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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 

  
  جلسه نهايی اولين مرحله از تحقيقات هاتن 

  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13 پنج شنبه -بي بي سي 
ايی که در لندن درباره مرگ ديويد کلی، کارشناس ارشد جلسه نهايی از اولين مرحله تحقيقات قض

  . تسليحاتی بريتانيا، در جريان است، روز پنجشنبه، چهارم سپتامبر، آغاز شد
دکتر کلی پس از آنکه در کميته روابط خارجی مجلس عوام بريتانيا مورد سوال قرار گرفت، ظاهرا در اثر 

  .خودکشی درگذشت
م از دکتر کلی در اين باره سوال کرده بود که آيا وی منبع يک برنامه کميته روابط خارجی مجلس عوا

خبری بی بی سی که در آن گفته شده بود دولت در مورد تهديد ناشی از جنگ افزارهای تخريب 
  . جمعی عراق اغراق کرده است، بوده يا خير

ان روز پنجشنبه در جلسه ريچارد تيلور، از مشاوران ويژه جف هون، وزير دفاع بريتانيا از جمله شاهد
  .تحقيقات است

اين تحقيقات سپس به مدت ده روز متوقف می شود تا قاضی مسوول تحقيقات، لرد هاتن، بتواند 
شواهد ارائه شده را مرتب کند، يا شاهدان ديگری را فرابخواند و يا از شاهدان قبلی بخواهد مجددا 

  . برای ارائه شهادت در جلسه تحقيقات حضور يابند
روزنامه های روز پنجشنبه بريتانيا به شکل گسترده ای به برخی از بخش های شواهد روز قبل جلسه 

  . تحقيقات پرداخته اند
در اين شواهد اين موضوع مطرح شد که بعضی از کارکنان اطالعاتی وزارت دفاع بريتانيا از عبارات و نحوه 

  . معی عراق ناراضی بودندبيان بخش هايی از گزارش دولت درباره تسليحات تخريب ج
ازجمله، برايان جونز، از کارشناسان سابق اداره اطالعات در وزارت دفاع بريتانيا، گفت برخی از ماموران 

  .اين اداره نسبت محتويات گزارش دولت در مورد تسليحات عراق اظهار نگرانی کرده بودند
ند، همچنين تغييراتی را در محتوای برايان جونز اين ماموران، که در تهيه گزارش دولت دست داشت
  .گزارش پيشنهاد داده بودند که با بی اعتنايی روبرو شده بود

اين کارشناس بازنشسته وزارت دفاع گفت تمايل به مبالغه در ارزيابی توانمندی تسليحاتی عراق، 
دفاع بوده درحالی که مدرکی در دست نبوده، از جمله نگرانی های کارشناسان اداره اطالعات وزارت 

  . است
اين در حالی است که جان اسکارلت، عالی رتبه ترين مشاور امنيتی دولت، هفته گذشته در جلسه 
تحقيقات هاتن گفت مقامات ارشد امنيتی هرگز به او از نارضايی خود در مورد گزارش دولت اطالعی 

 نداده بودند

  
  طرح قطعنامه جديد آمريكا

  2003 سپتامبر 4 – 1382ور  شهري13 پنج شنبه -راديو آلمان 
. اياالت متحده آمريكا بر آن است تا طرح قطعنامه جديدى را به شوراى امنيت سازمان ملل عرضه آند

اين قطعنامه جديد مشارآت نظامى واحدهاى ارتش آشورهاى مختلف تحت فرماندهى آمريكا و 
شوراى موقت . ميكندهمچنين افزايش نقش سازمان ملل متحد در بازسازى عراق را پيش بينى 

اياالت . حكومتى عراق نيز ميبايست برنامه زمانى خود را براى پذيرش مسئوليت اداره آشور عرضه آند
متحده آمريكا در همين رابطه با برخى از آشورهاى عضو شوراى امنيت سازمان ملل و از جلمه آلمان و 

  . فرانسه مشورت آرده است
ى همچون چرخشى در سياست اياالت متحده آمريكا ارزيابى آرده طرح اين قطعنامه جديد عراق را برخ

حمالت صورت گرفته . اند و اين چيزى است آه ما ظرف چند روز گذشته شاهد شكل گيرى آن بوده ايم
به دفتر مرآزى سازمان ملل در بغداد و همچنين حمله به مسجد امام على در نجف، عمال به توهمهاى 

مهور آمريكا، جورج بوش، به وزير امور خارجه خود آالين پاول ماموريت داد تا موجود خاتمه داد و رئيس ج
با عرضه آردن يك طرح قطعنامه جديد، زمينه هاى مشارآت سازمان ملل و جامعه بشرى را در امر 

طرح اين قطعنامه جديد آه از سوى پاول بگونه اى شفاهى عرضه شده . بازسازى عراق فراهم آورد
نخست تشكيل يك واحد نظامى چند مليتى آه تحت فرماندهى اياالت . ته است نك٣است، حاوى 

دوم آنكه يك برنامه زمانى سياسى براى واگذارى مسئوليت اداره . متحده آمريكا در عراق عمل آند
آشور به شوراى موقت حكومتى عراق و سوم واگذار آردن وظيفه بازسازى عراق به سازمان ملل 
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ه آمريكا آمادگى اين آشور را براى اختصاص دادن منابع جديد مالى و سازماندهى وزير امور خارج. متحد
حال آنكه اين به معناى آن نيست آه آمريكا حاضر به واگذار آردن . انتخابات در عراق اعالم آرده است

  :در همين رابطه پاول گفته است. فرماندهى نظامى و آنترل عراق است
و اين . اآال نقش نيروى تعيين آننده را در عراق برعهده خواهد داشتقطعا اياالت متحده آمريكا آم«

موضوع پيش از هر چيز از يك سو معلول شمار نيروهاى نظامى آمريكايى مستقر در عراق است و از 
اما نقش تعيين آننده تنها نقشى نيست آه در . سوى ديگر معلول نقش رهبرى آمريكا در اين آشور

و ما .  نقشهاى ديگر نيز وجود دارد آه ما ميتوانيم بين ديگران تقسيم آنيمبسيار. عراق وجود دارد
اعتقاد داريم آه هر ملت صلح جو در جهان و هر آشورى آه خواستار ثبات در خاورميانه و دموآراسى در 

  .عراق است، خواستار ايفاى نقش در اين راستا خواهد بود
 و بن بستهاست، اما بسيارى در دولت جورج بوش گرچه طرح قطعنامه جديد عراق زاده دشواريها» 

 سخنگوى Ruy Bluntبعنوان نمونه، . جامعه بشرى را مقصر بسيارى از نابسامانيها در عراق ميدانند
من همچون دولت آمريكا از عدم همكارى و « : فراآسيون جمهوريخواهان در آنگره آمريكا ميگويد
همه از رفتن صدام حسين خرسندند و همه . حيرتممشارآت آشورهاى بيشتر در مسئله عراق، در 

