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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

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

  در پي حمله به سوريه ؛ اسرائيل ايران را تهديد آرد  
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه 

وگو با شبكه تلويزيوني   تر آريل شارون، نخست وزير اسرائيل در گفتدف  مشاور و رئيس" رعنان گسين"
ان حمله اسرائيل به خاك سوريه را پيامي براي ايران و سوريه دانست تا اين آشورها   ان  آمريكايي سي

  .از حمايت از آنچه وي تروريسم خواند، دست بردارند
در شمال غرب دمشق، " عين الصاحب"وگاه به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، حمله اسرائيل به ارد

هاي مسلح فلسطيني از جمله   پايتخت سوريه انجام گرفت آه اسرائيل آن را محل آموزش اعضاي گروه
  .مي داند) حماس(هاي جهاداسالمي و جنبش مقاومت اسالمي فلسطين   سازمان

ائيل براي دفاع از دولت اسر« :سي مشاور نخست وزير اسرائيل همچنين گفت  بي  به گزارش بي
  ».شهروندانش به هر اقدامي آه الزم بداند دست بزند

هاي حماس و جهاد اسالمي بدون در نظر   وي از طرح اسرائيل براي گسترش عمليات عليه سازمان
آنيم آه محور تروريسم ميان تهران،   ما ديگر تحمل نمي« :گرفتن مرزهاي جغرافيايي خبر داد و گفت

 پايان پيام» .تار مردان، زنان و آودآان ما ادامه دهددمشق و غزه به آش
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  محسن سازگارا از زندان آزاد شد
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه  -بي بي سي 

محمدمحسن سازگارا، فعال سياسی که به خاطر انتشار ديدگاه های انتقاد آميزش زندانی شده بود 
  . ششم اکتبر از زندان آزاد شدظهر روز دوشنبه

  .ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر آزادی آقای سازگارا را منتشر کرده است
  .اعضای خانواده و وکيل آقای سازگارا تا پيش از آزادی وی موفق به مالقات با وی نشده بودند

 قبل از آزادی وی مسئوالن زندان اوين که آقای سازگارا در آن نگهداری می شد، حتی تا يک روز
با وجود قول مساعد سعيد مرتضوی، دادستان تهران مبنی بر امکان مالقات با وی، اجازه ) يکشنبه(

  . ندادند خانواده آقای سازگارا با او مالقات کنند
در چند روز اخير، روزنامه های ايران خبرهای ضد و نقيضی درباره وضعيت سالمتی محمدمحسن 

  . ودندسازگارا، منتشر کرده ب
در برخی گزارش ها وضعيت جسمانی آقای سازگارا که در اعتراض به بازداشتش از چند هفته پيش 

  . دست به اعتصاب غذا زده بسيار وخيم توصيف شده بود
در روزهای گذشته حتی يکی از نمايندگان مجلس به دستگاه قضائی ايران هشدار داد که مراقب 

 زهرا کاظمی، خبرنگاری که در حين بازداشت جان سپرد تکرار سالمت آقای سازگارا باشند تا مساله
  .نشود

اين گزارش ها و ندادن امکان مالقات به خانواده آقای سازگارا، ترديدهايی را در مورد وضعيت سالمتی 
  .اين فعال سياسی در زندان ايجاد کرده بود

 سی گفت که وی با توجه به سهيال حميدنيا، همسر آقای سازگارا عصر يکشنبه در مصاحبه با بی بی
  . ممانعت از مالقات، نسبت به سالمتی آقای سازگارا بسيار نگران است

  انتشار ديدگاه های انتقادی
محمدمحسن سازگارا پس از تعطيلی روزنامه هايی که با آنها همکاری داشت، با راه اندازی يک سايت 

وی که در .  ديدگاه های انتقادی خود پرداخت همچنان به انتشارAll Iranاينترنتی فارسی زبان به نام 
ابتدا جزو مدافعان ديدگاه های اصالح طلبانه محسوب می شد، رفته رفته به صف منتقدان اصالح طلبان 

  .حکومتی پيوست
آقای سازگارا اندکی پيش از بازداشت، با انتشار نامه ای در سايت اينترنتی خود، انتقادهای بسيار 

حاکميت اسالمگرايان، نظامی "ه حاکميت در ايران مطرح کرده و مدعی شد که تندی را نسبت به شيو
  ." بشدت ناکارآمد خلق کرده و در واقع شکستی همه جانبه خورده است

پيش . متهم کرد" تذبذب و سست گامی"آقای سازگارا در اين نامه اصالح طلبان داخل حاکميت را نيز به 
  گشاده ای، از رهبر ايران صراحتا انتقادهای تندی کرده بوداز آن نيز، آقای سازگارا در نامه سر
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  همايش معلمان معترض به اوضاع معيشتي و رفاهي  

  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه 
تعدادي از فرهنگيان معترض به اوضاع معيشتي و حقوق دريافتي خود در ادارات آموزش و پرورش مناطق 

  .تجمع آردند
 مهرماه، در برخي از ادارات 14لنا، اين تعداد از فرهنگيان صبح امروز، دوشنبه به گزارش خبرنگار اي

  .آموزش و پرورش به بيان مطالبات خود پرداختند
 مهرماه را 14در حالي آه محمود بهشتي لنگرودي، دبيرآل آانون صنعتي فرهنگيان ايران، همايش 

  . اين تجمع اقدام آردندمنتفي اعالم آرده بود، برخي از معلمان نسبت به برگزاري
آموزش و پرورش برگزار    صبح امروز در برخي از ادارات10 تا 8گفتني است اين همايش آه از ساعت 

  .گونه درگيري پايان يافت  شده بوده در آرامش و بدون هيچ
هاي بسيار در اجراي نظام   اين دسته از معلمان درخصوص داليل تجمع خود ابراز داشتند؛ وجود نقص

