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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 

  
  خالصه مهمترين اخبار جهان

  2003 سپتامبر 28  –1382 مهر 6يكشنبه : خبرگزاري فارس 
 آشف و  در بغداد و نزديك تكريت زادگاه صدام ،نيروهاي پليس و سربازان آمريكايي دو انبار مهمات را * 

  . ضبط آردند
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد، روز گذشته انباري نزديك شهر تكريت زادگاه صدام رييس 

 موشك زمين به هواي روسي، يك هزار پوند مواد منفجره پالستيكي، 23جمهوري سابق عراق با 
  . هاي خمپاره آشف شد ك خمپاره و گلولهانداز، راآت، ي نارنجك، نارنجك

  
لبنان اعالم آرد در بيروت با نمايندگاني از حماس و جهاد اسالمي فلسطين در باره مبادله ... حزب ا*

  . اسرا با اسراييل مذاآره آرده است 
لبنان در بيروت با نمايندگاني از جنبش هاي جهاد اسالمي ... به گزارش الجزيره، نمايندگان حزب ا

  .  مذاآره آرده اند فلسطين و حماس در خصوص مبادله اسرا با اسراييل ،
  
در حمله نيروهاي مهاجم آه گفته مي شود عوامل طالبان هستند، هفت محافظ فرماندار واليت *

  . هلمند در جنوب افغانستان آشته شدند
هلمند امروز در اين باره به گزارش خبرگزاري رويتر از آابل، حاجي محمد ايوب معاون رييس پليس واليت 

در » سنگين«مبارزان طالبان شب گذشته به خودروي نظامي حامل اين محافظان در منطقه «: گفت
  » . ور شدند  مرآز اين واليت حمله» لشكرگاه«شمال شرق 

  
در حمله نيروهاي مهاجم آه گفته مي شود عوامل طالبان هستند، هفت محافظ فرماندار واليت *

  .  افغانستان آشته شدندهلمند در جنوب
به گزارش خبرگزاري رويتر از آابل، حاجي محمد ايوب معاون رييس پليس واليت هلمند امروز در اين باره 

در » سنگين«مبارزان طالبان شب گذشته به خودروي نظامي حامل اين محافظان در منطقه «: گفت
  » . ور شدند  مرآز اين واليت حمله» لشكرگاه«شمال شرق 

  
شود تصميم قاطع گرفته است قوانين  هاي مالزي آه توسط يك حزب اسالمي اداره مي ي از ايالتيك*

  . اسالمي را از ماه آينده اجرا آند
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، عبدالهادي آونگ، استاندار ترنگانو گفت مديريت اين استان، تيم 

عبدالهادي رياست . در اختيار دارد) حدود(مي اجرايي و قضات الزم را براي اجراي قوانين جزايي اسال
  . مالزي را نيز به عهده دارد-حزب اسالمي پان

  
اش را به خاطر بيماري روده لغو آرد بر يك مراسم يادبود  پاپ ژان پل دوم پس از اينكه بازديد هفتگي*

  . نظارت داشت
اله، در مراسم گراميداشتي آه  س83به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از صداي آمريكا اين پاپ اعظم 

شد، سرحال به نظر  برگزار مي) 1978متوفي سال ( براي دو سلف او، پل ششم و ژان پل اول 
  . رسيد مي
  
وسلي آالرك نامزد دموآرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا با انتقاد از طرحهاي اقتصادي و *

  . ضطرب آرده استها را م بوش آمريكايي: استراتژي بوش در قبال عراق گفت
طرحهاي اقتصادي بوش به شكست « :وسلي آالرك گفت. ان.ان.به گزارش شبكه تلويزيوني سي

  »  .انجاميده و همچنين جنگ عراق عالوه بر اينكه غيرضروري است ، راهي براي پيروزي يا پايان ندارد
  
 اين آه صدام از اين وزارت امور خارجه روسيه از ادعاي يك روزنامه جمهوري آذربايجان مبني بر*

  . اطالعي آرد جمهوري عازم روسيه شده است، اظهار بي
 اوت در شمال 28به گزارش خبرگزاري رويتر از مسكو، يك روزنامه مخالف آذري گزارش داد صدام از 

 به وقت گرينويچ اين آشور را به مقصد 13:00 سپتامبر ساعت 28جمهوري آذربايجان بوده و امروز 
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  . ده استروسيه ترك آر
  
افراد ناشناس با حمله به آارواني از سربازان آمريكايي در منطقه اي در جنوب بغداد دو سرباز *

  . آمريكايي را زخمي آردند
يك سخنگوي نظامي آمريكا گفت افراد » مارك اينگام«به گزارش خبرگزاري فرانسه ازبغداد، گروهبان 

 با استفاده از يك بمب دست ساز به آارواني از  صبح به وقت محلي11ناشناس امروز در حدود ساعت 
 آيلومتري جنوب بغداد حمله آردند آه در نتيجه آن دو 45سربازان آمريكايي در شهرك اسكندريه در 

  . سرباز آمريكايي زخمي شدند
  
 نفر زخمي 13بر اثر انفجار بمب در يك دستگاه اتوبوس مسافربري در شهر آراچي پاآستان دست آم *

  . شدند
سيد آمال شاه سربازرس پليس ايالتي سند پاآستان گفت به » اي تي وي«به گزارش سايت اينترنتي 

