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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 
  

ي عدم تجاوز امضا آرد آه بدين ترتيب اين آشور اولين  چين با آشورهاي جنوب شرق آسيا، معاهده
  . نوب شرقي آسيا استي ج ي اين معاهده در خارج از منطقه امضاآننده

  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16چهار شنبه 
ي  به نقل از خبرگزاري فرانسه، پس از آنفرانس اتحاديه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آشور عضو اين اتحاديه با چين 10ي  ، وزراي امور خارجه)آن آسه(آشورهاي جنوب شرق آسيا 
  .امضا آردندي دوستي و همكاري  معاهده

اين امر حاآي از وجود عنصر اعتماد ميان « : باره گفت ي سنگاپور، در اين چوك تونگ، وزير امور خارجه
  ».باشد اين اقدام بسيار مهمي از جانب دو طرف مي. آن است چين و آسه
ت تواند تالشي در جهت حل مشكال اين امر مي« : گو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت و وي در گفت

  ».گو باشد و حداقل از طريق مذاآره و گفت
  .ي شراآت استراتژيك براي صلح و رفاه را امضا آردند آن و چين، هم چنين بيانيه آسه

ي عدم تجاوز امضا آرد،  زماني آه هند معاهده« : ي اندونزي گفت حسن ويرايودا، وزير امور خارجه
  ». در يك گروه قرار گرفتيمتقريبا ما سه ميليارد جمعيت تحت قوانين رهبري صحيح

 انتهاي پيام. ي جنوبي نيز از اين رويه پيروي آنند وي ابراز اميدواري آرد آه ژاپن و آره
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

ي علني، راي اعتماد به وزير پيشنهادي رييس جمهور براي  مجلس شوراي اسالمي امروز در جلسه
 بررسي آرد، آه به نتيجه رسيد و دآتر توفيقي توانست براي تصدي  را وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  . اين پست، راي اآثريت مجلس را آسب آند
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، در اين جلسه آه با سخنراني رييس )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران
 در  اني رييس جمهور در دفاع از دآتر جعفر توقيقي، دو نمايندهجمهور آغاز شده بود، بعد از سخنر

  . پرداختند مخالفت و دو نماينده در دفاع از وزير پيشنهادي به اظهار نظر 
  . گيري شد هاي خود پرداخت و در نهايت راي ي برنامه پس از آن، آانديداي وزارت علوم به ارائه

فر از نمايندگان در جلسه حاضر بودند آه در نهايت تعداد آراي  ن203گيري  به گزارش ايسنا، در هنگام راي
  .به دست آمده، به اين ترتيب اعالم شد

 راي زرد حاصل شد آه به 8 راي آبود و 27 راي سفيد، 163ي نمايندگان،   راي ماخوذه198از ميزان 
 انتهاي پيام.  شدموجب اين نتيجه، دآتر جعفر توفيقي به سمت وزير علوم، تحقيقات و فناوري منصوب

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

اي، تهديد اسرائيل، محاکمه متهم پرونده قتل  سخنان رئيس جمهوري اسالمي درباره برنامه هسته
  زهرا کاظمي و انتخابات مجلس

  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16چهار شنبه ): راديوفردا(امير آرمين 
ي، رئيس جمهوري ايران، پس از جلسه هيات دولت در روز چهارشنبه گفت که ما هرگونه محمد خاتم

همکاري را براي اطمينان بخشي به دنيا، مبني بر اينکه به دنبال سالح هاي هسته اي نيستيم انجام 
از مي دهيم، البته در کنار اين مساله، حفظ امنيت و مصالح ملي براي ما مهم است و ملت نيز همين را 

آقاي خاتمي درباره مسائل عمده داخلي و خارجي، پس از جلسه کابينه به سواالت . ما مي خواهد
  . خبرنگاران پاسخ داد

قطعنامه شوراي حکام : آقاي خاتمي در مورد مساله هسته اي ايران گفت): راديوفردا(مريم احمدي 
است، اما براي اطمينان خاطر جامعه آژانس بين المللي انرژي اتمي، غير منصفانه، غير حقوقي و تجاوز 

بين المللي در اين باره که ايران به دنبال سالح هسته اي نيست، با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
آقاي خاتمي گفت که ما هر اقدامي که به امنيت و منافع ملي ما لطمه نزد، به . همکاري مي کنيم