رداخت هماهنگ آارآنان دولت، وضعيت بد بازنشستگان فرهنگي، مشكالت موجود برسر راه استخدام پ
التدريس، افت منزلت اجتماعي و وضع نابسامان معيشتي از جمله مشكالت معلمان   معلمان حق

  پايان پيام . هستند
  

   بي بي سي - مهر14دوشنبه : ايران در يک نگاه
   

  همتای سوریپيام وزير دفاع ايران به 
علی شمخانی، وزير دفاع ايران با ارسال پيامی برای مصطفی طالس، وزير دفاع سوريه، حمله اسراييل 

  .به سوريه را اقدامی تجاوزگرانه خواند و آن را محکوم کرد
گستاخی رژيم غاصب صهيونيستی : "به گزارش اداره آل تبليغات دفاعی وزارت دفاع، در اين آمده است

يی به سوريه محصول مماشات برخی آشورهای عربی با اسراييل و برخورد دوگانه با در حمله هوا
  ."تروريسم از سوی حاميان غربی اين رژيم است

در همين حال، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز روز يکشنبه در 
رژيم صهيونيستی با وقاحت اين گستاخی است آه : "واآنش به حمله هوايی اسراييل به سوريه، گفت

المللی به يک آشور بزرگ و متمدن همانند سوريه تعرض آند و  و زير پا گذاشتن مقررات و قوانين بين 
  ." آور است الملل تاسف اين برای جهان اسالم و جامعه بين 

  ديدار حکيم با کروبی
ای حکومت انتقالی اين سيد عبادالعزيز حکيم، رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق و عضو شور

کشور که به ايران سفر کرده است، روز دوشنبه با مهدی کروبی، رييس مجلس شورای اسالمی ديدار 
  .و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، آقای کروبی در اين ديدار، ياد آيت اهللا محمد باقر حکيم، رييس 
 جريان يک بمبگذاری در نجف کشته شد، گرامی پيشين مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق را که در

  .داشت
مهدی کروبی در اين ديدار همچنين بر آمادگی جمهورى اسالمی ايران بر شرکت فعال در بازسازى 

عراق تاکيد کرد و اظهار اميدواری کرد با تدوين قانون اساسی و تشکيل حکومت دلخواه و دائمی مردم 
  .ن کشور، اشغالگران راهی جز خروج از عراق نداشته باشندعراق و استقرار امنيت و آرامش دراي
  ديدار های خارجی در مجلس

فولکر روهه، رييس کميسيون سياست خارجی مجلس آلمان که در صدر هياتی به تهران سفر کرده، روز 
دوشنبه با محسن ميردامادى، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شوراى 

  .گو کرداسالمی ديدار و گفت
روابط دو جانبه ايران وآلمان، شرايط عراق و مساله برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی، مهمترين 

  .محور مذاکرات دو طرف اعالم شده است
در همين حال، مورتن کيارم، رييس نهاد ملی حقوق بشر دانمارک نيز با حسين انصاری راد، رييس 

  . مجلس ديدار و گفتگو کرد90کميسيون اصل 
در اين ديدار، دو طرف مذاکراتی پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری ميان نهادهای حقوق 

  . بشری انجام دادند
  توصيه های جديد آيت اهللا خامنه ای

گاه اصلی نظام  آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، آگاهی، ايمان و پايداری را تكيه 
ها و عوامل و عناصر تاثيرگذار  ها، سازمان   رفتار و عملكرد همه دستگاه اسالمی دانست و تاکيد کرد

  .روز بيشتر شود ای باشد آه به گفته وی ايمان، بصيرت، نشاط و روحيه مردم روزبه  بايد به گونه 
به گزارش ايرنا، وی در در ديدار ائمه جمعه سراسر آشور همچنين از تشکيل نظامی اسالمی به عنوان 

 ای عظيم در دنيای استكبار ياد کرد و افزود اين نظام مايه نشاط روحی ملت های مسلمان  زلهوقوع زل
  .است
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 های مستمر دشمنان، نظام اسالمی توانسته است با حفظ  رغم توطئه آيت اهللا خامنه ای گفت به 
نای اداره آشور به استقالل آشور، آزادی عقيده و بيان را تامين آند و با تكيه بر آرای مردم به عنوان مب

  . ای دست يابد  های برجسته پيشرفت
  سازگارا آزاد شد

  .محمدمحسن سازگارا، از فعاالن سياسی زندانی، روز دوشنبه از زندان آزاد شد
آزادی وی در شرايطی صورت می گيرد که در روزهای گذشته، اخباری مبنی بر وخامت شديد حال 

 منتشر شده بود و اين مساله، نگرانی های فراوانی را در جسمانی وی، به دليل اعتصاب غذا و دارو
  .بين اصالح طلبان پديد آورده بود

يکی از بستگان آقای سازگارا به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت صابر ظفرقندی، رييس دادسرای 
  .  ميليون تومانی، حکم آزادی وی را صادر کرد600مستقر در زندان اوين با پذيرش وثيقه 

  ادی احمد زيد آبادیآز
 ماهه خود از زندان 13احمد زيدآبادی، روزنامه نگار زندانی، روز دوشنبه با پايان يافتن دوران محکوميت 

  .اوين در تهران آزاد شد
 سال محروميت از انجام مصاحبه با مطبوعات و 5 ماه حبس و 13وی از سوی دادگاه تجديد نظر به 

  .نی در مجامع عمومی محکوم شده بودرسانه های خارجی و داخلی و سخنرا
 ماه زندان محکوم 13 سال محروميت از حقوق اجتماعی و 5دادگاه بدوی، در ابتدا، آقای زيدآبادی را به 

  .کرده بود
 ماه از دوران محکوميت خود را سپری کرده بود و از شش ماه پيش مجددا بازداشت 7وی پيش از اين، 

  .شد
 26  ای به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و نشر اآاذيب در شعبه  پرونده احمد زيدآبادی، در حال حاضر