نظر مي رسد اين انفجار يك حمله تروريستي باشد اما نوع آن با حمالتي آه پيش از اين شاهد بوديم 
  . متفاوت است

  
خود با جورج بوش رييس والديمير پوتين رييس جمهور روسيه روز گذشته در آنفرانس خبري مشترك * 

 از اين آشور درخواست شده بود عليه 2001جمهور آمريكا در آمپ ديويد ادعا آرد در اواخر سال 
  . نيروهاي آمريكايي مهاجم به افغانستان وارد عمل شود

گاه افشا نكرده بود،  به گزارش خبرگزاري فرانسه، پوتين با تاآيد بر اينكه تا به حال اين موضوع را هيچ
هنگامي آه عمليات مبارزه با تروريسيم در افغانستان آغاز شد برخي افراد از آانال هاي مختلف : فتگ

خواستند عليه آمريكايي ها در  ما با تماس هاي افرادي مواجه بوديم آه مي. با ما ارتباط برقرار آردند
  افغانستان بجنگند 

  
ي آمريكايي در عراق را مانند عملكرد نيروهاي وزير امور خارجه سوريه اقدامات و نحوه برخورد نيروها*

» الحيات«فاروق الشرع در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه اي .رژيم صهيونيستي در آرانه باختري دانست
آه در شماره امروز آن به چاپ رسيد، تاآيد آرد، آشورهاي منطقه، مرحله اي حساس و سختي را 

  . پشت سر مي گذارند
  
  . ردن تاآيد آرد، اين آشور هيچ نيرويي به عراق اعزام نخواهد آردوزير امور خارجه ا*
آه در شماره امروز آن به چاپ رسيد، » الحيات«در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه اي » مروان معشر«

عراقي ها خواهان دخالت نيروهاي عربي در مواجهه مستقيم با مردم عراق نيستند و به همين : گفت
  . تيم پليس عراق را آموزش دهيمدليل تنها آماده هس

  
مقام هاي اردني، بامداد امروز فرد مظنون به دست داشتن در حمله به اهداف آمريكايي در اين آشور *

  . در اآتبر گذشته را دستگير آردند» معان«و مشارآت در حوادث شهر 
نيروهاي : دن گفتوزير اطالع رساني ار» نبيل شريف«چاپ اردن، » الراي العام«به گزارش روزنامه 

را در » عمر البزايعه«و دستيار ديگر وي به نام » ابوسياف«معروف به » محمد الشلبي«امنيتي اردن 
  . در شمال اردن دستگير آردند» المفرق«استان 

  
يك هفته نامه انگليسي از اجتناب ناپذير بودن حمله اي تروريستي به نيروهاي انگليسي در عراق خبر *
  . داد

منابع ارشد دولت و افسران اطالعاتي در : چاپ لندن امروز نوشت» آبزرور«ينترنتي هفته نامه پايگاه ا
اجتناب «انگليس و خاورميانه مي گويند، يك حمله تروريستي بزرگ عليه نيروهاي انگليسي در عراق 

  . است» ناپذير
شدن هرچه بيشتر دولت به نوشته اين هفته نامه، چنين حمله اي به بروز تلفاتي گسترده و بي ثبات 

  . اشغالگر تحت امر آمريكا در عراق، منجر خواهد شد
  
هاي اطالعاتي اين  قانونگذاران آمريكايي روز گذشته اطالعات جمع آوري شده از سوي سازمانهاي * 

هاي قابل  آاستي«آشور درباره برنامه تسليحات آشتار جمعي عراق و روابط با شبكه القاعده را داراي 
  . دانستند» اي مالحظه

به گزارش خبرگزاري رويتر از واشنگتن، قانونگذاران آمريكايي در آميته اطالعاتي مجلس نمايندگان اين 
گفتند ) سيا(رييس سازمان اطالعات مرآزي آمريكا » جرج تنت«اي خطاب به  آشور روز گذشته در نامه

رباره تسليحات آشتار جمعي آوري شده توسط سازمانهاي اطالعاتي اين آشور د آه اطالعات جمع
عراق و همچنين ادعاهاي مطرح شده مبني بر ارتباط اين آشور با شبكه القاعده پيش از تهاجم نظامي 

  . است» اي هاي قابل مالحظه آاستي«عليه عراق، داراي 
  
) ان آب9( ماه اآتبر 31 سال حضور در قدرت، در 22وزير مالزي قصد دارد بعد از  نخست» ماهاتير محمد«*
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  . بازنشسته شود
اين نخستين : هاي مالزي با اعالم اين خبر افزودند به گزارش امروز خبرگزاري رويتر از آواالالمپور، روزنامه

  .  ساله تاريخ معيني براي آناره گيري خود اعالم آرده است77باري است آه ماهاتير محمد 
  
 نيروي هوايي اين آشور روز گذشته در 16 -ارتش بحرين اعالم آرد يك فروند هواپيماي جنگنده اف *

  . جريان يك پرواز آموزشي در شمال اين آشور سقوط آرد
عمليات : به گزارش خبرگزاري فر انسه از منامه ، سخنگوي ارتش اين آشور با اعالم اين خبر افزود

  . جستجو براي نجات سرنشيان اين هواپيما ادامه دارد
  
از برخورد دوگانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص استفاده از وزير امور خارجه قطر با انتقاد *

نبايد برخي آشورها را به تالش براي دستيابي به سالح آشتار جمعي متهم : دانش هسته اي گفت
  . آرد و تخلف آشكار بعضي ديگر را ناديده گرفت

