه آرد آه بهره
تايمز، شل به همراه شرآت توتال فرانسه و شرآت بريتيش پتروليم عالقه خود را بنابر گزارش فاينشنال 

  . براي سرمايه گذاري در حوزه نفتي ديگري در جنوب غربي ايران ابراز آردند
آمريكا همچنين در پي آسب تضمين نامه از سوي فرانسه براي عدم همكاري شرآت توتال در 

  . هاي نفتي و گازي ايران است پروژه
 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

هاي استان خراسان و عدم تصويب طرح تقسيم خراسان به  ها نفر در ناآرامي کشته و زخمي شدن ده
  پنج استان توسط مجلس

  2003  اوت 17 -1382  مرداد26يكشنبه  ): راديوفردا(نازي عظيما 
المي، شور دوم طرح تقسيم خراسان به تصويب در جلسه علني پيش از ظهر امروز مجلس شوراي اس

  . پيشنهاد اين طرح از آغاز سبب بروز ناآرامي هايي در شهرهاي خراسان شده است. نرسيد
طي نطق پيش از دستور جلسه امروز، سعداهللا روستا، نماينده مردم ): روزنامه نگار، تهران(آرش قويدل 

وي در نطق خود . فات سياسي ميان نمايندگان شدسروستان در مجلس، خواستار پايان دادن به اختال
امروز مردم از بي توجهي و بي تفاوتي دستگاه هاي اجرايي و شعار دادن مسئوالن : اظهار داشت

  .خسته شده اند و حال وقت آن رسيده که به شعارهاي خود عمل کنيم
باعث تاسف : شريح کردروستا با بيان اينکه فاصله طبقاتي و ثروت اندوزي در کشور شدت گرفته، ت

. است که مردم ايران با ثروت هاي عظيم خدادادي بايد با فقر، گراني و بيکاري دست به گريبان باشند
ما بايد سرمايه هاي مردمي خود را با : وي به مردم با عنوان سرمايه معنوي کشور اشاره کرد و افزود

  . ن از دست ندهيممندي حفظ کرده و فرصت ها را بيش از اي باال بردن رضايت
در اين جلسه ابتدا طرح تقسيم استان خراسان به پنج استان مرکزي، شمالي، جنوبي، غربي و 

پس از آن، اليحه دولت که پيشنهاد . شرقي، به دليل مخالفت اکثريت نمايندگان به تصويب نرسيد
ر کار مجلس تقسيم استان خراسان به سه قسمت شمالي، مرکزي و جنوبي را داده است، در دستو

  . قرار گرفت که بررسي آن به جلسه بعدي موکول شد
از سوي ديگر مردم استان خراسان، به ويژه ساکنان شهرستان هاي کوچک، در اعتراض به بودجه بندي 

اين ناآرامي ها که بيش از همه در شهرستان هاي . شهرهاي اين استان دست به شورش زده اند
  . ها کشته و زخمي بر جاي گذاشته استسبزوار و سميرم شدت گرفته، ده 
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ناظران معتقدند که پهناوري استان خراسان موجب شده است تا تخصيص امکانات به همه نقاط اين 
  .استان به صورت يکسان انجام نشود

  
  ها در سميرم  تشديد ناآرامي

  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه  
اي پيدا آرد و منجر به  ميرم از بعدازظهر روز جمعه ابعاد تازهگزارش داد، ناآرامي در س» بازتاب«خبرنگار 

  .درگيري مسلحانه در اين شهر شد
آنندگان اقدام به حمله و تخريب فرمانداري  اي از تجمع در اين گزارش آمده است، در بعدازظهر جمعه عده

آنندگان با استفاده  برخي از تجمعو آتش زدن خودروهاي عمومي آردند آه با دخالت مأمورين انتظامي، 
  .از سالح گرم با مأموران درگير شدند آه در نتيجه آن سه نفر از مأمورين نيروي انتظامي آشته شدند

 نفر از مردم سميرم در اعتراض به الحاق 2000افزايد، صبح روز شنبه حدود  مي» بازتاب«خبرنگار 
فرمانداري حرآت آردند آه در روستاي وردشت به شهرستان دهاقان در سطح شهر تجمع و به طرف 

 اين حرآت به راهپيمايي تبديل و عمال شهر را به تعطيلي آشاند و تعدادي الستيك 10حوالي ساعت 
  .در نقاط مختلف شهر به آتش آشيده شد

آنندگان به حدود سه هزار نفر رسيد آه شعارهايي نيز عليه مسؤوالن  در حوالي ظهر تعداد تجمع
آنندگان، مردم وي را محاصره و با   با حضور فرماندار در ميان تجمع30/15عتدر سا. شود سرداده مي

پراني مجروح  مأموران محافظ وي درگير شدند آه در نتيجه تعدادي از مأمورين بر اثر تيراندازي و سنگ
خورد  در بعدازظهر شنبه در نقاط مختلف شهر درگيري بين معترضين و مأموران به چشم مي. شدند

  . دولتي و ساختمان فرمانداري و دآل صداوسيما مورد حمله و تخريب قرار گرفتخودروهاي
  .ها ادامه داشت در اوايل شب با درخواست امام جمعه سميرم، دستگيرشدگان آزاد شدند اما ناآرامي

ها فروآش آرد و تا ظهر امروز شرايط شهر به حال عادي  در ساعات اوليه بامداد به تدريج ناآرامي
  . استبازگشته

هاي روز جمعه و شنبه سميرم، مجموعا سه نفر از نيروي انتظامي و دو  بنا بر آخرين اخبار در ناآرامي
 .اند نفر نيز مجروح گرديده90 و  نفر از معترضين آشته شده

  
  کشته شدن شش تن در ناآرامي هاي شهر سميرم

  2003  اوت 17 -1382  مرداد26يكشنبه  : گلناز اسفندياري
 ناآرامي هاي روز شنبه در شهر سميرم در استان اصفهان، شش تن کشته و چندين تن در جريان

علت اين ناآرامي، خبرگزاري هاي بين المللي نوشتند که در جريان ناآرامي ها در شهر . زخمي شدند
علت اين ناآرامي، . سميرم، چهار تن از تظاهر کنندگان و دو تن از پليس هاي ضد شورش کشته شدند

بنا . ض شماري از مردم شهر به طرح الحاق دهستان وردشت سميرم به دهاقان اعالم شده استاعترا
به همين گزارش ها، در جريان نا آرامي هاي روز شنبه در سميرم، شماري از تظاهر کنندگان و ماموران 

