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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 

  
  شورای امنيت نقش آمريکا در عراق را بررسی می کند 

  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14 جمعه -بي بي سي 
کا، از اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد مصرانه خواسته است کالين پاول، وزير امور خارجه آمري

  .تا از پيش نويس قطعنامه جديد در مورد عراق که توسط آمريکا تنظيم شده است حمايت کنند
آقای پاول در جريان يک سخنرانی در واشنگتن، که اساس سياست خارجی آمريکا و نقش اين کشور در 

 می داد، قول داد که آمريکا به پيشنهادات ديگر اعضا شورای امنيت در عرصه جهانی را مورد خطاب قرار
  .مورد آينده عراق توجه و آنها را اعمال کند

اعضا شورای امنيت در حال بررسی تازه ترين پيش نويس ارائه شده از سوی آمريکا هستند که در آن 
شود و شورای حکومتی اين پيشنهاد شده يک نيروی بين المللی برای حفظ امنيت در عراق تشکيل 

  .کشور، که از سوی آمريکا منصوب شده است، قانونی اعالم شود
وزير امور خارجه آمريکا گفت قطعنامه پيشنهادی رياست اين نيروی بين المللی را به يک فرمانده نظامی 

  .آمريکايی محول خواهد کرد
 به عراق بسيج کرده، رهبری او همچنين گفت طبيعی است که کشوری که بيشترين نيروی نظامی را

  .را به دست گيرد
در همين حال ايگور ايوانف، وزير امور خارجه روسيه، محتاطانه از پيش نويس قطعنامه جديد شورای 

  .امنيت سازمان ملل متحد که توسط آمريکا تنظيم شده، حمايت کرده است
  .ره از آن دفاع می کرده استاو می گويد که اين قطعنامه منعکس کننده اصولی است که روسيه هموا

اما آقای ايوانف، که در اجالس همکاری های منطقه ای در ازبکستان شرکت کرده است، همچنين گفت 
  .هنوزپيش نويس اين قطعنامه کامل نيست و قبل از تائيد بايد تغييراتی در آن اعمال شود

آلمان و . رانسه برانگيخته استمتن اين پيش نويس انتقادهای شديدی را به ويژه از جانب آلمان و ف
  . فرانسه معتقدند اين پيش نويس، نقش کافی برای سازمان ملل در امر بازسازی عراق قائل نيست

خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد در شورای امنيت سازمان ملل همچنين اين اشتياق وجود 
به جنگ در عراق وجهه قانونی نمی دارد که تصريح شود اين سازمان به تصميم آمريکا در دست زدن 

  . دهد و به آن مشروعيت نمی بخشد
اين مسائل در حالی در جريان است که دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا به عراق سفر کرده و مشغول 

 گفتگو درباره تالش های مربوط به استقرار يک نيروی چند مليتی در اين کشور است
  

  مخالفينطرح قطعنامه آمريكا و نظرات 
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14 جمعه -راديو آلمان 

اياالت متحده آمريكا در عراق با مشكل مالى و امنيتى عظيمى روبرو شده است و به همين جهت قصد 
دارد تا با تصويب طرح قطعنامه اى در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، آشورهاى ديگر جهان را متعهد 

ربازان خود به اين آشور امنيت عراق را تامين ساخته و همچنين فشار مالى به سازد تا با اعزام س
اياالت متحده را هم در اين مورد تقليل دهند، اما بعضى آشورها مثل فرانسه و آلمان تنها در صورتى 
  . مايل به حضور در عراق هستند آه سازمان ملل متحد رهبرى آليه نيروها را در عراق به عهده بگيرد

رد قدرت در سازمان ملل متحد دوباره آغاز گشته است و همه مى دانند آه آمريكا قرار است طرح نب
هنوز متن رسمى . قطعنامه اى را در مورد آينده عراق به اين شورا تحويل دهد و براى تصويب آن بكوشد

  . اين قطعنامه منتشر نشده است
ده آن است آه هنوز جاى بحث و تبادل واآنش سرد آلمان و فرانسه نسبت به اين طرح نشان دهن

در اين ميان جونز ِپري، نماينده .  عضو شوراى امنيت وجود دارد١۵نظرهاى بسيارى در اين مورد ميان 
بريتانيا در سازمان ملل متحد، آه آشور متبوعش، نظرات آمريكا را پشتيبانى مى آند، در مورد واآنش 

ز متن رسمى آماده نشده و به همين جهت بايد صبر آرد تا سرد آلمان و فرانسه به اين طرح گفت، هنو
  . در جلسات مشاوره شوراى آمنيت، نظرات مختلف اعضاء به هم نزديك تر شوند

آالين پاول، وزير امور خارجه آمريكا، هم گفت آه او حاضر است آليه انتقادات فرانسه و آلمان را بشنود، 
رحي سازنده در اين مورد ارائه دهند و فقط به انتقادات اما او خواستار آن است آه اين دو آشور ط

  . مختلف بسنده نكنند
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در اين طرح آمده است آه به جاى نيروهاى اشغالگر آمريكايى در عراق، نيروهاى نظامى آشورهاى 
در مورد . مختلف جهان به عراق اعزام شوند، اما باز فرماندهى اصلى اين نيروها به عهده آمريكا باشد

ادارى عراق هم آمريكا خواستار آن است مسئول ادارى منصوب از طرف آمريكا در عراق نقشى امور 
در طرح پيشنهادى آمريكا حتى رسيدگى به شيوه مصرف آمك . آليدى در آينده اين آشور داشته باشد

هاى مالى آشورهاى مختلف جهان درعراق به عهده مسئوالن آمريكايى خواهد بود و سازمان ملل 
  .و اين از نكات برجسته اختالفات است. در اين مورد هم نبايد نقشى داشته باشدمتحد 

 
  

  دهد آمريكا روابط تجاري يك شرآت فرانسوي با ايران را مورد بررسي قرار مي: واشنگتن تايمز
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 
درات آمريكا در حال تحقيق از يك شرآت مقامات سازمان نظارت بر صا: ي واشنگتن تايمز ادعا آرد روزنامه

تواند به هر دو منظور  ي ساخت آمريكا را آه مي فرانسوي هستند آه مظنون است چهار پمپ ويژه
  . تجاري و نظامي مورد استفاده قرار گيرد؛ در اختيار ايران قرار داده است

 مقامات وزارت بازرگاني و ، به نقل از اين روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي راآتورهاي  هاي ياد شده به عنوان بخشي از سيستم خنك آننده داري آمريكا بيم دارند آه پمپ خزانه
يي  هاي هسته تواند براي توليد مواد الزم در توليد سالح يي ايران مورد استفاده قرار گيرد آه مي هسته

  . به آار گرفته شود
  . گاني آمريكا اين مساله را يك نگراني مهم خوانده استيكي از مقامات وزارت بازر

ها به علت قابليت استفاده در امور نظامي تحت آنترل  صادرات اين دسته از پمپ: نويسد اين روزنامه مي
  . و نظارت قرار دارد

