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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 

  
  شرکت نخست وزير سوئد در راهپيمايی ضد خشونت 

  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21 جمعه -بي بي سي 
  در مرکز استکهلم تجمع کردند' آنا ليند' گداشت ياددر سوئد هزاران نفر از مردم برای بزر

، وزير امور خارجه اين "آنا ليند"  سپتامبر، در سوئد هزاران نفر از مردم برای بزرگداشت ياد12روز جمعه، 
  .کشور، که با ضربات چاقو به قتل رسيد، در مرکز استکهلم پايتخت، تجمع کردند

ر حالی که در يک فروشگاه سرگرم خريد بود مورد حمله يک  سپتامبر، خانم ليند د10روز چهارشنبه، 
  . مهاجم ناشناس قرار گرفت و با ضربات پی در پی چاقو از پای درآمد

در حالی که جمعيت بزرگی از مردم بزرگترين ميدان پايتخت و خيابان های اطراف آن را پر کردند، يوران 
  .ديده می شد" شونتراهپيمايی ضد خ"پرشون، نخست وزير سوئد در صف جلو 

آقای پرشون از مردم تظاهرکننده خواست تا اجازه ندهند خشم از مرگ فجيع خانم ليند اين کشور را 
  .فلج کند بلکه به اين کشور نيرو دهد

 سپتامبر، گفت مردم بايد برای ادای 14آقای پرشون در رابطه با برگزاری همه پرسی در روز يکشنبه، 
  .ی در اين همه پرسی شرکت کننداحترام به منزلت دموکراس

  . رای دهند- پول واحد اروپا -قرار است در اين همه پرسی مردم در مورد پيوستن سوئد به يورو 
پيشتر پليس سوئد گفت آنها جستجوها برای رديابی قاتل خانم ليند را گسترش داده و حتی محل 

  .سکونت افراد بی خانمان را مورد بازرسی قرار داده اند
 از شاهدان عينی خواسته اند تا همچنان با اين نيرو برای به دام انداختن قاتل وزير امور خارجه آنها

 سوئد همکاری کنند

  

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

  هشدار آمريکا به ايران
  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21 جمعه -بي بي سي 

  فاصله پس از تصويب قطعنامه هيأت نمايندگی ايران جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردبال
آمريکا به ايران هشدار داده است تا به التيماتوم آژانس بين المللی انرژی اتمی، پاسخ دهد و با اين 

  .سازمان همکاری کند
ی را در مورد ايران تصويب کرد  سپتامبر قطعنامه ا12آژانس بين المللی انرژی اتمی بعد از ظهر جمعه 

که تا پايان ماه اکتبر به مقام های جمهوری اسالمی مهلت می دهد اثبات کند در حال توليد سالح های 
  .اتمی نيست

يکی از سخنگويان وزارت خارجه آمريکا گفته است عدم پاسخ ايران به اين دستور آژانس بين المللی 
  . در گسترش برنامه سالحهای هسته ای است" ايراناقدامات مخفيانه "انرژی اتمی نشانگر 

خبرنگاران می گويند بالفاصله پس از تصويب اين قطعنامه، هيات نمايندگی ايران جلسه را به نشانه 
  .اعتراض ترک کردند

جمهوری اسالمی اعالم کرده که پس از تصويب اين قطعنامه، در شيوه همکاری با آژانس بين المللی 
  .گری اساسی خواهد کردانرژی اتمی بازن

در . قطعنامه مذکور همچنين از ايران خواسته است هرگونه برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
اين قطعنامه اشاره ای به اين نشده که اگر ايران تا پايان ماه آينده موفق به برآورده کردن خواسته های 

  . آژانس نشود، با چه پيامدهايی روبرو خواهد شد
د البرادعی، دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از پايان جلسه ای که قطعنامه در آن به محم

پيام بسيار محکمی به ايران فرستاده شد تا با آژانس بين المللی انرژی اتمی : تصويب رسيد گفت
  .همکاری کاملی بکند

  .ظايفش داردوی افزود آژانس بين المللی انرژی اتمی موضع بسيار محکمی در قبال و
ناظران می گويند اگر ايران تا پايان ماه اکتبر به مفاد قطعنامه عمل نکند، ممکن است موضوع به شورای 

  .امنيت سازمان ملل ارجاع شود
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پيشنويس قطعنامه مذکور توسط بريتانيا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود و سپس آمريکا، ژاپن و استراليا 
  .نيز از آن حمايت کردند

ال مقام های آمريکا ابراز اطمينان کرده بودند که آژانس بين المللی انرژی اتمی قطعنامه مذکور را قب
  .تصويب خواهد کرد

  هشدار مقام های ايران
  .مقام های جمهوری اسالمی به آژانس هشدار داده بودند اين قطعنامه را تصويب نکند

اسالمی، روز جمعه و تنها ساعاتی اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت جمهوری 
پيش از تصويب قطعنامه، در مراسم نماز جمعه تهران هشدار داده بود چنانچه آژانس قطعنامه را تصويب 

  .کند، مسئول عواقب آن خواهد بود
در وين مستولی شوند، ايران حق " تندروها"پيشتر نيز کمال خرازی، وزير خارجه ايران گفته بود اگر 

  .روابط با آژانس بين المللی انرژی اتمی را برای خود محفوظ می داندبازنگری در 
جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد اکنون ايران دو انتخاب بيشتر ندارد، يا آنطور که 

برخی مقام های جمهوری اسالمی در روزهای گذشته تهديد کرده اند روابط خود را با آژانس به حالت 
د و راهی را در پيش گيرد که کره شمالی در پيش گرفت، يا اينکه غرور خود را زير پا بگذارد تعليق در آور

و بدون هيچ امتياز يا پيش شرطی به همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی بپردازد و ثابت 
  .کند واقعا به دنبال توليد سالح های اتمی نيست