زل شماري از مردم شهر الستيک آتش زده بودند و شيشه برخي از مغازه ها، منا. پليس زخمي شدند
خبرگزاري رويتر نوشت که برخي از ساختمان هاي دولتي نيز مورد حمله قرار . و اتومبيل ها را خرد کردند

راديو دولتي ايران اعالم کرد که هم اکنون آرامش . تعدادي از اغتشاش گران هم دستگير شدند. گرفت
رار است طرح الحاق در خيابان هاي شهر سميرم در استان اصفهان برقرار شده و وزارت کشور هم ق

در سال هاي گذشته، طرح هاي مشابه در مناطق ديگر ايران . سميرم به دهاقان مورد بازنگري قرار دهد
  .باعث بروز درگيري هاي خونين شده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

مي را جمهوري اسالمي اورانيوم غني شده يافته شده توسط بازرسان آژانس بين المللي انرژي ات
  هاي خريداري شده از خارج اعالم کرد ناشي از آلودگي دستگاه

  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه  ): راديو فردا(اردوان نيکنام 
آن مقدار اورانيوم غني شده اي که بازرسان سازمان ملل در تاسيسات : مقامات دولت ايران مي گويند

اما منابع ديپلماتيک به . ه است نه اقدام به توليد اين عنصراتمي ايران يافته اند، ناشي از آلودگي بود
خبرگزاري رويتر گفته اند که آنها از سازمان ملل مي خواهند تا در مورد توجيهات ايران در ارتباط با وجود 

  : توضيحات بيشتر از فريبا مودت. اورانيوم غني شده در تاسيسات اتميش تحقيق کند
منابع ديپلماتيک غربي، ضمن اظهار نگراني نسبت به وجود اورانيوم غني شده ): راديو فردا(فريبا مودت 

در نمونه هاي برداشت شده از تاسيسات اتمي ايران، گفته اند که توجيهات ايران را نمي پذيرند و 
. فشارهاي بين المللي بر ايران، براي همکاري بيشتر با آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد ادامه يابد

ته بنا به گزارش رويتر، احتمال آلودگي هاي شيميايي در دستگاههاي هسته اي ايران را نمي توان الب
به کلي رد کرد، اما اين ظن همچنان وجود دارد که ايران احتماال در جريان غني سازي عنصر اورانيوم 

  .است که مي تواند در ايجاد تسليحات اتمي مورد استفاده قرار گيرد
 ژوئيه در مورد وجود ذرات اورانيوم غني شده در 18 گزارش خبرگزاري رويتر را که در روز ايران در ابتدا

اما منابع ديپلماتيک به طور خصوصي گفته اند . دستگاه هاي هسته اي ايران منتشر شد، تکذيب کرد
ري کرده که ايران اخيرا به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است که دستگاه هايي که از خارج خريدا
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يک . بوده است، به عنصر اورانيوم غني شده آلوده بوده که بازرسان آژانس در تاسيسات نطنز يافته اند
ديپلمات غربي که نخواسته است نامش فاش شود، گفته است که هنوز ترديدهاي بسياري در مورد 

تهران مصر است که . دادعاي ايران، دائر بر اهداف مسالمت آميز برنامه هاي اتمي اين کشور وجود دار
  .هدف برنامه هاي هسته اي اين کشور توليد برق است

در يکي از اين . ايران در حال حاضر در حال تاسيس دو مرکز غني سازي اورانيوم در نطنز است
اين .  هزار دستگاه غني سازي اين عنصر تعبيه خواهد شد50تاسيسات حدود يک هزار، و در ديگري 

منابع . زي اورانيوم قابل شکافت از اورانيوم غير قابل شکافت به کار مي روددستگاهها براي جداسا
تصور مي کنند ايران بدون اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي، دستگاه هاي : ديپلماتيک مي گويند

مذکور را به کار انداخته و آزمايش کرده است و اين تخطي از مقررات آژانس بايد به شوراي امنيت 
ايران اما هرگونه آزمايش با سيستم غني سازي اورانيوم را تکذيب کرده است، .  ملل ابالغ گرددسازمان

 آژانس در ماه آينده، اعضاء بايد با صدور يک 35در گردهمايي اعضاي : اما ديپلماتهاي غربي مي گويند
امه هاي قطعنامه شديد الحن، خودداري ايران را در مطلع ساختن آژانس از کليه جنبه هاي برن

  .اش، مورد انتقاد قرار دهند اتمي
اما بنا به گفته همين منابع، بسيار غير محتمل است که هيئت مديره آژانس، ايران را به عدم رعايت 

به اعتقاد بسياري از ديپلماتهاي غربي، نظر افراط گرايانه آمريکا . موافقتنامه حفاظتي آژانس متهم کند
مي را به برخورداري از برنامه هاي گسترده و مخفي توليد سالحهاي در مورد ايران، که جمهوري اسال

اتمي متهم مي کند، از حاميان چنداني برخوردار نيست و کشورهاي اروپايي علي رغم نظرات تندشان 
نسبت به ايران، بيشتر ترجيح مي دهند اين کشور را براي همکاري با آژانس بين المللي تحت فشار 

  .قرار دهند
  

  تغيير برخورد ايران با اعضای القاعدهاحتمال 
  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26  يكشنبه  - بي بي سي -جمشيد برزگر 

 مرداد، در جمع روسای هيئت های 25حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، روز شنبه، 
روريستی در نمايندگی جمهوری اسالمی ايران در خارج از کشور گفت افراد القاعده، برای عمليات ت

داخل خاک ايران، فعاليت گسترده ای را ساماندهی کرده بودند که با اقدامات دستگاه های امنيتی و 
  .اطالعاتی، طرح های آنان کشف و خنثی شده است

اين نخستين بار است که يک مقام بلند پايه در جمهوری اسالمی سخن از آن می گويد که سازمان 
  .روريستی در اين کشور را داشته استالقاعده قصد انجام عملياتی ت

آقای روحانی، توضيح بيشتری درباره اين عمليات و يا افرادی که به اين اتهام بازداشت شده اند نداده، 
اما در عين حال از کشورهای غربی به دليل آنکه حاضر نشده اند به جمهوری اسالمی ايران از لحاظ 

  .، انتقاد کرده استتجهيزات فنی مورد نياز کمترين کمکی کنند
طرح اين ادعا که سازمان القاعده در پی انجام عمليات تروريستی در خاک ايران بوده است، در حالی 

صورت می گيرد که در ماه های اخير برخی عمليات تروريستی در کشورهايی نظير عربستان سعودی، 
 اين شبکه تبعه آن محسوب می که شماری از اعضای بلندپايه القاعده از جمله اسامه بن الدن، رهبر