آه در شماره روز گذشته » مالراي العا«در مصاحبه با روزنامه آويتي » شيخ جاسم حمد بن آل ثاني«
جلوگيري از دستيابي به سالح آشتار جمعي بايد در چارچوبي : اين روزنامه به چاپ رسيد، تاآيد آرد
  . فراگير و آلي، بررسي و اجرا شود

  
گيري خود از سوي مردم اين آشور، گفت،  وزير انگليس روز گذشته ضمن رد درخواست آناره نخست*

  . ابات شرآت خواهد آردبراي سومين بار در انتخ
آه امروز به چاپ رسيد، بار ديگر بر موجه بودن » آبزرور«نامه انگليسي  توني بلر در مصاحبه با هفته

جنگ عراق ابتكار سازمان اطالعات انگليس يا سازمان : اقدام نظامي عليه عراق تاآيد آرده و گفت
  . ستفاده آامال درست بوده استنبود و آليه اطالعات مورد ا) سيا(اطالعات مرآزي آمريكا 

  
اي  روزنامه نيويورك تايمز روز گذشته نوشت آه روسيه به توافق خود با ايران براي ساخت راآتور هسته*

  . اين آشور پايان نخواهد داد
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه گفت آه به ايران پيامي روشن اما محترم : اين روزنامه نوشت
اي خود،  هاي مظنون سالحهاي هسته المللي از برنامه ر اينكه به بازرسيهاي بينخواهد داد مبني ب

تمكين آند اما به جرج بوش رييس جمهوري آمريكا گفت آه به طرحهايش براي آمك به ايران در ساخت 
  . اي اين آشور ادامه خواهد داد راآتور هسته

  
خش اعظم مرز مشترك ايران با عراق در نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق روز گذشته حفاظت از ب*

  . اند، واگذار آردند ها آموزش ديده ها آه توسط آمريكايي جنوب اين آشور را به گروهي از عراقي
 ناحيه واگذار شده به نيروهاي مرزبان عراقي به طول تقريبي سيصد آيلومتر AOLبه گزارش بخش خبر 

مي گيرد و دليل اين اقدام فراهم آوردن امكان  ا در برجنوب نواحي آردنشين عراق تا جنوب شرق بغداد ر
بكارگيري نيروهاي آمريكايي مستقر در حاشيه مرزهاي مشترك ايران و عراق در مناطق ناآرام عنوان 

  . شده است
  
 Welt amسرتيپ هارالدآوجات، رييس آميته نظامي ناتو روز گذشته در گفتگويي با روزنامه آلماني *

sonntagطرح اعزام نيرو به عراق از سوي پيمان آتالنتيك شمالي خبر داد از بررسي  .  
آوجات در اظهارات خود تاآيد آرد با توجه به ناامني عراق، ناتو دير يا زود به اين آشور نيرو اعزام خواهد 

آميته دفاعي ناتو آه آوجات رياست آن را برعهده دارد عاليترين مرجع نظامي ناتو است آه از . آرد
  . ان دفاع آشورهاي عضو تشكيل شده و مسئوليت تبيين خط نظامي ناتو را بر عهده داردوزير
  
 اآثرمردم آمريكا خواستار واگذاري بخشي از مسئوليت آنترل عراق و نظارت بر بازسازي اين آشور به  *

  . سازمان ملل متحد هستند
ود دو سوم شرآت آنندگان در اي آه توسط هفته آمريكايي نيوزويك انجام شد حد بر اساس نظرسنجي

اين نظرسنجي از انتقال بخشي از مسئوليت آنترل عراق و نظارت بر بازسازي اين آشور به سازمان 
المللي از روند بازسازي، تامين منابع مالي مورد نياز براي مديريت  ملل متحد براي جلب حمايت بين

  /.انتهاي پيام.  حمايت آردندعراق و تامين نيروي نظامي براي اعاده ثبات به اين آشور
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  اطالعيه دادسراي عمومي و انقالب تهران در باره توقيف ياس نو
  2003 سپتامبر 28  –1382 مهر 6يكشنبه 

نو را به دليل خودداري از چاپ جوابيه به   دادسراي عمومي و انقالب تهران روزنامه ياس :خبرگزاري فارس
  .وز تعطيل آردمدت ده ر

در اطالعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران آه به خبرگزاري فارس نمابر شده، آمده 
 مورخ 82/6762/20 قانون مطبوعات مطلبي را طي نامه شماره 23پيرامون اعمال مقررات ماده : است
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 از چاپ جوابيه استنكاف 3/7/82 خطاب به مديرمسئول روزنامه مذآور ارسال آه نامبرده تا تاريخ 1/7/82
  . نموده است

 آه به روزنامه 3/7/82 ك مورخ 82/1014/20متعاقب اعالم استنكاف مذآور اين مرجع طي نامه شماره 
 قانون مطبوعات را متذآر و در 23 ابالغ گرديده مراتب اعمال مقرارت ماده 3/7/82مذآور نيز در تاريخ 

نو  قانون از نظر صفحه و حروف به مدير مسئول روزنامه ياسخصوص چابپ جوابيه با شرايط مقرر در 
 بدون رعايت شرايط مقرر قانوني در چاپ 5/7/82اخطار نموده آه متاسفانه روزنامه مذآور در تاريخ 

