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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 

  
  درخواست سازمان تجارت جهانی از کشورها 

  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18 سه شنبه -بي بي سي 
 پليس مکزيک تدابير امنيتی - سازمان تجارت جهانی در مکزيک خيابان منتهی به محل برگزاری اجالس

  ويژه ای را به اجرا گذاشته است 
در حاليکه تقريبا پنج هزار نفر از سرتاسر جهان برای شرکت در اجالس سازمان تجارت جهانی وارد 

مکزيک می شوند، مدير کل سازمان از ضرورت وجود اراده سياسی برای حل مشکالت کنونی سخن 
  .گفته است

، مدير کل سازمان تجارت جهانی، در سخنانی بر لزوم تعهد سياسی دولت ها "سوپاچای پانچپاکدی"
به رفع اختالف نظر بين کشورهای مختلف و حل مشکالت موجود در راه گسترش تجارت بين المللی 

  .تاکيد نهاده است
ی توسعه تجارت صورت گيرد و در اجالس سازمان تجارت جهانی در مکزيک، قرار است مذاکراتی برا

انتظار می رود نحوه برخورداری کشورهای در حال توسعه از منافع گسترش بازرگانی و مبارزه با فقری 
  .که گريبانگير ميليونها تن از مردم جهان است محور مذاکرات را تشکيل دهد

ونی در مورد آقای پانچپاکدی از دولت های جهان خواست در تالش برای حل اختالف نظرهای کن
  .مسايلی مانند تجارت اقالم کشاورزی از خودگذشتگی و حسن نيت نشان دهند

خبرنگار بی بی سی از محل اجالس می گويد که بسياری از کشورهای در حال توسعه از سياست 
  .های کشاورزی آمريکا و اتحاديه اروپا به شدت ناخرسندند

مريکا و اروپا به بخش کشاورزی خود مانع دسترسی به نظر اين کشورها، يارانه های سخاوتمندانه آ
  .کشاورزان جهان سوم به بازارهای غربی می شود

  .آنان وضعيت کنونی را باعث تضعيف بخش کشاورزی خود می دانند
همزمان، در کشورهای مختلف جهان تظاهرات گسترده ای در مخالفت با سازمان تجارت جهانی و روند 

ليس مکزيک تدابير امنيتی ويژه ای را در محل تشکيل اجالس به اجرا جهانی شدن برگزار شده و پ
 .گذاشته است

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  رد مصوبه مجلس براي منع انواع شكنجه در شوراي نگهبان قانون اساسي، از ديد يك حقوقدان
  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18سه شنبه ): راديو فردا(مريم احمدي 

 نگهبان قانون اساسي، روز سه شنبه دست کم شش مصوبه مجلس شوراي اسالمي را، از شوراي
در مصوبه مجلس، هر . جمله اليحه منع شکنجه، مغاير شرع اسالم و قانون اساسي دانست و رد کرد

نوع فشار جسمي يا رواني عليه افراد در همه مراحل تحقيق، بازرسي، و اجراي حکم شکنجه 
در گفتگوي راديو فردا با احمد . مسبب بايد طبق مقررات قانوني مجازات شودمحسوب شده است و 

  . بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري، نظر او را در اين باره جويا شديم
موضوع شکنجه يکي از آن مواردي است که ما ): حقوقدان و قاضي سابق دادگستري(احمد بشيري 

ف شرع است يا موافق شرع است و اين حکم يک بام و دو هوا و باالخره نفهميديم آيا ممنوعيتش مخال
از يک طرف آقايان مي گويند که برابر نصوص شرعي، شکنجه حرام . کوسه ريش پهن را پيدا کرده است

هرگونه :  قانون اساسي تدوين و تصويب شده است که مي گويد38بر همين اساس هم اصل . است
اطالع، ممنوع است و در اين جا ديگر به طور مطلق از هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب 

 قانون 578از طرف ديگر، ماده . صحبت مي کند که ديگر جاي هيچ چون و چرايي هم نداشته باشد
هر يک از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي، : مجازات اسالمي را داريم که مي گويد

به اقرار کند، او را اذيت و آزار بدني نمايد، عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه، براي اين که متهمي را مجبور 
حسب مورد به حبس يا چيزهاي ديگر محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند، 

ديگر از اين صريحتر و بي پرده تر و آشکارتر . مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت
ما . جع به ممنوعيت شکنجه، ما نمي توانيم متني بياوريم يا تاويل و تفسيري بکنيم از يک ماده قانونيرا