برای ايران وجود ندارد و سطح اين دعوا ماورای دعواهای جناحی به نظر می رسد هيچ راه ميانه ای نيز 
 است که از سال ها قبل در ايران بر سر هر موضوعی جريان داشته است

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مخالفت شوراي نگهبان با تصويب طرح منع هرنوع شكنجه: ايران در اين هفته
  2003 سپتامبر 12 – 1382ريور  شه21جمعه ): راديو فردا(فريدون زرنگار 

در هفته اي که گذشت، فشار بر روي جمهوري اسالمي براي امضاي سند الحاقي به پيمان منع 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، که از روز . گشترش سالح هاي هسته اي ابعاد تازه اي به خود گرفت

 جمهوري اسالمي بود، دوشنبه گذشته پشت درهاي بسته سرگرم بررسي برنامه هاي هسته اي
 آبان ماه فرصد دهد تا ايران ثابت کند برنامه 9امروز قرار است با انتشار قطعنامه اي به ايران تا پايان روز 

  . هسته ايش صلح آميز است
در هفته اي که گذشت، دولت جمهوري اسالمي در ابتدا با يک موضوع ديگر نيز همچنان زير فشار افکار 

رار داشت و آن اتهام به دست داشتن دولت جمهوري اسالمي در بمب گذاري عمومي بين المللي ق
پس از سه هفته .  ميالدي است1994مرکز يهوديان در بوئنس آيرس، پايتخت آرژانتين، در سال 

بازداشت هادي سليمان پور، سفير پيشين جمهوري اسالمي در آرژانتين، امروز قاضي پرونده وي در 
ظاهرا اين تصميم قاضي پس از سر .  وثيقه اي نزديک به يک ميليارد تومان آزاد کردلندن، او را با پرداخت

آمدن فرصت سه روزه اي است که به دولت آرژانتين براي ارائه مدارک عليه آقاي سليمان پور داده شده 
  .بود، انجام گرفته است

مجلس درباره پرونده قتل  90در حالي که محافظه کاران در اين هفته با قرائت گزارش کميسيون اصل 
آثار :  مجلس شوراي اسالمي گفت90زهرا کاظمي مخالفت کردند، جميله کديور، مخبر کميسيون اصل 

از سوي .  مجلس رسيده است90شکنجه و ايراد ضرب به بدن زهرا کاظمي، به تاييد کميسيون اصل 
دن فرآيند رسيدگي به ديگر محمدعلي ابطحي، معاون رياست جمهوري اسالمي، از به بن بست رسي

  .پرونده قتل زهرا کاظمي خبر داد
 طرح و اليحه مصوب مجلس شوراي اسالمي را 7در هفته گذشته، شوراي نگهبان قانون اساسي 

مغاير با قانون اساسي و شرع اعالم کرد، از جمله مصوبه مجلس براي منع انواع شکنجه از سوي 
: قدان و وکيل دادگستري، در گفتگو با راديو فردا گفتدکتر احمد بشيري، حقو. شوراي نگهبان رد شد

  .دليل مخالفت با اين مصوبه، باالخره روشن نشده است
موضوع شکنجه يکي از آن مواردي است که ما باالخره ): حقوقدان و وکيل دادگستري(احمد بشيري 

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

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

  . کند که ديگر جاي هيچ چون و چرايي هم نداشته باشد
هر يک از مستخدمين و مامورين :  قانون مجازات اسالمي را داريم که مي گويد578از طرف ديگر، ماده 

قضائي يا غير قضائي دولتي، براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند، او را اذيت و آزار بدني نمايد، 
الوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس يا چيزهاي ديگر محکوم مي شود و اگر متهم به ع

ديگر از اين . واسطه اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت
يم يا تاويل و صريحتر و بي پرده تر و آشکارتر راجع به ممنوعيت شکنجه، ما نمي توانيم متني بياور

  .تفسيري بکنيم از يک ماده قانوني
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توقيف قرارداد ميدان نفت و گاز پارس جنوبي شرآت نفت نروژ توسط پليس اقتصادي نروژ بدليل پرداخت 
  رشوه به پسر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21جمعه ): راديو فردا(بهمن باستاني 
روژ در رقابت با چند شرآت نفتي فرانسوي،انگليسي و ايتاليايي، سال گذشته شرآت ملي نفت ن

 ميليون دالري براي توسعه و بهره برداري از اميدان نفتي 125موفق شد قراردادي يك ميليارد آروني يا 
اين قرارداد مانند بسياري از قراردادهايي آه با جمهوري اسالمي . نفت و گاز پارسي جنوبي امضا آند

سته مي شود و از سقف بيست ميليون دالر مي گذرد، مستقيما با شرآت ملي نفت ايران و يا وزارت ب
قراردادهاي . نفت جمهوري اسالمي منعقد نشد، بلكه با شرآت وابسته اي به نام هرتن بسته شد

 مي بيش از بيست ميليون دالر با ايران، شرآت خارجي طرف قرارداد را مشمول طرف تحريمهاي آمريكا
در بستن اين قرارداد شرآت ملي نفت نروژ با ايران، به نظر مي رسد آه شرآت بريتيش پتروليوم . آند

  . انگليس، نقش تعيين آننده داشته است
از زماني آه ريچارد .  ميالدي آغاز شد2000اصوال قراردادهاي شرآت ملي نفت نروژ با ايران، از سال 

ليوم به شرآت ملي نفت نروژ منتقل شد و مسئولت روابط هاورد انگليسي از شرآت بريتيش پترو
شرآت ملي نفت نروژ با بستن قراردادي يك ميليارد آروني تعهد . خارجي اين شرآت به او واگذار شد

 ميليون دالر را به 15 ميليون آرون، معادل 115آرد آه حدود ده درصد از مبلغ آل اين قرارداد، يعني 
 ميليون آرون مبلغي است آه مطبوعات و برخي محافل سياسي و 115اين . شرآت هرتن بپردازد