  .شدند، به القاعده نسبت داده شده است
تقريبا از همان هنگام که آمريکا به رژيم طالبان و گروه القاعده در افغانستان حمله کرد، اين اتهام به 

صورت متناوب متوجه جمهوری اسالمی ايران شده که برخی از اعضای ارشد القاعده را در خاک خود 
  .استپناه داده 

جمهوری اسالمی همواره چنين اتهامی را رد کرده است، اما سرانجام تابستان سال گذشته، پس از 
باال گرفتن گزارش ها در اين زمينه، مقامات ايرانی اعالم کردند که شماری از افراد مظنون به عضويت در 

  .اندالقاعده را که به صورت غيرقانونی وارد خاک ايران شده اند، بازداشت کرده 
  .با اين حال، دولت ايران، تا کنون هيچ توضيحی درباره تعداد و هويت دستگيرشدگان ارايه نکرده است

هفته گذشته، آمريکا بار ديگر خواهان آن شد که جمهوری اسالمی ايران به اين کشور اجازه دهد تا از 
، رييس جمهوری، چنين اعضای ارشد بازداشت شده القاعده در ايران بازجويی کند؛ اما محمد خاتمی

درخواستی را به صراحت رد کرد و گفت از بين بازداشت شدگان، کسانی که بايد اخراج شوند، اخراج و 
  .ديگران در خاک ايران محاکمه خواهند شد

مقامات جمهوری اسالمی، تاکنون عنوان کرده اند که به داليل امنيتی قادر به معرفی افراد بازداشت 
" ر حالی است که گزارش های تاييد نشده، خبر از آن می دهند که افرادی نظيرشده نيستند، اين د

دو تن از مقامات ارشد " سليمان ابوغيث"و " سيف العدل"، پسر اسامه بن الدن، و "سعد بن الدن
  .القاعده، در ايران به سر می برند

ه پاسداران انقالب در همين حال، برخی رسانه ها نيز از احتمال همکاری بين بخش هايی از سپا
اسالمی و شبکه القاعده خبر داده اند، اما جمهوری اسالمی ايران اين اتهام را نيز بشدت تکذيب و بر 
اين موضع خود اصرار کرده است که به عنوان کشوری که خود قربانی تروريسم بوده، هرگز هيچ گونه 

  .همکاری با القاعده نداشته است
 اظهارات اخير دبير شورای عالی امنيت ملی، تالشی است برای کاستن به اين ترتيب، به نظر می رسد

از فشارهايی که به جمهوری اسالمی برای معرفی و يا تحويل اعضای بازداشت شده القاعده وارد می 
  .شود
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دادن اين هشدار که ايران می تواند به هدفی برای عمليات تروريستی شبکه القاعده بدل شود، در واقع 
دليلی بر وجود دشمنی ميان القاعده و ايران از يک سو و پنهان نگاه داشته شدن هويت می تواند 

  .بازداشت شدگان از سوی ديگر محسوب شود
هر چند آقای روحانی در عين حال خبر از آن داده که جمهوری اسالمی تاکنون، عالوه بر دستگيری و 

  .نان را نيز به برخی کشورها تحويل داده استاخراج تعداد بسيار زيادی از اعضای القاعده، شماری از آ
اما وی در اين زمينه حاضر نشده است اطالعات بيشتری را فاش کند و بگويد که ايران چه کسانی را به 

 چه کشورهايی تحويل داده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  هشدار برمر
  2003 اوت  17 -1382داد  مر26يكشنبه    -بي بي سي 

پل برمر، عاليرتبه ترين مقام غير نظامی آمريکايی در عراق که مسئول اداره اين کشور است، گفته 
  .است که ادامه اقدامات خرابکارانه در عراق، باعث تاخير در احيای اقتصاد عراق خواهد شد

 عراق که گفته اند شش عراقی اظهارات آقای برمر همزمان است با گزارش منابع نظامی آمريکايی در
در بغداد در بازداشت بسر می برده اند در اثر يک حمله خمپاره ای کشته شده " ابو غريب"که در زندان 

  .اند
  روزانه هفت ميليون دالر درآمد از دست رفته است : پل برمر

  .دبر اساس گزارش همين منابع دست کم شصت نفر ديگر نيز در اثر اين حمله زخمی شده ان
  .رخ داده است)  اوت16(گفته شده که اين حمله در اواخر روز شنبه 

زندان ابوغريب بزرگترين زندان در خاورميانه است و در زمان رژيم صدام حسين از آن به عنوان زندان 
  .مخالفين سياسی استفاده می شد

 حاميان صدام حسين،  زندانی در اين زندان به اتهام دزدی و ظن همکاری با500در حال حاضر دست کم 
  .در بازداشت بسر می برند

  .زندانيان در داخل چادر نگه داری می شوند چرا که ساختمان زندان در حال بازسازی است
  کشته شدن سرباز دانمارکی

پيشتر گزارش شد که يک سرباز دانمارکی عضو نيروهای بين المللی به رهبری آمريکا در عراق کشته 
  .شده است
 اوت، در نزديکی شهر بصره، واقع 17نمارکی درتبادل آتش با افراد مسلح در شب يکشنبه، اين سرباز دا

  .در جنوب عراق، هدف گلوله قرار گرفت و جان داد
تيراندازی زمانی آغاز شد که يک کاميون، که به گفته سخنگوی نيروهای بريتانيايی در بصره حامل سيم 

  .ارکی متوقف شدهای مسی غارت شده بود، توسط نيروهای دانم
  .سپس سرنشينان عراقی کاميون به سوی سربازان دانمارکی تيراندازی کردند

اين نخستين باری است که يکی از اعضای واحد چهار صد نفره اعزامی ارتش دانمارک به عراق کشته 
  .می شود

  .واحد دانمارکی در ماه ژوئيه به عراق اعزام شد
 اوت، هنگام خروج از يک رستوران در 16نيز در اواخر روز شنبه، در حادثه ديگری، دو سرباز آمريکايی 

  .بغداد هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و زخمی شدند
  .منابع آمريکايی وضع جسمانی اين دو نفر را با ثبات گزارش کرده اند

  انفجار خط لوله
بندر جيحان در همزمان، گزارش شده است که خسارات وارد شده به خط لوله انتقال نفت عراق به 

  .ترکيه به مراتب جدی تر از آن است که قبال تصور می شد
صدور نفت از اين خط لوله قديمی و فرسوده برای اولين بار پس از سقوط رژيم سابق عراق در روز 