  . بار به اين شعبه احضار شده است3 ماه گذشته، 6دادگاه انقالب دارد و در همين رابطه، در 
   مذهبی-بررسی پرونده سه زندانی ملی
و انقالب تهران  بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی عمومی  محسن آرمين، مخبر آميسيون ويژه

گفت مسئوالن وزارت اطالعات تاکيد کردند که هدی صابر، رضا عليجانی و تقی رحمانی، سه فعال 
  . مذهبی زندانی، نقشی در نا آرامی های خردادماه تا تيرماه امسال نداشته اند-ملی

ک دانشجويان اين درحالی است که دستگاه قضايی، آشکارا آقايان صابر، عليجانی و رحمانی را به تحري
  .متهم کرده و به همين دليل آنان را از خردادماه گذشته تا کنون در زندان نگه داشته است

آقای آرمين به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت وزارت اطالعات در جلسه روز دوشنبه کميسيون ويژه 
 تيرماه خوانده شده، در اعالم کرد سند و مدرکی دال بر دخالت اين افراد در آنچه اغتشاشات خردادماه و

  .اختيار ندارد
 آينده  با اين حال وی افزود اين موضوع همچنان در دستور آار آميسيون ويژه قرار دارد و مقرر شد هفته

از معاونت امنيت وزارت اطالعات برای حضور در جلسه آميسيون ويژه دعوت شود و وی جهت اعالم نظر 
  .ر يابدخود در اين زمينه در اين آميسيون حضو

 مشخص شد متهمانی آه در حال حاضر به اتهام  محسن آرمين همچنين تصريح کرد در اين جلسه
اند، در اختيار وزارت اطالعات نبوده، بلكه  دخالت در نا آرامی های خرداد و تيرماه گذشته دستگير شده 

  . نبرد، هستند های اطالعاتی برخی نهادهای نظامی، که وی نامی از آنها بعضا در اختيار بخش
  دادگاهی يک وکيل مدافع

 آيفری 1083   زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، روز سه شنبه هفتم اکتبر در شعبه محمد سيف
  .شود محاکمه می 

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، وی در پی شکايت علی اصغر تشکری، معاون قضايی 
  .دادگستری محاکمه خواهد شد

  .ف زاده تحريک به اغتشاش و اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده استاتهام آقای سي
، به هنگام محکوميت عبدالفتاح سلطانی، از وکالی مدافع 1381محمد سيف زاده، اواخر دی ماه سال 

تعدادی از فعاالن سياسی و دانشجويی به زندان، اعالم کرده بود که موسسان اين کانون، آقای 
  .کم تا مجتمع قضايی مشايعت خواهند کردسلطانی را برای اجرای ح

  گزارش قوه قضاييه درباره حادثه سميرم
 قضاييه درخصوص   گزارش هيئت منتخب قوه ای، خالصه سازمان بازرسی آل آشور با صدور اطالعيه 

  .وقايع سميرم را منتشر آرد
 وردشت به دهاقان، اواخر مردادماه گذشته، به دنبال انجام تقسيمات کشوری جديد و الحاق شهرستان

مردم سميرم به اين امر اعتراض کردند و در نتيجه اين اعتراض ها که به خشونت گراييد، شماری از 
  .شهروندان سميرم کشته و زخمی شدند

در گزارش هيئت منتخب قوه قضاييه، که به دستور رييس اين قوه مامور رسيدگی به حادثه سميرم 
و وزارت کشور به دليل آنچه بی توجهی به هشدارهای داده شده شده، در مجموع استانداری اصفهان 

  .و پيامدهای جدايی شهرستان وردشت از سميرم خوانده شده، مسئول شناخته شده اند
 تاکيد شده آه قصور، تخلفات و جرائم افراد و عوامل موثر در وقوع درگيری در سميرم، روز  در اين اطالعيه

  . جداگانه ای به رييس قوه قضاييه ارايه شده استسوم شهريورماه گذشته در گزارش
  طرحی برای استيضاح وزير پست
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ای با امضاء چهل نفر از نمايندگان مجلس برای استيضاح  محمد نمازی، نماينده لنجان گفت نامه  علی 
  .احمد معتمدی، وزير پست و تلگراف و تلفن تقديم هيئت رييسه شده است

در سامان بخشيدن و بهبود آيفيت شبكه تلفن همراه، و حتی وخيم تر وی به ايسنا گفت عدم موفقيت 
 شبكه  شدن اوضاع و افزايش بی رويه و غيرقابل قبول قيمت تلفن همراه و تاخير در اجرای پروژه

  . آن، از جمله داليل استيضاح آقای معتمدی است العاده زيرساخت مخابراتی با توجه به اهميت فوق 
مورد در آارهای دقيق  ازعدم موفقيت در حذف انحصارات و آنچه آن را دخالت بی آقای نمازی همچنين 

المللی خواند، به عنوان ديگر داليل استيضاح وزير پست و تلگراف  گذاری بين  آارشناسی از قبيل تعرفه 
  .و تلفن نام برد

 روز فرصت 10يربراساس آيين نامه مجلس، پس از اعالم وصول طرح استيضاح از سوی هيات رييسه، وز
  .دارد تا برای پاسخگويی و گرفتن رای اعتماد مجدد در مجلس حاضر شود

  دفاع قاضی از حکم اعدام افسانه نوروزی
 حكم اعدام افسانه نوروزی، زنی که به اتهام قتل، به اعدام محکوم شده است، تاآيد  قاضی تاييد آننده

  .وده است قاتل در اين پرونده دفاع مشروع نب آرد آه انگيزه
به گزارش ايسنا، وی در اين خصوص توضيح بيشتری نداد، اما گفت در تاييد حکم اعدام افسانه نوروزی، 

  .جز وظيفه قانونی و شرعی، هيچ انگيزه ديگری نداشته است
خانم نوروزی، پس از آن به اعدام محکوم شد که مردی را که گفته شده قصد تجاوز به وی را داشته، به 

  .قتل رساند
پيش از اين، کارشناسان صحت اظهارات افسانه نوروزی را تاييد کرده بودند، با وجود اين، دستگاه 