سه فران” تكنيپ آوفلكسيپ“ ي به هر حال مقامات آمريكايي در حال تحقيق هستند تا بدانند آيا آارخانه
  يي ايران قرار داده است يا خير؟ هاي هسته ها را در اختيار برنامه اين پمپ

توانند در انتقال گاز  چنين مي ي مزبور هم ها ي اين مقامات پمپ به گفته: افزايد اين روزنامه در ادامه مي
له هستند چنين در حال بررسي اين مسا مقامات اين سازمان هم. مايع طبيعي مورد استفاده قرار گيرند

  ي فرانسوي از قوانين فروش تجهيزات نفت و گاز به ايران تخلف آرده است يا خير؟ آه آيا اين آارخانه
يكي از مقامات اين سازمان آه نخواست نامش فاش شود؛ گفت آه : ي اين مطلب آمده است در ادامه

 در حالي است آه اين.هاي آيفري منتهي شود تواند به مجازات در هر دو صورت اين تحقيقات مي
  انتهاي پيام. باره ارايه نكرده است ي فرانسوي هيچ گونه توضيحي دراين سخنگوي اين آارخانه

  

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

عيت عراق، ي موق در نشستي در ايتاليا درباره) شنبه(ي اروپا فردا  ي اتحاديه وزراي امور خارجه
وگو   و گفت يي به بحث آوري هسته هاي ايران در فن هاي فلسطين و رژيم صهيونيستي و قابليت درگيري

  .خواهند پرداخت
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 

ي اين مطلب  ، با مخابرهEuobserverسايت اينترنتي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اروپا در اين نشست ديگر همكارانش را در  والنا، رييس سياست خارجي اتحاديهنوشت آه خاوير س

 انتهاي پيام. جريان گزارش سفرش به آشورهاي خاورميانه از جمله ايران قرار خواهد داد
  

  هاي تروريستي ي اروپا براي وارد آردن نام حماس در ليست گروه اعمال فشار ايتاليا بر اتحاديه
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 

ي اروپا،  ي ايتاليا اعالم آرد آه اين آشور قصد دارد با استفاده از جايگاهش در اتحاديه وزير امور خارجه
در ) حماس(ساير آشورهاي عضو اين اتحاديه را براي وارد آردن نام جنبش مقاومت اسالمي فلسطين 

  .هاي تروريستي، تحت فشار قرار دهد فهرست سازمان
به نقل از خبرگزاري فرانسه، فرانكو فراتيني، وزير امور ) ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

ي اروپا  رييس اتحاديه« : اش اظهار داشت ي ايتاليا پس از ديدار با آالين پاول، همتاي آمريكايي خارجه
  ».موضوع بررسي وضعيت حماس را در اولويت قرار داده است

وگو آرده و با انجام  ي جهاني گفت ما بايد به طور شفاف و واضح با جامعه« : ي شدوي در ادامه مدع
  » .اقدامات انتحاري مبارزه آنيم

چنين مدعي شد آه منابع حمايت مالي از گروه حماس بايد شناسايي و قطع شوند؛ چرا  فراتيني هم
هاي آنها  ين برخالف خواستهي اين روند موجب تضعيف قدرت مقامات فلسطيني خواهد شد و ا آه ادامه
ما بايد از مقامات فلسطيني و محمود عباس، نخست وزير دولت خودگردان، حمايت «: وي گفت. است
  » .آنيم

دار است، تالش  ي اروپا را عهده اي اتحاديه اين گزارش حاآي است آه فراتيني آه آشورش رياست دوره
ي اروپا، موضوع  ي آشورهاي عضو اتحاديه ارجهاي غيررسمي با حضور وزراي امور خ آند در جلسه مي

  انتهاي پيام. حماس را مورد بررسي قرار دهد
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  اعتراض رامسفلد به موضع امنيتی ايران در قبال عراق
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14 جمعه -بي بي سي 

   عراق شوندرامسفلد می گويد ايران همچنان به پيکارجويان اجازه می دهد از خاک آن کشور وارد
در کويت و در آستانه پرواز به بغداد به ) چهارم سپتامبر(دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا شب گذشته 

خبرنگاران گفت که دولت آمريکا از ايران و سوريه راضی نيست و اين دو کشور طی يک ماه گذشته برای 
  .تأمين امنيت آن گونه که بايد همکاری نکرده اند

شته چهارمورد انفجار مرگبار در عراق صورت گرفته که همگی آنها از طريق جاسازی طی يک ماه گذ
  .بمب در خودرو انجام گرفته است

سيد محمدباقر حکيم رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق و سرجيو دمللو نماينده سازمان ملل 
يات تروريستی يک ماه اخير در متحد در اين کشور از جمله افرادی اند که در کنار دهها تن ديگر طی عمل

  .عراق جان خود را از دست دادند
آقای رامسفلد گفته است که ايران و سوريه همچنان به پيکارجويان اجازه می دهند از طريق خاک آن 

  .کشورها وارد عراق شوند اما آمريکا ديگر در برابر چنين موضعی ساکت نخواهد نشست
لی جهت تأمين امنيت و بازسازی عراق پيش نويس قطعنامه ای به آمريکا برای جلب حمايتهای بين المل

شورای امنيت سازمان ملل متحد داده که در نشست غيرعلنی نمايندگان پنج عضو دائم اين شورا به 
  .بحث و تبادل نظر گذاشته شده است

ور سفر آقای رامسفلد که در تالش برای تشکيل نيروی چند مليتی جهت تأمين امنيت عراق به آن کش
کرده به خبرنگاران گفته است که تصويب اين قطعنامه به آمريکا امکان خواهد داد با آنچه تهديدهای 

 ايران و سوريه نسبت به عراق می داند مقابله کند
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  تعطيل موقت سفارت بريتانيا در تهران: افزايش تنش ميان بريتانيا و جمهوري اسالمي
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه ): راديوفردا( طبري شهران

آمال خرازي، وزير امور خارجه ايران، در گفتگوي تلفني با همتاي بريتانيايي خود، جك استراو، به او 
ادامه بازداشت هادي سليمان پور، سفير سابق ايران در آرژانتين و دو مستند ساز صدا سيماي : گفت

از لرد تمپل موريس مي پرسم آيا اين يك .  مخربي بر روابط دو آشور خواهد داشتايران، تاثير بسيار
  تهديد يا اولتمياتوم به بريتانيا است؟ 

من فكر مي آنم تا آنجا آه مربوط به دولت ايران است، اين فقط بيان يك واقعيت است و آقاي : وي گفت
نيا رسانده است، اما با اين حال ما آامال خرازي به درستي اين موضوع را به اطالع وزير خارجه بريتا

واقفيم آه روابط دو شكور بحراني است و رو به بدي مي رود، ولي آنچه ما از ايران مي خواهيم، آن 
ما با آشور آرژانتين، . است آه دولت و مردم آن آشور، نظام حكومتي ما را بشناسند و در نظر بگيرند