  .ن منع گسترش سالح هاي هسته ايعمل خواهيم آورد، حتي امضاي پروتکل الحاقي پيما
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به نوشته خبرگزاري رويتر، آقاي خاتمي در واکنش به اظهارات آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، که 
روز سه شنبه گفته بود که اسرائيل دشمنانش را در هر کجا که باشند هدف قرار خواهد گرفت، گفت 

کند، اما در هر حال ايران آماده است تا از بعيد است که اسرائيل بخواهد به جمهوري اسالمي حمله 
  . خود دفاع کند

 کانادايي، آقاي خاتمي –در رابطه با اولين جلسه محاکمه متهم پرونده قتل زهرا کاظمي، عکاس ايراني 
بي طرفي قوه قضايي را زير سوال برد و گفت که دوستان در وزارت اطالعات از روند پيگيري پرونده 

خاتمي گفت ما چيزي جز انصاف و برخورد منصفانه از دادگاه نمي خواهيم و آقاي . راضي نيستند
معتقديم که بايد دادگاهي کامال بي طرف برگزار شود و تحت تاثير کساني که خود متهم در اين قضيه 

  .هستند قرار نگيرد
هفتم، از در مورد مساله انتخابات، آقاي خاتمي گفت که براي برگزاري انتخابات آزاد و شفاف مجلس 

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، آقاي خاتمي گفته . هيچ اقدامي کوتاهي نخواهد کرد
مهم اين است که به مردم اعتماد بدهيم که انتخابات آزاد است، و راي آنان مورد توجه قرار مي : است
  .خواهند داشتاگر چنين نباشد، متاسفانه مردم رغبت زيادي براي شرکت در انتخابات ن. گيرد

 
  خاتمی خواستار بازجويی از دادستان تهران شد

  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16چهار شنبه  -بي بي سي  
با آغاز دادگاه رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی مقيم کانادا که هنگام بازداشت در 

  .ری اسالمی شدت گرفته استتهران درگذشت، مجادله بين وزارت اطالعات و قوه قضاييه جمهو
در حاليکه وزارت اطالعات، که تحت نظر وزير عضو کابينه اصالح طلب اداره می شود، قوه قضاييه وابسته 
به محافظه کاران را به ناديده گرفتن شواهد مهم در تشکيل پرونده قتل خانم کاظمی متهم کرده، محمد 

ری محاکمه متهم به اين قتل را مورد انتقاد قرار خاتمی، رييس جمهوری، نحوه تشکيل پرونده و برگزا
  .داده است

خانم " قتل شبه عمد"قوه قضاييه فردی به نام رضا احمدی، از بازجويان وزارت اطالعات، را به اتهام 
کاظمی محاکمه می کند ولی آقای خاتمی در پاسخ به اين سوال که آيا وزارت اطالعات اين اتهام را 

  ."حتما قبول ندارند"قبول دارد گفته است 
محمد خاتمی، رييس جمهور ايران در بين خبرنگاران، به صراحت نارضايتی خود را از نحوه رسيدگی به 

  .پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی االصل اعالم کرد
وی با اشاره به نارضايتی وزارت اطالعات از چگونگی رسيدگی به پرونده خانم کاظمی گفت چرا 

انی که در معرض اين مساله بوده اند ازجمله کسانی که در آغاز کار، مديرکل مطبوعات خارجی کس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را مکلف کردند که مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزى اعالم کند، تحت 

  بازجويی قرار نمی گيرند؟
 مديرکل مطبوعات خارجی اشاره آقای خاتمی به سعيد مرتضوی، دادستان تهران است که گفته شد

وزارت ارشاد را مجبور کرد تا اعالم کند مرگ زهرا کاظمی نه بر اثر وارد شدن ضربه و خونريزی مغزی، 
  .بلکه در اثر سکته مغزی بوده است

بنده معتقدم که روال، روال درستی نبوده : " آقای خاتمی گفت- ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 
  ."به روال درستی برسيماست، اميد است 

اين پرونده زمينه ای بشود که خبرنگاران و ساير افراد "رييس جمهوری همچنين ابراز اميدواری کرد که 
  ."بتوانند با امنيت بيشتر به کار خود ادامه بدهند

  بيانيه وزارت اطالعات
ه گزارش خبرنگار بی  اکتبر، در تهران آغاز شد و ب7محاکمه متهم به قتل خانم کاظمی روز سه شنبه، 

بی سی در تهران، در کيفرخواست طرح شده عليه رضا احمدی آمده است که وی با وارد کردن يک 
  .ضربه کشنده به سر زهرا کاظمی باعث قتل وی شده است