تازه . ديگر در اين جا کامال متوجه مي شويم که شکنجه هر گونه و از هر قبيلي که باشد، ممنوع است
ه در حکم محکوميت ما در همين قانون مجازات اسالمي داريم که اگر کسي محکومي را سختتر از آن چ
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وي آمده است مجازات کند، باز هم به حبس محکوم مي شود و تبعات ديگري دارد که حاال من نمي 
با اين حال، شوراي نگهبان مصوبه مجلس را در مورد منع شکنجه مورد . خواهم تفسيرش را بگويم

ده است و معتقد است که تفسيرهاي فراوان قرار داده و از جمله قسمتهايي از آن را به شرع پيوند دا
آخر اين يک مقدار وقتي وجود . شکنجه ممنوع باشد، ولي يک مقدار شکنجه هم وجود داشته باشد

همين االن که شکنجه با آن مطلقيتي که عرض کردم ممنوع . داشت، ديگر همه کارها را خراب مي کند
شخاص مختلفي شکنجه کرده است، ما از گوشه و کنار حرف و حديثي به عناوين مختلف، به وسيله ا

حاال واي به آن وقتي که يک مجوز قانوني هم به وجود بيايد و بگويد آقا، شما حق داري يک کم آقا . اند
نمي شود . ديگر وقتي اين طوري شد، مهار دوباره از دست خارج مي شود. يا خانم را شکنجه کني
است که شکنجه بکند و بعد هم بگويد هر کسي ممکن . قائل شد» يک کمي«اندازه و قدري براي اين 

بنابراين من نمي توانم . من در محدوده همان يک کمي که قانون اجازه داده است، شکنجه کرده ام
بفهمم که اساسا شوراي نگهبان براي اين يک کمي شکنجه که مورد نظرش است، چه چهارچوبي را 

يش را مي خواهد در اختيار قاضي مي خواهد معلوم کند؟ شکنجه اي که شوراي نگهبان يک مقدار
باشد، چه محدوده اي براي قاضي وجود دارد؟ قاضي چه الزامي دارد و در چه حدي، که براي خودش 

قدر شکنجه را مي تواند تعيين بکند؟ و در چه موردي، اندازه اش از چه حد اگر بيشتر شد شکنجه 
صال جور در نمي آيد، از نظر منطق خالف قانون است و کمتر شد شکنجه در محدوده قانون است؟ ا

من نمي توانم واقعا بفهمم که اين يک ... قضائي، از نضر منطق عقلي و شرعي نمي شود اين را 
  مقدار شکنجه که بايد مجاز بشود، با چه ترازويي سنجيده مي شود؟

ري هم که البد قاضي بايد بايد بسنجد که قاضي هم مستقل است و هر کا): راديو فردا(امير آرمين 
  .کرد، هيچ کس نمي تواند چيزي بگويد

من همين االن دارم خودم را جاي . بنده قاضي بودم خودم. قاضي هم يک آدم است: احمد بشيري
مي گويم مقداري که در اختيار من است من شکنجه بکنم، چقدر است؟ ما . قاضي امروزي مي نشانم

ار از دستمان خارج مي شود، اختيار از دستمان باالخره در يک حدي قرار مي گيريم که يک دفعه مه
اگر اختيار از دست من قاضي خارج شد و از کوره در رفتم به قول معروف و اين شخص . خارج مي شود

مجازات کردم، ) که حاال اصال معلوم نيست اين مقدار کم يعني چه(را از آن مقدار کمي که قانون گفته 
د اين را اصال بنشيند توزين کند و قدرش را معلوم کند؟ معيارش تکليف چيست؟ چه کسي مي تواند بياي

. ما بگوييم آقا، خوب قاضي حق دارد در يک مواردي افراد را شکنجه کند. چيست؟ آخر اين نمي شود که
چقدر شکنجه بکند؟ چه جور شکنجه بکند؟ چه کار بکند؟ اين ها همه اش قابل بحث است، ولي هيچ 

نمي دانم چه مي خواهد . عيني برايش تا حاال که من نشنيده ام و نخوانده امکدام از اين ها جواب م
  .بشود

 
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

اي به  با صدور بيانيه) شنبه سه(ي سوم، عصر امروز  دهمين اجالس رسمي مجلس خبرگان رهبري دوره
  .آار خود پايان داد
  : خبرگزاري دانشجويان ايران، متن آامل اين بيانيه به اين شرح استبه گزارش خبرنگار

  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18سه شنبه 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ي سوم مجلس خبرگان رهبري را در ايام  سپاس خداوند را آه توفيق عنايت فرمود دهمين اجالس دوره

مجلس خبرگان رهبري . برگزار نماييم) ع(و امام جواد ) ع(ي دو والدت مسعود امير مومنان علي  فرخنده
با تبريك اعياد ماه مبارك رجب به محضر حضرت بقيه اهللا االعظم ارواحنا فداه و شيفتگان خاندان پيامبر 