  . ريمقرارداد استرداد افراد تحت تعقيب دا
حال اين با آرژانتين است آه دست از تقاضاي خود براي استرداد بردارد، چرا آه اين آشور مي تواند 

تا آنجا آه به ما مربوط است، ما بايد صبر آنيم تا اين موضوع . هرگاه بخواهد تقاضاي خود را پس بگيرد
 در اين فرايند قانوني دخالت مراحل قانوني خود را طي آند و به هيچ وجه راهي نيست آه دولت بتواند

يك دوره سي روزه طول مي آشد آه پرونده اين موضوع آماده و تقديم دادگاه شود، بعد در يك . آند 
بعد از آن است آه قاضي به جلسه . دوره سي روزه ديگر، فقط پرونده آقاي سليمان پور آماده مي شود

آه استرداد او ضروري نيست، اما اگر رايش او ممكن است تصميم بگيرد . دادگاه رسيدگي خواهد آرد
اين باشد آه او بايد به آرژانتين پس فرستاده شود، پرونده اش براي اتخاذ تصميم نهايي به وزارت آشور 

  . مي رود و فقط آن هنگام است آه دولت مي تواند تا اندازه اي اعمال نظر آند
استرداد او الزم نيست و در اين صورت چه از لرد تمپل موريس مي پرسم آيا ممكن است قاضي بگويد 

دليلي خواهد داشت؟ چون مثال در مورد پينوشه، ديكتاتور شيلي قاضي تقاضاي استرداد او را رد آرد، 
در مورد آقاي سليمان پور چه دليلي مي تواند داشته باشد؟ وي . دليلش آهولت سن و بيماري او بود

دان مي گويم موردي آه آرژانتين پس از ده سال عنوان آرده، من در اينجا به عنوان يك حقوق: پاسخ داد
، يعني داليل اين »درست است، مگر عكس آن ثابت شود«موردي قانوني است آه به آن مي گوييم 

مورد در درجه اول، براي طرح در دادگاه آافي است، اما بعد با قاضي است آه تصميم بگيرد آيا شواهد 
آنگاه اگر شواهد آافي وجد نداشته باشد، مي تواند از صدور حكم .  يا نهآافي براي محاآمه وجود دارد

بنابراين . بنابراين آرژانتين بايد بتواند براي دادگاه ما شواهد قانع آننده ارائه دهد. استرداد خودداري آند
 با وزير اين موضوع بايد بي برو و برگرد در دادگاه ما مطرح شود و فرقي نمي آند آه چه آسي و چند بار

اين موضوعي است آه . اين هيچ تاثيري در فرايند آار نخواهد داشت. خارجه ما يا ديگري صحبت آند
  دوستان ايراني ما بايد درك آنند، 

از لرد تمپل موريس مي پرسم وزارت خارجه بريتانيا بعد از . دادگاههاي ما مانند دادگاههاي ايران نيست
ود را در تهران، اگرچه براي مدت موقت تعطيل آرد، امروز به آنكه روز چهارشنبه، دفتر سفارت خ

معموال . آارمنداني آه حضورشان در ايران ضرورت عاجل ندارد، گفته است آه اين آشور را ترك آنند
چنين تصميمي در مواقعي گرفته مي شود آه وضعيت بحراني است يا خطري آارمندان سفارتخانه را 

خوب تهديد آه وجود داشته، همه مي دانند آه به ساختمان :  گفتدرست است؟ وي. تهديد مي آند
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حال شانس آورديم آه آسي . سفارت در تهران آه در نزديكي خيابان فردوسي است، تيراندازي شده
در شرايطي آه عده اي تحريك شده، نيروهاي بريتانيا را مسئول آشته شدن . آشته يا مجروح نشد

 خوانند، به هيچ وجه جاي تعجب نيست آه ما هم دفتر سفارتخانه را آيت اهللا باقر حكيم در نجف مي
از لرد تمپل موريس مي پرسم مرتضي سرمدي، سفير . تعطيل آنيم و از آارمندان خود حمايت آنيم

  معني اين حرآت چيست؟ . ايران در بريتانيا، براي مشورت به تهران خوانده شده
اين فقط يک حرآت نمايشي است، يعني سياست من فكر مي آنم : لرد تمپل موريس مي گويد

. رفتن آقاي سرمدي يا هر آس ديگري به تهران، هيچ تاثيري در مسائل نخواهد داشت. نمايشي است
اگر ايران . به گمان من، اين به عهده افراد باالتر دولت است آه درباره روابط دو آشور تصميم بگيرند

آسي آه بيش از همه زيان خواهد ديد، ايران خواهد بود، بخواهد دست به رفتار عكس العملي بزند، 
  .چرا آه ايران به شدت به عقد قرارداد خود با اتحاديه اروپا، نيازمند است

 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  اگر خاتمي سكوت آند ، مجلس لوايح دوگانه را به رفراندوم مي گذارد : آيانوش راد
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14عه جم 

تبيين اختيارات رياست « : نماينده اهواز يكي از اصالحات ساختاري را اصالح لوايح دوگانه خواند و گفت
 گيرد تا آيندگان   قانون انتخابات ولو در روزهاي آخر عمر مجلس ششم بايد صورت   جمهوري و اصالح

  ».آشور باشندبتوانند به سهولت شاهد گردش قدرت در 
راد نماينده اهواز و عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي   محمد آيانوش

گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با بيان مطلب فوق در خصوص   و  اسالمي در گفت
رد لوايح دوگانه اگر آقاي خاتمي در مو: سرنوشت لوايح دوگانه رياست جمهوري در مجلس ششم گفت

از موضع سكوت برخورد آند، مجلس ناگزير است انجام رفراندوم را به رأي بگذارد و قضاوت نهايي حل 
  .مشكل را به مردم واگذار نمايد

راد عده زيادي از نمايندگان مجلس معتقدند آه اين لوايح نبايد به مجمع تشخيص   به گفته آيانوش
ها و طبق برداشت قانون   گهبان بايد با انعطاف و پذيرش واقعيتمصلحت نظام ارجاع شوند و شوراي ن

  .اساسي نظر مجلس را تائيد آند
بگيرد و اليحه انجام رفراندوم را به   در غير اين صورت بهتر است آقاي خاتمي لوايح خود را پس : وي افزود

  .مجلس ارائه دهد تا مجلس پس از تائيد، طبق رأي مردم اين آار را انجام دهد
ممكن است انديشه برخي : وي سرنوشت لوايح دوگانه را فراتر از مجلس هفتم دانست و گفت

طلبان در مجلس هفتم به اين موضوع معطوف شود آه با اندآي مماشات و مذاآره بتوانند   اصالح
  .ها در مجلس هفتم اخذ آنند  تضميني براي تائيد صالحيت

باشد و   ي ايران بايد ملزومات خاص خودش را همراه داشته ساختار نظام سياس: آيانوش راد تصريح آرد
ساالر واقعي هستيم بايد امكان شرآت داوطلبان مطابق قانون فراهم شود و اين   اگر به دنبال نظام مردم