  .قضايی حکم به اعدام وی داد
صدور اين حکم، بازتاب های داخلی و بين المللی فراوانی داشته و از جمله، در روزهای اخير، سه 

  .ليه خانم نوروزی شدندنماينده زن مجلس خواستار تجديد نظر در حکم صادر شده ع
 قضاييه تشخيص دهد آه  قاضی تاييد کننده حکم اعدام خانم نوروزی در همين زمينه گفت اگر رييس قوه

تواند پرونده را برای رسيدگی مجدد به شعب ديگر  اتی آه دارد می  حكم صادره اشتباه بوده، با اختيار
  .ارجاع آند

  لغو تجمع خانه پرستار
نتشار بيانيه ای اعالم کرد که به دليل عدم صدور مجوز، تجمع روز پانزدهم مهر اين خانه پرستار، با ا

  .تشکل لغو شده است
اين برای دومين بار است که تجمع اعتراض آميز خانه پرستار، به دليل عدم صدور مجوزهای الزم از 

  .سوی استانداری تهران برگزار نمی شود
، خواستار برگزاری تجمع شد، اما به خاطر همزمانی با نا اين تشکل، نخستين بار در تيرماه گذشته

  .آرامی های دانشجويی، موفق به انجام اين کار نگرديد
خانه پرستار در بيانيه خود بار ديگر خواستار پرداخت بخشی از مطالبات انباشته و معوقه آادر پرستاری، 

 آور شناخته شدن شغل  و زيانلغو واقعی خصوصی سازی، تامين آادر پرستاری مورد نياز و سخت 
  پرستاری شده است

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

وزير اطالعات در گردهمايي ائمه جمعه سراسر آشور اطمينان داد آه هر نوع حرآت ضد انقالب در 
  .سراسر دنيا خنثي خواهد شد

  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه 
االسالم علي يونسي شرايط سال جاري  ، حجت)ايسنا(رنگار خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خب

هاي مختلف ازجمله وزارت اطالعات  را بسيار پر التهاب ناشي از جنگ رواني خواند و به اقدامات دستگاه
  . تير امسال پرداخت18هاي ضد انقالب پيش از  براي خنثي آردن توطئه

آنيم آه بر اوضاع مسلط هستيم و هر نوع   حالي سال تحصيلي را آغاز ميامروز در: وي تصريح آرد
  .حرآت ضد انقالب در سراسر دنيا خنثي خواهد شد

دهد آه دشمن در هر نوع طرحي از اين قبيل شكست خواهد  اطمينان مي: وزير اطالعات تاآيد آرد
  .خورد

 ي پيامانتها. گيرد مشروح اين خبر فردا بر خروجي خبرگزاري قرار مي

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  نشريه قلم معلم توقيف شد  
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه 

  .نامه قلم معلم از توقيف شدن اين نشريه از سوي دادگاه انقالب خبر داد  مديرمسئول هفته
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زي آانون صنفي معلمان ايران، در نامه قلم معلم و عضو دفتر مرآ  محمدخاآساري، مدير مسئول هفته
هاي آانون صنفي به مناسبت روز   نامه را برنامه  گو با خبرنگار ايلنا، علت توقيف شدن اين هفته   و  گفت

  .جهاني معلم اعالم آرد
طلبد و آانون   دريافت پاسخ به مطالبات همكاري و همدلي تمام معلمان را مي: خاآساري تصريح آرد
  .ر اين خصوص نقش هماهنگي آننده را داردصنفي فرهنگيان د

آميز اخطار   نامه به دليل تيترهاي تحريك  شود، جعفري، معاون مطبوعات داخلي، به اين هفته  يادآور مي
  .داده است

عضو دفتر مرآزي آانون صنفي معلمان ايران درخصوص نحوه برگزاري همايش روزجهاني معلم در 
  .ايش در سطح آشور با استقبال گسترده معلمان مواجه شداين هم: شهرهاي مختلف اعالم آرد

 هزار نفر از فرهنگيان شيراز، حدود 5 هزار نفر از معلمان اصفهان، نزديك به 6بيش از : وي در ادامه گفت
 هزار نفر از فرهنگيان 7يك هزار نفر از معلمان اروميه و حدود يك هزار نفر از معلمان تهران و بيش از 

 پايان پيام .  تجمع شرآت آردندهمدان در اين

  
در پي شكايت مديرآل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس از يك آهنگساز شيرازي، سعيد نياآوثري به 

  .هفتاد ضربه شالق تعزيري محكوم شد
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه 

وثري، مدير آانون ي شكايت سعيد نياآ پرونده) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آل ارشاد فارس مبني بر دستور انحالل آانون فوق و شكايت  ي سنتور، از اداره فرهنگي صبا و نوازنده

 دادگاه عمومي شيراز بررسي شد و با بالوجه 24ي  آن اداره از نامبرده دائر بر نشر اآاذيب در شعبه
هاي مندرج در  ي مصاحبه ه و مطالعهتلقي شدن شكايت اين آهنگساز و با توجه به محتويات پروند

هاي مختلف و اظهارات متهم نزد مراجع انتظامي، نياآوثري به هفتاد ضربه شالق تعزيري محكوم  روزنامه
  . و همچنين حكم تعطيلي موقت آموزشگاه موسيقي ياد شده نيز صادر شد

دو سال تعليق و همچنين در حكم صادره آمده است آه محكوميت صادر شده تحت شرايطي به مدت 
  .امكان لغو حكم تعليقي نيز وجود دارد آه در اين صورت مجازات معلق به موقع اجرا گذارده خواهد شد

وگو با خبرنگار  ي ولز انگلستان است، در گفت ي سوم جشنواره ي جايزه سعيد نياآوثري آه برنده
 دادگاه عمومي 24ي  در شيراز درخصوص حكم صادره از سوي شعبه) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 