ميدانند آه عراق اينك ميتوانند به مرآز تروريستها بدل شود و اينان ميبايست براى حل اين بحران 
اين در حالى است آه بسيارى از آارشناسان مسائل خاورميانه بر اين باورند آه آه امتيازى » .بكوشند

جامعه بشرى ميدهد، همان چيزى است آه ميبايست بسى پيش از آه اينك اياالت متحده آمريكا به 
 از همكاران موسسه بروآينگز در واشنگتن Kenneth Pollackدر همين رابطه . اينها رخ ميداده است

  :ميگويد
. اين آه عاقبت دولت آمريكا به آن چيزى پى برد آه براى همگان مدتها روشن بود، نشانه خوبى است«

ولى من ميخواهم به اين نكته .  سازمان ملل در مسئله عراق دير نشده استهنوز براى مشارآت
اشاره آنم آه آمريكا در قياس با زمان جنگ و يا درست پس از سرنگونى صدام حسين در موقعيت بس 

اين در .  هزار سرباز آمريكايى در عراق مستقر هستند١۴٠در حال حاضر در حدود » .ضعيفترى قرار دارد
 هزار سرباز به عراق اعزام ٢٠ه آشورهاى موتلف آمريكا، يعنى بريتانيا و لهستان مجموعا حالى است آ

آمريكا اينك بدان اميد دارد آه با افزايش نقش سازمان ملل در عراق، آشورهايى همچون . آرده اند
 .هند، ترآيه و بنگالدش نيز بگونه نظامى در عراق ايفاى نقش بنمايند

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ، دولتها، نيروهامواضع 
  

روابط جمهوري اسالمي و بريتانيا در پيامد تيراندازي به سفارت بريتانيا در تهران و دستگيري ديپلمات 
  ايراني در لندن، از ديد يک رئيس آميته روابط خارجي پارلمان بريتانيا

  2003 سپتامبر 4 – 1382ريور  شه13پنج شنبه ): راديوفردا(بهمن باستاني 
حميد رضا آصفي، . جمهوري اسالمي تيراندازي به سوي سفارت بريتانيا در تهران را محكوم آرد

سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي حمله به سفارت انگليس را غيرمسئوالنه خواند و گفت 
نبه از لندن فرا خواند و سفارت ايران سفير خود را روز چهارش. مسئوالن واقعه شناسائي خواهند شد

راديوفردا در اين باره با دانلد اندرسون، رئيس آميته منتخب مجلس بريتانيا . بريتانيا در تهران تعطيل شد
  . درامور بين الملل گفتگو آرده است

در گفتگويي که از طرف راديوفردا با دانلد اندرسون، رئيس کميته ): راديوفردا، لندن(شهران طبري 
خب مجلس بريتانيا در امور بين المللي، در مورد تيراندازي به ساختمان سفارت اين کشور در تهران منت

  .فکر مي کنيد پيامدهاي چنين حرکتي و تاثير آن بر روابط ايران و بريتانيا چيست: داشتم، از او پرسيدم
ح است که دعوايي که واض): رئيس کميته منتخب مجلس بريتانيا در امور بين المللي(دانلد اندرسون 

بين ايران و بريتانيا در پي دستگيري و اجراي مراتب قانوني عليه هادي سليمانپور، سفير سابق ايران در 
آرژانتين در گرفته، موجب ايجاد تنش و به اصطالح تشديد حرارت در روابط بين دو کشور شده است و من 

ئله بوده، اما اميدوارم تاثير طوالني تري در روابط تصور مي کنم اين تيراندازي هم در ارتباط با همين مس
  . دو جانبه ما نداشته باشد

  
بريتانيا يکي از مهمترين دوستان ايران است و اهميت اين دوستي : از آقاي اندرسون مي پرسم.: ط.ش

يکا رابطه چه در ارتباط ايران با اروپا و چه از اين نظر که بريتانيا متحد مهم آمريکا است و ايران با آمر
فکر مي کنيد ايران حاضر باشد بر سر آقاي سليمانپور، . دوستانه ندارد، بايد حائز اهميتي خاص باشد

  رابطه اش را با بريتانيا به خطر اندازد؟
روشن است که به خاطر اتهام هاي مربوط به دخالت ايران در انفجار مرکز يهوديان در : دانلد اندرسون

اين ميان در بين است و همچنين اتهام هاي جدي ديگري در دنبال اين انفجار بوئنوس آيرس، دعوايي در 
وجود دارد، يعني گفته مي شود که ايران با پرداخت مبلغ هنگفتي بر اين موضوع سرپوش گذاشته 

با اينحال من مطمئنم که مقامات ايران، آنقدر درايت خواهند داشت که دو موضوع مهم را در نظر . است
: ي اينکه وزارت خارجه ما نمي تواند گوشي تلفن را بردارد و به دستگاه قضايي مان بگويديک. بگيرند

بنابراين . چنين کاري کامال مغاير ارزش ها و شيوه کشورداري ما است. دست از اقدامات خود برداريد
ه نفع ايران و نکته دوم اينکه ب. آنها بايد به رابطه مستقل بين دستگاه قضايي و اجرايي ما توجه کنند
اخيرا آقاي سوالنا در ايران بود و . است که گفتگو و رابطه دو جانبه خود را با کل اتحاديه اروپا حفظ کند
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من مطمئنم که او به مقامات ايران خاطر نشان کرد که رفتارهاي بي قاعده، تا چه حد مي تواند 
  .مسائلي را که به نفع هر دو طرف است به خطر اندازد

  
آيا . به اسرائيل و جامعه يهوديان در بوئنوس آيرس اشاره کرديد: آقاي اندرسون مي پرسماز .: ط.ش

  نشانه اي از فشار از طرف اسرائيل براي پيگيري اين موضوع وجود دارد؟
تا آنجايي که من مي دانم فشاري نيست، اما قطعا اسرائيل از ارتباطي که مي گويد : دانلد اندرسون

به عالوه، جامعه يهوديان بوئنوس آيرس، از اينکه مي .  وجود دارد، خشنود نيستبين ايران و حزب اهللا
اما من از اينکه فشاري . گويند ايران در انفجار نه سال پيش در مرکز فرهنگي آنها شرکت داشته، نگرانند

ي و قوه قضاييه ما مسائل را در چهارچوب قانون. در مورد آقاي سليمانپور در ميان باشد خبري ندارم
حقوقي بررسي مي کند و اگرچه اين موضوع جوانب سياسي دارد، اما وزارت خارجه ما، هرگز نه 