 پايان پيام. موضوع فراتر از مجلس هفتم براي آليت نظام و آينده سياسي آشور الزم است
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  
   به موارد جديدي در پرونده زهرا آاظمي رسيده است90آميسيون اصل : ميله آديورج

  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 
ادعاي وآالي بدون مرز مبني بر هتك حرمت به : مخبر آميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي گفت

  .زهرا آاظمي، رد شد
ون اصل نودم قانون اساسي در مجلس شوراي اسالمي جميله آديور نماينده مردم تهران و مخبر آمسي

شنبه آميسيون تصميم داشت   روز سه: وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، گفت  در گفت
عنوان يك گزارش مقدماتي و يا گزارش شماره يك در صحن   گزارش پيگيري پرونده زهرا آاظمي را به 

 قاضي مرتضوي به سواالتي آه آميسيون در خصوص پرونده 12ز ساعت قرائت آند، ولي در همان رو
  .مرگ زهرا آاظمي مطرح آرده بود، پاسخ داد

عنوان مستنداتي   هاي قاضي مرتضوي را نيز به   با توجه به اينكه آميسيون قصد داشت پاسخ: وي افزود
 مطرح شود و تهيه گزارش در گزارش داشته باشد، آميسيون ترتيبي داد آه نامه ايشان در آميسيون

  .ها را در گزارشات مورد توجه قرار دهيم  موآل شد به زماني آه ما تمام اين پاسخ
  .اگر بعد از تعطيالت گزارش آميسيون تكميل شد در صحن علني مطرح خواهد شد: آديور گفت

ه؛ آميسيون بل: وي در پاسخ به اين سوال آه آيا موارد جديدي نيز در پرونده روشن شده است؟ گفت
  .به موارد جديدي رسيده است آه وقتي در آميسيون تأييد شد به اطالع افكار عمومي خواهد رسيد

وآالي بدون مرز، ادعاهايي در خصوص هتك حرمت به خانم زهرا آاظمي مطرح آرده بودند : آديور گفت
  .هاي آميسيون مشخص شد اين موضوع صحت ندارد  آه با بررسي

هاي از بدن وي، فرضا انگشت   البته مواردي چون ضرب و شتم و يا ضربه به قسمت: وي همچنين افزود
 پايان پيام. و ناخن ايشان را آه مطرح آرده بودند به تأييد آميسيون نيز رسيده است
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  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
جه اين آشور براي جلوگيري از نامه جامعه جهاني دفاع از حقوق بشر در آلمان به وزير امور خار

  سنگسار يك زن ايراني
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه ): راديو فردا(علي سجادي 

در پي انتشار گزارشي مبني بر اجراي غريب الوقوع حکم سنگسار عليه زني با نام شهناز در ايران، 
زير خارجه اين کشور، از وي خواسته جامعه جهاني حقوق بشر در آلمان، در نامه اي بو يوشکا فيشر، و

همکارم شهرام . است مساعي خود را در ايران و اتحاديه اروپا به کار بندد تا اين زن سنگسار نشود
  : ميريان گزارش مي دهد

در يک همايش يک روزه در شهر دوسلدورف آلمان، چند نهاد مدافع حقوق ): راديو فردا(شهرام ميريان 
مارتين لينتين، . ت به مجازات سنگسار در کشورهاي اسالمي اظهار داشتندبشر نگراني خود را نسب

سخنگوي جامعه جهاني حقوق بشر در آلمان، در اين گردهمايي نگاه خود را ابتدا به کشور نيجريه 
 استان اين کشور آفرقايي، قوانين و مقررات 36 استان از 12چند سالي است که در : انداخت و گفت

به تازگي يک زن در آن : وي سپس به ايران اشاره کرد و گفت.  اجرا در آمده استاسالمي به مرحله
کشور به جرم عمل زنا به مجازات سنگسار محکوم شده است، اگرچه حکومت ايران نزديک به هفته 

  .ماه است از حذف اين مجازات سخن گفته است
اد به گزارش نشريه اعتماد چندي پيش هم کارل هافن، سرپرست جامعه جهاني حقوق بشر، با استن

چاپ تهران که از سنگسار غرب الوقوع يک زن خبر داده بود، نامه اي به يوشکا فيشر، وزير خارجه آلمان 
کارل هافن در . نوشت و يادآور شد که مجازات سنگسار مغاير با مصوبه ميثاق جهاني حقوق بشر است

ه قضائيه ايران اشاره کرد که چندي پيش خطاب اين نامه همچنين به قول مساعد مقام هاي تراز اول قو
  .به اتحاديه اروپا از لغو سنگسار سخن گفته بودند

جامعه جهاني حقوق بشر در آلمان، ضمن رد مجازات سنگساز از يوشکا فيشر خواسته است با مقام 
 ايران رخت هاي ايراني و اتحاديه اروپا تماس برقرار کند تا اين مجازات به طور کلي از قوانين جاري

 ساله ايراني با نام شهناز به 35در گزارش ها و نامه هاي جامعه جهاني حقوق بشر، نام يک زن . بربندد
  .چشم مي خورد که به مجازات سنگسار محکوم شده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  .هايشان در عراق خبر دادند  گروه انصاراالسالم از آغاز فعاليت
  2003 سپتامبر 5 – 1382ور  شهري14جمعه 

الملل ايلنا، گروه انصار اسالم بعد از مورد هدف قرار گرفتن از جانب نيروهاي   به گزارش سرويس بين
  .اند  آمريكايي در عراق به آشورهاي همسايه نفوذ آرده    

م آرده است اي آه روز گذشته منتشر شد، اعال  رهبر گروه انصاراالسالم در بيانيه" ابو عبداهللا شافعي"
اش را از   داند عمليات توسعه طلبانه  م آه آمريكا آن را مرتبط با گروه القاعده ميآه گروه انصاراالسال

 گروه انصاراالسالم و همچنين از حمله به   آردستان عراق آغاز آرده است و در ادامه از امكان تغيير اسم
اراالسالم دبيرآل اتحاديه ميهني آردستان عراق آه دشمني ديرينه اي با گروه انص" جالل طالباني"

  .داشته ،خبر داده است
در ادامه سخنانش افزوده است آه نيروهاي آمريكايي " شافعي"به گزارش روزنامه الحيات چاپ لندن، 

  .توانند به ما دست پيدا آنند   نمي
رهبر انصاراالسالم اذعان آرده است آه آنها توانسته اند به ايران و ديگر آشورهاي همسايه نفوذ آنند 

  .ها سعي در تحويلشان به اتحاديه ميهني آردستان داشتند  دولتاما اين 
گروه انصاراالسالم از گسترش عملياتشان از شمال عراق به جنوب آن و از شرق به غرب عراق 

هاي اسالمي شوراي حكومت انتقالي عراق خواستند آه عمليات ضد آمريكايي را   خبردادندو از جناح
 پايان پيام. تحريم نكنند