اقتصادي نروژ از آن به عنوان رشوه ياد آردند وامروز رسما اعالم شد آه اين مبلغ رشوه بوده و بايد ادامه 
جزئيات بيشتر را درباره اين قرارداد ودرباره جنجالهايي آه در اين باره در نروژ . پرداختهاي آن متوقف شود

  .به راه افتاده،از عباس شكري، روزنامه نگار در نروژ بشنويم
آنچه آه اينك در محافل نروژ مطرح است، اين است آه چرا مقامات نروژي با وجود اينكه : عباس شكري 

 ميليون آرون نروژ را 15طي قوانين جاري در آشورشان، پرداخت هرنوع رشوه اي ممنوع است، حاال 
  .انند در يك قرارداد مزايده برنده شوندپرداخت مي آنند تا بتو

آقاي شكري گفته مي شود آه مهدي هاشمي ، پسر هاشمي رفسنجاني در اين شرآت : ب . ب 
 نقش تعيين آننده اي دارد يا شايد عضو اين هيئت مديره اين شرآت هرتن است و طرف Hortonهرتن 

ه اند مطبوعات نروژ و چه صحبتي است در در اين باره چه نوشت. قرارداد با شرآت ملي نفت نروژ بوده
  محافل اقتصادي آنجا؟

آقاي اوالف فيل، مدير عامل شرآت ملي نفت نروژ، رسما اعالم مي آند آه آقاي مهدي : عباي شكري 
هاشمي در شرآت هرتن آه صاحب آن آقاي عباس يزدي است، نقش اصلي را بازي مي آند و حدس 

 ميليون آرون را آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني صاحب خواهد 115مي زند آه بيشترين سهم از آن 
اما خودش هم مي گويد آه آقاي مهدي هاشمي، طي . شد و به جيب ايشان تقديم مي شود

چندباري آه از ايران به نروژ آمده، مشاوره خوبي در رابطه با قرارداد پارس جنوب به نروژيها داده و اما در 
 ميليون آرون نروژ 115 از ديروز تا االن بحث اصليشان اين بوده آه اين عين حال رسانه هاي گروهي نروژ

  . به عنوان رشوه پرداخت شده و طي قوانين نروژ پرداخت رشوه ممنوع است
اضافه مي آنم آه در ارديبهشت امسال در پي دوره اي آه برخي از محافل سياسي و : ب . ب 

رايي هاي خانواده رفسنجاني طرح آرده بودند، مهدي مطبوعاتي ايران، پرسشهايي را در پيوند با دا
هاشمي رفسنجاني در گفتگويي با رسانه ها، هرگونه عقد قرارداد توسط او و ديگر اعضاي خانواده 

من و ياسر و محسن، اصال معامالتي در خارج انجام : رفسنجاني را در خارج قويا تكذيب آرد و گفت
هاي پليس اقتصادي نروژ در بازرسي دفاتر شرآت ملي نفت نروژ عباس شكري درباره فعاليت. نداده ايم

  : ساعت گذشته و آنفرانس خبري امروز مدير عامل اين شرآت در اسلو مي گويد24در 
پليس اقتصادي نروژ پس از يك آنترل غافلگير آننده شبانه آه ديشب از دفاتر مرآزي : عباس شكري 

ز صبح رسما شرآت نفت نروژ را متهم به دادن رشوه به  انجام داد، امورStat Oilشكرت نفت نروژ 
 به وقت نروژ، يك 9:30امروز صبح ساعت . شرآت هرتن آرد و از اين شرآت به دادگاه شكايت آرده

آنفرانس مطبوعاتي برگزارشد آه آقاي اوالف فيل، مدير عامل شكرت نفت نروژ در آن شرآت آرد و 
 دالري آه قرار بوده براي رشوه يا مشاوره به شرآت هرتن  ميليون15رسما اعالم آرد آه از مبلغ 

 ميليون دالر پرداخت شده و االن تصميم گرفته شده آه ادامه اين پرداخت 2/5پرداخت شود، تا آنون 
  .متوقف شود و آال قراداد را فعال آم لن يكن اعالم آنند

ارد آروني شرآت ملي نفت نروژ براي با جنجال روي داده در نروژ، سرنوش اصل قرارداد يك ميلي: ب . ب 
توسعه و بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي نا معلوم شده و مدير عامل شرآت ملي نفت نروژ، 

  .در آنفرانس خبري امروز در اسلو، در اين باره حاضر به پاسخ دادن به پرسش خبرنگاران نشد
  

 يرودی و خيابانهای اطرافدرگيری مردم با نيروهای انتظامی در مقابل ورزشگاه ش
     دوازده سپتامبر دو هزار و سه– پاریس –عباس بختياری :  گزارش

روز سه شنبه، پس از پایان مسابقه تيم های پرسپوليس زنجان و آذربایجان تهران از سری مسابقات ليگ منطقه ای 
دست به تظاهرات )  امجدیه سابق (ایران، صدها تن از هواداران تيم پرسپوليس در مقابل ورزشگاه شيرودی تهران

تظاهرکنندگان که تعداد آنان بيش از هزار نفر گزارش شده است، با مسدود کردن مسير اتومبيلها که . خيابانی زدند
غمخوار، « ،»پرسپوليس مال مردم است، به رنگ خون ملت« به راه بندان منجر گردید، با سر دادن شعارهای،

غمخوار برو گمشو،هو «، »یا حضرت عشق، سلطان علی پروین قرمزته« ،  » رها کنغمخوار حيا کن، پرسپوليس را
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نيروهای انتظامی پس از . به اقدامات اخير علی اکبر غمخوار مدیر عامل انتصابی این باشگاه اعتراض نمودند» هو
رسيدند، با باتوم به آنکه با نمایندگان هواداران پرسپوليس جهت پایان دادن به مسدود شدن خيابانها به نتيجه ن

بر اساس  گزارش دریافتی پنج تن از دستگيرشدگان . تظاهرکنندگان حمله کرده و تعدادی را نيز دستگير نمودند
 .ساعاتی بعد آزاد شده اند