 اوت، از سر گرفته شده بود اما انفجار ناشی از بمب گذاری در آن مجددا انتقال نفت خام 13چهارشنبه، 
  . مسير متوقف کردرا از اين

قبال گفته شده بود که تعمير خط لوله ظرف چند روز امکانپذير است اما اينک گزارش شده که تعمير و از 
  .سر گيری صدور نفت از اين خط لوله احتماال تا يک ماه به طول خواهد انجاميد

 توقف صادرات نفت پل برمر، سرپرست تشکيالت تحت نظارت آمريکا برای اداره امور عراق گفته است که
  .از طريق ترکيه به منزله از دست رفتن روزانه هفت ميليون دالر درآمد برای مردم عراق است
  .وی گفته است که اين مبلغ می بايست به امر بازسازی پس از جنگ در عراق اختصاص يابد

  .براساس برخی گزارش ها، هنوز هم بخشی از اين خط لوله در آتش می سوزد
ارش شده است که شکستگی لوله کشی اصلی آب بغداد باعث قطع آب در نقاط شمالی همچنين، گز

  .شهر شده است
ماموران به بررسی اين گزارش اهالی محلی پرداخته اند که گفته بودند انفجاری در محل شکستگی 

 روی داده بود
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   کيلومتري بغداد65انفجار چهار مين و انهدام يك خودرو آمريكايي در در
  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه  ): راديو فردا(هارمست مينا ب

درحالي که يک منطقه فقيرنشين حومه بغداد که ساکنان آن را شيعيان تشکيل مي دهند بار 
ديگرنسبت به ورود نيروهاي آمريکا به منطقه خود هشدارداده اند، نيروهاي آمريکا روزشنبه درشمال 

  . تندبغداد مورد حمله جديدي قرارگرف
به گفته شاهدان عيني، يک خودرو ارتشي آمريکا که درحال گشت زني ): راديو فردا(مهديه جاويد

  . کيلومتري شمال شرقي بغداد بود، براثر برخورد با مين منهدم شد65درنزديکي شهر بعقوبه در
وزشنبه  مين منفجرشد، روستاي آبارا در نخستين ساعت هاي ر4به دنبال اين حمله که درجريان آن 

هنوز گزارشي ازتلفات احتمالي اين حادثه نرسيده وارتش آمريکا نيزحادثه را مورد تاييد . بسته شد
  .قرارنداده است

بعقوبه که ساکنان آن را هردو گروه شيعيان وسني ها تشکيل مي دهند، درماه هاي اخير صحنه 
است که مرتبط با صدام حسين برخورد ميان نيروهاي آمريکا وشورشياني بوده است که عقيده براين 

  .ديکتاتوربرکنارشده عراق هستند
 2درمنطقه صدرشهر درحومه شمال شرقي بغداد که منطقه اي فقيرنشين است وساکنان آن را حدود 

ميليون شيعه تشکيل مي دهند، بسياري ازاهالي هشدارداده اند اگرنيروهاي آمريکا گشت زني هاي 
  .قيام خواهند کردخود را دراين منطقه ازسربگيرد، 

در زد وخوردهائي که روزچهارشنبه گذشته بين نيروهاي آمريکا واهالي اين منطقه روي داد، يک عراقي 
زد وخورد پس ازآن آغازشد که نيروهاي آمريکا که با يک هليکوپتر پروازمي کردند، يک پرچم . کشته شد

  . مذهبي را ازفراز يک برج مخابراتي برداشتند
 هزارنفرشرکت 10 روزگذشته درفضاي بازدرصدرشهر درزير همان برج برگزارشد، بيش از درنمازجمعه که

  . کردند وحمله آمريکا را به مقدسات خود محکوم کردند
ارتش آمريکا روزجمعه اعالم کرد به گشت زني هاي خود درصدرشهر که سابقا صدام شهرناميده مي 

ائي که نخواست نامش فاش شود، گفت تمامي با اين حال يک سربازآمريک. شد، ادامه خواهد داد
  .گشت زني هاي اين منطقه لغوشده است

شيخ عبد الهادي دراجي امام جماعت درخطبه نمازجمعه، عذرخواهي آمريکا درمورد واقعه هليکوپتر را 
وي افزود . رد کرد وهشدارداد اگرنيروهاي آمريکا به صدرشهر بازگردند، با قيام مردم روبروخواهند شد

رصورت ورود آمريکائي ها به اين شهر، ما مسئوليت هراتفاقي را که براي آن ها روي دهد برعهده نمي د
  .گيريم

دراجي به مقتدي صدر، يک روحاني جوان شيعه که مرتبا به اشغال عراق ازسوي نيروهاي ائتالف 
ت که رژيم مقتدي صدر فرزند آيت اهللا العظمي محمد صادق صدر اس. اعتراض مي کند، نزديک است

با اين حال مقتدي صدر فقط در . صدام حسين او وپسرعمويش آيت اهللا العظمي محمد باقرصدر را کشت
  .صدرشهرنفوذ دارد ودرسايرمنطق شيعه نشين عراق اقتداري ندارد

  
  کشته شدن يک سرباز دانمارکي در يک درگيري مسلحانه در جنوب عراق

  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه  ): راديوفردا(گلناز اسفندياري 
حدود . ارتش دانمارک اعالم کرد که يک سرباز دانمارکي در جريان درگيري مسلحانه در بصره کشته شد

اين نخستين باري است که يک سرباز . مستقراند تن از سربازان دانمارکي در جنوب عراق 400
در همين حال يک سخنگوي ارتش آمريکا امروز اعالم کرد که دو . دانمارکي در عراق کشته مي شود

افراد ناشناس به سوي اين دو تن زماني شليک کردند که از . سرباز آمريکايي در بغداد زخمي شدند
رتش آمريکا گفت که اين دو سرباز توانستند خود را به سخنگوي ا. رستوراني در بغداد خارج مي شدند

  .بيمارستان برسانند و حال آنها مساعد است
  

  چشم انداز بازگشايي مرز خسروي براي رفت و آمد قانوني زائران ايراني به عراق
  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه  ): راديوفردا(گلناز اسفندياري 

 از ايرانياني که از راه هاي غير قانوني قصد سفر به عراق براي زيارت در هفته هاي گذشته، ده ها تن
در همين حال يک مسئول امور . کربال و نجف را داشتند، بر اثر انفجار مين يا گرمازدگي جان سپرده اند

زيارتي در ايران خبر مي دهد که مرز خسروي براي رفت و آمد قانوني زائران به زودي بازگشايي خواهد 
  . شد