 صادر ي قضاييه و دادگاه هنوز حكم به دست من نرسيده ولي هر حكمي آه از سوي قوه: شيراز گفت
  .پذيرم شود، مي

) ره(نياآوثري با بيان اينكه مديرآل ارشاد فارس در دادگاه ادعا آرده است آه من در شب ارتحال امام 
انتهاي . وي بايد اين ادعاي خود را ثابت آند آه از نظر من آذب محض است: ام، تصريح آرد زده ساز مي

 پيام
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اني جمهوري اسالمي در گزارش مبدا خريد ابزار غني کردن اورانيم به دليل غير ممکن بودن احتمال ناتو
  هاي فروش رديابي واسطه
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14 دوشنبه - راديو فردا -ابراهيم بي پروا

ند علي اکبر صالحي، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت که تهران ممکن است نتوا
 اکتبر براي رفع ابهام از اهداف اتمي اش، دقيقا بگويد که مواد، عناصر و 31در ضرب االجل تعيين شده 

نماينده ايران در يک مکالمه تلفني به خبرگزاري . ابزار براي غني کردن اورانيم را از کجا وارد کرده است
ها از طريق واسطه ها خريداري آن. رويتر گفت که ابزاري داريم که به طور رسمي خريداري نشده اند

  . شده اند و رديابي واسطه ها غير ممکن است
آقاي صالحي افزود که ما به آژانس بين المللي انرژي اتمي فهرستي را از اين ابزاري خواهيم داد که 
براي غني کردن اورانيم خريده ايم و محلي که ذخيره شده اند به آنها نشان خواهيم داد، زيرا که اين 

  . زار در جاهاي متعددي ذخيره شده انداب
در هفته گذشته، يک هيات آژانس براي مذاکره و بازرسي، با هدف بررسي موضع ايران که مي گويد 
برنامه پيشرفته هسته اي اش فقط براي مقاصد توليد نيروي برق و نه بمب است، وارد تهران شده 

 بازرسي از اماکني را که فهرست آنها توسط اين هيات کارشناسان انرژي اتمي، از امروز کار. است
  . ايران در اختيار اين آژانس گذاشته شده است، آغاز کرد

اگر ابهام در اجالس شوراي بعدي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر، کماکان الينحل 
ل متحد ارجاع خواهد باقي بماند، مساله ايران براي تحريم هاي احتمالي به شوراي امنيت سازمان مل

آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است که ارجحيت شماره يک آن سازمان در حال حاضر، . شد
اورانيم غني شده مي . اطالع درباره شروع اوليه و آغاز فعاليت برنامه غني کردن اورانيم ايران است

يدا غني شده باشد، براي ساختن تواند به عنوان سوخت براي رآکتور انرژي اتمي به کار رود و اگر شد
  . بمب از آن استفاده شود

. در سال جاري، بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در دو نقطه ايران ذرات اورانيم غني شده يافتند
تهران مدعي است که ذرات کشف شده اورانيم غني شده، از آلودگي قطعات وارد شده ناشي است و 

www.iran-archive.com 



يک ديپلمات مقيم وين .  اينکه ايران مخفيانه در صدد توليد مواد اتمي استنه به عنوان مدرکي دال بر
گفت که از نظر تئوري، قابل تصور است که واسطه هايي که آن مواد و ابزار را در بازار سياه در دهه 

: همين ديپلمات افزود.  در طول جنگ ايران و عراق به ايران فروختند، ديگر قابل دسترسي نباشند1980
مان براي ايران حياتي خواهد بود که يک فهرست کامل از واردات و همه اسناد اوليه مربوط به آن همز

  .چيزي کمتر از آن، کامل در نظر گرفته نخواهد شد. واردات را ارائه دهد
ايران از پذيرش الزام قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي که ضرب االجل نهم آبان را تعيين کرده و از 

ولي نماينده . ان نيز مي خواهد که فعاليت هاي غني کردن اورانيم را متوقف کند، سر باز مي زنداير
ايران در سازمان بين المللي انرژي اتمي گفت که مقامات ايراني بر روي يک نقشه عمل براي بازديد 

آقاي . رده اندمقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پاسخ به نگراني هاي برجسته آنها توافق ک
  .صالحي افزود که تا به حال امور به خوبي پيش رفته و ما اميدواريم که به همان نحو ادامه يابد

يک ديپلمات غربي به خبرگزاري رويتر در وين گفت که ما به گزارشي از محمد البرادعي، سرپرست 
 شوراي حکام آژانس بين آژانس بين المللي انرژي اتمي نياز داريم، ولي فکر مي کنم احتمال اينکه

المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر در چندين مورد تشخيص خواهند داد که ايران از مقررات حاکم پيروي 
  .نمي کند، وجود دارد

 
  واکنش ايران به متهم شدن قاضی آرژانتينی

  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه  -بي بي سي  
 1994رژانتينی رسيدگی کننده به پرونده بمب گذاری سال به دنبال طرح اتهام هايی عليه قاضی آ

بوئنوس آيرس مبنی بر پرداخت رشوه به شاهدان جهت دادن شهادت عليه ايران، اين پرونده دچار 
  .پيچيدگی های تازه ای شده است

 وزارت خارجه ايران اتهام های مطرح شده عليه قاضی آرژانتينی را دليلی بر بی اساس بودن پرونده ای
معرفی کرده که اين قاضی عليه برخی مقام های ايرانی تشکيل داده و آنها را متهم به دست داشتن 

  .در انفجار کرده است
قاضی گاليانو، قاضی آرژانتينی رسيدگی کننده به انفجار مرکز يهوديان شهر بوئنوس آيرس که به کشته 

ت و چند مقام ارشد ايران شامل  نفر و زخمی شدن ده ها تن ديگر انجاميد، هشت ديپلما85شدن 
علی فالحيان، وزير پيشين اطالعات جمهوری اسالمی را متهم به دست داشتن در اين انفجار کرده و 