سرتيپ پاسدار، مسئول سابق آموزش رزمی مهارت های شخصی مبارزه با سالح در سپاه (علی اکبر غمخوار
حدود یک سال پيش از ) ادی گارد و جيت کان دو و مدیر عامل کنونی پرسپوليس تهرانپاسداران، مربی آموزش ب

وی ماه . سوی مهرعليزاده ریاست سازمان تربيت بدنی به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپوليس معرفی شده بود
از باشگاه گذشته  علی پروین سرمربی ، محمود خوردبين سرپرست و چند تن از بازیکنان نامدار این تيم را 

) سرخپوشان پایتخت(مخالفان و اخراجيان این باشگاه بالفاصله به ثبت باشگاه آذربایجان . پرسپوليس برکنار کرده بود
این اولين واکنش هواداران تيم پرسپوليس به سياستهای . اقدام نمودند که تنها سه هفته از تاسيس آن می گذرد

ه هزار تماشاگر در روز سه شنبه، آن هم از سری مسابقات دسته دوم حضور پانزد. سازمان تربيت بدنی ایران بود
با توجه به تشدید اختالفات، و خيل عظيم هواداران این تيم در سراسر کشور، . غيرقابل پيش بينی  بوده است

ویژه پيش از این سران نظام و ب. درگيری در روزها و هفته های آینده در ورزشگاهها بسيار محتمل به نظر می رسد
د رپی . وزارت اطالعات سپاه اقدامات مشابهی را در سایر باشگاههای ورزشی و صاحب نام ایران انجام داده بود

تصویه هایی که طی دو سال گذشته از سوی دولت و وزارت اطالعات سپاه انجام گرفته است، افراد زیر مسئولين 
 .ا شده اندسابق این باشگاههای ورزشی را برکنار و خود جای گزین آنه

 (اطالعات سپاه و مدیر عامل باشگاه نظامی فجر سپاسی شيراز(سردار سليمانی 
 (اطالعات سپاه و مدیر عامل باشگاه پرسپوليس(سرتيپ پاسدار علی اکبر غمخوار 

 (اطالعات سپاه و مدیر عامل اجرایی باشگاه نظامی پاس تهران(سردار مصطفی آجرلو 
 ( رئيس هيات مدیره باشگاه پاساز سران ارتش و(فرهاد یعقوبی 

 (مدیر عامل باشگاه ابومسلم مشهد(سردار سپاه کریم مالحی 
 (وزارت اطالعات و مدیر کل حراست سازمان تربيت بدنی(بهزاد کتيرایی 
 (وزارت اطالعات سپاه و مسئول حراست فدراسيون(محمد اليکایی 
 (يروی زمينی تهرانوزارت اطالعات سپاه و مدیر عامل باشگاه ن(محمود مریخی 

 (وزارت اطالعات، قائم مقام و سياست گذار برنامه های ورزشی صدا و سيما(آقا محمدی 
 
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  نشست شوراي حكام در وين افتضاحي براي مجامع بين المللي است: هاشمي رفسنجاني
  2003بر  سپتام12 – 1382 شهريور 21جمعه 

هاي   حجت االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه
عظمت علي : گفت) ع(و امام نهم شيعيان ) ع(دوم نماز جمعه امروز تهران با تبريك ميالد حضرت امير 

  .توان عظمت او را درك آرد  به حدي است آه تنها با اظهار عجز مي) ع(
) س(ار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، هاشمي رفسنجاني با تسليت وفات حضرت زينب به گزارش خبرنگ

  .ايشان را الگوي مناسبي براي مردم به خصوص زنان مسلمان دانست
مندانه   رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ترور آيت اهللا حكيم در عراق، اين ترور را قساوت

آساني آه اين . خ اسالم چنين جنايتي و هتاآي را سراغ نداريمدر طول تاري: دانست و اظهار داشت
  .اند و هم اآنون هويت عامالن ترور مشخص نيست  اند، اهداف زيادي داشته  آارها را انجام داده

القاعده و : توانند از عامالن ترور باشند، گفت  ها مي  وي با بيان اينكه گروه القاعده، حزب بعث و آمريكايي
اند، جنايت آنقدر زشت است آه آسي جرأت به عهده گرفتن مسؤوليت آن را    ترور شدهصدام منكر

  .ندارد
ما بنا نداريم آه آسي را در اين حادثه متهم آنيم، اما به هر حال طبق قوانين بين : وي تأآيد آرد

 بدانند آه به عامالن ترور بايد. ها هستند  ها مسؤول ايجاد امنيت در عراق آمريكايي  المللي آمريكايي
اهداف شيطاني خود دست نخواهند يافت و نتيجه معكوس خواهند گرفت، چنانچه در اوايل انقالب 

  .دشمنان دست به ترور آساني آه در انقالب موثر بودند، زدند، اما نتيجه معكوس گرفتند
ها در   مريكاييآ: ها در عراق گفت  خطيب نماز جمعه امروز تهران با اشاره به سخت شدن آار آمريكايي

اند،    ميليارد دالر را در عراق هزينه آرده200آنها تاآنون . اند و در حال خفه شدن هستند  عراق گير آرده
همچنين آارشناسان .  ميليارد دالر را به دست بياورند200ش نفت اما معلوم نيست آه بتوانند با فرو

البته آنها بايد .  هزار نيرو نياز داريم500اند آه اگر بخواهيم امنيت را در عراق حفظ آنيم به   امنيتي گفته
  .توان امنيت را در عراق برقرار آرد  بدانند آه با نيروي اجنبي نمي

آمريكا بايد آنترل آار در عراق را به دست سازمان ملل بسپارد، هاشمي رفسنجاني، با بيان اينكه 
در دنياي آنوني، . خواهند  توان براي آشورها قيم گذاشت، مردم قيم نمي  در اين دنيا نمي: تصريح آرد