مدير عامل موسسه اي که طرح اعزام زائران ايراني به مکان هاي مقدس ): راديوفردا(اردوان نيکنام 
مرز بين المللي خسروي در شهرستان قصر شيرين به زودي : شيعي در عراق را بر عهده دارد، گفت

ي براي مذاکره مسعود اخوان که همراه هيئت. براي رفت و آمد قانوني زائران کربال و نجف باز خواهد شد
بر اساس توافقات : در اين مورد به عراق رفته بود، روز شنبه، هنگام ورود به ايران در مرز خسروي گفت

به دست آمده، سعي مي کنيم در آينده نزديک، زائران ايراني از طريق مرز خسروي به صورت قانوني 
 زمان بازگشايي مرز و فراهم شدن زمينه آقاي اخوان از زائران ايراني تقاضا کرد تا. وارد خاک عراق شوند

  . قانوني، از سفر غير قانوني به کشور عراق براي زيارت خودداري کنند
 110 روز گذشته، 45در : تلوزيون دولتي ايران، هفته گذشته به نقل از يک مقام استان ايالم اعالم کرد

جواد ساالري، رئيس . ا از دست داده اندزائر ايراني که به طور غير مجاز به عراق رفته بودند، جان خود ر
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 جنازه به اين موسسه تحويل داده 21 ساعت گذشته، 24تنها در : پزشکي قانوني استان ايالم گفت
وي علت اصلي مرگ اين افراد را انفجار مين هاي زميني باقي مانده از زمان جنگ هشت . شده است

  .ساله ايران و عراق و نيز گرمازدگي ذکر کرد
گام آغاز جنگ نيروهاي ائتالف در عراق، ايران سفر شهروندان خود را که عمدتا به منظور زيارت از هن

بهنام شريعتي فرد، رئيس گارد . کربال و نجف انجام مي شود، به خاک عراق ممنوع اعالم کرده است
رد خاک  هزار نفر که قصد داشتند به طور غير مجاز وا42نزديک به : مرزي ايران، هفته گذشته گفت

با اين .  نفر نيز بازداشت شده اند که با پيگرد قانوني روبرو هستند194عراق شوند، باز گردانده شدند و 
همه، بنا به گزارش هاي رسيده، هزاران نفر از ايرانيان همچنان مي کوشند با ناديده گرفتن مقررات منع 

ز براي تردد غير قانوني زائران ايراني از در اين ميان قاچاقچيان ني. سفر به عراق، عازم اين کشور شوند
  .مرز فعال شده اند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  تيتر روزنامه هاي صبح تهران

    1382 مرداد 26 يكشنبه -ايلنا 
  گردهمايي سراسري نواي ايران در تهران/ آفتاب يزد
  اره آردبا تعارف و مالحظه آاري نمي شود آشور را اد: آروبي
  جبهه مشارآت دموآراتيك عمل نمي آند: زيبا آالم/ ابرار

  خاتمي به جامعه بين المللي هشدار داد/ انتخاب
  عواقب جنگ رواني عليه ايران

  شرآت هاي آاغذي شيوه جديد آالهبرداري/ اعتماد
  نخستين جلسه دادگاه برون شاآي/ توسعه

  سعيد عسگر در جايگاه مدعي نشست
  گ رواني به خيال منزوي آردن ايران تحليلي غلط استجن: خاتمي / خبر

  :در اجالس روساي نمايندگي هاي سياسي خارج از آشور عنوان شد/ جام جم
  زمينه سرمايه گذاري ايرانيان خارج از آشور را فراهم آنيد

  دولت هاي دوست، آمريكا را متوجه آنند: خاتمي/ جوان
  جنگ رواني عليه ايران عواقف خطرناآي دارد

  :هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از آشور  خاتمي در مجمع نمايندگي/ رسالت
  جنگ رواني آمريكا عليه ايران صلح را تهديد مي آند

  پاسخ قاطع خاتمي به برخي شبهات در سمينار نوا/ سياست روز
  آمريكا جز به حذف جمهوري اسالمي راضي نخواهد شد

   شهريور23 تا 19/ آاروآارگر
   مخالفان جهاني سازي در سراسر دنياتظاهرات

  ابالغ شيوه جديد وصول چك/ فرهنگ آشتي 
  نگران لطمه به ديپلماسي آشور هستم: خاتمي/ صداي عدالت
  :خاتمي در جمع سفيران و آارداران ايران در خارج از آشور/ نسيم صبا

  آشورهاي دوست ، آمريكا را از عواقب جنگ رواني عليه ايران آگاه آنند
  وقتي مردم نيايند، محافظه آاران با ده درصد برنده هستند: بهزاد نبوي /  ساالريمردم

  سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به رايزني ها بين مجلس و شوراي نگهبان/ همبستگي
  تصويب لوايح رييس جمهور امكان ندارد

  :درخواست آيت اهللا حكيم/ همشهري
  ا به رسميت بشناسندآشورهاي اسالمي و عربي شوراي حكومتي عراق ر

  در پي جلوگيري از فعاليت هاي غير قانوني شوراي نگهبان صورت مي گيرد/ ياس نو
  فشار گسترده جناح راست بر ضد وزارت آشور

 پايان پيام
  

   مرداد26: روزنامه های تهران
  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26  يكشنبه  -بي بي سي 

های يکشنبه خود مصاحبه دکتر عبدالکريم سروش را با اهميت روزنامه ها ی هوادار اصالحات در شماره 
ديده و نقل کرده اند که از وضعيت کشور و رفتار حکومت در دانشگاه ها و مراکز علمی انتقاد کرده و 

  .گفته تلخ ترين واقعه سال های اخيرتنگ شدن مجال بر خاتمی است
ا به تهران بازگشته است به نوشته ياس نو فيلسوف معترض ايرانی که بعد از يک سال اقامت در آمريک

  .گفته ما راه درستی نمی رويم و اين نظام حکومتی بايد با مردم عهد تازه ای ببندد
 مقاله ای دارد درباره هشدارهای بهزاد نبوی به مقامات کشور که در آن پرسيده که هشدار نسيم صبا

  .به چه کسی داده شده است
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 نسيم صبا با اشاره به اعزام چهارده هزار بسيجی به کوه های سبالن که نيما نامداری نويسنده مقاله
برای ايجاد آمادگی در برابر حمله های آمريکا تدارک داده شده اند نوشته آيا طراحان اين راهبرد نظامی 
تجربه عراق را فراموش کرده اند و آيا اظهارات فرمانده سپاه پاسداران به معنای همان طرح صدام برای 