  .دخالت مي کند و نه اگر بخواهد دخالت کند، قضات ما به آنها گوش خواهند داد
  
آيا انفجار : از دانلد اندرسون رئيس کميته منتخب مجلس بريتانيا در امور بين الملل مي پرسم.: ط.ش
 در نجف، و کشته شدن آيت اهللا حکيم که از متحدان ايران بود، باعث تغييري در سياست خارجي اخير

  ايران شده؟ و ممکن است اکنون ايران فکر کند که از موقعيت برتري برخوردار است؟
اگرچه آيت اهللا باقر حکيم به ايران نزديک بود و سال هاي زيادي را در تبعيد در ايران : دانلد اندرسون

گذراند، اما درک من از موضع ايران اين است که تا حال مقامات ايران در ارتباط با عراق به ميزان قابل 
مالحظه اي خودداري نشان داده اند و من هيچ شاهدي ندارم که نشان دهد ايران در اين زمينه دخالت 

 و مهمترين اماکن  درصد جمعيت عراق شيعه هستند60اما بايد در نظر داشت که . مستقيم کرده است
مذهبي شيعيان در عراق است و عالوه بر اين، به طور بالقوه، رقابت قابل مالحظه اي بين دو کشور 

  .وجود دارد
 
  رابطه ما با ايران انتقادی است: بلر

  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13 پنج شنبه -بي بي سي 
مبر، در يک مصاحبه مطبوعاتی از مقام های تونی بلر، نخست وزير بريتانيا روز پنجشنبه چهارم سپتا

جمهوری اسالمی خواست که به تقاضاهای جامعه بين المللی در زمينه سالح های اتمی توجه کنند و 
  .دست از حمايت از گروه های تروريستی نيز بردارند

ران که به تعطيل آقای بلر اين سخنان را يک روز بعد از تيراندازی دو فرد ناشناس به سفارت بريتانيا در ته
  .موقت اين سفارتخانه انجاميد به زبان آورد

روابط دو کشور ايران و بريتانيا در هفته های اخير به خاطر بازداشت هادی سليمانپور، سفير پيشين 
  .ايران در آرژانتين که در بريتانيا زندگی و تحصيل می کرد رو به تيرگی گذاشت

" برای پاره ای مشورتها" توصيف شده، سفير خود را از لندن دولت ايران در واکنشی که اعتراض آميز
  .فراخوانده است و مشخص نيست که وی چه زمانی به محل ماموريت خود در لندن باز گردد

بريتانيا فعال تنها به تعطيلی بخش های غير ضروری سفارت خود در تهران اکتفا کرده اما واکنشی به 
  .شان نداده استفراخوان سفير ايران از بريتانيا ن

  گفتگوی انتقادی
رابطه ما با دولت ايران گفتگوی : "آقای بلر روز پنجشنبه در توصيف روابط فعلی بريتانيا با ايران گفت

  ."ما با رهبران ايران در تماس هستيم اما فريب نخواهيم خورد. انتقادی است
ته های جامعه بين الملل در ارتباط با ايران بايد به طور دقيق به خواس: "نخست وزير بريتانيا تاکيد کرد

  ." تسليحات اتمی توجه کند و همچنين بايد هرگونه حمايت از گروه های تروريستی را متوقف کند
  .باقی خواهد ماند" انتقادی"وی افزود تا اين دو مساله حل نشود روابط با ايران 

  فشار از درون و بيرون
ن المللی انرژی اتمی و امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع مقام های ايران همکاری کامل با آژانس بي

توليد سالح های اتمی را منوط به ارائه تضمين هايی از سوی سازمان ملل متحد برای لغو تحريم های 
تکنولوژيکی اين کشور کرده و در مورد گروه های فلسطينی که آقای بلر از آنها به عنوان تروريست ياد 

ايران همواره اعالم کرده اند که اوال آنها را تروريست نمی دانند و در ثانی از اين گروه کرده نيز مقام های 
  .ها فقط حمايت معنوی می کنند

البته دولت و مجلس ايران در هفته های اخير عالئمی دال بر احتمال امضای پروتکل الحاقی از خود بروز 
  .کل الحاقی هستندداده اند اما گروه های تندرو شديدا مخالف امضای پروت

برخی چهره های تندرو درون حاکميت جمهوری اسالمی مانند آيت اهللا شاهرودی، رييس قوه قضائيه، 
چندی قبل دولت را به طور ضمنی تشويق به خروج از پيمان منع گسترش و توليد سالح های اتمی 

ای خروج از پيمان مذکور تحت کردند و اين روزها روزنامه های وابسته به محافظه کاران علنا دولت را بر
 معرفی می کنند" عوامل بيگانه"فشار گذاشته و طرفداران امضای پروتکل الحاقی را 

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  رويارويى خاتمى با شوراى نگهبان
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ى نگهبان در مورد لوايح اصالحى وى و اصالح طلبان محمد خاتمى، رئيس جمهور يك پيشنهاد شورا

 محمد على ابطحى، معاون پارلمانى روز گذشته اعالم داشت، لوايحى آه به شوراى ٠مجلس را رد آرد
نگهبان ارجاع شده اند، براى خاتمى از اهميت بسيارى برخوردار اند و او تنها با اين لوايح است آه مى 

 بايد گفت، يكى از لوايح رياست ٠ازد و به خواست مردم پاسخ گويدتوانداصالحات خود را عملى س
 اليحه ديگر به رئيس جمهور اين اجازه ٠جمهورى مانع از حذف آانديداها توسط شوراى نگهبان مى شود

را مى دهد تصميمات شوراى نگهبان و قوه قضاييه را، در صورتى آه قانون اساسى را نقض آنند، ناديده 
 شوراى نگهبان ٠ هردوى اين لوايح مورد تصويب مجلس اصالح طلب قرار گرفته است٠ندگيرد و يا رد آ

اين لوايح را رد آرده است، ولى پيشنهاد داده است، اگر رئيس جمهور از طرح حذف نظارت استصوابى 
  ٠شوراى نگهبان صرفنظر آند، شوراى نگهبان با گسترش اختيارات رياست جمهورى موافقت خواهد آرد

  

  ع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواض
  

  شمارش معكوس فروپاشي آمريكا آغاز شده است: سردار ذوالقدر
  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13پنج شنبه 

آمريكا آه زماني به برآت ثروت بادآورده قاره آمريكا و به قيمت نابودي بوميان آن منطقه و غارت ثروت و 
 بزرگترين قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي دنيا تبديل شده بود و بر بخشهاي زيادي از هستي آنان به
ها و  راند، اينك با پيدايش نهضت بيداري اسالمي و امواج عظيم مخالفت با سياست دنيا حكم مي

هاي آن آشور در جريان اسالم، ظهور قدرتهاي جديدي همچون چين، اتحاديه اروپا و ياس در  دخالت
هاي فزاينده اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در جامعه آمريكا، از  رقابتهاي جهاني و همچنين بحرانعرصه 