  :آند و گرامي داشت ياد شهيدان عزيز هفتم شهريور بر نكات ذيل تاآيد مي) ص(
آه در اصل چهارم قانون اساسي آمده است، بايد  آنچنان اسالميت ستون فقرات نظام مقدس ماست -1

ي  رود تالش همه بر اين اساس انتظار مي. اين چارچوب در تمامي قوانين و مقررات نظام ملحوظ گردد
  .مسووالن در جهت تقويت اسالم و تعميق باورهاي ديني باشد

هيم آه در مقابله با سيل خوا ي دست اندرآاران سياسي و فرهنگي نظام مي در اين راستا از همه
هاي خود  ريزي آن تهاجم و شبيخون فرهنگي آه اسالم و فرهنگ ملي ما را هدف قرار داده برنامه بنيان

ي فرهنگي برخورد  ي مظاهر فساد بخصوص در عرصه را براي مبارزه با تهاجم فرهنگي قرار داده، با همه
هاي مبتذل، دين، اخالق و  هاي مسموم و برنامه آنند، اجازه ندهند در عالم نشر و هنر آساني با قلم
خواهيم آه در تصويب  از مسووالن ذيربط مي. عفت عمومي جامعه و هويت ملي ما را تاراج ببرند

  .ي آنوانسيون زنان به نظرات مراجع عظام تقليد توجه الزم مبذول دارند اليحه
رات در چارچوب اسالم و در جهت اند و بايد تمام مقر  مردم در جمهوري اسالمي صاحب حكومت-2

ي مسووالن محترم نظام  از همه» خدمت رساني به مردم«در سال نهضت . خدمت به آنان تنظيم گردد
هاي خود را بر اين اساس تنظيم آنند بلكه به تعبير رساي مقام  رود نه تنها برنامه اسالمي انتظار مي

گذر است آه مردم مومن و وفادار ما بيش از گذشته از اين ره. معظم رهبري مسابقه در اين امر بگذارند
بطور مكرر مقام معظم . آنند به نظام اسالمي ابراز عالقه آرده در راه حفظ و پاسداري از آن فداآاري مي
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اميد آه در اين راستا . اند آه توجه به معيشت مردم از وظايف مهم است رهبري مدظله تصريح آرده
  .هاي بلند برداشته شود گام

ميثاق ملي امت اسالمي ماست و به خوبي ظرفيت حل تمامي مشكالت جامعه » قانون اساسي «-3
ها را پشت سر گذاشت، طبق قانون اساسي  توان بحران با التزام عملي به اصول اين قانون مي. را دارد

ه گانه و ي نهادهاي نظام مشخص بوده تا بتوانند به وظايف قانوني خود عمل آنند، قواي س جايگاه همه
بايد حريم آنها را » قانونمداران«ساير نهادهاي قانوني ديگر، نهادهاي عالي آشور هستند آه تمامي 

هايي آه طي ماههاي اخير نسبت به نهاد قانوني  در اينجا تاسف خود را از حريم شكني. حفظ آنند
اين شوراي محترم آه پاسدار قانون اساسي اسالميت نظام است ابراز داشته از » شوراي نگهبان«

ي قانوني خود  هاي مسموم به وظيفه خواهيم آه در انتخابات مجلس هفتم بدون توجه به فضاسازي مي
  .عمل آنند

نماد عظمت، استقالل، انسجام، وحدت ملي و سربلندي نظام اسالمي است انقالب » واليت فقيه «-4
شميم جان تمامي شيفتگان اسالم از  سال است آه 25ما در اين گلستان به بار نشست و به حمداهللا 

از اصول بنيادين قانون اساسي است آه التزام » واليت فقيه«. مند است بهره» واليت فقيه«گل معطر 
هاي سياسي  بويژه جريان(بر اين پايه همگان . است» قانونمداري«ترين اصول  عملي به آن از بديهي

  .خوانيم شان فرا ميي اي را به اطالعت از رهنمودهاي حكيمانه) جامعه
مبناي مشروعيت مسووالن در نظام اسالمي است، آنها بايد تالش خود را در جهت » تقوا و عدالت «-٥ 

است به » ظلم«هاي سياسي و اقتصادي آه مصداق بارز  مبارزه با تبعيض و امتياز طلبي نابجا در عرصه
 ، مبارزه با گراني و تورم و اعتياد، و ايجاد ي اقتصادي مبارزه با فقر و فساد به ويژه در عرصه. آار برند

ضمن . اشتغال به منظور حل معضل بيكاري گامهاي بلند در جهت استقرار آامل عدالت اجتماعي است
تقدير وتشكر از خدمات ارزشمندي آه در اين جهت انجام شده، مسووالن محترم را به تالش بيشتر در 

  .خوانيم اين عرصه فرا مي
 از اصول اساسي مورد تاآيد امام راحل عظيم الشان و مقام معظم رهبري مدظله  وحدت آلمه-٦ 