خانم کاظمی در تيرماه سال جاری هنگام گرفتن عکس در برابر زندان اوين در تهران بازداشت شد و چند 
  .مرگ وی در بازداشت انتشار يافتروز بعد، خبر 

تاکنون تصوير "در پی برگزاری جلسه دادگاه، روابط عمومی وزارت اطالعات با صدور بيانيه ای گله کرد که 
پرونده و کيفرخواست تنظيمی تحويل نماينده حقوقی وزارت اطالعات و وکيل مدافع متهم نگرديده و اين 

  ."خواست قبال تحويل يک مقام کانادايی شده استدر حالی است که براساس خبر واصله، کيفر
وزارت اطالعات در بيانيه خود به ناديده گرفته شدن يکی از مستندات مهم در تدوين پرونده اتهامی 

  .اشاره کرده است
 تيرماه سال جاری، 3به گفته وزارت اطالعات، اين سند عبارتست از دست نوشته خانم کاظمی که روز 

 دستگيری، نوشته و در آن به ضرب و شتم در زندان اوين توسط افرادی که اسامی يعنی يک روز پس از
  .آنها در اين دستنوشته آمده اشاره کرده است

وزارت اطالعات از اينکه اين سند در روند رسيدگی به پرونده مورد توجه قرار نگرفته ابراز تاسف کرده 
  .است

خواست عليه يکی از کارکنان خود به اتهام قتل شبه روابط عمومی وزارت اطالعات، ضمن رد مفاد کيفر
وزارت اطالعات به زودی در خصوص روند رسيدگی به اين پرونده "عمد خانم کاظمی، اضافه می کند که 
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و نيز ايرادهای موجود در کيفرخواست، طی مصاحبه ای رسمی توسط يکی از مسوولين اين وزارتخانه 
  ."مومی ارايه می نمايدمطالبی را برای روشن ساختن اذهان ع

از آنجا که زهرا کاظمی در طول بازداشت هم در اختيار دادستانی تهران و هم وزارت اطالعات قرار 
داشته، احتماال کسانی که در دستنوشته مورد اشاره وزارت اطالعات از آنان به عنوان عوامل ضرب و 

  .شتم ياد شده از ماموران دادستانی بوده اند
  ارجیسوء استفاده خ

همزمان، يکی از مقامات قوه قضاييه ايران، ضمن دفاع از روال پيگيری پرونده قتل زهرا کاظمی در قوه 
  .قضاييه، در مورد سوء استفاده کشورهای خارجی از اين پرونده هشدار داده است

وه قضاييه،  محمد جواد الريجانی، معاون امور بين الملل ق- ايسنا -به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 
ضمن اينکه کشف علت قتل زهرا کاظمی را برای نظام قضايی ايران مهم ارزيابی کرده، اما اين حادثه را 

  .از جمله جناياتی خوانده که ممکن است در تمام زندان های دنيا اتفاق بيفتد
 مساله از غير از ابعاد جهانی پرونده، اصل پرونده و رسيدگی به صورت"آقای الريجانی گفته است که 

  ."طريق قوه قضاييه خودمان مهم است
هيچ گروه سياسی نمی تواند يک انگيزه سياسی برای اين قتل "اين مقام قوه قضاييه گفته است که 

  ."پيدا کند چون زهرا کاظمی جزء اپوزيسيون مهم و يا شخصيت سياسی نبوده است
عات، آقای الريجانی، ضمن تاکيد بر اينکه در مورد رد محتوای پرونده قتل خانم کاظمی توسط وزارت اطال

همانطور که رييس جمهوری توصيه کرده است اين دادگاه علنی و شفاف برگزار می شود، تصريح کرده 
گزارش دادستانی در مورد اين پرونده تهيه شده و طبيعی است که متهم بايد از خود دفاع "است که 

  ."کند
به ضرب گلوله پليس کانادا اشاره کرده و گفته است که اين وی به مساله کشته شدن يک تبعه ايرانی 

از لحاظ بين المللی وضع و کارنامه "مامور پليس حتی از کار خود معلق نشده و نتيجه گرفته است که 
  ."ما به مراتب از کانادا بهتر است

ز شاهد دهها دولت های اروپايی و سياستمداران کانادا که امرو"آقای الريجانی اضافه کرده است که 
جنايت توسط آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستی در عراق و اقصی نقاط دنيا و به ويژه فلسطين 

  ."اشغالی هستند، صدای اعتراضی از آنها شنيده نمی شود
دولت های خارجی نبايد از "وی در مورد انعکاس بين المللی قتل خانم کاظمی هشدار داده است که 