  .بيرون و درون با بزرگترين بحرانهاي دوران حيات خود مواجه شده است
سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده آل سپاه پاسداران ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

گفت با   در همايش بزرگ پاسداران استان گلستان گيالن در شهر رشت سخن ميانقالب اسالمي آه
هاي قدرت سياسي و  آمريكا براي نجات خود از مرگ حتمي در حالي آه اهرم: طرح اين موضوع افزود

اقتصادي خود را از دست داده و به منفورترين آشورها نزد ملتهاي جهان تبديل شده است با اتكا به تنها 
آند با  وار زده و تصور مي اقيمانده خود يعني نيروي نظامي و آتش سالح، دست به اعمال ديوانهقدرت ب

تواند از نابودي و فروپاشي خود جلوگيري نمايد در  لشكرآشي و هجوم نظامي به ساير آشورها مي
حالي آه شمارش معكوس فروپاشي آن آشور ملتهاست آغاز شده و جهان بعد از فروپاشي شوروي، 

  .ي نزديكي شاهد مرگ دومين قدرت استكباري جهان يعني آمريكا خواهد بود ر آيندهد
وي در پاسخ به سؤوالي در خصوص احتمال حمله نظامي آمريكا به جمهوري اسالمي ايران اظهار 

هاي دفاع  تر از آن است آه بتواند به ايران قدرتمند آه تمامي عوامل و مولفه آمريكا ضعيف: داشت
نه از خود را در اختيار خود دارد و طي بيست و پنج سال تاريخ نوين خود به يكي از قدرتمندترين پيروزمندا

حمله نظامي به جمهوري اسالمي ايران . و اثرگذارترين آشورهاي جهان تبديل شده است حمله نمايد
  .تواند بكند با آنچنان پاسخ مرگباري همراه خواهد بود آه آمريكا تصور آن را هم نمي

: هاي سياسي و فرهنگي دشمنان گفت ردار ذوالقدر، با تاآيد بر ضرورت هوشياري در قبال حرآتس
هرچند احتمال حمله نظامي به جمهوري اسالمي ايران بسيار ضعيف است ليكن جنگ فرهنگي و 

ها قبل عليه ما آغاز شده است با شدت جريان دارد و دشمن براي تضعيف  سياسي آه از سال
  .ين عامل اميد بسته استآشورمان به ا

هاي دشمن با  وي با انتقاد از برخي مطبوعات و گروههاي سياسي داخلي آه غافل از نقشه
زنند، هشدار داد آه در  پراآنند و به اختالفات دامن مي نمايي قدرت آمريكا بذر ترس و ياس مي بزرگ

ن برخورد خواهند آرد و تكليف ها مردم با آنها همچون سربازان و مزدوران دشم صورت ادامه اين روش
  .آنها را يكسره خواهند نمود

نظير مردم در حمايت از نظام و دفاع از آشور، تالش بي وقفه  سردار ذوالقدر با تاآيد بر نقش بي
منت به آنها را در  رساني صادقانه و بي مسؤوالن و آارگزاران آشور را جهت حل مشكالت مردم و خدمت

 انتهاي پيام. ي قلمداد نمودراستاي تقويت امنيت مل
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

وزير امور خارجه آانادا در ديدار با وزيرامور خارجه فرانسه خواهان اعمال فشار آشورهاي اروپايي بر 
  جمهوري اسالمي شد

  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13پنج شنبه ): راديوفردا(مريم اقوامي 
ه آانادا در ديداري با دومينيك، دويلپن، وزير امور خارجه فرانسه، در مورد مرگ بيل گراهام، وزير امور خارج

ضرب و شتم عكاس خبرنگار آانادايي ايراني در تهران آه به مرگ وي منجرشد، : خانم آاظمي گفت
بيل گراهام از همتاي . قتل وحشتناآي است آه سراسر جامعه بين المللي را تحت تاثير قرار مي دهد

 خود خواست تا با فشار بر متحدان اروپايي، از ايران بخواهند تا عوامل منسوب به قتل خانم فرانسوي
  . آاظمي را مجازات آند
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آقاي گراهام در مالقات يك ساعته خود با وزير امور خارجه فرانسه، با اشاره به مرگ خانم آاظمي در 
دنيا بايد به نام عدالت و آزادي : تزندان ايران آه سبب تيرگي روابط ايران و آانادا شده است، گف

محافظت از خبرنگاران، امري ضروري و حياتي است و از مسائل . مطبوعات، متحد و هم پيمان باشد
وي افزود در حال حاضر ما منتظر رسيدگي شفاف و علني اين . مورد توجه سراسر جامعه بين المللي

ين قتل وحشتناك را شناسايي و محكوم آند و پرونده هستيم، تا ايران در نهايت، عوامل منسوب به ا
  : بيل گراهام در مورد اهميت بين المللي اين موضوع گفت. عامالن آنرا تحت پيگرد قانوني قرار دهد

وزير امور خارجه ايران، شخصا به من قول داده است آه . ما خواستار بررسي علني اين پرونده هستيم«
واهد بود و دادستان با ما همكاري خواهد آرد، بنابراين ما رسيدگي به اين پرونده به طور شفاف خ

مذاآرات خود را ادامه خواهيم داد و من در مورد اين پرونده با آقاي دويل پن صحبت آردم و چون خانم 
آاظمي يك خبرنگار بين المللي شناخته شده بود، رسيدگي به اين امر، فراتر از روابط دو جانبه بين 

اهد بود و مسلما موضوعي است آه بيش از هر چيز اهميت ويژه اي براي جامعه بين ايران و آانادا خو
  » .المللي دارد و آماآان سعي خواهيم آرد تا با همكاري جامعه بين المللي به نتايج مثبتي دست يابيم

ك استراو، گراهام، وزير امور خارجه آانادا، در مكالمه اي تلفني با يوشكافيشر، وزير امور خارجه آلمان، ج
همتاي انگليسي نيز ايگور ايوانف، همتاي روسي خود، موضوع مرگ خانم آاظمي و رسيدگي به پرونده 

  .وي در ايران را مورد بحث و گفتگو قرار داد
 

تصويب طرح تشكيل آميسيون ويژه مجلس شوراي اسالمي براي بررسي عملكرد قوه قضاييه درباره 
  پرونده قتل زهرا آاظمي

  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13پنج شنبه ): راديو فردا(شيرين فاميلي 
دولت همچنان معتقد است : محمد علي ابطحي، معاون محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي گفت
وي افزود وزارت اطالعات . آه در پرونده زهرا آاظمي، به نظرات وزارت اطالعات توجهي نشده است