جوابيه از نظر حجم تيتر و مطالب در صفحه اول اقدام به چاب جوابيه نموده آه به اين لحاظ مورد اعتراض 
  .  گرفته و تقاضاي اعمال مقررات اين ماده شده استروابط عمومي قرار

 قانون مطبوعات اين 23 طبعا پس از احراز اين تخلف وفق مفاد ماده  :اين اطالعيه در ادامه مي افزايد
روزنامه در همين مرحله مي بايست بمدت ده روز توقيف مي شد، لكن بلحاظ رعايت حرمت مطبوعات 

نو آه شرح آن در نامه روابط عمومي  اره هاي قبلي روزنامه ياسبا ذآر جزئيات تخلف و اعالم شم
 با 5/7/82منعكس است و جوابيه مي بايست با همان شرايط چاپ شود، اخطار مجدد نيز در تاريخ 

، اشاره گرديده به آن 137،157،158،164،165ضميمه اعتراض مشروح روابط عمومي آه به شماره هاي 
نو به اخطار دوم اين مرجع  لكن مديرمسئول محترم روزنامه ياس. غ شدروزنامه محترم ارسال و ابال

توجهي ننموده و عالوه بر عدم چاپ جوابيه مطابق مقرارت قانون مطبوعات نامه اي را خطاب به اين 
  . دادسرا مرقوم و در روزنامه نيز بچاپ رسانيده است

زيرا . ات قانون مذآور محسوب مي شوداين عمل استنكاف از اجراي مقرر: اين اطالعيه تصريح مي آند
در اخطارهاي ابالغ شده و نامه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران و اعتراض مشروح 

  . بعدي آن هيچگونه ابهامي آه مقتضي عدم درج جوابيه باشد وجود ندارد
 قانون مطبوعات 23اده بناء عليهذا نظر باينكه قانونگذار در م: اين اطالعيه در پايان تصريح مي آند

صراحتا خودداري از چاپ جوابيه با همان شرايط و حروف را مستوجب ده روز تعطيلي روزنامه دانسته، 
پور بمدت ده روز صادر  نو را به مدير مسئولي آقاي محمد نعيمي بدينوسيله دستور تعطيلي روزنامه ياس

 از 16/7/82 لغايت 7/7/82ين روزنامه از تاريخ مقرر است ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا ا. و اعالم مي نمايد
  / انتهاي پيام. چاپ و انتشار خودداري نمايد

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
     درمسيرانحرافي زهراآاظمي پرونده

  2003 سپتامبر 28  –1382 مهر 6يكشنبه  
  . آرد  ارايه وضيحاتي خبـر دانشجـو ت  شبكـه  از سـوي  انتشـار خـبـري  دربـاره  اطـالعـات وزارت
  :   زير است  شرح ، به  شده  ايسنا ارسال  خبرگزاري  به  از آن يي  نسخه  آه  توضيحات  اين متن

  )  دانشجويي  بسيج سازمان( خبر دانشجو   شبكه  محترم مديريت
  ،  عليكم سالم

، « ايسنا بود  از اشتباه  ناشي عات اطال  وزارت  شتابزده بيانيه »  با عنوان  مطلبي  درج  به احتراما با توجه
  . گردد  مي  مزبور ارايه  زير در مورد متن توضيحات
  : نماييد  اقدام  جوابيه  اين  درج  به  نسبـت  اسـت مـقتضـي
   خبرگزاري  و حقوق  فقه  سرويس اشتباه»:   است  آمده  چنين  مندرج  مطلب  ابتـدايي در بـخـش
   يـكـي  درباره  تهران  و انقالب  عمومي  دادسراي  انتشـار اطـالعيـه ، در نحـوه)سـنـاايــ (  ايران دانشجويان
 از   و بـسـيـــاري  اطـــالعـــات  وزارت  اشتباه گيري  نتيجه ، مـوجـب  زهـرا آـاظمـي  مـرگ  پـرونـده از متهمـان
 خرسند خواهد شد از   اطالعات وزارت. « شـد ره بــا  آـشــور در ايــن  و خارج  داخل هاي ها و سايت روزنامه
 در   وارده ؟ آيا رد اتهامات  چيست  وزارتخـانه  ايـن  اشـتبـاه گيري  نماييد، نتيجه  اعالم  با صراحت اينكه

 ايد و يا اظهار  نموده  تلقي  اشتباه گيري  را نتيجه  وزارتخانه  اين  از آارمندان  يكي  عليه  صادره آيفرخواست
 را در   قبلي  بـر مفـاد اطالعيه  اطالعات  وزارت  و پافشاري  پرونده  اين  به  رسيدگي  شديد از نحوه تاسف
 را   زهرا آاظمي  خانم  پرونده  به  عادالنه  رسيدگي  و يا تقاضاي  تهران  دادگستري  اطالعيه  به پاسخ

  دانيد؟  مي نادرست
   از ادبـيــات اطــالعــي  از بــي  را نـــاشـــي  اطــــالعــــات  وزارت  مـذآـور، بيانيه  مطلـب در ابـتـداي
 از  اطالعي  بي آـه  خـواهـد بـود در صـورتـي  امــتـنـان  نيز مايه  رابطه در اين. ايد  بـرشمـرده حـقــوقـي