  ان درست کننداين مساله پيراهن عثم
 

  آمريكا در عراق و فلسطين محتاج ماست، ما به او احتياجي نداريم
آنند،  ساالري را مطرح مي اي به نام اصالح، مردم اينكه عده: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت

  .دهند ظلم بزرگي انجام مي
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االسالم والمسلمين هاشمي رفسنجاني  حجت) ايسنا(يان ايران به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجو
آه خدمتي آه  ي سراسر آشور با بيان اين مطلب و تاآيد بر اين ي جمعه در هجدهمين گردهمايي ائمه

ي وجودي  محور اساسي فلسفه: روحانيت بايد بكند با خدمت ساير مسووالن مقداري تفاوت دارد، گفت
چنين انجام وظايف مسووالن و حفظ  م و مواظبت بر روابط اجتماعي، همروحانيت، پاسداري از اسال

  .هاي ديني و اجتماعي آنان است حضور مردم در صحنه و آمك به آگاهي
ها  اگر خوب بتوانيم با مردم در تماس باشيم و ضرورت: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد

  .ن بر مردم بسيار باال خواهد رفتي ما و تاثيرگذاريما را مطرح آنيم، طبعا رابطه
هايش را تقويت  ي ما با گذشت يك ربع قرن، ريشه جامعه: ي موقت تهران، خاطرنشان آرد امام جمعه
اش را نشان داده است، چنانچه با پشت سر گذاشتن مشكالت ثابت آرده، بيدي نيست  آرده و چهره

  .آه از بادهاي مسموم ضدالهي بلرزد
آند آه غافل  نه دشمن از شرارت دست برداشته و نه طبيعت آار ايجاب مي: هاشمي رفسنجاني گفت

  .باشيم
هاي بسيار جدي، خالء استحكام وحدت و اتحاد جامعه،  آه يكي از آسيب وي در ادامه با بيان اين

مبارزات دوران پيش از انقالب، جز مردم، چيزي : چنين فاصله انداختن بين مردم و نظام است، گفت هم
  . ختيار نداشت و چيزي آه رژيم سابق را ساقط آرد، همين حضور انبوه مردم بوددر ا

چنين با تاآيد بر نقش بسيار مهم مردم در بعد از انقالب تصريح  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم
ساالري را به عنوان يك دستاورد تلقي آنند آه ظلم  خواهند به عنوان اصالح، مردم آساني مي: آرد

بينم، هيچ وقت نبايد فكر آرد آه بدون  تر از ايران نمي ساالر من نظامي مردم. دهند انجام ميبزرگي 
  .توان نظام اسالمي را اداره آرد ي مردم مي پشتوانه

هاي اخير را به عنوان يك سم مهلك براي  من تشنج: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت
آند طرف مقابل خود را از پاي  ها هرآس سعي مي در اين تشنجدانم؛  استراتژي اتكا به آراي مردم مي

نمايي همديگر را  آنند و طرفدار نظام هستند، با سياه درآورد، آن هم آساني آه از يك منبع برداشت مي
  .آنند منكوب و مردم را مايوس مي
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ت آه مشكل زدن به اسالم و انقالب اين اس هاي نظام و ضربه آردن پايه بدترين نوع سست: ي گفت
ي جمعه اين است آه باعث اتفاق و اتحاد مردم  مردمي درست آنيم، لذا يكي از آارهاي مهم ائمه

  .اندازند، بايد افشا شوند شوند البته آنهايي آه به نحوي اختالف مي
اند آه طرفشان اسالم است و از  دشمنان نظام به اين نتيجه رسيده: هاشمي رفسنجاني تصريح آرد

اند؛ اسالمي آه طرفدار انزواي  اند، در مبارزه با اسالم آوتاهي نكرده  اين را تشخيص دادهاي آه لحظه
  .قانون خداوند در جامعه نيست

دان رفته است؛  هاي سال به زباله زنند آه سال هايي مي آساني در جامعه صريحا حرف: وي افزود
معلوم است آه آنها جهت .  استهاي بعد از مشروطه هايي آه تز استعماري و مربوط به موزه حرف

به خاطر اينكه قصد ندارند جريان ديني، امور را در دست . باندي و سياسي دارند نه جهت اسالمي
  .شود تر مي ها روز به روز هم پررنگ اين حرف. داشته باشد
م آه تفكر ما بايد با بيانمان در خدمت مردم و اسالم باشيم و بايد اين بحث را جدي بگيري: وي تاآيد آرد