  .کشاندن دشمن به بيابان های عراق و فلج کردن او نيست
به نوشته نسيم صبا علت آن که سخنان بهزاد نبوی بين نشريات وابسته به شاخه های مختلف اصالح 
طلبان واکنش وسيعی يافته اين است که وی هشدار داده که تهديد کشور و نظام جدی تر از آن است 

  .پنهانی محافظه کاران با مقام های آمريکائی بتواند با آن مقابله کندکه يک جناح تصور می کند با البی 
 در مقاله ای با اشاره به مانور نظامی مشترک آمريکا و آذربايجان در آب های دريای خزر آن را اعتماد

نشانه خطر دانسته و نوشته به ويژه وقتی می دانيم که حدود دو سال قبل وقتی کشتی های 
ن از حدود معمول خود جلو آمدند جنگنده های ايران به پرواز درآمدند و آن ها به خانه اکتشافی آذربايجا

  .برگشتند و اين اخطار چنان جدی گرفته شد که ديگر آن را تکرار نکردند
به نظر جعفرگالبی نويسنده اعتماد آن چه باعث شده که ايران در چنين موضع ضعيفی قرار گيرد اين 

دار کشور را شناسائی نکرده اند و با بی مهری به مردم اسباب استحکام است که عده ای رمز اقت
حکومت را در جای ديگری چست و جو می کنند و به همين دليل مانور نظامی آمريکا و آذربايجان زنگ 

  .خطری است که در کنار زنگ های ديگر به صدا در آمده است
نوشته وقت تنگ است و در اين موقعيت » ستپاسخ اين زياده خواهی ها با مردم ا« نويسنده مقاله 

  .بايد به مردم رجوع کرد، رجوع واقعی
برای نشان دادن ناهماهنگی بين بخش های » درشهر چه خبر است« در مقاله ای با عنوان آفتاب يزد

مختلف حکومت، به تجربه اعالم وضعيت فوق العاده در شهر تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه پيش 
 کرده که کمتر کسی به طرح کنترل ترافيک توجه کرد و ادارات مختلف هم به آن اعتنائی آمد اشاره

  .آنان برقرار نشده بود! نکردند چون هماهنگی بين
سردبير آفتاب يزد نوشته تاکنون به به ناهماهنگی در سطح کالن حکومت اشاره می شد ولی حاال 

گی با يکديگر هستيم و نه در اجرا و اين خطائی معلوم شده که نه در تصميم گيری ها قادر به هماهن
است که نتيجه آن از بين رفتن ته مانده اعتماد مردم به دستگاه های حکومتی و در مرحله بعد نوميدی 

  .است
همزمان با انتشار اخباری درباره آغاز فعاليت های محافظه کاران برای خارج کردن اکثريت کرسی های 

 ياس نو در عنوان اصلی صفحه اول خود از فشار شديد جناح راست بر مجلس از دست اصالح طلبان،
  .وزارت کشور خبر داده است

 فشار تازه محافظه کاران بر روی وزارت کشور در پی آن صورت می گيرد که وزير کشور ياس نوبه نوشته 
ع از آن شوند که از استانداران خواست که از فعاليت دفترهای نظارت شورای نگهبان چلوگيری کنند و مان

شورای تحت تسلط محافظه کاران نظارت خود را که مجلس در صدد محدود کردن آنست گسترش 
  .دهند

گزارش ياس نو به اين نتيجه گيری رسيده است که مخالفين دولت قصد دارند با دفترهای نظارتی تازه 
 را به چنگ آورند به همين نامزدهای اصالح طلب را رد صالحيت کنند و در انتخاباتی بدون رقيب مجلس

جهت وزارت کشور را آماج حمالت خود قرار داده اند که در برابر تشکيل دفترهای غيرقانونی شورای 
  .نگهبان مقاومت می کند

به دنبال پيشنهادی که رسالت مطرح کرده بود تا مسووليت برگزاری انتخابات از وزارت کشور گرفته و به 
وه سپرده شود، ياس نو در مقاله ای پيشنهاد کرده که اصالح طلبان اين کميسيونی از نمايندگان سه ق

پيشنهاد را پذيرفته و نظارت بر انتخابات را هم که در حال حاضر با شورای نگهبان است به عهده 
  .کميسيونی از نمايندگان سه قوه بگذارند

ن می توانند نشان دهند که داوود محمدی در مقدمه مقاله خود در ياس نو تاکيد کرده که اصالح طلبا
همان نگرانی که محافظه کاران درمورد برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور دارند در دل آنها نسبت به 

نظارت استصوابی شورای نگهبان هست و با همان استدالل های آنان انحصار بررسی صالحيت نامزدها 
  .را از دست شورای نگهبان خارج کنند

 با نزديک شدن تاريخ برگزاری انتخابات مجلس، رييس جمهور و رييس مجلس در دو و انتخاب به نوشته
همايش سفيران جمهوری اسالمی در کشورهای مختلف جهان از حساسيت وضعيت کشور سخن 

  . گفته و برگزاری انتخابات آزاد و ضوابط دمکراسی را راهکاری برای عبور از بحران ها خوانده اند
 از گردهم آئی سفيران ايران نوشته رييس جمهور خاتمی تاکيد کرده است که  در گزارشیآفتاب يزد

ايران سرجنگ و ستيز با هيچ کشور دنيا ندارد و انتظار ما از دولت های دوست اين است که خطرهای 
  .جنگ روانی آمريکا عليه ايران را به آن کشور گوشزد کنند

ده که در همايش سفيران رييس قوه قضاييه گفته  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی گزارش داايران
است دشمن واقعيات کشور را وارونه نشان می دهد در حالی که من با قاطعيت می گويم برای تمامی 

مسائلی که دشمنان تبليغ می کنند جواب های علمی و حقوقی داريم چنان که شايد در هيچ کجای 
ر بتوانند از زندان ها و زندانيان مورد نظر خود بازديد دنيا سابقه نداشته باشد که هيات های حقوق بش

  .کنند
 بخشی از سخنان حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی را منعکس کرده که گفته آفتاب يزد

است سياست جمهوری اسالمی در مورد فلسطين بر دو پايه برگزرای رفراندوم در آن کشور و احترام به 
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د و مانع اصلی نقشه راه که آمريکا طراحی کرده دولت شارون در اسرائيل رای مردم فلسطين قرار دار
  .است

 از فقهای شورای نگهبان پرسيده که کجای اليحه های اصالح قانون ياس نوفاضل ميبدی در مقاله ای در 
انتخابات و پيوستن ايران به کنوانسيون های رفع تبعيض از زنان و منع شکنجه با شريعت اسالم مغاير 