آقاي ابطحي خبرهاي مربوط به . آنچه آه االن در پرونده ها مطرح است، داردديدگاههاي متفاوتي با 
تالش شد آه : تفاهم بين اين وزارتخانه و دستگاهي قضايي بر سر اين مسئله را تكذيب آرد و گفت

وزارت اطالعات و قوه قضاييه بتوانند به صورت مشترك نظراتشان را جمع آوري آنند آه متاسفانه به 
  . دنتيجه نرسي

در اين حال قاضي سعيد مرتضوي، دادستان تهران و مسئول پرونده زهرا آاظمي، دعوت آميسيون اصل 
روز گذشته جميله . نود مجلس شوراي اسالمي را مبني بر حضور در جلسه اين آميسيون رد آرد

ي آديور، نماينده مجلس شوراي اسالمي و مخبر آميسيون اصل نود، درباره علت دعوت سعيد مرتضو
طي روزهاي گذشته، چند سري سئوال براي مقامات مسئول مرتبط با پرونده، : به اين آميسيون گفت

سعيد مرتضوي، دادستان . بويژه قاضي سعيد مرتضوي فرستاديم آه جوابها خيلي برايمان آليدي بود
را ندارد، تهران با استناد به اينكه به عنوان دادستان، الزام قانوني به شرآت در جلسات آميسيون 

  .  سئوال اين آميسيون پاسخ دهد15تالش آرده است به 
دادستان در اين جوابيه در پاسخ به اين سئوال آه علت سكته مغزي خواندن فوت زهرا آاظمي را جويا 

شده است، رئيس آميسيون را به گزارش هيئت پيگيري رئيس جمهوري ارجاع داده و نوشته است 
آميته پيگيري ماجراي .  آنيد، اينگونه ابهامات برايتان بوجود نخواهد آمدچنانچه اين گزارش را مطالعه

قتل زهرا آاظمي آه منتخب رئيس جمهور است، يك هفته پس از قتل زهرا آاظمي، گزارش خود را به 
  . مجلس ارائه داد

س شوراي روز چهارشنبه مجل. نمايندگان مجلس از اين گزارش رضايت نداشته و آنرا مبهم ارزيابي آردند
اسالمي با طرح پيشنهادي تعدادي از نمايندگان مجلس براي تشكيل آميسيون ويژه بررسي عملكرد 

مرگ زهرا آاظمي و آثار زيانبار بين المللي و پيامدهاي آن، از موضوعات مورد . قوه قضاييه موافقت آرد
  .بحث در اين طرح است

  

  ينده عراق  و نيروهاي موثر در آدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  لهستان آنترل يك منطقه اشغالي در جنوب عراق را به دست گرفت 
  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13 پنج شنبه –جام جم آنالين 

 استان را در نيمه جنوبي عراق به عهده 5 سپتامبر مسووليت آنترل 3لهستان رسما روز چهارشنبه 
  .گرفت

لهستان در يك مراسم رسمي آه در هيله در سايت  فرانسه ، TV5به گزارش شبكه تلويزيوني 
 استان نيمه جنوبي عراق 5 آيلومتري جنوب بغداد برگزار شد ، مسووليت آنترل 100باستاني بابل در 

را به عهده گرفت و نيروهاي لهستاني و ساير نيروهاي خارجي آه تحت فرماندهي ژنرال لهستاني 
  .ربازان امريكايي در اين مناطق شدندآندرژ تيسزآيويچ قرار دارند ، جايگزين س

 سرباز بلغار آنترل استان هاي آربال و بابل را به 500 نفر است و 2350نيروهاي لهستاني آه تعداد آنها 
  .عهده خواهند داشت

 سرباز اهل 300 هندوراسي ، 160 سرباز اسپانيايي ، 1400استان هاي قادسيه و نجف توسط 
  . سرباز اهل نيكاراگوئه آنترل مي شود100وري و  سرباز سالواد360دومينيكن ، 
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  . قزاق مستقر مي شوند25 سرباز اوآرايني و 1650در استان وسيط 
 .آليه اين نيروها تحت فرماندهي لهستان هستند

  
 عضو آابينه جديد عراق10بيوگرافي 

  82/شهريور/10 -خبرگزاري فرانسه
روز  جديد آـه توسـط شـوراي موقـت حكـومتي انتخـاب و               وزير آابينه   25تن از   10 در زير بيوگرافي     -بغداد«

  . به بيوگرافي بقيه وزرا هنوز دسترسي نداريم. آمده است, اعالم شده دوشنبه 
خارجـه عـراق خـدمت       بدران در وزارت امور     . يك ديپلمات و اهل بصره مي باشد      . وزير آشور , نوري بدران -

, بـه خـاطر حملـه بـه آويـت جـدا بـشود             1990سال  وي قبل از اينكه از رژيم صدام حسين در          . آرده است 
 از  او پس از جدايي به لندن رفـت و بـه ايـاد علـوي يـك بعثـي سـابق             . سفير عراق در روسيه بوده است     
  . جنبش توافق ملي عراق پيوست

پـسر محمـد بحـر العلـوم روحـاني شـيعه آـه اخيـرا                . سـال 48سـن   . وزير نفت , ابراهيم محمد بحر علوم   -
 او داراي    .خشم نسبت بـه انفجـار مرگبـار در نجـف لغـو آـرد               راي حكومتي بر اثر     عضويت خودش در شو   

دآتراي مهندسي پتروليوم از دانشگاه نيومكزيكو مي باشد و داراي سابق آار در چاه هاي نفتي آويت و 
  . آمريكا است

بـر حـزب    مـسعود بـارزاني ره     او مـشاور ارشـد و دايـي         . سـال 50سن  . هوشيار زيباري وزير امور خارجه    -
او در رشـته    . زيباري عضو شوراي رهبري حزب دمكراتيك آردستان اسـت        . دمكراتيك آردستان مي باشد   

وي همچين داراي فوق ليـسانس در تحـوالت اجتمـامي از دانـشگاه              . علوم سياسي درس خوانده است    
  . انلگيس مي باشد) Essex(اسيكس

او تـاجر و داراي فـوق ليـسانس         .  از بغـداد   يك مسلمان سني  . سال44سن  . آمال الكيالني وزير دارايي   -
    .بغداد مي باشد) Mustansariyah(اقتصاد و مديريت عمومي از دانشگاه مستنصريه

داراي دآتراي اقتصاد  وي آارشناس روابط خارجي و اقتصادي است و .  برنامه ريزي مهدي الحافظ وزير-
او عراق را در سالهاي ميان . آار آرده استدر وزارت نفت عراق 1977تا 1975او در سالهاي  . مي باشد

  . در سازمان ملل در نيويورك نمايندگي مي نمود1980تا 1978
او در . وي شيعه و اهل بغداد است. ساله مي باشد54. آموزش و پرورش عال عبدالصاحب االلعوان وزير -