. ي شيرين پيروزي انقالب اسالمي را با خود به ارمغان آورد مردم ما، ميوه» وفاق و همدلي«است، 
ي  بر اين پايه بر وحدت همه. باشد همين عامل است آه در تداوم انقالب نيز منشا برآات فراوان مي

نماييم،  هاي دشمنان دارد، تاآيد مي به ويژه مسووالن نظام آه تاثير ژرفي در ناآامي توطئهاقشار 
هاي جمعي مبشر وحدت و  الشان اين است آه همگان به ويژه رسانه انتظار خبرگان منتخب ملت عظيم

 التهاب و زدايي از جامعه به آار برده و از ايجاد صفاي جامعه باشند و تمام تالش خود را در جهت تنش
  .تشنج آه خواست دشمنان است پرهيز آنند

انتظار ما از ملت رشيد و سربلند . ي انتخابات مجلس شوراي اسالمي را در پيش داريم  هفتمين دوره-٧ 
ايران آن است آه همان گونه آه تاآنون حضوري شكوهمند پاي صندوقهاي راي داشتند در اين انتخابات 

خود بار ديگر دشمنان را مايوس نمايند و از مسووالن محترم نظام و نيز با حضور فعال و پرنشاط 
خواهيم آه تالش آنند تا فضايي آرام، دلنشين، معتدل و منطقي و به دور از  هاي جمعي مي رسانه

تر مردم را در انتخابات فراهم  ي حضور هرچه گسترده زاي سياسي زمينه هاي تنش ها و جدال آشمكش
  .سازند

زيرا نظام . سالمي ايران هرگز در پي توليد سالح آشتار جمعي نبوده و نخواهد بود جمهوري ا-٨ 
اسالمي خود را پايبند به ارزشهاي اسالمي دانسته و بكارگيري اين گونه سالحها را مخالف بينش و 

ي  يي حق مشروع و قانوني همه آميز از انرژي هسته ي صلح لكن استفاده. داند منش اسالمي مي
هاي استكباري ديگر در اين رابطه در  هياهوي آمريكا و دولت. ز جمله جمهوري اسالمي استآشورها ا

چون و چرا از  آنها در حالي آه بي. ي مداوم و مكرر آنها عليه نظام اسالمي ايران است راستاي توطئه
ي را به يي را به دست آورده حمايت آرده، ايران اسالم اسرائيل آه به آمك خود آنها سالحهاي هسته
خواهيم آه با  از مسووالن نظام اسالمي مي. نمايند ناحق متهم به توليد سالح آشتار جمعي مي

  .هاي آمريكا و استكبار جهاني نشوند شجاعت در برابر اين توطئه ايستاده و تسليم خواسته
مراهانش  مجلس خبرگان رهبري با گراميداشت ياد شهيد محراب آيت اهللا سيد محمد باقر حكيم و ه-٩ 

آنها بايد هر چه سريعتر به . دارد اشغالگران بايد پاسخگوي اين جنايت و مشابه آن باشند اعالم مي
. واگذاشته تا آنها خود سرنوشت خود را رقم بزنند» ها عراقي«را به » عراق«اشغال عراق خاتمه داده و 

هاي استكبار را  خود توطئهرود آه با وحدت و همدلي  از ملت مظلوم و ستم آشيده عراق انتظار مي
از اين مردم . خنثي آرده و از اين رهگذر عراقي آباد و سربلند را بر اساس موازين ديني طراحي آنند

ي نجف آه نقش محوري در استقالل و  ي علميه ارزشمند هزار ساله رود آه از حوزه مومن انتظار مي
  .ي طيبه بيش از اين آسيب ببيند هعظمت مردم عراق داشته پاسداري آرده و نگذارند اين شجر

هاي جهادي  هاي اشغالي فلسطين و ترور شخصيت  دوره تاهز تهاجم اسرائيل به سرزمين-١٠ 
ها و  اميد است دولت. فلسطيني نشان از شكست سنگين آمريكا در طرح موسوم به نقشه راه دارد

ها آزاد   از اشغال صهيونيستهاي مسلمان با يكديگر همصدا شوند تا سرزمين مقدس فلسطين را ملت
  .سازند

 و) ره(در پايان با آرزوي توفيق براي ملت بزرگ ايران و طلب علو درجات براي امام راحل عظيم الشان 
ي شهيدان واال مقام امت اسالمي و درخواست طول عمر با عزت براي رهبر معظم انقالب  همه

شود آه ماههايي آه پيش رو داريم، ماههاي بسيار پر برآت و ارزشمندي  اسالمي مدظله يادآور مي
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ه ها جان خود را به ميهماني خداوند برده، زمينه قرب ب است، اميد است با قدرشناسي از اين فرصت
  .حضرتش را فراهم سازيم