  . ست که شورای نگهبان آنها را رد کرده استا
نويسنده روحانی مقاله سخنی با شورای نگهبان با اشاره به گفته هائی از آيت اهللا خمينی نشان داده 

که بنيان گذار جمهوری اسالمی هم نگران آن بوده است که مبادا فقهای شورای نگهبان مسائل 
  .ظر خود و بدون توجه به مصلحت جامعه اقدام کنندجهانی و روز را در نظر نگيرند و بر اساس ن

سه روز بعد از ابراز اميدواری ها به آزادی محسن سازگارا، سعيد رضوی فقيه و ديگر دانشجويان 
زندانی، اخبار روزنامه های يکشنبه تهران خبر می دهد که آزادی ها به تاخير افتاده و در ضمن 

ازگی از سه سال حبس خارج شده بار ديگر به دادگاه انقالب عمادالدين باقی روزنامه نگاری که به ت
  .احضار و اتهاماتی به او تفهيم شده که ممکن است مقدمه دستگيری وی باشد

يک روز بعد از دعوت آيت اهللا محمد باقر حکيم از کشورهای مسلمان برای به رسميت شناختن شورای 
رمقاله خود اين شورا را دست نشانده آمريکا انتقالی حکومت عراق، روزنامه جمهوری اسالمی در س

خوانده و از اين که در سازمان ملل به عنوان نماينده مردم عراق پذيرفته شده انتقاد کرده و نوشته 
اشغالگران خارجی در عراق بزودی در برابر سالح های گرم مردم عراق تسليم می شوند و به خانه 

 های خود برمی گردند
  

  ونه تبعيض از زنانآنوانسيون رفع هرگ
  

هاي پزشکي و دندانپزشکي با اليحه پيوستن به  تضاد طرح دولت براي کاهش سهميه زنان در رشته
  کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، از ديد يک کارشناس

  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه  ): راديو فردا(اردوان نيکنام 
 درصدي 50 است که در صورت تصويب، سهميه دولت محمد خاتمي طرحي را تقديم مجلس کرده

اين در حالي است دولت از سوي . دختران را در رشته هاي پزشکي و دندان پزشکي کاهش خواهد داد
ديگر با الحاق ايران به کنوانسيون هر گونه تبعيض عليه زنان موافق است و اليحه آن نيز به تصويب 

دا، فريبا مودت، با دکتر سعيد پيوندي، جامعه ساعاتي پيش همکار راديو فر. مجلس رسيده است
شناس، استاد دانشگاه، و کارشناس مسائل آموزشي ايران در پاريس به گفتگو نشست و از او دليل 

طرح کاهش سهميه دختران در رشته هاي پزشکي و (اين تضاد سياست و علت ارائه چنين طرحي 
  : با هم گوش مي کنيم. را جويا شد) دندان پزشکي

از حدود ): جامعه شناس، استاد دانشگاه، و کارشناس مسائل آموزشي ايران، پاريس(يد پيوندي سع
 سال پيش، در آموزش عالي ايران يک پديده اي مشاهده شده است که مي شود آن را اين گونه 10

خالصه کرد که در مجموع دختران در اکثر رشته هاي دانشگاهي، چه رشته هايي که پيشتر خيلي 
ه بودند، مثل رشته هاي علمي، چه رشته هايي که در گذشته هم دختر در آن ها زياد بودند يک پسران

در آن چه . رشد خيلي چشمگيري داشتند و همين هم بحثهاي خيلي زيادي را در جامعه ايجاد کرده بود
 که به رشته هاي پزشکي مربوط مي شود، درچند سال گذشته خوب رشد دختران در اين رشته ها هم

 درصد، از قبول شدگان امتحان ورودي 65خيلي خيلي باال بوده و باعث شده که يک تعداد زيادي، باالي 
دو تا اشکال مي گيرند به اين پديده در ايران چه بعضي از کساني که در دولت . دانشگاه ها دختر باشند

 خيلي باالي دخترها اول مي گويند که موفقيت. هستند، چه کساني که در ميان محافظه کارها هستند
در در واقع دانشگاه ها و آموزش عالي مي تواند نتايج اجتماعي خيلي مهمي داشته باشد مثال مثال 
دير شوهر کردن دخترها، موقعيت برتر آن ها نسبت به مردها در جامعه، و موقعيت جديدي در خانواده 

مي گويند که بازار کار ايران براي پذيرش از طرف ديگر، . که آن ها مطالبه مي کنند بعد از تحصيالت عالي
دخترهايي که فارغ التحصيل مي شوند از دانشگاهها، آن جاي الزم را ندارد و بسيار سنتي است و 

 درصد دختراني که از 60ساختارهايش اجازه نمي دهد که دخترها بتوانند کار پيدا بکنند و بيش از 
در نتيجه، . ر کار در واقع کاري براي خودشان دست و پا کننددانشگاه ها در مي آيند، نمي توانند در بازا

به نوعي منابع محدود آموزش عالي ايران به هدر مي رود و همين انگيزه هم باعث شده که در ماهها و 
دو، سه سال گذشته بحثهايي طرح بشود در مورد محدود کردن ورود دخترها به دانشگاهها به داليلي 

در گذشته . ين اولين باري است که به طور مشخص يک طرح مطرح مي شودا. که در واقع من گفتم
بيشتر صحبتش بوده و اين هم همزمان شده با آن اليحه معروفي که دولت هم با آن موافق است، 

اين سئوال و اين پرسش خيلي اساسي مطرح مي شود که چه جوري از يک . يعني رفع تبعيض از زنان
فع تبعيض از زنان بکنيم و از طرف ديگر بياييم يک موانعي را بگذاريم که طرف ما مي توانيم صحب از ر

. زنها بر اساس آن نتوانند به طور برابر و آزاد با مردها رقابت بکنند و موفقيت تحصيلي به دست بياورند
فرصتهاي شغلي % 87يعني . اين واقعيت وجود دارد که بازار ايران به شدت يک بازار کار مردانه است

ولي با اين وجود در واقع حمايت دولت، قوانين موجود از حضور زنان . الن در ايران در اختيار مردها استا
در بازار کار، نقش خيلي مهمي در شکستن ساختارهاي سنتي و در به وجود آوردن امکانات جديدي 

  .براي اينکه زنها بتوانند در بازار کار حضور پيدا کنند به وجود مي آورد
  حال تا چه حد امکان تصويب اين طرح از جانب مجلس وجود دارد؟): راديوفردا (مودتفريبا 
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 من فکر مي کنم همه چيز بستگي به اين دارد که اين طرح چقدر در موردش بحث شود :سعيد پيوندي
اگر بشود افکار عمومي را عليه اين طرح بسيج کرد، . اش مورد توجه قرار بگيرد و چقدر زواياي مختلف