ها اين است آه   تنها راه حل آمريكايي. هاي خارجي  پذيرند چه رسد به قيم  مردم قيم داخلي را هم نمي
اداره عراق را به سازمان ملل بسپارند و ديگر آشورها و مردم عراق بر اداره آشورشان مسؤوليت 

  .مشارآت آنند
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رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به وضعيت آنوني فلسطين و سالگرد جمعه سياه اردن و 
هلي آوپتر در  اسرائيل آار را به جايي رسانده است آه با   :قتل عام فلسطينيان در صبرا و شيال گفت

دهد و با اين   هايشان مورد هدف قرار مي  هاي فلسطيني را در خانه  آند و شخصيت  فراز شهرها پرواز مي
  .آند  آردند، مخالفت مي  اعمال عمًال با آساني آه از راه و صلح تحميلي حمايت مي

نچه گرفته راضي نيست اسرائيل به آ. اسرائيل هيچ وقت به آتش بس پايبند نبوده است: وي تأآيد آرد
  .توانند حق خود را بگيرند و متجاوزين را سر عقل بياورند  و ملت فلسطين جز با مجاهدات و مقاومت نمي

هاشمي رفسنجاني نشست شوراي حكام در وين را افتضاحي براي قدرتمندان و مجامعه بين المللي 
آنها . بين المللي نيز پايبند نيستنداينها خيلي گستاخ و پررو هستند و حتي به اصول : دانست و گفت

خواهند در ايران اجبارًا و فورًا پروتكل الحاقي امضا و اجرا شود و اين در حالي است آه هيچ آشور   مي
  .مجبور به امضاي پروتكل الحاقي نيست

 اين  آشور تاآنون اين الحاقيه را امضا آرده و آمريكا نيز خود، به صورت نهايي32تنها : وي تأآيد آرد
  .الحاقيه را امضا نكرده است

ابتدا بايد آشورها به اين : وي با بيان اينكه پيوستن به اين الحاقيه داراي شرايط خاصي است گفت
خواهند پروتكل را امضا آنند و اگر ايران به چنين توافقي رسيد، بايد با آارشناسان   نتيجه برسند آه مي

اآرات دولت بايد به بررسي آن بپردازد و پس از موافقت آن را به پس از مذ. آژانس مذاآراتي را انجام دهد
اي به مجلس شوراي اسالمي بفرستد و پس از تصويب در مجلس شوراي نگهبان نيز آن را   صورت اليحه
  .تأييد آند
اگر شوراي نگهبان آن را نپذيرفت، اليحه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود : وي افزود
  .جمع با توجه به مصالح نظام به بررسي آن بپردازدو اين م

طي آردن اين مراحل براي پيوستن به پروتكل الحاقي حق طبيعي ايران است و آنها : وي تصريح آرد
در عهد بوق هم چنين . خواهند ما بدون طي مراحل قانوني پروتكل الحاقي را امضا و اجرا آنيم  مي

  .زورگيري وجود نداشت
خواهند با ايجاد جنگ رواني و بيان اين مطلب آه در ايران جرياني موافق   آنها مي: فتوي در ادامه گ

  .پيوستن به پروتكل و جرياني مخالف آن هستند، جنگ رواني ايجاد آنند
البرادعي گفت آه در مورد ايران : وي با اشاره به سخنان محمد البرادعي در مورد ايران و آمريكا گفت

  .گويند  اينها دروغ مي. آنند   چرا آنها در مورد آمريكا قطعنامه صادر نميابهاماتي وجود دارد،
همينك يك جريان : باشد، اظهار داشت  وي با بيان اينكه اين نوع رفتار و زورگويي منطق جنگل مي

اگر آنها تصميم نامناسبي را در مورد ايران اتخاذ آنند، . ظالمانه و غير انساني در وين در حال اجراست
  .ودشان مسؤول عواقب آن خواهند بودخ

در اين نشست : عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري، با اشاره به نشست خبرگان رهبري گفت
هاي مهم و منتفذ و عامل و عادل از سراسر آشور جمع شدند و مسايل    نفر از شخصيت80حدود 

گون مسايل مهم را مورد بحث قرار هاي گونا  اساسي آشور و منطقه را بررسي آردند و با اين ديدگاه
  .دادند

وي با بيان اينكه مهمترين محور آاري نشست مجلس خبرگان رهبري، مسأله ايجاد جنگ رواني در 
وظيفه امپرياليسم خبري اين است آه به دنيا القا آند آه اسالم و انقالب اسالمي : آشور بود، گفت

  . سياست دخالت آندآارآيي اداره جامعه را ندارد و اسالم نبايد در
تشخيص خبرگان رهبري اين بود آه اطالع رساني آنند و نشان دهند آه مهمترين : وي تصريح آرد
  .تواند دنيا را اداره آند همين اسالم است  مرآزي آه مي

  پايان پيام
 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   غذاي مجدد محمدمحسن سازگارا    اعتصاب
  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21 جمعه

شعبه مستقر (در اعتراض به صدور قرار بازداشت مجدد توسط دادگاه عمومي " محمد محسن سازگارا"
  .غذاي خشك خود را آغاز آرده است   مجددًا اعتصاب15/6/82از روز ) در فرودگاه 

غذاي پنجاه و   اي با توجه به اعتصاب   نامهبه گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، خانواده سازگارا در
شش روزه وي از بدو دستگيري و وخامت سالمت جسماني نامبرده، نگراني شديد خود را نسبت به 

  .وضعيت سالمتي ايشان اعالم آردند
اي به حسين انصاري راد، رييس آميسيون اصل نود   همچنين پدر و مادر محسن سازگارا در نامه

  پايان پيام. ستند تا براي آزادي فرزندشان تالش آندمجلس، از وي خوا

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  االجل تعيين آرد    المللي انرژي اتمي براي ايران ضرب  شوراي حكام آژانس بين
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ولت غربي براي ايران در جلسه االجل پيشنهادي چند د  ضرب: خبرگزاري فرانسه دقايقي پيش اعالم آرد