  
  شود     توسط مجلس تصويب ميNPTبه احتمال بسيار قوي، امضاي پروتكل : نماينده مجلسيك 

  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 
  . توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب مي شودNPTبه احتمال بسيار قوي، امضاي پروتكل 

المي در گفت وگو با رمضان وحيدي، نماينده مردم بجنورد و عضو آميسيون انرژي مجلس شوراي اس
خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، با بيان مطلب فوق، هر گونه اظهار نظر در مورد امضاي 

تواند به   سازمان انرژي اتمي نمي: پروتكل الحاقي را وظيفه مجلس شوراي اسالمي دانست و گفت
  .تنهايي درباره امضاي اين پروتكل تصميم بگيرد

قتي به مجامع بين المللي، اجازه نظارت بر فعاليت هاي هسته اي صلح آميز مي دهيم، به گفته وي و
  .آنها حق دخالت در امور را نخواهند داشت

اي محرمانه و نظامي تصويب نكرده است،   اي را براي آزمايش هسته  از آنجاييكه مجلس بودجه: وي افزود
 احتمال بسيار قوي، امضاي اين قطعنامه توسط پس دليلي براي عدم امضاي پروتكل وجود ندارد و به

  .مجلس تصويب مي شود
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ايران طرفدار استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و : نماينده بجنورد در مجلس ششم خاطرنشان آرد
مخالف آشتار جمعي است؛ به همين جهت نبايد از بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي 

  .بترسد
ژانس هاي خارجي در فعاليت هاي صلح آميز نيازي به قيد و شرط ندارد، زيرا وقتي همكاري آ: وي گفت

  .دنيا مطمئن شود آه آارهاي ما غير نظامي است، ساير آشورها نيز عالقه به همكاري خواهند داشت
عضو آميسيون انرژي مجلس با اشاره به اينكه با امضاي پروتكل هيچ شرايطي بر ايران حاآم نمي 

متاسفانه اظهار نظرهاي غير رسمي برخي مسوولين، باعث بدبين شدن مجامع بين : ودشود، افز
  .المللي شده و در صورت امضا نشدن اين پروتكل، ايران شرايطي همانند عراق پيدا خواهد آرد

ساالري و قانونمداري بايد به امضاي اين پروتكل تن داد، زيرا وقتي آار   براي حاآم شدن مردم: وي گفت
  پايان پيام. مانه اي انجام نمي دهيم، دليلي ندارد آه دنيا را عليه خود بشورانيممحر

  
المللي، تهديدات جهاني    و تن دادن به مقررات بينNPTبا امضاي پروتكل : عضو آميسيون انرژي مجلس

  شود ها تبديل مي  به فرصت
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 

 و تن دادن به مقررات NPTايران با امضاي پروتكل :  ششم گفتعضو آميسيون انرژي در مجلس
  .آند  ها مي  المللي، تهديدات جهاني را تبديل به فرصت  بين

گو با   و  عبداهللا سهرابي نماينده مردم مريوان و عضو آميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در گفت
رسد وزير امور خارجه و مسووالن   به نظر مي: دخبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، تصريح آر

اند و بنا را بر امضاي اين   سازمان انرژي اتمي مواضع خود را در قبال امضاي پروتكل الحاقي تغيير داده
  .اند  پروتكل و تامين نظر مجامع جهاني گذاشته

طبق گفته : روتكل گفتهاي ايران براي گرفتن امتيازاتي در قبال امضاي اين پ  وي با اشاره به تالش
المللي انرژي اتمي و اروپا، ايران نبايد انتظاري داشته باشد و بايد بدون گرفتن امتيازات، خود   آژانس بين

  .به امضاي اين پروتكل تن دردهد
 وجود دارد، 93+2نماينده مريوان در مجلس با بيان اينكه احتمال امضاي بدون قيد و شرط پروتكل 

توانند هر وقت و در   المللي مي  شود و مجامع بين  امضاي پروتكل، مفاد آن اجرايي ميبا : خاطرنشان آرد
اي داشته   هاي ايران بازديد آنند و نظارت مستمر و بدون قيد و شرط بر مراآز هسته  هر مكان از فعاليت

  .باشند
زيرا بهانه محكمي به ايران با امضا نكردن اين پروتكل شرايطي مثل عراق پيدا خواهد آرد، : وي افزود

  .شود آه بتوانند در ايران اعمال فشار آنند  دست مخالفين ايران داده مي
با امضاي پروتكل اگر در رفتار و گفتارمان طوري عمل آنيم آه بيگانگان : سهرابي در پايان خاطرنشان آرد

آنها، ولو اينكه براي ما المللي و تن دادن به مقررات   توان با همكاري مجامع بين  خلع سالح شوند، مي
  پايان پيام .  تبديل آنيم محدوديت ايجاد آند، تهديدات را به فرصت

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نويس قطعنامه آمريكا براي عراق هستند    آلمان و فرانسه مخالف پيش
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 

  . نويس قطعنامه آمريكا براي عراق آافي نيست  تاآيد آردند آه پيش" شرودر "و" شيراك"
صدر اعظم " گرهارد شرودر"، رئيس جمهور فرانسه و "ژاك شيراك" اللملل ايلنا،  به گزارش سرويس بين

آلمان تاآيد آردند آه قطعنامه جديد پيشنهادي آمريكا به سازمان ملل آافي نيست و اين قطعنامه با 
قال قدرت سياسي به مقامات عراق فاصله زيادي دارد و همچنين اين دو پيشنهاد دادند آه سازمان انت

  . ملل مسئوليت بازسازي سياسي عراق را برعهده گيرد
هاي رهبراني چون   تأآيد آرد آه اين پروژه نگراني" آالين پاول"به گزارش خبرگزاري اروپاپرس اسپانيا، 

  .  را برانگيخته است"شرودر"و صدراعظم " شيراك"
در نشست مطبوعاتي خود در آلمان تاآيد آرد آه دولتش هنوز تمام " شرودر"به گزارش اين خبرگزاري ،

 بازسازي عراق را  خواهد آه مسووليت  جزييات اين طرح را قبول نكرده است و از سازمان ملل مي
  .برعهده گيرد
رش به عنوان عضو دايمي در شوراي امنيت تاآيد آرده است آه آشو"ژاك شيراك " از سويي ديگر

 پايان پيام. نويس قطعنامه توصيه آند  تواند تغييراتي در پيش  سازمان ملل مي
  

  .دونالد رامسفلد از نيروهاي آمريكايي حاضر در عراق در تكريت، زادگاه صدام حسين ديدار آرد
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، ديدار دونالد رامسفلد، وزير ) ايسنا(جويان ايران به گزارش خبرگزاري دانش
دفاع آمريكا از عراق و سربازان آمريكايي حاضر در اين آشور، در حالي صورت گرفت آه برخورد سرد 

  .برخي از سربازان اين آشور با وي به خوبي مشهود بود
ف برخي از سربازان آمريكايي در ديدار با رامسفلد از ها، برخورد سرد و نه چندان متعار براساس گزارش