 کرد در جامعه، به نظر من مي شود مجلس را متقاعد کرد که به چنين طرحي راي ندهد و اين بحث
در واقع ما بايد بتوانيم در جامعه مان از اين فکر دفاع بکنيم که آن کسي که بهتر . طرح مسکوت بماند

رسد درس مي خواند، آن کسي که شايسته تر است بايد به آن مقامات علمي، فني و حرفه اي هم ب
و اين در واقع اساس يک جامعه اي هست که در آن انسانها صرفنظر از جنسيت . و بدون هيچ تبعيضي

  .شان، زبانشان يا نژادشان داراي فرصت هاي برابر هستند
  
 و در صورت تصويب اين طرح از طرف مجلس، فکر مي کنيد که پيامد آن بر ساير جنبه هاي زندگي .:م.ف

   خواهد بود؟و آموزش زن در ايران چه
اين يک طرح منفي خواهد بود . به نظر من اين يک نکته خيلي خيلي منفي خواهد بود: سعيد پيوندي

براي اينکه از يک طرف ما در عمل به سطح آموزشي در ايران لطمه مي زنيم، يعني که پسرها که 
ابط مردساالرانه و شايستگي کمتري را دارند وارد دانشگاه مي کنيم و از طرف ديگر يک نوعي اين رو

براي همين . تمام آن هنجارهاي مردساالرانه اي که در جامعه ما هست از طريق آن تقويت مي کنيم
هم من تکرار مي کنم که مي شود واقعا اين بار هم با بسيج افکار عمومي، خود دخترها، خود زنها و آن 

 در واقع تصويب چنين طرح هايي يا بخش از مردهايي که واقعا مخالف اين تبعيضات هستند، بايد جلوي
  .پيشرفت چنين فکرهايي را گرفت

 
  

  گوناگون
  

  اسالم بنيادگرا در فرانسه
  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26 يكشنبه  -راديو آلمان 

 شناخته شده است، بويژه از زمان لشكر آشى ١٧٨٩در فرانسه دين اسالم از انقالب آبير سال 
الم تازه امروزه به يك مسئله تبديل ميگردد، آنگونه آه يكى از خبرگزاران اما دين اس. ناپلئون به مصر

مسئله، يك بنيادگرائى در اساس و پايه اين دين ”: توضيح ميدهدSven Claud Bettingerفرانسوى 
من فكر ميكنم اغلب ما حداقل از تصاوير . است، آه بخشى از آن، از داليل اجتماعى منشا ميگيرد

كسهاى مطبوعات، حومه آسل آننده شهرهاى بزرگى چون پاريس، مارسى، بوردو، تلويزيونى يا ع
و دقيقا در همين مناطق، يك نسل . تولوز يا ليل را ميشناسيم، آه دائمآ شاهد ناآراميهائى ميباشند

با . جوان رشد ميكند آه، از تحصيالت اندك برخوردار است و به همين علت تا حد زيادى دچار بيكاريست
در ميان اين جوانان .  مشكالت ممكن، همانند بزهكارى و مشابه آن دست به گريبان استتمامى

اين، در فرانسه چيز تازه ” .بنيادگراى اسالمى، نيروهاى افراطى مسلمان، اعضاى خود را ميجويند
زيرا مساجد بزرگ پاريس يا مارسى تاسيسات جاافتاده اى هستند آه، در مورد پرسشهاى . ايست

اما اين . شخص، همچنين به عنوان ياران دولت، حرفشان شنيده شده و پذيرفته ميگرددمذهبى م
با توجه . آنها از خارج از آشور، پول دريافت ميكنند. مجامع مربوط به مساجد نيز، با يك مسئله مواجهند

به جدائى شديد حكومت و مذهب، اساسا تمامى آليساها و مجامع مذهبى، نيازمند آمكهاى مالى 
مسلمانان آشورهاى ثروتمند اسالمى، براى اين امر، پول جمع آورى . ومنان، يا ديگر درآمدها هستندم

اينكار به اين منجر ميشود آه، اين آشورها ”:بتينگر در اينباره ميافزايد. اين بدون پى آمد نميماند. ميكنند
از سوى ديگر دول . يستبزرگترين اين آشورها، عربستان سعود. نفوذ مشخصى را نيز بدست ميآورند

آنها از اين حذر ميكنند آه، به تامين . عربى ديگر، مثآل مراآش و الجزاير در اين زمينه آمكى نميكنند
. هزينه هاى جريانهاى بنياد گرا در خارج اقدام آنند، آه خود در داخل آشور درحال مبارزه با آنها هستند

زيادى در اختيار قرار ميدهند، تا بويژه مساجد بنيادگراى اما نيروهاى افراطى بطور مثال در مراآش، پول 
و براى اينكه امامهائى را از آشور خود، به اين مساجد بفرستند، . آوچك را، از نظر مالى تامين نمايند

اين امامها در آنجا هدف . آه تنها به زبان عربى سخن گفته و مراسم دعا را نيز به عربى برگزار ميكنند
دنبال ميكنند، يعنى فراخواندن به جهاد عليه تمامى مسيحيان، عليه سرمايه داران آه اصلى خود را 

وزارت آشور در فرانسه در مقابله با اين خطر روز ” .طبيعتآ به مثابه ايجاد خطر براى دولت فرانسه است
راى اگر چه در ماه آوريل گذشته طبق نمونه آشور بلژيك يك شو. افزون به نظر دچار سردرگمى است

اسالمى در فرانسه انتخاب شد اما، هدف اصلى يعنى آاهش و آنترل جريانهاى افراطى، به نظر 
زيرا پيش از همه اين عظيم ترين مساجد بودند آه، توانستند بيشترين . ميرسد آه نافرجام بوده است

بسيارى از . وردندتعداد مومنان را ارائه آنند و سرانجام هم آنها بيشترين آرسيهاى اين شورا را بدست آ
به همين دليل شوراى اسالمى نماينده . مساجد مجامع بنيادگرا از پيش در اين انتخابات شرآت نكردند

اين شورا تنها يك ارگان مشورتى است آه آمترين امكانى در . همه مجامع اسالمى فرانسه نيست
 فرانسه اينك با دستى خالى وزارت آشور در. جهت مذاآره و اجراى اقدامات مربوط به مذهب را ندارد

نظاره گر امر است و بايستى بپذيرد آه، اين انتخابات انجام گرفتند تا، آنترلى بر مساجد طبيعتآ 
  .جريانهاى بنيادگرا وجود داشته باشد
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