  .حکم بازداشت بين المللی آنان را صادر کرده است
  .اين اقدام خشم شديد دولت جمهوری اسالمی را به دنبال داشت

دان اين پرونده پول پرداخته تا عليه ايران شهادت دهند و به اکنون قاضی گاليانو متهم شده که به شاه
نوشته برخی روزنامه ها، تعدادی از ماموران امنيتی آرژانتين گفته اند قاضی گاليانو آنها را تحت فشار 

  . گذاشته است
به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی، حميدرضا آصفی، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران روز 

در زمان حاضر صحت اظهارات جمهورى اسالمی و خوش خدمتی : "شنبه پنجم اکتبر اعالم کرديک
  ."دستگاه قضايی آرژانتين به رژيم اسراييل آشکار شده است

اين ماجرا داستان سرايی رژيم صهيونيستی بود و دستگاه قضايی آرژانتين هم با خوش : "وى افزود 
 اظهارات ما را تاييد کرد بخصوص که ماجراى رشوه قاضی اين مرور زمان صحت. خدمتی آن را اجرا کرد

  ."پرونده هم مشخص شده است
البته اتهام پرداخت رشوه در جريان رسيدگی به اين پرونده نخستين بار نيست که مطرح می شود، قبال 

ن دالر از  ميليو10نيز اتهام هايی به کارلس منم، رييس جمهور پيشين آرژانتين وارد شد مبنی بر اينکه 
  .ايران دريافت کرده تا جلوی به جريان افتادن اين پرونده را بگيرد

پرونده بمبگذاری در بوئنوس آيرس اگرچه اندک زمانی پس از انفجار تشکيل شد اما برای مدتی 
مسکوت مانده بود تا اينکه چند ماه قبل با صدور حکم بازداشت بين المللی برای ديپلمات ها و مقام 

  .نی بار ديگر به جريان افتادهای ايرا
ايران در اعتراض به اين اقدام دستگاه قضايی آرژانتين، روابط اقتصادی و فرهنگی خود را با آرژانتين قطع 

  . کرد
آقای آصفی اکنون نيز تاکيد کرده که ايران هيچگونه پيشنهاد ميانجيگرى ميان آرژانتين و ايران را نخواهد 

پاسخ به سوال خبرنگارانی داد که از او در مورد احتمال بهبود روابط دو وی اين نکته را در . پذيرفت
  .کشور، از طريق ميانجيگری ساير کشورها ابراز کرد

در نتيجه صدور احکام بازداشت، هادی سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين که اکنون برای تحصيل 
هی در لندن در حال بررسی مساله استرداد او در بريتانيا بسر می برد، توسط پليس بازداشت و دادگا

  .به آرژانتين است
اين اقدام پليس و دستگاه قضايی بريتانيا روابط ديپلماتيک ايران و بريتانيا را دچار بحرانی کرد که هنوز آثار 

  .آن باقی است
 يک موضوع ما از ابتدا اعالم کرديم که اين: "حميرضا آصفی در ادامه صحبت های روز يکشنبه خود گفت

  ."سياسی و نه قضايی است و افرادى که متهم شده اند از جمله آقاى سليمانپور بی گناه هستند
ايران همواره آرژانتين را متهم کرده که تحت فشار البی طرفدار يهوديان اين پرونده را به جريان انداخته و 

  شواهد کافی عليه مقام های ايرانی در دست ندارد
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  دولت ترکيه با اعزام نيرو به عراق موافقت کرد
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه  -بي بي سي 

کابينه ترکيه برای کمک به نيروهای به رهبری آمريکا در ايجاد ثبات در عراق، با اعزام نيرو به اين کشور 
  . موافقت کرده است

  . فته خبرنگاران، تصويب اين موضوع در پارلمان ترکيه کار چندان ساده ای نخواهد بوداما به گ
  . قرار است پارلمان ترکيه اواخر هفته جاری ميالدی اعزام نيرو به عراق را بررسی کند

هنوز مشخص نيست که ترکيه چه تعداد نيرو به عراق اعزام خواهد کرد اما به نقل از سخنگوی دولت 
  . ه شده است که آمريکايی ها ده هزار نيرو تقاضا کرده اندترکيه گفت

اکثريت مردم ترکيه با جنگ به رهبری آمريکا در عراق مخالف بودند و اگر اعزام اين نيروها تصويب شود، 
  .ترکيه اولين کشوری خواهد بود که جمعيت آن عمدتا مسلمان است و به عراق نيرو اعزام می کند

رو به عراق را پس از آن اتخاذ کرد که مقامات آمريکا هفته گذشته اطمينان دادند ترکيه تصميم اعزام ني
  . آنچه را تهديد شورشيان حزب کارگران کردستان عليه ترکيه خوانده می شود، از بين ببرند

  . مقر اين شورشيان که خواستار استقالل از ترکيه هستند، در شمال عراق است
  د عراقهشدار پوتين به آمريکا در مور

در همين حال والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، به آمريکا هشدار داده است که ممکن است در 
عراق گرفتار يک جنگ طوالنی، خشونت بار و نهايتا بی نتيجه شود، همانند جنگی که اتحاد جماهير 

  . سابق در افغانستان گرفتار آن بود
ت دولت جرج بوش بايد برای سپردن حاکميت عراق به مردم آقای پوتين در مصاحبه با نيويورک تايمز گف

اين کشور سريع اقدام کند و در صدد تصويب شدن قطعنامه تازه سازمان ملل متحد درباره آينده عراق 
  . باشد

طبق نوشته نيويورک تايمز، والديمير پوتين، با اين گفته آمريکا که صدام حسين، رهبر سابق عراق، با 
  . وی اسالمی ارتباطی داشته است، مخالفت کردگروه های پيکارج

  وی در عوض گفت اشغال عراق يک پناهگاه تروريستی ايجاد کرده که قبال وجود نداشته است
 
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

ها و  در سايه وحدت همه فرقه: رييس جمهور در ديدار رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
  كومتي مستقل، باثبات و برپايه عدالت شكل گيرد  ها در عراق بايد ح گروه