   پرونده  به بر روند رسيدگي   آامل  اشراف  دليل  به  اطـالعـات وزارت. را تفسير نـمـاييـد  حقوقي ادبيات
 قرار   مسائل  جزييات  در جريان ، از نزديك  متهم  عنوان  خود به  از آارآنان  وجود دو تن  و همچنين مـوصوف
 و   از مـتهمـان  يكي  و آزادي  تعقيب  بر قرار منع  مبني  از صدور آيفرخواست  پس  و بالفاصله داشته

.   اسـت  داده  نشان  روند از خود واآنش  ايـن  به  ديگر، نسبت  متهم  براي ، صـدور قرار مجرميت همچنيـن
.  باشد  آگاه  پرونده  متهم  از مشخصات  بخوبي  اطالعات  وزارت نمايد آه  مي  حكم  نيز چنين  و منطق عقل

 احد را   لفظ  اطالعات ، وزارت ي حقوق  از ادبيات  اطالع  عدم  دليل  به  بر اينكه  مبني  رسانه  آن  ادعاي بنابراين
 نيز   همگان  آنكه ضمن. نمايد  مي  مضحك  و بلكه ، آـامـال ناصواب  نمـوده  آــارمـنـد خـود تلقـي  عنوان به

   مختلف  مستمر با مراجع  ارتباط  دليل  به  فعاليت  سال  حدود بيست  طي  وزارتخانه  اين  واقفند آه بخوبي
  .داند  آشنا مي  حقوقي  خود را آامال با ادبيات ها، آـارشنـاسان  پرونده  در پيگيري قضايي
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   روابـط  رسمـي  اطـالعيـه  بــه  نسبت  اطالعات  وزارت  واآنش سازد اصل  مي  خاطرنشان  حـال در عيـن
   محترم  رسانه  آن  و از سوي  بوده  وزارتخانه  اين  مسوول  مقام  اظهارنظر يك  آه  تهران  دادسـراي عمـومـي

   و عدالت  از حق  خود و صيانت  شريف  آارآنان  از حقوق ، در دفاع  است  شده  ناميده  بيانيه  اشتباه به
 از   دو تن82\6\3   تاريخ  خود به  اول  دادسرا در اطالعيه  محترم  عمومي  روابط آنجا آه.  است  گـرفتـه صورت
   و سازمان  از متهم  جديد نامي  اما در اطالعيه  نموده  اعالم  پرونده  متهم نوان ع  را به  وزارت  اين آارآنان
بر «   مجهول نام »  لفظ  آارگيري  با به  اطالعات  وزارت  مسوول  بود، مقام  نياورده  ميان  به  وي  متبوع اداري
   واژه  از بـرداشـت  رسانه  آن  تلقـي ايـن نـمـايـدأ بنـابـر  اشاره  متهم  سازماني  هويت  تا به  است  بوده آن
 امر از   از ابتداي  اطالعات وزارت.باشد  مي  اشتباه  وزارتخانه  در مورد اين  خاص  اسم  عنوان بـه« احـد»

  ، به  بعدي  در مراحل  لكن  نموده  استقبال  زهرا آاظمي  خـانـم  پـرونـده  به  جانبه  و همه  دقيق رسيدگي
 وجـود   از جـملـه يي  ادله گونه  هيچ  آه  باور است  و بر اين  دانسته  را انحرافي ، روند آن  آامال روشن داليل

 صدور   خود به  با علم  قاضي  استناد آن  به  آه  قطعي  و مستندات  مدارك  و همچنين شاهد، اقرار متهم
   چني  ايـن حـكمــي

   جرايد و صاحبنظران  انتظار دارد ارباب  اطالعات  وزارت  عـمـــومــي طروابـــ. بپـردازد، وجـود نـــدارد ـن
   و جناحي  حزبي نظرانه  تنگ  را بر منافع  و آن  را در نظر گرفته  ملي  خود، منافع  در اظهارنظرهاي سياسي
   و منطقي  درست  و ترسيم  و واقعيات  متن ، به  حاشيه  جاي  نيز به  مورد بحث  و در موضوع  داده ترجيح
   را نيز فراهم  افكار عمومي  اقناع ، اسباب  جامعه  مبتال به  مسائل  حل  به  بر آمك  بپردازند تا عالوه حقايق
  .سازند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران برنامه هسته ای خود را ادامه می دهد
  2003 سپتامبر 28  –1382 مهر 6يكشنبه  -بي بي سي 

ن اعالم کرده است که با وجود فشارهای بين المللی برای همکاری در مورد نظارت گسترده تر بين ايرا
المللی بر فعاليت های هسته ای اين کشور و خودداری از توليد تسليحات اتمی همچنان به برنامه 

  .های هسته ای خود ادامه خواهد داد
خبری هفتگی خود گفته است که ايران حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، در نشست 

  . آماده نيست فعاليت های هسته ای خود، از جمله برنامه غنی سازی اورانيوم را کنار بگذارد
در عين حال، وی مجددا تاکيد کرده است که ايران در صدد دستيابی به تسليحات اتمی نيست و برنامه 

  . می شودهای هسته ای اين کشور با هدف های صلح جويانه دنبال
پيشتر مقامات ايرانی اعالم کردند که هياتی از نمايندگان آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به 

  . اکتبر، عازم تهران می شود2سازمان ملل متحد برای ديدار از ايران روز پنجشنبه، 
است که هيات  از قول سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران نقل کرده - ايرنا -خبرگزاری دولتی ايران 