  اهللا عليكم و رحمت والسالم
  مجلس خبرگان رهبري

 ١٨/٦/١٣٨٢ 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اميدوارم با فرستادن پيامي قوي براي ايران، اين آشور : سخنگوي ارشد آژانس بين المللي انرژي اتمي
   آنيمIAEAرا وادار به همكاري بي چون و چرا با 

  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18سه شنبه ): راديو فردا(ي مهدي خلج
 آشور از سراسر جهان ديروز در جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گرد هم آمدند 35

همكارم شهران . اين نشست امروز هم ادامه دارد. تا در مورد فعاليت هسته اي ايران تصميم بگيرند
 سازمان در مورد نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي طبري با سخنگوي ارشد اين

  : گفتگو گرده است
 IAEAپيش از هر چيز از طرف راديو فردا از مارك گدنسكي، سخنگوي ارشد ): راديو فردا(شهران طبري 

   آشور در مورد ايران بررسي مي آنند حاوي چه مطالبي است؟35مي پرسم گزارشي آه اين 
 براي بررسي در اختيار آنها گذاشته نتيجه بازرسي ما از تاسيسات IAEAگزارشي آه : مارك گدنسكي

اين گزارشي طوالني و خيلي تكنيكي است آه در آن به زمينه هايي آه ايران . ايران تا آنون است
 اما ما در اين گزارش به تعدادي سئوالهايي بي.  افزايش داده، تاآيد شده استIAEAهمكاري خود را با 

  . جواب در مورد برنامه هاي هسته اي ايران وبرخي تناقضها دراظهارات آنها تاآيد آرده ايم
از مارك گدنسكي مي پرسم رسانه ها مي گويند اين فقط آمريكا نيست آه نگران برنامه : ط. ش

  تاسيسات هسته اي ايران است،سازمان شما هم به شدت ابزار نگراني آرده، درست است؟
ما تا آنون در گزارشهاي خود يكي در ژوئن و يكي .  بله، قطعا ما بسيار نگران هستيم:مارك گدنسكي

در ماه گذشته، گفتيم آه ايران از اواخر دهه هشتاد تا آنون چندين مورد از فعاليت هسته اي خود را به 
.  جدي داريمهمينطور ما مواردي را ذآر آرده ايم آه در مورد آنها سئواالت بسيار. ما گزارش نكرده است

مانند وجود اورانيوم به شدت غني شده آه در نمونه برداريهاي ما ديده شده و ما بايد تحقيق آنيم آه 
اگر برنامه هاي هسته اي ايران تنها براي توليد انرژي است، پس اين وجود اين مواد در آنها چه جايي 

ما همچنين بايد .  شده آافيستبراي برنامه توليد انرژي هسته اي فقط اورانيوم آمي غني. دارد
  . رواياتي را آه ايران در طول زمان در محتوي آن تغيير داده بررسي آنيم

 مي پرسم برخي مي گويند شما تحت فشار هستيد آه قطعنامه اي صادر IAEAاز سخنگوي : ط.ش
  است؟اين درست . آنيد آه ايران را محكوم به نقض قرارداد منع ازدياد سالحهاي هسته اي آنيد

 آشور شرآت آننده در جلسه 35بايد بگويم آه مساله قطعنامه چيزي است آه بين : مارك گدنسكي
آنچه سازمان گفته است اين است آه ما در موقعيتي نيستيم آه بگوييم ايران . مورد بحث و گفتگوست

ما . ن بيشتر داريمقراردادي را نقض آرده يا نكرده و پيش از اين آه به اين نتايج برسيم احتياج به زما
اآنون شش ماه است آه روي اين موضوع آار مي آنيم و پيشرفت قابل مالحظه اي هم آرده ايم و 

تجربه . اما هنوز در مرحله اي نيستيم آه بتوانيم نتيجه گيري آنيم. اطالعات زيادي به دست آورده ايم
قص به نتيجه گيري نهايي برسيم و ما ما از بازرسيهاي مشابه به ما مي گويد نبايد بر اساس اطالعات نا

 نفره ما از ادامه بازرسيها حمايت آنند و به ايران پيامي بسيار قوي براي همكاري با 35اميداوريم هيئت 
  .به اين ترتيب است آه دست ما براي پي بردن به آنه اين ماجرا قوي خواهد شد. ما بفرستند

رش محرمانه ده صفحه اي به اعضاي هيئت مي پرسم محمد البرادعي رئيس شما يك گزا: ط.ش
  ممكن است در مورد اين گزارش به شنوندگان راديو فردا اطالعاتي دهيد؟. رسيدگي داده اند
همين نمونه هاست آه در . بازرسان ما در بهار از تاسيسات نطنز نمونه برداري آردند: مارك گدنسكي