  . المللي انرژي اتمي به تصويب رسيد  امروز شوراي حكام آژانس بين
الملل خبرگزاري آار ايران، ايلنا، سخنگوي مالزيايي آشورهاي عضو جنبش   به گزارش سرويس بين

جل را براي اال  شورا اين ضرب« غيرمتعهدها آه عضو شوراي حكام آژانس هستند با اعالم اين خبر، گفت
  ».اي تصويب آرده است  هسته  اثبات ايران مبني بر عدم فعاليت در زمينه توليد سالح

شود آه با توجه به هشدارهاي دآتر سيد آمال خرازي وزير امورخارجه آشورمان و نيز   بيني مي  پيش
ابط خود را با آژانس به المللي انرژي اتمي، ايران آليه رو  اآبر صالحي نماينده ايران در آژانس بين  علي

  پايان پيام. حال تعليق در آورد
  

  آميز هيأت ايراني از جلسه نهايي شوراي حكام؛  خروج اعتراض
  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21جمعه 

متحد سرانجام پس از پنج روز   المللي انرژي اتمي وابسته به سازمان ملل  شوراي حكام آژانس بين
اي ايران، زير فشارهاي آمريكا و چند آشور غربي به قطعنامه   هاي هسته  برنامهجلسات فشرده درباره 

  .  االجل براي جمهوري اسالمي ايران رأي مثبت داد  تعيين ضرب
المللي انرژي اتمي با اعالم   الملل خبرگزاري آار ايران، ايلنا، سخنگوي آژانس بين  به گزارش سرويس بين

اآبر صالحي نماينده ايران در آژانس، در اعتراض به تصويب    به رياست عليهيأت ايراني« :اين خبر، گفت
  ».اين قطعنامه، جلسه پاياني شوراي حكام را ترك آرد

آننده در نشست شوراي   نيوز مصر به نقل از اعضاي هيأت ايراني شرآت  به گزارش شبكه خبري نيل
بيني   بر اين اساس پيش. آورد  حال تعليق در ميحكام، ايران به زودي تمامي روابط خود را با آژانس به 

اآبر   شود آه با توجه به هشدارهاي دآتر سيد آمال خرازي وزير امورخارجه آشورمان و نيز علي  مي
المللي انرژي اتمي، تهران به زودي خبر قطع آليه روابط خود با   صالحي نماينده ايران در آژانس بين
  .ندآژانس را به طور رسمي اعالم آ

  .است  گيري و با توافق عمومي تصويب شده  ها حاآي است آه اين قطعنامه بدون رأي  برخي گزارش
 را امضا 93+1شود تا پروتكل الحاقي   به ايران مهلت داده مي)  آبان8( اآتبر 31بر اساس اين قطعنامه تا 

  .ال تعليق درآوردسازي اورانيوم را به ح  هاي مربوط به غني  ها و آزمايش  و آليه فعاليت
يك ديپلمات غربي در حال خروج از جلسه نهايي شوراي : خبرگزاري فرانسه نيز دقايقي پيش اعالم آرد

االجل عليه ايران    عضو شورايي حكام سرانجام ضرب35پس از مذاآرات فشرده بين « :حكام اعالم آرد
  .تصويب شد
ي در مورد ايران بود در جلسه امروز شوراي حكام االجل آه پيشنهاد چند دولت غرب  اين ضرب« :وي افزود
  ».المللي انرژي اتمي به تصويب رسيد  آژانس بين

سخنگوي مالزيايي آشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها آه عضو شوراي حكام آژانس هستند با تأييد 
توليد االجل را براي اثبات ايران مبني بر عدم فعاليت در زمينه   شورا اين ضرب« :اين خبر، گفت

  پايان پيام» .اي تصويب آرده است  هسته  سالح
  

اي را نقض آرده   آژانس اعالم خواهدآرد آه ايران معاهده منع گسترش تسليحات هسته: البرادعي
  است  
  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21جمعه 

  .  بحران در روابط ايران با آژانس اوج گرفت
" محمد البرادعي"المللي انرژي اتمي،   ع روابط ايران با آژانس بيندر پي اعالم هيأت ايراني مبني بر قط

  .گيرد  ديگري مي  آژانس درباره ايران تصميم: رئيس اين آژانس نيز اعالم آرد
المللي   به گزارش شبكه خبري الجزيره قطر، وي پس از خروج از جلسه نهايي شوراي حكام آژانس بين

االجل براي ايران شد، در جمع خبرنگاران اعالم   امه حاوي ضربانرژي اتمي آه منجر به تصويب قطعن
اي توسط ايران را   طور رسمي نقض معاهده منع گسترش تسليحات هسته  ْآژانس به زودي به« :آرد

  پايان پيام» .اعالم خواهد آرد
  

  مخالفت ايران با قطعنامه شوراي حكام بايد در اسناد آژانس منعكس شود  : صالحي
  2003 سپتامبر 12 – 1382شهريور  21جمعه 

المللي انرژي اتمي مخالفت ايران با روش تصويب قطعنامه شوراي حكام   نماينده ايران در آژانس بين
  . عليه ايران را اعالم آرد
جمهوري « :وگو با خبرنگاران، تأآيد آرد  در گفت" اآبر صالحي علي"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

شده در جلسه نهايي امروز   گيري شوراي حكام و مفاد قطعنامه تصويب  ا روش تصميماسالمي ايران ب
  ».اين شورا مخالف است و مخالفت ايران با اين قطعنامه بايد در اسناد رسمي آژانس منعكس شود

 اصالحيه 10نيت بيش از   وي همچنين از حمايت آشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها از ايران آه با حسن
  .نامه پيشنهادي آشورهاي غربي ارائه آردند، قدرداني آردبر قطع