اعزامی آژانس بين المللی در مورد موضوعات فنی و حقوقی مربوط به پيمان منع گسترش جنگ 
  .افزارهای هسته ای با مقامات ايرانی مذاکره خواهد کرد

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای به ايران تا آخر ماه اکتبر فرصت داده 
افيت بيشتر و نظارت گسترده تر بين المللی بر برنامه های هسته ای خود است تا در مورد شف

  .اقداماتی را به عمل آورد
 که ايران از امضا کنندگان آن -امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای 

در اين قطعنامه  و خودداری از ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم از جمله اقدامات مطرح شده -است 
  .بوده است

پذيرش پروتکل الحاقی از جمله به بازرسان بين المللی اجازه می دهد به بازديدهای گسترده تر و بدون 
اعالم قبلی از مراکز و تاسيسات هسته ای ايران، از جمله مراکزی که دولت رسما آنها را به اطالع 

  .آژانس نرسانده است، مبادرت ورزند
  موضع البرادعی

 سپتامبر، محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در 27ه گزارش ايرنا، روز شنبه، ب
اگر برنامه های هسته ای ايران صلح آميز است و "مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت که 

مدارک مربوط به ايرانيان واقعا چيزی برای مخفی کردن ندارند، می توانند تمامی تاسيسات و تمامی 
  ."فعاليت های هسته ای خود را در معرض بازرسی بين المللی قرار دهند

وزير خارجه ايران پيشتر گفته بود که اين کشور چيزی برای مخفی کردن ندارد زيرا در صدد توليد 
  .تسليحات هسته ای نيست

 اين زمينه به طور شفاف آقای خرازی، ضمن تاکيد بر اينکه جمهوری اسالمی آمادگی کامل دارد تا در
عمل کند، افزود که ايران نمی تواند به سايرين اجازه دهد اين کشور را از حق خود در کسب دانش فنی 

  .اتمی محروم کنند
آمريکا ايران را به تالش برای دستيابی به تسليحات اتمی متهم می کند اما ايران همواره اين اتهام را رد 

  .کرده است
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، با اشاره به موضع آمريکا، گفته است که اياالت متحده بايد به نوبه خود تصريح کند که وزير خارجه ايران
آيا امضای پروتکل الحاقی توسط ايران باعث خاتمه دادن به بحث در باره برنامه های هسته ای ايران 

  خواهد شد يا نه؟
ی هسته ای نياز دارد و در به گزارش ايرنا، ايران به حدود هشت هزار مگاوات برق توليدی نيروگاه ها

  . ميالدی به اين هدف دست يابد2020صدد است با ايجاد چند نيروگاه هسته ای تا سال 
بنابراين، سازمان انرژی اتمی ايران به منظور تحقق خودکفايی در اين زمينه تاسيساتی را به منظور 

  اتمی بوشهر را تامين کندغنی سازی اورانيوم در نطنز ايجاد کرده تا سوخت مورد نياز نيروگاه 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آشف يك انبار مهمات و راآت در تكريت  
  2003 سپتامبر 28  –1382 مهر 6يكشنبه 

هاي هوايي و صدها نوع اسلحه و مواد منفجره   نيروهاي ائتالف در عراق يك انفجار مهمات مملو از راآت
  .دندآشف آر

آشف اين انبار . الملل ايلنا، اين انبار در باغي در نزديكي شهر تكريت آشف شد  بين  به گزارش سرويس
  .دهنده خطر حمالت جديد در عراق است  نشان

در اين انبار . به گزارش خبرگزاري رويتر، صاحب اين باغ احتماًال روابط نزديكي با صدام حسين دارد
هاي    نارنجك پرتابي و چاشني500 نارنجك دستي و 500آيلو مواد منفجره،  AS-7  ،500هاي مدل   راآت

  پايان پيام . شده است  داري مي  مواد منفجره نگه
 

  موزه غارت شده بغداد، سمبل عراق پس از جنگ
  2003 سپتامبر 28  –1382 مهر 6يكشنبه 

جنگ عراق نيز از . بديهىاينكه هر جنگ و نزاعى، خسارات جانى و مالى به جاى ميگذارد، امريست 
بارى جبران خسرات مالى، از ويرانى ساختمانها گرفته تا نابودى راه ها . اين قاعده مستثنى نبوده است

و جاده ها، همگى ممكن است، اگر چه بازسازى عراق هنوز هم به آندى پيش ميرود و مردم اين 
برقرارى صلح و ثباتى نسبى را آشور عليرغم گذشت چندين ماه از پايان جنگ، هنوز هم انتظار 

  . در آنار خسارات مالى، با تلفات جانى روبرو هستيم آه جبران آن ممكن نيست. ميكشند
صحبت از . اما گذشته از خساراتى آه سخن از آن رفت، خساراتى مالى وجود دارند آه جبران ناپذيرند

از ” ورقه“ برانگيز، گلدانى مقدس نمونه اى تاثر. نابودى ميراث فرهنگى و غارت موزه هاى عراق است
منطقه بين النهرين است آه بيش از پنج هزار سال، سالم و محفوظ مانده بود، تا ماه آوريل سال جارى 

حال اين گلدان گرانبها و آهنه از يك تكه به چهارده تكه بدل شده و در جعبه . ميالدى و آغاز جنگ عراق
  . اى در انبار موزه ملى بغداد خاك ميخورد