 همانطور آه گفتم نشانه آن است آه از آن آه. آن نشانه اورانيوم به شدت غني شده ديده مي شود
پاسخ مقامات ايران به اين يافته هاي ما اينست آه اين . فقط به منظور توليد انرژي استفاده نمي شود

در . اورانيوم در داخل ايران غني نشده و همراه وسايلي آه ايران از خارج خريداري آرده، وارد شده است
ه اين اظهارات دولت ايران تحقيق مي آنيم تا به صحت و سقم آن پي هفته ها و ماههاي آينده در بار

  .براي همين هم هست آه به همكاري آامل ايران در ماههاي آتي نياز داريم. ببريم
   مي پرسم نتيجه اين نشست را چگونه ارزيابي مي آنيد؟IAEAاز سخنگوي : ط.ش

 آنچه اميدوارم از اين نشست حاصل اما. متاسفانه من نمي توانم پيش بيني آنم: مارك گدنسكي
شود، يك قطعنامه محكم از سوي تمام شرآت آنندگان است آه ايران را ملزم بكند با ما تمام 

همكاريهاي الزم را بكنيم و ما بتوانيم سئوالهاي بي جواب زيادي را جواب دهيم و اگر اين هيئت يكصدا و 
نوقت ايران خواهد دانست آه جاي هيچ گونه تعلل به اتفاق آرا راي دهند، به ما آمك مي شود چون آ

  .نيست و بايد به خواست جامعه بين المللي گردن نهد
  

  وکيل سليمانپور از راى دادگاه عالي انگليس ابراز خرسندى کرد
   ٢٠٠٣ برابر با نهم سپتامبر١٣٨٢ شهريور١٨: لندن ، ايرنا 
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  المي ايران در وکيل هادى سليمانپور سفير سابق جمهورى اس" آلن جونز"
  . آرژانتين از نتايج نشست دادگاه عالي انگليس ابراز خرسندى کرد

  صبح امروز سه شنبه به " رويس " نشست دادگاه عالي انگليس به رياست قاضي 
  وقت محلي به درخواست وکيل سليمانپور و با هدف شکستن قرار بازداشت وى و 

  . کسب آزادى او به قيد وثيقه برگزار شد
   در اين نشست به دولت آرژانتين تا صبح روز جمعه اين هفته فرصت دادقاضي

  .مدارک و اسناد ادعايي خود عليه سليمانپور را به دادگاه انگليس تحويل دهد
   صبح روز ١٠قاضي تاکيد کرد جلسه بعدى دادگاه درباره سليمانپور ساعت 

   مدارکي از جمعه بيست و يکم شهريور برگزار خواهد شد و چنانچه مدرک يا
  . آرژانتين دريافت نشود راى به آزادى سليمانپور به قيد وثيقه خواهد داد

  جونز در پايان نشست دادگاه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ضمن ابراز 
  براى اولين بار بن بست اين پرونده درحال رفع شدن : خرسندى از نتايج آن گفت 

  . است 
  ادگاه ، آرژانتيني ها هيچ مدرک و سندى عمال مشاهده شد در د: وى افزود 

  . براى ارائه ندارند و صرفا وقت تلف مي کنند
  با توجه به نتيجه دادگاه امروز، اکنون توپ در زمين آرژانتين : جونز گفت 

  . قرار گرفته و اکنون آنها بايد ادعاى خود را ثابت کنند
  را انجام دهد اگر آرژانتين نتواند تا روز جمعه اين کار : وى افزود 

  . سليمانپور حتما آزاد خواهد شد
   ٩اگر اين پرونده در طول: وکيل سليمانپور در نشست دادگاه نيز گفته بود 

   روز آينده اسناد و ١٠سال اخير به جايي نرسيده به نظر نمي رسد در طول
  . مدارک جدى و جديدى درباره آن يافت شود

  دولت آرژانتين که منجر به دستگيرى گزارش سوم اوت : جونز تاکيد کرده بود 
  سليمانپور شده همان چيزى است که از ماهها پيش در پرونده وجود داشته و حتي 

  . يک مدرک و سند جديد طي اين مدت به آن اضافه نشده است 
  وکيل سليمانپور که ظاهرا پرونده هاى موجود در آرژانتين را نيز مطالعه 

  پرونده هاى موجود در آرژانتين ، چه در قوه در : کرده است به دادگاه گفت 
  .قضاييه و چه در دواير امنيتي آن کشور، هيچ سندى عليه موکل من وجود ندارد

  برعکس ، در آنجا اسنادى وجود دارد که نشان مي دهد چهار هزار : وى افزود 
  .پوند به مقامات قضايي آرژانتين رشوه داده شده تا سليمانپور را متهم کنند