  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه 
سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، ظهر امروز با سيد محمد خاتمي، 

  .رئيس جمهوري، ديدار آرد
هاي ديني و عاطفي دو  پيوستگيبه گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، خاتمي در اين ديدار با تاآيد بر 

  .ملت ايران و عراق امنيت ايران و عراق را به هم پيوسته و مكمل يكديگر توصيف آرد
بين توصيف نمود و  اهللا محمد باقر حكيم را عالمي مجاهد، خيرخواه و روشن رئيس جمهور، شهيد آيت

اي تنها به مصلحت و  ذهبي و فرقههاي قومي و م اين شهيد بزرگوار در وراي اختالفات و گوناگوني: گفت
  .انديشيد سربلندي عراق مي

اهللا حكيم عراق را به سمت استقالل  تداوم راه و انديشه شهيد آيت: خاتمي در ادامه ابراز اميدواري آرد
  .و ثبات بيشتر سوق دهد

ما : گفت و گو نظرات دو طرف در خصوص عراق را نزديك به هم قلمداد آرد و  رئيس جمهور طي اين گفت
گيري عراقي  ها به شكل  ها و گروه در عراق خواستار حكومتي هستيم آه در سايه وحدت همه فرقه

  .مستقل، باثبات و برپايه عدالت منجر شود
عبدالعزيز حكيم نيز در اين ديدار با تشريح اوضاع آنوني عراق بر تشكيل حكومتي مردمي و فراگير در 

  .عراق تاآيد آرد
هاي سازنده جموري اسالمي ايران در بخشهاي فرهنگي، علمي،  ار همكاريوي همچنين خواست

  پايان پيام. اقتصادي با آشورش شد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  بودجه بازسازي عراق و نياز آمريكا به اطالعات بيشتر از نفرات: بررسي روزنامه هاي دوشنبه آمريكا
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه ):  نيويورکراديوفردا،(بهنام ناطقي 

نويسد   خبرنگار خود در بغداد ميGreg Jaffeرگ جافي  روزنامه وال استريت جورنال در گزارش از آقاي گه
در اين گزارش، که . آمريکا به سربازان بيشتري در عراق نياز ندارد بلکه به اطالعات بيشتر نياز دارد

www.iran-archive.com 



 هزار عضو لشگرزرهي آمريکا در بغداد، متمرکز 35 فرمانده Martin Dempseyهاي سرلشگر  برتالش
نويسد اين فرمانده آمريکائي گفت نيروي هاي او کافي هستند، ولي  است، وال استريت جورنال مي

نويسد نيروهاي آمريکا در بغداد از بازجو و  وال استريت جورنال مي. داند از آنها کجا استفاده کند نمي
مند نيستند و فرماندهان ناچار هستند بدون داشتن اطالعات  العاتي به شمار کافي بهرهافسر ضد اط

ها و حمالت چريکي، سربازان  در برابر غارتگري. ايد هائي بگيرند که گاه اشتباه از آب در مي تصميم
ها متوسل شدند که نارضائي و سوء ظن در ميان  هاي دسته جمعي عراقي آمريکائي به دستگيري

  . ها را دامن زد و شمار بيشتري را به پيوستن به صفوف دشمن وادار ساخت قيعرا
اي بعد از انتقاد از بودجه سنگيني که دولت آمريکا براي بازسازي  روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله

عراق از کنگره خواسته است، و همچنين انتقاد از موضعي سرسختي که آمريکا در برابر استفاده از 
نويسد با اين همه، بهترين مسير براي  ي نظامي و مالي کشورهاي ديگر اتخاذ کرده است، ميها کمک

آمريکا و مسير درست، اين است که هزينه عمليات نظامي و بازسازي عراق به سرعت هرچه تمامتر 
تامين شود زيرا هنگامي که آمريکا به سرنگون سازي حکومت صدام حسين همت گماشت، متعهد شد 

جاي ترک اين کشور بعد از برانداختن حکومت آن، بماند و به آن کمک کند خود را بازسازد و آن را که به 
بهبود وضع . به جهتي متمايل سازد که بخت ايستادن به روي پاي خود را در آينده داشته باشد

اشته توانند زندگي بهتري بدون صدام حسين د هائي که آنها مي ها و نشان دادن راه معيشيت عراقي
واشنگتن پست به آن . باشند، درجهت منافع ملي آمريکا براي ايجاد عراقي با ثبات و دمکراتيک است

کند  خواهند پول بازسازي به صورت وام به عراق داده شود، توصيه مي دسته از اعضاي کنگره که مي
قيه اقالم جدا کنند و دهند از ب فقط آن دسته از اقالم بودجه را که بوي ولخرجي يا هزينه غيرضروري مي

هزينه آنها را در اختيار افغانستان بگذارند که براي بازسازي به اندازه کافي بودجه به آن اختصاص داده 
  .نشده است

  
 ميليارد دالري که آمريکا براي بازسازي عراق درخواست کرده 20نويسد از  روزنامه لس آنجلس تايمز مي

دهد  ط يک ميليارد دالر آن را تامين کند، که نشان مياست، اتحاديه اروپا حاضر شده است فق
هائي که با حمله نظامي براي برانداختن صدام حسين موافق نبودند، حاضر نيستند تا آمريکا  دولت

نويسد در  اين روزنامه مي. موضع خود را عوض نکرده است، به بازسازي عراق کمک جدي بدهند
 روبرو است، ارقامي که دولت براي مخارج نظامي و شرايطي که آمريکا با کسري بودجه عظيمي

بازسازي عراق درخواست کرده است، ماليات دهنده آمريکائي را زير فشار قرار داده است و نياز براي 
هاي خارجي بايد دولت آمريکا را وادار کند که با واقعيت روبرو گردد و سرزنش کشورهاي ديگر و  کمک