گيري و   من در اعتراض به روش تصميم« :ها با ايران گفت  صالحي ضمن ابراز تأسف از برخورد غربي
  ».آنم  ها، جلسه شوراي حكام را ترك مي  تصويب قطعنامه موردنظر غربي
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برداري   اي و نمونه  اي بازرسي از تأسيسات هستهخواهد آه به آارشناسان بر  اين قطعنامه از ايران مي
  پايان پيام. از نقاط موردنظر اختيار آامل بدهد

  
  پور به قيد ضمانت آزاد شد    سليمان
  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21جمعه 
  .   قيد ضمانت آزاد آرد سفير سابق ايران در آرژانتين را به" پور هادي سليمان" عالي انگليس  دادگاه

 10:30الملل ايلنا، در دومين جلسه دادگاه عالي لندن آه امروز رأس ساعت  به گزارش سرويس بين
سفير سابق ايران " پور هادي سليمان"دقيقه به وقت محليبه منظور اتخاذ تصميمي براي ادامه بازداشت 

  .و همسر وي نيز حضور داشتند" پور سليمان"در آرژانتين تشكيل شد وآالي انگليسي 
هادي " با ابراز نگراني درمورد روند پرونده   عالي انگليس ديروز پنجشنبه  دادگاه قاضي" رويس"

 آرژانتين    دولت  آه   تـا هروقت  و سند، تواند متهم را بدون وجود مدرك گفته بود آه نمي" پور سليمان
  .بخواهد در بازداشت نگهدارد

 در آرژانتين تنها    ايران  سفير سابق  درمورد اتهام  ارائه مـدرك  براي  درپاسخ به درخواست انگليس آرژانتين
 ايران در انفجار مـرآـز    حاوي اطالعـاتي درباره دخالت   به انگليس داده است آه اي  سه صفحه    اي نامه

  . در بوئنوس آيرس بـود يهوديان
  پايان پيام. گليس دستگير شده بود ان  در شمال  خـود در دورهام  در منزل پور مرداد گذشته سليمان

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  يك رهبر شيعي عراقي: بخشي از ملت ايران، اعتقادي به واليت فقيه و رهبري شرعي ندارد

 12 – 1382 شـهريور  21 جمعـه  - راديـو فـردا   –امير مصدق آاتوزيان بر اساس روزنامه الحيات چـاپ لنـدن     
  2003سپتامبر 

. روزنامه الحيات چاپ لندن متن مصاحبه با مقتدي صدر را در شماره روز پنجشنبه خود منتشر آرد
مقتدي صدر، از رهبران شيعي عراق، در اين مصاحبه علت سفر خود را به ايران و موضوع حمايت 

مقتدي صدر گفت قصد دارد به مجلس اعالي انقالب . جمهوري اسالمي را از وي شرح داده است
وي در واآنش به اين آه جمهوري اسالمي قصد . اسالمي عراق و سني هاي اين آشور نزديك شود

آار من يك آار شرعي است و : دارد از او فردي مانند حسن نصراهللا، رهبر حزب اهللا لبنان بسازد، گفت
مراسم مقتدي صدر آه تنها شخصيت مذهبي خارجي حاضر در . ربطي به آار نظامي اقاي نصراهللا ندارد

يادبود آيت اهللا خميني بود به روزنامه الحيات گفت علتش اينست آه شايد جمهوري اسالمي اين تصور 
واقعيت اينست آه از ديگران هم دعوت . را داشت آه هيچكس غير از من دعوت آنهارا نخواهد پذيرفت

يران و عراق وجود دارد وي در پاسخ به اينكه آيا تفاوتي ميان شيعيان ا. بعمل آمد ولي همگي رد آردند
ملت عراق تفاوت زيادي با ملت ايران دارد، چه بسا به اين علت آه بخشي از ملت ايران، : گفت

در حالي آه در عراق اآثريت مردم تابع واليت عام و . اعتقادي به واليت فقيه و رهبري شرعي ندارد
 يا رهبري غير مذهبي حوزه علميه و رهبري هاي شرعي هستند و آمتر به رهبري هاي سياسي

وي در پاسخ به اينكه موضع او در باره واليت فقيه چيست و آيا او آنرا تاييد مي آند . مراجعه مي آنند
  .واليت جنبه فتواي يك مجتهد را دارد و من مجتهد نيستم آه انرا تاييد يا رد آنم: گفت

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
    شهريور٢١: يرانهفته نامه های ا

  2003 سپتامبر 12 – 1382 شهريور 21جمعه  -بي بي سي 
اعضای تيم کشتی آزاد ايران که برای برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در نيويورک به سر 
می برند روز پنجشنبه يازدهم سپتامبر در محل برجهای منهدم شده مرکز تجارت جهانی حضور يافتند و 

  . با ملت امريکا ابراز همدردی کردندبا نثار گل
  

 به نقل از فدراسيون کشتی ايران گزارش داده است که حضور تيم کشتی ايران در همشهری جمعه
محل برجهای منهدم شده مرکز تجارت جهانی به درخواست محمدرضا طالقانی رئيس اين فدراسيون و 

  . متحد انجام شده استبا موافقت محمد جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل
  

 امريکاييها که انتظار نداشتند تيم ايران چنين کاری انجام دهد با تعجب اين همشهری جمعهبه نوشته 
  .خبر را دنبال می کنند و در اين باره با رئيس فدراسيون کشتی ايران گفتگو کرده اند

  
ره رد دو اليحه اصالح قانون  که به جناح اصالح طلب نزديک است ياداشتی در باگوناگونهفته نامه 

انتخابات و افزايش اختيارات رياست جمهوری چاپ کرده و نوشته است که در شرايط موجود اکثريت 
  :مجلس شورای اسالمی در برابر سه انتخاب قرار دارد

  
يا بايد همچنان تنها به انتقاد از شورای نگهبان بسنده کند که در اين صورت بايد شاهد رد صالحيت 
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رده داوطلبان دوم خردادی در مجلس هفتم باشد، همان راهی که اکثريت مجلس سوم پيمود و در گست
  .برابر تفسير قانون اساسی مقاومت نکرد و نتيجه آن را در انتخابات مجلس چهارم به چشم ديد