در آخرين روزهاى جنگ عراق، غارتگران به موزه ملى بغداد ريخته و هزاران شى تاريخ و قيمتى را يا به 
از آن پس، موزه ملى بغداد آه از موزه هاى تاريخى مهم جهان . تاراج برده و يا از بين برده بودند

هاى خالى و اتاقهاى بسته، گالري. محسوب ميشود، به سمبل عراق پس از جنگ بدل شده است
در آف مرمرى اين موزه رد . ويترينهاى شكسته تنها چيزهائى هستند آه از آن موزه به جاى مانده است

 آيلوئى باسيت آى به چشم ميخورد آه تا ماه مارس در اين موزه منزل ٢٧٢پاى سياهرنگ مجسمه 
اشيا و . زه ملى بغدادبه گفته احمد آامل، مسئول مو. داشت و از آن، رد پائى بيش باقى نمانده است

  . قطعاتى آه به سرقت و تاراج رفته اند، بسيار گرانبها بوده و ارزش آنها را با پول نميتوان سنجيد
بسيارى از يكصد و هفتاد هزار شيئى آه مفقود االثر شده بودند، در اين بين پيدا شده اند، از جمله 

اين . و به موناليزاى سومرى معروف استآه پنج هزار و پانصد سال قدمت دارد ” ورقه“مجسمه سر 
البته وزارت . مجسمه سر يك زن، يكى از نخستين آثار هنر تجسمى صورت انسان به شمار ميرود

  . فرهنگ عراق، درباره چگونگى پيدا شدن اين اثر آهن سكوت اختيار آرده است
ه را پس بدهند، مورد در حال حاضر برنامه اى وجود دارد آه طبق آن آسانى آه اشيا به سرقت برد

از سوى ديگر ارتش آمريكا، در اين راستا عمليات جستجوى . مجازات قرار نگرفته و عفو خواهند شد
اشيا تاراج شده را آغاز آرده و تا آنون موفق شده است آه سه هزار و چهارصد قطعه و شى مفقود 

  . اياالت متحده، بريتانيا، ايتاليا و اردناالثر را بازيابد، آنهم در برخى موارد، در آشورهائى دوردست چون 
البته در حين جنگ و نخستين روزهاى پس از پايان جنگ، نيروهاى آمريكائى بشدت مورد انتقاد قرار 

در حال . گرفته بودند آه از ويرانى و غارت موزه هاى عراق توسط دزدان و چپاولگران جلوگيرى نكرده اند
 اثر از اين شمار در جهان بى نظير ٣٠هنوز هم پيدا نشده اند آه حاضر ده هزار شى موزه ملى بغداد 

با توجه به ناامنى اوضاع، درهاى اين موزه همچنان بسته است و تاريخ بازگشائى آامل آن . هستند
 گالرى اين موزه، درهاى خود را دوباره ٣٠مشخص نيست، اما گفته ميشود آه در ماه اآتبر، يكى از 

  .د گشودبروى عالقمندان خواه
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  درگيري در مراسم تدفين عقيله هاشمي  

  2003 سپتامبر 28  –1382 مهر 6يكشنبه 
بين هواداران مقتدي صدر روحاني جوان و تندرو عراقي و نيروهاي آمريكائي در مسجد آاظميه در بغداد 

  .درگيري درگرفت
هواداران مقتدي صدر از برگزاري نماز بر جنازه دآتر عقيله هاشمي , لل ايلنابه گزارش سرويس بين الم

  .جلوگيري آردند, عضو شوراي حكومت انتقالي عراق آه قرار بود در مسجد آاظميه در بغداد انجام شود
در پي درگيرهاي ايجاد شده بين هواداران مسلح مقتدي , روزنامه الشرق األوسط چاپ لندن   به نوشتة

 تن از هواداران مقتدي صدر توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شدند آه 4,  و نيروهاي آمريكائي صدر
  پايان پيام.  شخص مذآور آزاد شدند4پس از مذاآرات انجام شده 

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  هاي صبح تهران  تيتر روزنامه
  1382  مهر ماه6 يكشنبه -خبرگزاري آار ايران

  :خاتمي در مراسم آغاز سال تحصيلي در دانشگاه تهران/ نسيم صبا
  تلقي تحرآان طبيعي دانشجويي به عنوان جرم، فاجعه است

  :ها در دانشگاه تهران  رئيس جمهور در مراسم آغاز سال تحصيلي در دانشگاه/ حمايت
  خواهيم  ما دانشگاه متفكر مي

   شدشرايط ممنوع الخروجي اعالم/ فرهنگ آشتي
  دهم به آزادي فكري و علمي دانشگاه احترام بگذارند  به حكومتيان هشدار مي: خاتمي/ توسعه

  :هاي آشور  خاتمي در مراسم بازگشايي دانشگاه/ صداي عدالت
  جرم دانستن اعتراض و انتقاد دانشجويان فاجعه است

  :و گو با سياست روزسردار ذوالقدر، جانشين فرماندهي آل سپاه پاسداران در گفت / سياست روز
  بار خواهد بود  نتيجه تهاجم نظامي به ايران شكست خفت

  آنند؛  وزراي خارجه اروپايي در بروآسل بررسي مي/ هم بستگي
  رابطه ايران و اتحاديه اروپا

ها در مورد ايران را غير    سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين اخبار رسانه/مردم ساالري
  ؛رسمي خواند