  .افزايش فشارها عليه واشنگتن در خصوص اعزام نظاميان خارجي به عراق حكايت دارد
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گفتم آه به ما  آردم، به او مي اگر من با رامسفلد صحبت مي«: يك افسر آمريكايي در اين باره اعالم آرد
  ».آمريكا را بدهدو سربازان آمريكايي، فرصت بازگشت به 

ما شش ماه است آه در عراق حضور داريم و «: اين افسر آمريكايي با نارضايتي هم چنين اظهار داشت
 انتهاي پيام» . در اينجا بمانيم2004شايعه شده است آه ما بايد حداقل تا پايان ماه مارس سال 

  
ين آشور از حضور نيروهاي حافظ صلح ي جديد عراق اعالم آرد آه دولت جديد ا ي آابينه وزير امور خارجه

  . آند چون ترآيه، استقبال نمي از آشورهاي مجاور هم
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14جمعه 

 هوشيار -چاپ آويت-ي الراي العام  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
حضور نيروهاي خارجي از آشورهاي « : اظهار داشتي جديد عراق  ي آابينه زيباري، وزير امور خارجه

  » .ثباتي در اين آشور خواهد شد مجاور در عراق باعث افزايش بي
هاي مجاور عراق در اعزام نيروي حافظ صلح به اين آشور به دنبال اهداف  دولت« : زيباري افزود

  » .اهد شدثباتي در عراق خو سياسي خاص خود هستند و اين اهداف منجر به افزايش بي
هاي نظامي ترآيه در مناطق  دخالت« : هاي ترآيه در مناطق آردنشين عراق گفت وي با انتقاد از دخالت

ها براي آاهش اين  ها و مشكالت است و ما اميدواريم اين دخالت شمال عراق باعث افزايش بحران
  انتهاي پيام» .ها متوقف شود بحران

  
  ا مذهبي حكومت عرفي  ي-شيعيان و آينده عراق

  
  يک سياست تازه؟: مجلس اعال
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14 جمعه - بي بي سي -علی امينی

در " مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق"به نظر می رسد کشته شدن محمدباقر حکيم، رئيس پيشين 
 تشکيالت که انفجاری در نجف و تحوالتی که در نتيجه تغيير رييس مجلس اعال پيش آمده، در مشی اين
  .از آن به عنوان بزرگترين تشکيالت شيعيان عراق ياد می شود اثرات زيادی خواهد داشت

جمعيت مجلس اعال بزرگترين تشکيالت سياسی شيعيان عراق، روز چهارشنبه رسما سيد عبدالعزيز 
  .حکيم را به عنوان جانشين سيد محمد باقر حکيم انتخاب کرد

 اوت طی انفجار هولناکی، به ٢٩، رئيس پيشين مجلس اعال، روز جمعه آيت اهللا سيد محمدباقر حکيم
همراه بيش از صد نفر از پيروانش، در شهر نجف به قتل رسيد و جسد او روز سه شنبه دوم سپتامبر در 

  .صحن آرامگاه امام علی در همان شهر به خاک سپرده شد
  . عيان، آيت اهللا سيد محسن حکيم استسيد عبدالعزيز حکيم آخرين پسر بازمانده از مرجع بزرگ شي

سيد عبدالعزيز حکيم برادر کوچکتر سيد محمد باقر حکيم است و در زندگی سياسی همواره از او 
  . پيروی کرده است

وی سالهای طوالنی به . او نيز مانند برادرش به خاطر مخالفت با رژيم سابق عراق تحت تعقيب بود
د و در ماه مه گذشته، يک هفته پس از برادرش، به همراه حدود حالت تبعيد در ايران به سر می بر

  .شاخه نظامی مجلس اعال، به عراق برگشت" سپاه بدر"چهارصد تن از اعضای 
گفته می شود اگرچه اين . سيد عبدالعزيز حکيم تا کنون شخص دوم مجلس اعال به شمار می رفت

معيت را تعيين می کرد، اما سيد عبدالعزيز سيد محمد باقر بود که مشی ايدئولوژيک و سياسی اين ج
  .در امور تشکيالتی و تبليغاتی فعال بود

او فرمانده اصلی سپاه . سيد عبدالعزيز بر فعاليت جمعيت در مبارزه با رژيم صدام حسين نظارت داشت
کل اين سپاه از معاودان و مهاجران و همچنين اسيران شيعه عراقی در ايران ش. بدر به شمار می آمد

  . گرفت و برخی از افسران فراری ارتش صدام حسين نيز به آن پيوسته بودند
  . آموزش و تجهيز نظامی سپاه بدر بر عهده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران بود

سيد عبدالعزيز حکيم پيش از آغاز حمله آمريکا به عراق، به نمايندگی از سوی برادرش به واشنگتن 
  .  کاخ سفيد درباره چگونگی سرنگونی صدام حسين به مذاکره نشستسفر کرد و با مقامات

  . وی همچنين به عنوان نماينده مجلس اعال در شورای حکومتی عراق شرکت جست
  . آگاهان سياسی سيد عبدالعزيز را از برادر بزرگترش راديکال تر می دانند
 ها و جمعيت های اسالمی او طی سخنرانی در مراسم خاکسپاری سيد محمدباقر در نجف از گروه

  .خواست که وحدت خود را حفظ کنند تا بتوانند نقش بارزتری در تأمين آرامش و امنيت در عراق ايفا کنند
او همچنين با لحنی خشمگين نيروهای آمريکايی را مسئول مرگ برادرش دانست و خواهان خروج 

  .هرچه زودتر آنها از عراق شد
دارند که در فضای تنش آلودی که اينک در عراق پديد آمده، مجلس برخی از ناظران سياسی اعتقاد 

  . اعال می تواند به سياست تندتری در برابر نيروهای اشغالگر روی آورد
حامد بياتی نماينده مجلس اعال در اروپا نيز ادامه اشغال عراق توسط قوای آمريکايی را مورد انتقاد قرار 

 سپتامبر منتشر شده، ۴که روز پنجشنبه " بيلر تاگبالت" آلمانی او در مصاحبه با روزنامه. داده است
آقای برمر، فرمانده مدنی عراق بارها گفته است که آمريکايی ها پس از تدوين قانون : "چنين می گويد

ما در همين جهت گام بر . اساسی جديد و برگزاری انتخابات آزاد در عراق، اين کشور را ترک خواهند کرد
  ."گمان نمی کنيم اين امر بيشتر از يک يا دو سال طول بکشدمی داريم و 
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، که در روزهای اخير پس از مرگ سيد محمد باقر حکيم، نيروی خود را در شهرهای "سپاه بدر"او درباره 
آنها بسيار خوب آموزش ديده اند، اما : "مذهبی نجف و کربال به نمايش گذاشته، چنين می گويد

 ."سبک، يعنی تنها به مسلسل کالشنيکوف مسلح هستندمتأسفانه تنها به اسلحه 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور١۴: هفته نامه های ايران
  2003 سپتامبر 5 – 1382 شهريور 14 جمعه -بي بي سي 