 مستنصريهگاه سپس به مدرسه پزشكي در دانش. رشته پزشكي در مصر و انگليس تحصيل آرده است
وي . بعنوان رييس دانشگاه خدمت نموده است1991تا 1990او در اين دانشگاه از سال . بغداد رفته است

  . سپس در سازمان بهداشت جهاني در اردن و ژنو آار نموده است
در بابل متولد شده است و داراي فوق ليسانس . سال64سن , وزير فرهنگ, مفيد محمد جواد الجزايري-

در راديو چك بخش عرب زبان آار آرده  , 1970الي 1960او در دهه . برنگاري در پراگ مي باشدرشته خ
  . است

مي ) Samawa(يك شيعه از سماوه. سال71سن . سامي عذرا المعجون وزير آار و امور اجتماعي-
رده  براي وزارت دادگستري در عربستان سعودي آار آ1980تا 1971وي وآيل است و از سالهاي . باشد
  . است

او يك مهندس راه و ساختمان مسيحي از بغداد . سال 59سن .  بهنام ضياء بولوس وزير حمل و نقل-
  . وي سابقا در بغداد در بخش هاي خصوصي آار مي آرده است. مي باشد

يكي از متحدين . او آرد و اهل اربيل مي باشد.  عمومي وزير خدمات,  خانم نسرين مصطفي البرواري-
وي بعنوان يك مهندس هم در سازمان ملل و هم در استان اربيل آه تحت آنترل . ارزاني استنزديك ب

  .»در دولت آار نموده است, حزب آردستان عراق است
 

  تالش عراق برای حفظ اتحاد ملی
  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12 چهار شنبه -راجر هاردی تحليلگر بی بی سی در امور خاور ميانه

شته شدن محمد باقر حکيم، يک رهبر برجسته شيعه عراق در انفجارروز جمعه در شهرنجف، از زمان ک
  .رهبران سياسی و مذهبی عراق خواستار حفظ آرامش و اتحاد ملی در آن کشور شده اند

با اين حال بمب گذاری در مراسم نماز جمعه، بيم از بروز واکنش های فرقه ای يا حتی جنگ داخلی را 
  .استتشديد کرده 

به همين دليل است که برخی از چهره های ارشد سياسی و مذهبی عراق بدون فوت وقت نسبت به 
  .مخاطرات چنين واکنشی هشدار داده اند

درحالی که عراقی ها برای گذار از استبداد به مردمساالری تقال می کنند، کشور همچنان اسير شکاف 
  .های ديرينه خود است

اورند که هيات دولت جديد عراق، که برای حفظ توازن از ميان سنی ها، برخی تحليلگران بر اين ب
شيعيان، اعراب و کردها انتخاب و تشکيل شده است، نه تنها باعث رفع شکاف های اجتماعی نخواهد 

  .شد بلکه می تواند آنها را تشديد کند
  .کنداما با توجه به غياب رهبران ملی، راه چاره ای ديگری هم به ذهن خطور نمی 

  .خطر تجزيه عراق همچنان باقی است
  . شيعيان با از دست دادن آيت اهللا حکيم احساس می کنند متحمل زخم خوفناکی شده اند
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اين درحالی است که آنها احساس می کنند با توجه به شمار زياد خود مستحق سهم بزرگ تری در 
  .عرصه سياسی عراق هستند

  .خود در آينده عراق درهراسنداعراب اهل تسنن نيز برای نقش سياسی 
آنها طبق سنت همواره در عراق از نقش سياسی برتری بهرهمند بوده اند و حاال با خطر رانده شدن به 

  .حاشيه روبرو هستند
سياستمداران مردم گرای، که دردو سوی اين شکاف فرقه ای قرار گرفته اند، اکنون اين فرصت را دارند 

  .برداری کنندکه از اين نارضايی ها بهره 
غالب عراقی ها می خواهند از سرنوشت کشورهای عربی مانند لبنان، که نفاق های اجتماعی و 

  .دخالت خارجی به جنگ تلخ و طوالنی داخلی در آن منجر شد، پرهيز کنند
يک روشنفکر عراقی به بی بی سی گفت آنچه عراق فورا به آن نياز دارد، يک رهبری قدرتمند و 

  مذهبی استسنجيده ملی و
  

  پيش نويس قطعنامه مشارآت سازمان ملل در بازسازي عراق منتشر شد
  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13پنج شنبه 

اي را پيشنهاد آرد آه بر اساس آن  نويس قطعنامه دولت بوش روز چهارشنبه پيش: خبرگزاري فارس
  .سازمان ملل در بازسازي عراق شرآت خواهد آرد

، وزير امور خارجه آمريكا اين اقدام را در جهت »آالين پاول«تدپرس از واشنگتن، به گزارش آسوشي
  . خواند» شرآت دادن شوراي امنيت در بازي عراق«

  : نويس قطعنامه جديد آمريكا در خصوص عراق بدين شرح است بر اساس اين گزارش برخي مفاد پيش
يتي سازمان ملل تحت فرماندهي واحد به  نيروهاي ائتالفي به رهبري آمريكا به يك نيروي چندمل-

 آشور جهان براي آمك به اين نيروها 191منظور آمك به استقرار امنيت و ثبات در عراق و درخواست از 
  . شود تبديل مي

  .  از آشورهاي عضو سازمان ملل درخواست شود براي تجهيز و آموزش پليس عراق آمك آنند-
كا به منظور همكاري با سازمان ملل و مقامات آمريكايي در بغداد  از شوراي حكومتي عراق منتخب آمري-

نويس و برنامه قانون اساسي جديد عراق و برگزاري انتخابات دموآراتيك در اين آشور  براي تعيين پيش
  . دعوت شود

وگوي ملي و رسيدن به اجماع براي   از نماينده سازمان ملل در عراق خواسته شود امكانات گفت-
  . قدرت سياسي و آمك به برگزاري انتخابات را فراهم آندانتقال 

المللي خواسته شود آمكهاي   از آشورهاي عضو سازمان ملل، آشورهاي منطقه و سازمانهاي بين-
  . مالي خود براي بازسازي عراق را افزايش دهند

ت از تالشهاي  حمايت از شوراي حكومتي عراق به عنوان بدنه اصلي دولت انتقالي اين آشور و حماي-
  . آن در جهت بسيج مردم عراق

 درخواست از آشورهاي منطقه براي جلوگيري از عبور و مرور تروريستها، نقل و انتقال سالحهاي -
 /.انتهاي پيام. تروريستي و آمكهاي مالي آه موجب حمايت از تروريستها شود

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  ي صدر را محاصره آردند ها مقتد آمريكايي

  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13 پنج شنبه -سايت بازتاب 
ها در خلع سالح يكصد تن از هواداران  از نجف گزارش داد، به دنبال شكست آمريكايي» بازتاب«خبرنگار 