  جنجال تبليغاتي براي دومين نمونه اورانيوم غني شده
  تواند طرفدار ظاهر گرايي، خشونت و تقليد باشد  دانشگاه نمي:  خاتمي/آفتاب يزد
  :ها   رئيس جمهور در آيين آغاز سال تحصيلي دانشگاه/رسالت

  هويت دانشگاه متفكر پرهيز از خشونت است
  :ها  حصيلي دانشگاه رئيس جمهوري در آيين آغاز سال ت/ايران

  ها در برابر خشونت و سطحي گرايي مقاومت آنند  دانشگاه
   با تغيير دستور آار شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا/اعتماد

  بررسي پرونده ايران عقب افتاد
   ميليون ريال 10 با افزايش ميزان بدهي مالياتي تا سقف /جام جم

  وندش  بدهكاران مالياتي ممنوع الخروج نمي
   پروتكل و راه سوم/انتخاب
  فاجعه است آه اعتراض دانشجو جرم قلمداد شود:  خاتمي/ياس نو
  ها   در مراسم بازگشايي دانشگاه/خراسان
  حكومتيان به استقالل، آزادي، فكر و تحرك علمي دانشگاه احترام بگذارند: خاتمي
   اختصاصي شرق/شرق

  83متن آامل بخشنامه بودجه 
  ها؛  يين آغاز سال تحصيلي دانشگاه خاتمي در آ/خبر

  دانشگاه غير مستقل بيمار است
  شود   فردا در بروآسل برگزار مي/همشهري

  اجالس وزيران خارجه اروپا درباره ايران
  ها   در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه/جوان

  سياست نبايد بهانه فراموشي توليد علم در دانشگاه شود: خاتمي
 پايان پيام
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  گونگونا

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7 دوشنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 
با 1352   اسفند ماه  در روز دوم  از تجديد رابطه  پس  در عراق  سفير ايران  نخستين  شهيدزاده دآتر حسين
   بود، به  بغداد از سر گرفته ديد خود را به ج  پروازهاي  بتازگي  آه  ايران  ملي  هواپيمايي  سرويس نخستين

  .بغداد پرواز آرد
،   بغداد عبدالودود الشيخلي در فرودگاه.  نبود  ساعت  از يك  و بغداد بيش  تهران  پرواز ميان  زمان مدت
  هوريجم  رييس  سفير جديد به  معرفي  آرد و تا زمان  استقبال ، از سفير ايران  عراق  تشريفات  اداره رييس
   سياسي  و احوال  خود و اوضاع  ماموريت  تا در مورد آشور محل  يافت  آافي  فرصت ، دآتر شهيدزاده عراق
  . پردازد  مطالعه  به آن

   مراتب  و از نظر سلسله  عراق  بعث  حزب يي  منطقه ، دبيرآل  عراق  جمهوري  البكر، رييس احمد حسن
   علت ، به  بعثي  از استقرار رژيم  پس  عفلق  بود آه  عربي  بعث ب رهبر حز  عفلق  ميشل  معاون حزبي
  . شد  بغداد آمد و در آنجا مقيم  به  خود، از سوريه  سوري  بيطار همتراز حزبي الدين  با صالح اختالف
 زود   خيلي  شهيدزاده حسين.  مرد مقتدر بود  شش شامل(   الثوره قياده )  انقالب  فرماندهي شوراي

   با خشونت  همراه  عراق  بر جامعه گر حاآم  و توطئه  نامطمئن فضاي»   حزبي خودآامگي «  شد آه توجهم
  هاي ، مشاهده  تاريخي هاي  و سابقه  است النهرين  بين  مردم  از خصوصيات  آه  فطري و سنگدلي

   آن  بر جامعه  و اضطراب و ناامني و ترور   ترس  حكومت يي  گونه  بود آه  شده  دارد، موجب  از آن شماري بي
 از ما   و باالخص  از بيگانگان  از يكديگر و بخصوص  راستي  به  مردم  آه  نحوي  بيفكند، به  سايه روز عراق
  . بودند  و خوفناك ها گريزان ايراني
شدند، زير نظر و   مي  سفارتخانه  داخل  سفارت  فني  آارهاي  دادن  انجام  براي  آه  يا صنعتگراني وران پيشه
  . گرفتند  قرار مي  و امنيتي  سياسي  شديد پليس مراقبت
   وارد سفارت  را آه ، هر فرد عراقي  سفارت  محافظ  رهگذر يا فقير يا پليس ، در لباس  امنيتي ماموران

 يا  ت مشاهدا  افراد تعهد داشتند نتيجه اينگونه. دادند  قرار مي  و بازجويي شد، مورد تعقيب مي
  . برسانند  عراق  مخفي  پليس  اطالع  روز به  خود را در پايان وشنودهاي گفت
  شب  از نيمه  پس  شود، شبي  داده  وقت جمهوري  حضور رييس  به  معرفي  سفير جهت  به  از آنكه پيش
،   فوري  موضوعي براي،   صدام  دادند آه  اطالع  سفارت  به  حسين  صدا در آمد و از دفتر صدام  به  تلفن زنگ

 بود   وارد بغداد شده1352   اسفندماه ، سفير در دوم  گفتيم  آه همانگونه.   است  ديدار سفير ايران خواهان
  . گذشت  از ورود او نمي  بيشتر از دو هفته  زمان و اين
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