ترور آيت اهللا محمد باقر حکيم در عراق، پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای و 
يری هادی سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين، عناوين اصلی هفته نامه های چاپ تهران دستگ
  .است

هفته نامه های چاپ تهران عکس آيت اهللا حکيم را در صفحات اول خود چاپ کرده و ياد وی را گرامی 
  .داشته اند

 بهترين گزينه رياست  از آيت اهللا حکيم به عنوانهفته نامه شما ارگان جمعيت موتلفه اسالمی،
اگر انتخابات آزاد در عراق برگزار می شد او : جمهوری، جمهوری اسالمی عراق نام برده و نوشته است

رای اول را می آورد و می توانست با در نظر گرفتن مصالح ملی ملت مسلمان عراق اين کشور را اداره 
  .کند

  .رده اند که در ترور آيت اهللا حکيم دست داشته است، آمريکا را متهم کهفته نامه يالثارات، پرتو و حريم
به نوشته يالثارات، متهم کردن صدام و بن الدن در اين جنايت به قدری مضحک است که تنها به درد 

  . مرعوبين امپراتوری رسانه ای غرب می خورد
ه عواقب ديدار خاوير سوالنا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از تهران و سخنان وی در زمين

نپيوستن ايران به پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای با واکنش تند نشريات محافظه 
  .کار روبه رو شده است

 سخنان آقای سوالنا را تهديد آميز خوانده و با تاکيد بر اينکه اروپا به ايران محتاج است به وزارت شما،
دوری کند زيرا اين کار با " النه و موضع گيری ضعيفپروتکل ذلي"خارجه هشدار داده است تا از پذيرش 

  .عزت اسالمی منطبق نيست و تنها آتش زياده طلبی فرصت طلبان را شعله ور خواهد کرد
به نوشته شما، ملت ايران چگونه می تواند پذيرای الحاقيه ای شود که به بازرسان بيگانه اجازه می 

  تند سرک بکشند؟دهد هر وقت مايل بودند و به هر جا که خواس
، عزت ما در گرو برخورد مقتدرانه به ويژه با کشورهای غربی است و نبايد تجربه عراق را حريمبه نوشته 

  .تکرار کنيم و فريب اظهارات عوامفريبانه اروپايی ها را بخوريم و از تهديدها و خبرهای بد آنها بترسيم
اکنون در :  خرازی وزير خارجه ايران گفته بودآقای سوالنا در يک نشست خبری در تهران با حضور کمال

لحظه بسيار سختی زندگی می کنيم اگر شما پروتکل الحاقی را امضاء نکنيد شما و ما خبرهای بدی 
  .خواهيم شنيد

بازداشت هادی سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين به وسيله پليس بريتانيا به اتهام دست 
، بازتاب متفاوتی در هفته نامه های چاپ تهران ١٩٩۴يان آرژانتين در سال داشتن در انفجار مرکز يهود

  .داشته است
، دستگيری آقای سليمان پور را پرونده مشکوک خوانده هفته نامه جام ارگان جامعه اسالمی مهندسين

احتمال می رود که اين اقدام نوعی : و به نقل از محمد رضا باهنر دبيرکل اين تشکل، نوشته است
زمودن جمهوری اسالمی باشد و از اين رو دستگاه های مسئول به ويژه وزارت خارجه بايد با قاطعيت با آ

  .دولت بريتانيا برخورد کنند
در صورت :  از قول موسی پور موسوی که از وی به عنوان استاد دانشگاه نام برده، نوشته استيالثارات

ست که منافع اروپا و آمريکا را در منطقه و ايران افزايش فشارها حق ملت ايران و کشورهای اسالمی ا
  .به خطر بيندازند

 به سخنان آيت اهللا احمد جنتی در نماز جمعه تهران اعتراض کرده که گفته بود هفته نامه اميد جوان
  نمی خواهند با ما روابط دوستانه داشته باشند چرا ما بخواهيم؟) بريتانيا و آرژانتين(وقتی دو کشور

 اميد جوان، تهديد به قطع روابط در دنيای امروز ديگر کار ساز نيست و نمی توان به صرف يک به نوشته
رخداد تمام چينه های چيده شده يک ديوار را که با مرارت بسيار و در مرور زمان ارتفاع گرفته، تخريب 

  .کرد
  . نفر زخمی شده بودند٣٠٠ نفر کشته و ٨۵در انفجار مرکز يهوديان در آرژانتين 

 است که در اصفهان منتشر هفته نامه صداتيتر اول " سرنوشت خاتمی چقدر شبيه معين خواهد بود"
  .می شود

خاتمی گمان می کند : هفته نامه صدا با اشاره به استعفای مصطفی معين وزير علوم نوشته است
امه خاتمی نگاهی به لحن و واژگان به کار رفته در ن. چنين سرنوشتی در کمين او نيز نشسته است

خطاب به معين، نشان می دهد که رئيس جمهورگزينه استعفا را يک گزينه منطقی در چنين شرايطی 
  .می داند و چندان بعيد نيست که روزی نه چندان دور بدان روی آورد

صدا با اشاره به رد لوايح دوگانه افزايش اختيارات رياست جمهوری و انتخابات به محافظه کاران که 
پروژه اخراج اصالح طلبان از حکومت را پيگيری می کنند، نويد داده است که همچنان می مدتهاست 
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توانند اميدوار باشند که رئيس جمهوری گوشه چشمی نيز به گزينه استعفا نشان بدهد زيرا سال 
  .گذشته گفته بود اگر لوايح دوگانه تصويب نشود ممکن است استعفا بدهد

دشمنان : يت اهللا مکارم شيرازی را نقل کرده اند که گفته است سخنان آهمشهری و ايران جمعه
  .اسالم با تخريب عقايد و اخالق به دنبال بی اعتنا کردن جوانان به نظام جمهوری اسالمی هستند

 شبکه تلويزيونی از طريق ماهواره قابل دريافت است که تنها پنج ٢٠٠به گفته آيت اهللا مکارم شيرازی، 
 و خبری دارد و بقيه با ترويج فرهنگ بی بند و باری و فساد به دنبال از بين بردن شبکه آن جنبه علمی

 اخالق در ميان جامعه هستند
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه - روزنامه اعتماد -خسرو معتصد

   بنيانگذاري  سال دو هزار و پانصدمين  هاي  جشن  از برگزاري ، پس  ايران1971 \ 1350  در سال
 در   آم ، دست  آوروش  جانشين  عنوان  خود به  دادن  جلوه  را براي  شاه  بزرگ  هوس  آه  ايران شاهنشاهي

   آوچك  و تنب  بزرگ  و تنب  ابوموسي  ايراني  جزيره  پوشاند، سه  عمل ، جامه  خود او و اطرافيانش ذهن
   جزيره  سه  آن ها آه  داشتند، از انگليسي  فراواني  استراتژيكي  اهميت  را آه  فارس ج خلي  در دهانه واقع