  .مقتدي صدر، منزل وي را محاصره آردند
ها، تنها به خلع  ر واقع نشده است و آمريكاييها براي رفع حصر مثمرثم هاي صدر با آمريكايي رايزني

  .سالح طرفداران صدر تأآيد دارند
اهللا سيستاني در عراق از ترور نافرجام مهاجمان در يكي از مساجد آاظمين،  از سوي ديگر، نماينده آيت

  .جان سالم به در برد
اهللا سيستاني در  ، سيدعلي واعظي الموسوي، نماينده آيت»بازتاب«الملل  به گزارش سرويس بين

آاظمين در آستانه ورود به يكي از مساجد اين شهر براي اداي نماز جماعت، از سوي مهاجمان، آماج 
حمله مسلحانه قرار گرفت آه به دنبال آن سه نفر از همراهان وي آشته شدند ولي خود وي آسيبي 

  .نديده است
 مهاجمان درگير بودند آه در نتيجه آن،  دقيقه با20نوشت، همراهان واعظي به مدت » االوسط الشرق«

هنوز هويت اين اشخاص . سه تن آشته و مهاجمان ـ آه دو مرد و يك زن بودند ـ دستگير شدند
  .مشخص نشده است

گفتني است، سيدعلي واعظي، فرزند آقاسيدمحمد اصفهاني از مراجع عظام شيعه و صاحب آتاب 
 .است» احسن الوديعه«
  

   در رسانه هاي جمعيعراقايران و اوضاع تحليل 
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  تيتر روزنامه هاي صبح تهران
    1382شهريور ماه13  پنج شنبه -خبرگزاري آار ايران

  گزارش تحليلي درآستانه نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي /اعتماد
  ترافيك ديپلمات درتهران

   يكپارچه بماند رهبر معظم انقالب در ديدار با پادشاه اردن عراق بايد/ جام جم 
  مقام معظم رهبري در ديدار پادشاه اردن؛ افق آينده عراق روشن نيست / همشهري 

  نامه مشترك آلمان ، انگليس و فرانسه به ايران ؛ گفت و گو با تهران را حفظ مي آنيم / خبر
سالم را ه مقام معظم رهبري در ديدار پادشاه اردن تاآيد آردند؛ وحدت و تكيه بر امت بزرگ ا/حمايت 

  حل مشكالت جهان اسالم 
  آروبي خطاب به مديران آل حراست؛ فكري به جان دستگاه هاي موازي آنيد /صداي عدالت 
  در پي تيراندازي افراد ناشناس در تهران؛ سفارت انگليس تعطيل شد /مردم ساالري 

 مردم از حاآميت در ديدار شمخاني پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران؛ جدايي/ نسيم صبا 
  تهديدات عليه ايران را عملياتي مي آند 

  مقام معظم رهبري در ديدار پادشاه اردن؛ اشغالگران بايد عراق را ترك آنند / رسالت 
  در پي حمله افراد ناشناس به سفارت لندن در تهران اعالم شد؛ تعطيل تا اطالع ثانوي / انتخاب 

به جاي اخراج به فكر : ر صنايع از تعديل آارگران؛ سرحدي زاده در واآنش به حمايت وزي/ آار و آارگر 
  اشغال باشيد 

  بحران در رابطه ايران و انگليس؛ / شرق 
  ابطحي معاون رئيس جمهور؛ روشن شدن واقعيت مرگ زهرا آاظمي آارد شواري نيست / ياس نو 

  غرامت فراموش شده / فرهنگ آشتي 
  ر عراق وجود ندارد هيچ اسير ايراني د: خرازي / خراسان 

 نماينده مجلس عنوان شد؛ ارجاع اليحه ي اصالح قانون انتخابات به مجمع 154در بيانيه / آفتاب يزد 
  تشخيص مصلحت اتالف وقت است 

  در جلسه علني روز گذشته؛ طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع تصويب شد / ابرار
  ت انگليس بسته شد به دنبال شليك موتور سوار ناشناس سفار/ هم بستگي 

  البرداعي؛ مي خواهيم ثابت آنيم ايران سالح اتمي ندارد / جوان 
يك مقام مسوول در سازمان مديريت برنامه ريزي از تخلف آشكار در اجراي برنامه سوم / سياست روز 

  توسعه خبر داد؛ دولت به جاي آوچك شدن بزرگتر شده است 
  شاه اردن ،اوضاع عراق نگران آننده استرهبر عظيم انقالب در ديدار پاد/ ايران 

  پايان پيام 
 

  شهريور13: روزنامه های تهران
 2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13 پنج شنبه -بي بي سي  

در حالی که روزنامه های مختلف تهران نظر رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود مطرح کرده اند 
است اشغالگران بايد از عراق خارج شوند، روزنامه های آخر هفته که در ديدار با پادشاه اردن گفته 

  .تهران تشکيل دولت انتقالی عراق را مطرح کرده و به بحث درباره آن پرداخته اند
 در مقاله ای به دولت پيشنهاد کرده که در شناسائی دولت انتقالی عراق پيشقدم شود و به آفتاب يزد

  .همسايه را برای ايرانيان به نمايش بگذارداين ترتيب اهميت آرامش اين کشور 
به نوشته فياض زاهد، در حالی که ايران بزرگترين متحد خود، يعنی آيت اهللا حکيم را در عراق از دست 

داده و عبدالعزيز حکيم وزن و اعبتار کافی در محافل مذهبی و سنتی عراق ندارد، پيشقدم شدن در 
  . پيشگامی را برای ايران رقم زندشناسائی دولت انتقالی می توان شرايط

 يزد به ياد آورده که سياست هر عراقی يک رای که آمريکائی ها از آن دم زده اند آفتابنويسنده 
  .کشورهای مسلمان را به وحشت انداخته در حالی که جمهوری اسالمی بايد از آن حمايت کند

 و آن را مثبت دانسته ولی توضيح داده  در سرمقاله خود به بررسی دولت انتقالی عراق پرداختهرسالت
  .که شيعيان حاضر در اين دولت کسانی هستند که پس از سال ها زندگی در غرب استحاله شده اند

 اگر هم امروز قانون اساسی در عراق تدوين شود رسالتبه نوشته حشمت اهللا فالحت پيشه در 
گنجاندن مهره های خود در دولت انتقالی مجبور به پذيرش روح دينی خواهد بود اما آمريکائی ها با 

سعی دارند که اين روند را دور بزنند به همين جهت شاهد حوادث تروريستی بيش تری در عراق 
  .خواهيم بود

 روزنامه صبح که در شماره چهارشنبه خود دولت انتقالی عراق را دست نشانده جمهوری اسالمی
بود در تحليل آخر هفته خود بار ديگر تاکيد کرده که اين آمريکا خوانده و با آن به شدت مخالفت کرده 