جمع آوري ريخت و پاش آمريکا، ممکن است دل خوش کننده باشد اما يادآور شدن لزوم کمک آنها به 
کند که آمريکا به سرعت دولتي  لس آنجلس تايمز توصيه مي. کسي را به کمک راغب نخواهد کرد

مستقل در عراق بر سر کار آورد زيرا يک دولت مستقل عراقي شانس بيشتري ازدست نشاندگان 
  .د داشتآمريکا براي دريافت کمک خارجي خواه

 
  هاي صبح تهران  تيتر روزنامه

  1382  مهر ماه14دوشنبه 
  خبرگزاري آار ايران

  :سخنگوي وزارت امور خارجه/ فرهنگ آشتي
  آنيم  ما هم از رويكرد مثبت آمريكا استقبال مي

   سال20 بمباران دمشق پس از /توسعه
  آژير قرمز در خاورميانه

  تجارت جهاني را اعالم آردشرايط ورود به سازمان :  خاتمي/هم بستگي
  بسترهاي حقوقي مناسب ـ توليد ارزان قيمت

   روز گذشته به وقوع پيوست/ايران
  حمله نظامي به سوريه

  هيأت نظارت بر قانون اساسي خواستار پيگيري شد/ ياس نو
  هاي اطالعاتي موازي و رفتار غير قانوني با زندانيان  فعاليت دستگاه

  يندگان مردماظهار نظر نما/ آفتاب يزد
  آند  مجلس با حساسيت ويژه موضوع پروتكل الحاقي را پيگيري مي

  هاي دوم خرداد در آستانه انتخابات مجلس هفتم؛   بررسي ائتالف گروه/صداي عدالت
  تغيير آرايش سياسي در جبهه دوم خرداد

   با افزايش بحران در اراضي اشغالي صورت گرفت؛/سياست روز
  نيستي سوريه را بمباران آردندهاي رژيم صهيو  جنگنده
  آنيم  با آرژانتين مصالحه نمي: آصفي/ جوان

   تجاوز اسرائيل به سوريه /رسالت
  : سخنگوي وزارت امور خارجه/انتخاب

  درباره پروتكل بايد مطمئن شويم
   بروز بحران جديد در خاورميانه/جام جم
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  حمله به خاك سوريه؛
  ها با اسرائيل باال گرفت  مخالفت
   ابو اسامه نماينده حماس در ايران؛/ ساالريمردم

  اسرائيل با حمله به سوريه از خطوط قرمز تجاوز آرد
   شرح جزئيات قتل الله سحرخيزان/اعتماد

  اعترافات شهال؛
  به عشق ناصر محمد خاني، همسرش را آشتم

   در گفت و گوي حمايت با مشاور ارشد رئيس جمهور در بخش انرژي، بررسي شد؛/حمايت
   و اميدها  اي، چالش  اوري هستهفن

 پايان پيام
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15 سه شنبه -روزنامه اعتماد 

  او بخوبي.   بغداد بازگشت  به  خورده  و شكست  ملول  و در باطن  و موفق  در ظاهر خوشحال صدام
   فيصل  ملك  آه  است  شده  قائل  ايران  براي  و امتيازاتي  داده  چيزها را از دست آرد خيلي  مي احساس

   آرده  خودداري  آن ها از دادن  و عارف ، قاسم  السعيد، اميرعبداهللا ، نوري  دوم  فيصل ، ملك ، غازي اول
  .بودند
.  آنند  را مطالبه ن داشتند آ ها حق  بود و ايراني  ايران  راستين  حقوق  امتيازات  آن  بود آه  اين موضوع
  ، تسخير و تملك  تحقير، زور شنيدن  احساس  هميشه  تاريخ  در طول  ها آه  عراقي  اينجا بود آه مشكل

   يا دول  دولت اند آه  بوده  گمان  بر اين اند و هميشه  را داشته  خارجي  قدرتهاي  وسيله  به آشورشان
  المللي  بين  اصل  يك  به  دولتشان  بود آه  بسيار سخت ايشان رو بر اند، از اين  را خورده  حقشان خارجي
 بر   استعمار انگليس  استيالي  در دوران  را آه  آشور همسايه  مسلم  نهد و حقوق  گردن  شده پذيرفته

  . آشور بازگرداند  آن  بود به  شده  تحميل  بر ايران خاورميانه
   بازپس  ايران  به  صدام اند، آنچه  نوشته  و چپ  و عراقي  عرب  از نويسندگان  بعضي  آه  مطالبي بر خالف

(  بود  خود گرفته  زور سالحهاي  را تقريبا به ، آن العرب  شط  از بحران  و پس1348   از سال  خود ايران آه)داد 
   خط.  صدام  و التفات  بخشش  بود و نه العرب  شط  چپ  خود در سمت  آشتيراني  قانوني  حقوق نه
اگر .   است  مرزي هاي  در مورد رودخانه  شده  پذيرفته المللي  بين  اصل يك»   المياه وسط«يا »  تالوگ«

ها،   انگليسي اساس  بي  هاي  و وعده  و پوچ  هيچ ، روي1316\1937   در سال  عصر رضاشاه ديپلماتهاي
   بودند، اين  پوشيده چشم( اروندرود ) لعربا  در شط  ايران  آشتيراني  حقه  و از حقوق  آرده  بخشي حاتم
 و   آرده  آوتاهي1316\1937   سال  عهدنامه  به  موارد مربوط  در همه  عراق تازه.  نبود  عراق  حقانيت دليل
   حقوق  در احقاق  ايران  آمدن آوتاه.  بود  نداده  ايران  را به العرب  در شط  آشتيراني  دينار از عايدات  يك حتي
 تا سالها بعد بود 1316 1937   در سالهاي  ايران  انگلوفيل  حاآمه  هيات  ناسالم  ساخت  دليل  خود، به حقه
   محق العرب  از شط  غيرقانوني  را در استفاده  عراق  مسامحه بردند و اين  مي ها حساب  از انگليسي آه

  . ساخت نمي
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