  
به نوشته گوناگون، راه دومی که پيش روی مجلس قرار دارد استعفای دسته جمعی همه نمايندگان 

الح طلب در اعتراض به اقدام غيرقانونی شورای نگهبان است که نتيجه ای جز يأس مردم به همراه اص
ندارد و نمايندگان بايد پاسخ دهند که چگونه می خواهند در روند تصميمگيريهای ملی مشارکت کنند و 

  .بر آن تأثير بگذارند
  

 جمعی از نمايندگان است که ضمن جلب راه سومی که نويسنده در برابر نمايندگان قرار داده استعفای
توجه مردم به کانون اصلی مقابله با اصالحات، زمينه ای فراهم شود تا ديگر اصالح طلبان از ظرفيتهای 

  .قانونی مجلس حداکثر استفاده را بکنند
  
اميد عنوان اصلی صفحه اول هفته نامه » اگر خاتمی سکوت کند، مجلس خواهان رفراندوم می شود«

  .است جوان
  

 به نقل از محمد کيانوش راد نماينده اهواز در مجلس نوشته است که تبيين اختيارات اميد جوان
رياست جمهوری و اصالح قانون انتخابات بايد حتی در روزهای آخر عمر مجلس ششم به نتيجه برسد تا 

  .آيندگان بتوانند بسهولت شاهد گردش قدرت در کشور باشند
  

اد، اگر محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران در مورد لوايح دو گانه سکوت کند به گفته آقای کيانوش ر
مجلس ناگزير است برگزاری همه پرسی را به رأی بگذارد و قضاوت نهايی حل مشکل را به مردم واگذار 

  .کند
  

آقای کيانوش راد پيشنهاد کرده است در صورتی که شورای نگهبان نظر مجلس را تائيد نکند بهتر است 
  .ای خاتمی لوايح را پس گرفته، به جای آنها اليحه همه پرسی را به مجلس ارائه دهدآق
  

 ارگان انصار حزب اهللا سخنان آيت اهللا يالثارات ارگان جمعيت مؤتلفه و شمادر مقابل، هفته نامه 
مشکينی رئيس مجلس خبرگان را در دهمين نشست مجلس خبرگان نقل کرده اند که گفته بر همه 

جب است از شورای نگهبان در مقابل آنچه وی هجوم ناميده دفاع کنند، زيرا به گفته او، دفاع از مردم وا
  .شورای نگهبان، دفاع از نظام، انقالب و رهبری است

  
آيت اهللا مشکينی به مخالفان شورای نگهبان هشدار داده است که با تجديد نظر در رفتار خود به 

  .ن دهندجوسازی عليه اين نهاد قانونی پايا
  

 تحليلی از وضعيت دو جناح عمده سياسی کشور ارائه صدابا نزديک شدن انتخابات مجلس، هفته نامه 
داده و نوشته است در حالی که محافظه کاران به پيروزی گسترده در انتخابات مجلس می انديشند، 

 بمانند يا اينکه اصالح طلبان هنوز نتوانسته اند پاسخی جدی برای اين پرسش بيابند که آيا بايد
  .کرسيهای مجلس را به محافظه کاران تقديم کنند

  
 شکست اصالح طلبان نتيجه اصلی و مستقيم آنان در تحقق وعده ها و برنامه هايشان صدابه نوشته 

است اما جناح راست نبايد گمان کند که انفعال سياسی مردم و شکست اصالح طلبان در تحقق برنامه 
  .ور مستقيم به موفقيت جناح راست منجر خواهد شدهای اصالحگرانه به ط

  
 می نويسد تا پيش از انتخابات شوراها اصالح طلبان با نشان دادن سايه تهديد جناح راست توانايی صدا

جذب آرای مردم را داشتند اما اين انتخابات نشان داد که اصالح طلبان اين توانايی را از دست داده اند و 
  .چنان در جذب آرای مردمی ناتوانندمحافظه کاران نيز هم

  
عنوان ياداشتی است که در » مردم به هيچ مسئولی اجازه نرمش در برابر بيگانگان را نخواهند داد«

  . چاپ شده استپرتوهفته نامه 
  

نويسنده ياداشت، سخنان خاوير سوالنا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در تهران را زورگويی 
 مسئوالن وزارت خارجه هشدار داده است اگر نتوانند به طرف مقابل بفهمانند که آشکار خوانده و به

  .حرمت ملت ايران را پاس دارند مردم در دفاع از غرور ملی خود لحظه ای درنگ نخواهند کرد
  

ه  اروپاييها محتاج منابع ما هستند و نبايد به آنها آن قدر امتياز داد و در مقابل آنها کوتاحريمبه نوشته 
  . آمد تا در برابر دوربين رسانه ها بصراحت به ملت و دولت ايران بی حرمتی کنند
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آقای سوالنا در ديدار دو هفته پيش خود از تهران گفته بود اتحاديه اروپا در مقابل امضای پروتکل الحاقی 
  .به پيمان منع گسترش جنگ افزار هسته ای هيچ شرطی قبول نمی کند

  
 جامعه اسالمی مهندسين سخنان مرتضی نبوی مسئول واحد سياسی اين  ارگانجامهفته نامه 

تشکل را نقل کرده که گفته است تالش برای واداشتن ايران به امضای پروتکل الحاقی درخواستی 
نامشروع و از نظر جمهوری اسالمی و مردم کامًال مردود است و دستگاه ديپلماسی ايران بايد پاسخی 

  . بدهد تا زمينه طرح چنين خواسته های نامشروعی از هم اکنون مسدود شودقاطع به اتحاديه اروپا
  

به گفته آقای نبوی، ايران به توان نظامی بازدارندگی مؤثری دست يافته است و همين امر احتمال هر 
 گونه ماجراجويی دشمنان را از بين خواهد برد

  

www.iran-archive.com 
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