  .دولت انتقالی وزارت دفاع ندارد و به هيچ وجه مورد تائيد مردم عراق نيست
 را به کيهانتعطيل سفارت بريتانيا در تهران و خارج شدن سفير ايران از بريتانيا عنوان بزرگ صفحه اول 

  .نی کردن که اين تعطيلی نه موقت بلکه دائمی باشدخود اختصاص داده که در مقاله ای پيش بي
 که در آن تهديد کرده بود که اگر دولت کيهان در مقاله ای با اشاره به نوشته چند روز پيش آفتاب يزد

بريتانيا هادی سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين را آزاد نکند مردم خود وارد صحنه خواهند شد 
سواری که به سوی سفارت بريتانيا تيراندازی کردند دستگير شوند و معلوم شود پرسيده اگر دو موتور 
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  که تحت تاثير اين نوشته قرار داشته اند چه خواهد شد؟
 در يادداشت خود يادآوری کرده که متهمان به قتل های زنجيره ای کرمان در آن زمان آفتاب يزدسردبير 

 سخنران که به کرمان آمده بود برای ظهور جامعه ای پاک اعتراف کرده بودند که تحت تاثير سخنرانی يک
  .دست به اين کار زده اند

 در خبر خود نوشته است تيراندازی روز چهارشنبه به سفارت بريتانيا درست در حالی صورت می کيهان
گيرد که سخنگوی دولت از احتمال برخورد جدی جمهوری اسالمی با دولت انگليس خبر داده و گفته بود 

  .گر انگليس به خصومت ادامه دهد دولت وارد عمل خواهد شدا
 در عين حال ادعا کرده اند که تيراندازی به محل سفارت کيهان و جمهوری اسالمیهر دو روزنامه 

  .بريتانيا در تهران از جمله ترفندهای دولت انگليس است
نوشته که اوضاع تحت کنترل  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از زبان سخنگوی وزارت خارجه ايران

  .است و اقدام غيرمسووالنه تيراندازی به سفارت بريتانيا از سوی مراجع رسمی تحت پيگيری است
 خبر يک سايت اينترنتی نزديک به محافظه کاران را منعکس کرده که در آن از شکنجه سليمان ياس نو

ا چراغی هميشه روشن نگاه داری می پور در زندان لندن خبر داده چرا که در سلول کوچک انفرادی ب
شود که بدون شيرآب شرايط آن برای مسلمانان مناسب نيست و وضع غذائی آن هم کيفيت خوبی 

  .ندارد
 در زير اين نوشته، به طعنه و با عالمت استفهام اضافه کرده است که عجب کسانی هستند ياس نو

  !اين انگليسی های از خدا بی خبر
 روز زندان 25، مقاله ای از مهدی شيرزاد دانشجوی زندانی چاپ شده که در آن به ياس نودر کنار نکته 

خود در سلول انفرادی اشاره کرده که در آن ناگزير شده با آب بطری وضو بسازد و تنها مونسش قرآن 
  .بوده است

رداد ماه مهدی شيرزاد فرزند نماينده اصفهان در مجلس که همراه صدها دانشجوی ديگر بعد از حوادث خ
 نوشته هنگام آزادی از ماموران زندان تقاضا کرده لباس زندان را به او ياس نودستگير شد در مقاله 

بدهند تا به ديوار اتاقش بياويزد و يادش بماند که نه خودش بلکه هفت جدش هم کاری نکنند که 
  .گذارشان به آن جا بيفتد

 خبر داده که نمايندگان پی گير وضع نسيم صباه همزمان با آغاز تعطيلی سه هفته ای مجلس، روزنام
دانشجويان زندانی از اين که هنوز هيچ تصميمی برای اين دانشجويان گرفته نشده اظهار نگرانی کرده 

  .اند
صفائی فراهانی که يکی از نمايندگان مجلس است که وضعيت دانشجويان زندانی را پی گيری می کند 

گفته است که من به نتيجه رسيدم که ديگر کاری نمی توان و  به رييس مجلس ياس نوبه نوشته 
  .بهترست که استعفا بدهم

نگرانی از وضعيت دانشجويان و دستگير شدگان ديگر در حالی اتفاق می افتد که به نوشته روزنامه 
های پنجشنبه مجلس تشکيل کميسيونی را برای بررسی عملکرد دادگستری تهران و سعيد مرتضوی 

  .عيين کرده استدادستان ت
 در حمايت از دادستان تهران نوشته که به اين ترتيب بايد منتظر بود که در ماه آينده شاهد رسالت

  .انتشار گزارش های تخريبی درباره سعيد مرتضوی باشيم
 جميله کديور، محسن آرمين و صفائی فراهانی از اعضای کميسيونی تعيين شده اند اعتمادبه نوشته 

  .ی به اعمال دادگستری و دادستان تهران تشکيل گرديده استکه برای رسيدگ
گفتنی است که مجموع پرونده های سياسی و مطبوعاتی جنجالی و توقيف نزديک به نود روزنامه و 

دستگيری حدود پنجاه نويسنده و فعال سياسی در چهار سال گذشته توسط دادگستری تهران صورت 
مرتضوی بوده است که تا سه ماه پيش قاضی دادگاه مطبوعات گرفته که بيش تر آن ها با حکم سعيد 
  . بود و از آن زمان دادستان تهران است

 در مقاله ای به جناح محافظه کار پيشنهاد کرده که با توجه به انتقادهای تازه رهبر جمهوری رسالت
 و سعی کنند اسالمی از سخت گيری های دينی، در صدد بازنگری در رفتار و سياست های خود برآيند
  .از فرصت پديد آمده برای روی گردان کردن مردم از اصالح طلبان به نفع خود بهره گيرند

به نوشته امير محبيان تنها عده ای از جناح مخالف اصالحات با رفتارهای خود در اين سال ها تصور آن را 
ه در صورت روی کار آمدن در به وجود آورده اند که اين خشن و آزادی ستيز و در عين حال ناکارآمدست ک

  .جامعه ای بسته همه را مجبور به تبعيت از الگوهای سخت گيرانه و محدودکننده خواهد کرد
 در عنوان اصلی خود از ترافيک ديپلماتيک در تهران خبر داده که با نزديک شدن تاريخ برگزاری اعتماد

 و نشان می دهد مقامات ايرانی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی افزايش گرفته است
  .تالش های گسترده ای را برای خنثی کردن فشارهای غرب به کار بسته اند

 فشارها از سه محور امضای پروتکل الحاقی انرژی اتمی، صلح اعتمادبه نوشته بهروز سادات در 
  خاورميانه و نقص حقوق بشر به جمهوری اسالمی وارد می آيد
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