  .  گرفت  بودند، باز پس  آرده را تخليه
 چهار   در گرفت  آه  حضور داشتند و در برخوردي  شارجه  نشين  شيخ  از اتباع يي  عده  ابوموسي در جزيره

  . شهيد شدند  ايراني  از نظاميان تن
   و شارجه  آمد و ايران  بود، آوتاه  آرده  جمشيد شرآت  تخت  مجلل هاي  در ضيافت  آه  شارجه  شيخ ولي

   دو آشور تقسيم  ميان  ابوموسي  اطراف  در آبهاي  استحصالي  عوايد نفت  امضا آردند آه يي توافقنامه
  . آنند  اقامت  در جزيره  همچنان  شارجه شود و اتباع

  . شد  او، آشته  اقامتگاه  به  پسر عمويش  حمله  بعد، در ضمن ، چندي  شارجه  شيخ گرچه
گرند و قصد   رخنه  ايرانيان  آه هايش  گفته  و اثبات  عرب  ملل  در ميان  خودنمايي  براي  فرصت  از اين صدام

  . آرد  را دارند، استفاده  فارس  خليج  عربي  نشينهاي  شيخ تجاوز به
   عربي  خليج  نام  را به  آن  آه  فارس  خليج  و مخصوص  عربي هاي راديو بغداد، در برنامه   پس از آن
   آنند و به  بيرون  فارس  خليج  جنوب هاي  را از سرزمين  ايرانيان  آه خواست  فارس  خليج خواند، از اعراب مي

  .ها را نخورند  ايراني  آرد فريب  نصيحت شيوخ
   داده  تشكيل  و ابوظبي  دبي  مرآزيت  را به  عربي  متحده  امارات  آه  فارس  خليج  جنوبي  سواحل شيوخ

   برضد ايران  اظهاراتي  الخيمه  پير راس  او قرار نگرفتند و تنها شيخ  و تبليغات  تاثير صدام  تحت بودند، چندان
  .  نيافت  چنداني  بازتاب آرد آه
 بلند   و از جمله  عراقي  افسران  وسيله  را به  بعثي  بر ضد رژيم ودتايي آردند آ  دوبار سعي ها، يكي ايراني
 ،   داليلي  آودتاها، در هر بار بنا به  اجرا درآورندأ اما اين  به عراق(  امنيت )  مخابرات  سازمان پايگان

  . دار سپرد  چوبه  را به  و دو نفر از آودتاچيان  چهل  نوبت  در يك  خورد، صدام شكست
 

  ميليون مهاجر در جهان زندگي مي آنند١٧۵
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه  -همشهري 

 ميليون  نفر مهاجر در جهان  ١٧۵براساس  تازه ترين  آمار سازمان  ملل    نزديك  به :  گروه اجتماعي
  . ميليون  نفر از آنان  را پناهندگان  تشكيل  مي دهند١۶زندگي  مي آنند آه  

 ۶۶٢ هزار و ٧٠ نفر در مناطق  توسعه يافته ، ١١٩ ميليون  و ١٠۴، ٢٠٠٠اساس  اين  آمار در سال  بر
  نفر در مناطق  آمتر توسعه  يافته  و بيش  از

  .هزار نفر در آشورهاي  عقب  نگاهداشته  شده  زندگي  مي آردند١٠
زار نفر، مهاجرپذيرترين  منطقه  جهان   ه١٠٠ ميليون  و ۵۶از نظر توزيع  جغرافيايي  مهاجرين ، اروپا با 

 هزار ٨۴۴ ميليون  و ۴٠هزار نفر و آمريكاي  شمالي  با ٧٨١ ميليون  و ۴٩است  و به  دنبال  آن آسيا با 
 ۵٨٣ ميليون  و۵ هزار نفر و در اقيانوسيه  ٢٧٧ ميليون  و ١۶نفر قرار دارد و شمار مهاجرين  در آفريقا 

  .هزار نفر قرار دارد
 هزار نفر، مهاجر پذيرترين  آشورجهان  بود و پس  از آن ٩٨٨ ميليون  و ٣۴ با ٢٠٠٠ا در سال  آمريك

  . هزار نفر قرار داشتند٣۴٩ ميليون  و ٧ هزار نفر و آلمان  با ٢۵٩ ميليون  و ١٣فدراسيون  روسيه  با 
 ۶( ، فرانسه  )ار نفرهز٩۴٧ ميليون  و ۶( را اوآراين  ٢٠٠٠ديگر آشورهاي  مهاجر پذيرجهان  در سال  

، ) هزار نفر٨٢۶ ميليون  و ۵(، آانادا )هزارنفر٢٧١ ميليون  و ۶(، هندوستان  ) هزار نفر ٢٧٧ميليون  و 
 ميليون ۴و پاآستان )  هزار نفر٧٠۵ ميليون و ۴(، استراليا ) هزار نفر٢۵۵ ميليون و ۵(عربستان سعودي 

  . هزار نفر تشكيل مي دادند٢۴٣و 
 ٢٨ ميليون و ٣(، قزاقستان ) هزار نفر٢٩ ميليون و ۴(مهاجرين در اين سال در انگليس همچنين شمار 

  ، جمهوري اسالمي ايران ) هزار نفر٣٣۶ ميليون و ٢(، ساحل عاج )هزار نفر
  ، اردن ) هزار نفر٨٨ ميليون و ٢(، لهستان ) هزار نفر٣٣۶ ميليون و ٢(
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، سوئيس يك ميليون و ) هزار نفر٩٢٢يك ميليون و (بي ، امارات متحده عر) هزار نفر٩۴۵يك ميليون و (
از ديگر آشورها و نقاطي بودند آه بيشترين مهاجرين )  هزار نفر۶٣۴يك ميليون و ( هزار نفر و ايتاليا ٨٠١

  .جهان در آنها زندگي مي آردند
 درصد ۶٠ تاآنون دو برابر شده است آه ١٩٧۵براساس اين گزارش شمار مهاجرين بين المللي از سال 

يك نفر .  درصد در مناطق آمتر توسعه يافته زندگي مي آنند۴٠از آنان در آشورهاي توسعه يافته تر و 
 نفر را در آشورهاي آمتر توسعه يافته ٧٠ نفر در آشورهاي توسعه يافته و يك نفر از هر ١٠از هر 

  .مهاجرين تشكيل مي دهند
 ٩ ميالدي، ٢٠٠٠آور شده است آه در پايان سال سازمان ملل در گزارش خود از وضعيت مهاجرين ياد

ميليون پناهنده ۴ ميليون پناهنده در آسيا و ٩درصد از مهاجران را پناهندگان جهان تشكيل مي دادند آه 
  .در آفريقا زندگي مي آردند

 ميليون نفر در آشورهاي در 13 ن جهان در آشورهاي توسعه يافته و ميليون از پناهندگا٣در اين سال
 .ل توسعه زندگي مي آردندحا
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