  يمانپور سي ام مردادماه گذشته توسط پليس انگليس در منزل استيجارى اش سل
  واقع در شهر دورهام در اسکاتلند دستگير و سي و يکم مرداد نيز به يک دادگاه 

  . در لندن معرفي شد و قاضي به بازداشت وى به مدت يک هفته راى داد
  اه در لندن دومين جلسه دادگاه اين ديپلمات سابق ايران هفتم شهريورم

  برگزار شد و براى دومين بار قاضي انگليسي حاضر به پذيرش وثيقه براى آزادى 
  سليمانپور نشد و بر تداوم بازداشت وى تا برگزارى سومين جلسه دادگاه در 

  . بيست و هشتم شهريور ماه جارى راى داد
   دادگاه علت قبول نکردن وثيقه براى آزادى سليمانپور را با اهميت بودن

 .اتهامهاى منتسب به وى ذکر کرده بود
 

 در سفارت آمريکا در بيروت 1983قاضي دادگاه فدرال آمريکا جمهوري اسالمي را مسئول بمب گذاري 
  دانست

  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18 سه شنبه -راديو فردا 
 در 1983ري سال يک قاضي دادگاه فدرال آمريکا راي داد که دولت جمهوري اسالمي مسئول بمب گذا

به موجب اين .  آمريکايي کشته شدند17 نفر از جمله 63در آن رويداد، . سفارت آمريکا در بيروت است
.  ميليون دالر به عنوان غرامت، به قربانيان آمريکايي و يا خانواده هاي آنان تعلق مي گيرد123راي، 

ام داد که از نظر نظامي و مالي توسط قاضي جان بيتز گفت که حمله تروريستي را حزب اهللا لبنان انج
 .حکومت ايران حمايت مي شود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عمرو موسي و احمد ماهر با وزير امور خارجه عراق ديدار آردند
  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18سه شنبه 

ه عرب و احمد ماهر وزير خارجه مصر امروز با هوشيار عمرو موسي دبيرآل اتحادي_ خبرگزاري فارس
  .زيباري وزير خارجه شوراي انتقالي عراق ديدار آردند
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به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، در اين ديدار موسي و ماهر تصميم اتحاديه عرب را به طور 
  . رسمي براي پذيرش عراق در اين اتحاديه، به زيباري اعالم آردند

 ساعته وزيران خارجه خود، حضور مقام هاي 6عرب روز گذشته پس از نشست غير رسمي آشورهاي 
  . جديد عراق را در اتحاديه عرب تا تشكيل دولت منتخب به طور موقت، پذيرفتند

وزير خارجه عراق روز گذشته براي شرآت در نشست رسمي وزيران خارجه اتحاديه عرب آه امروز و 
  . د، وارد قاهره شدفردا در قاهره تشكيل مي شو

  . زيبايي روز گذشته تاآيد آرد آه حضور عراق در نشست امروز اتحاديه عرب، حق اين آشور است
وي هفته گذشته اعالم آرده بود آه سياست خارجي جديد عراق به طور آلي متفاوت با سياست 

  . خارجي رژيم سابق اين آشور خواهد بود
شور تالش خواهد آرد روابط خوبي را بر اساس منافع مشترك و وزير خارجه عراق تاآيد آرد آه اين آ

 /.انتهاي پيام. همكاري و عدم تجاوز با ديگر آشورها، پايه ريزي آند
  

  رهبر يك از قبايل عراق به اتهام پناه دادن به صدام بازداشت شد
  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18سه شنبه 

يك قبيله عراقي را به اتهام پناه دادن به صدام حسين نيروهاي انگليسي رهبر _ خبرگزاري فارس
  .بازداشت آردند

 80در » قوران«عراق در منطقه » بني ملك«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بصره، يكي از اعضاي قبيله 
رئيس قبيله » صباح الملكي«نيروهاي انگليسي امروز ، : آيلومتري شمال بصره روز سه شنبه گفت

 اتهام پناه دادن به صدام حسين بازداشت آردند و مقاديري پول را نيز از منزل وي ضبط را به» بني ملك«
  . آردند

امروز با تجمع در مقابل ستاد مرآزي » بني ملك« تن از اعضاي قبيله 100بر پايه اين گزارش ، حدود 
  . نيروهاي انگليسي در بصره خواستار آزادي رئيس قبيله خود شدند

را آزاد » صباح الملكي«نيروهاي انگليسي وعده داده اند بزودي : ه بني ملك گفتيكي از اعضاي قبيل
آنند اما اگر آنها به وعده خود عمل نكنند ما خود وارد عمل خواهيم شد و ديگر با نيروهاي ائتالف 

 /.انتهاي پيام. همكاري نخواهيم نكرد
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ات سه شنبه آمريکابررسي مطبوع
  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18 سه شنبه -راديو فردا 

نويسد رئيس  اي انتقادي از ستون نويس خود آقاي پال کراگمن، مي ، در مقالهروزنامه نيويورک تايمز
جمهوري آمريکا در سخنراني روز يکشنبه خود بارديگر از وحدت و از فداکاري صحبت کرد اما منظور او از 

نويس  اين ستون. وحدت، گرفتن يک چک سفيد از کنگره بود و منظور او از فداکاري، فداکاري ديگران بود
مقامات دولت بوش، ابتدا جنگ را براي مقابله با خطر فوري ضروري قلمداد کردند و از تب جنگ : نويسد

هاي درخشان نظامي برا ي براي پيروز شدن در انتخابات مياندوره اي کنگره استفاده کردند و از پيروزي 
حاال با اينکه معلوم شد . هاي مالياتي به تصويب کنگره گذراندن اولين بودجه جنگي و رساندن تخفيف

هاي کشتار جمعي انبار کرده بود، نصف قدرت ارتش آمريکا  عراق نه با القاعده رابطه داشت نه سالح
  . کند ينه بازسازي عراق طلب مي ميليارد دالر براي هز87درگير عراق است و رئيس جمهوري 

هاي اطالعاتي  دهد که سازمان  به نقل از منابع خود در گنگره و دولت آمريکا گزارش ميواشنگتن پست
 امنيتي آمريکا در گزارشي به کاخ سفيد پيش از جنگ عراق به درستي هشدار داده بودند که اشغال –

در اين . ين کشور به همراه خواهد داشتعراق توسط آمريکا مقاومت مسلحانه گسترده اي در ا
ها ظاهرا به آمريکا هشدار داده شده بودکه دوره بعد ازجنگ از خود جنگ بيشتر با مشکل همراه  گزارش

هائي  گزارش داده بود که بعضي از اعضاي گارد جمهوري عراق و حزب بعث طرح» سيا«. خواهد بود
ماه فوريه گذشته، سازمان سيا هشدار داده . ده بودندبراي مقاومت مسلحانه براي بعد از جنگ تهيه کر

تواند عراق را به آزمايشگاهي براي تجربه هاي تروريستي تبديل کند،  بود که هرج و مرج بعد از جنگ مي
  .نکته اي که رئيس جمهوري آمريکا يکشنبه گذشته درسخنراني خود به آن اشاره کرد

 Center forرئيس مرکز مطالعات امنيتي . Frank J. Gaffney Jr در مقاله اي از روزنامه واشنگتن تايمز
Security Policy مي نويسد بعضي اقدامات دولت آمريکا به سياست جنگ با تروريسم رئيس جمهوري 
اي در  از نظر اين نويسنده، تالش وزارت امورخارجه براي به تصويب رساندن قطعنامه. زند آمريکا لطمه مي

دهد رئيس جمهوري آمريکا  ملل از اين دسته است که عمال نشان ميشوراي امنيت سازمان 
خواهد اقدام آمريکا در عراق را از طريق آنها که با آن مخالف بودند، يعني فرانسه، آلمان، دبيرکل  مي

افزايد چنانکه سناتور جان  اين روزنامه مي. سازمان ملل و سوريه و چين، مشروعيت بخشد و نجات دهد
 جمهوريخواه از آريزونا روز جهارشنبه در اجالس کميته خود در کنگره نشان خواهد داد، Jon Kylکايل 

عليرغم اظهارات مقامات وزارت امورخارجه که عربستان سعودي را همکار آمريکا در جنگ با تروريسم 
تان هائي که آمريکا در افغانس کنند، عربستان سعودي همچنان به حمايت مالي از تروريست قلمداد مي

  . دهد و عراق و خاک خود با آنها در جنگ است، ادامه مي
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کند که بودجه کمک  اي از سياست وزارت امورخارجه انتقاد مي  در سرمقالهروزنامه وال استريت جورنال
به کنگره ملي عراق، تشکيالت زير نظر آقاي احمد چلبي، عضو کنوني شوراي حکومتي عراق را قطع 

ورنال تشکيالت آقاي چلبي را تنها تشکيالت سياسي غيرمذهبي و وال استريت ج. کرده است
 ميليون دالري که در سال 5نويسد اگر بودجه  داند و مي غيرقومي و به شدت هوادار آمريکا در عراق مي

 قرار بود به آقاي چلبي براي تاسيس راديوتلويزيون ضد صدام داده شود، پرداخت شده بود، حاال 2001
توانست کمکي براي نيروهاي ائتالف و خبررساني در عراق باشد تا تبليغات ضد  ون مياين راديوتلويزي

آمريکائي تلويزيون هاي الجزيره قطرو العربيه اردن و شبکه هاي تلويزيوني که ايران و سوريه در عراق به 
  .اند را خنثي کند راه انداخته
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