امروز اين جريان شدت بيشتري . گيري است منزوي آردن اسالم و راندن آن به حاشيه در حال شكل
ي جدي اين حرآت را به زمين بزنيم و از آن عبور آنيم،  اگر در يك رويارويي و مبارزه. دارد و در اوج است

  .ايم يكي از آارهاي مهم تاريخ انقالب را انجام داده
خواهي به معناي حكومتي به   مبارزه با اسالم ناب االن صريح شده است اما موج اسالم:وي تاآيد آرد

در عراق، آفريقا، مصر، فلسطين، افغانستان، عربستان و ساير . هاي مردم در حال تبديل است خواسته
  .آنند آشورها نيروهاي طرفدار دخالت اسالم در حكومت، بسيار بسيار جدي فعاليت مي

رغم فشارها، انقالب اسالمي راه خود را باز آرده و بسيار  علي: ني در عين حال افزودهاشمي رفسنجا
  .جدي جريان دارد

اهللا آه  در لبنان، حزب: وي با باين اينكه جهان اسالم، اسراييل را مستاصل آرده است، ادامه داد
از افغانستان اسرائيل را شكسته است، در افغانستان هم مشكل اساسي آمريكا اين است آه اگر 

برود، بايد اين آشور را به مسلمانان تحويل دهد، در آشورهاي ديگر هم اسالم منافع استعمارگران را 
  .آند به شدت تهديد مي

آه انقالب اسالمي عمال الگو شده و راه خود را باز آرده است، گفت آه  هاشمي رفسنجاني با بيان اين
 11اي هم آه آغاز آرده، خيلي روشن است؛  ا بگيرد، نقطهخواهد جلو اين الگوي اسالمي ر آمريكا مي

  .هاي آن داد اي به دست نئوفاشيست سپتامبر آمريكا را به لرزه درآورد و بهانه
انقالب : ي آشكار و واضح رسيده است، ادامه داد ي آمريكا با اسالم به مرحله وي با بيان اينكه مقابله

 تاآنون در دو سال اخير آه عليه ما فعاليت آرده است، ضرر اسالمي ايران هدف اصلي آمريكا است اما
  .آرده و ايران سود برده است

ي زيادي  آمريكا براي از بين بردن طالبان و القاعده هزينه: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود
ران ي حوادث افغانستان اي خواستيم، چنانچه اولين برنده آرده و اين همان چيزي بود آه ما هم مي

آرد،  در عراق، حزب بعث عراق عليه ما شرارت آرد ولي آمريكا با برخورد حمايتي آه از صدام مي. است
. او را از سر راه برداشت؛ ما ضرر نكرديم اما موقعي ضرر خواهيم آرد آه آمريكا جايگزين صدام شود

  .يل شدندمنافقان هم آه تا امروز عليه ما اقدام آردند متالشي و به گروهي ذليل تبد
  .خورد روند به سنگ مي ها در اين راهي آه مي سر آمريكايي: وي تصريح آرد

ها قطعا شكست خورده  حرآت سياسي آمريكا براي نفوذ در ملت: ي موقت تهران تاآيد آرد جمعه امام
  .االن آمريكا دچار بدترين نوع انزوا شده؛ اسالم بوش را شكست داده است. است

تواند مشكالت و مسائلش را  آمريكا فكر آرد اگر عراق را اشغال آند، مي: ه دادهاشمي رفسنجاني ادام
  .حل آند و بعد از آن به ايران برسد

اند به طوري آه  ها در عراق به ذلت افتاده آمريكايي: وي با اشاره به ديدارش با عبدالعزيز حكيم، گفت
  .گذرانند بدترين پاييز سياست خود را مي

اهللا حكيم و حضور انبوه مردم در مراسم تشيع پيكر او اشاره آرد و  ه ترور آيتهاشمي رفسنجاني ب
آمريكا از يك طرف . اولين مشكل آمريكا در اداره عراق، نحوه تنظيم قانون اساسي است: افزود
اي برسد آه از عراق برود و از طرف ديگر در نوشتن قانون اساسي دچار مشكل  خواهد به نقطه مي

  .ي مردم عراق اين است آه حكومتشان اسالمي باشد  خواستهشده است زيرا
ي الئيسم را  هايي خائن، زمزمه در داخل آشور انسان: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد

آنند آه انگار انقالب به نفس نفس افتاده  آنند و طوري بحث مي دهند، دارند دل ما را خالي مي سرمي
  .تفاده از دستاوردهاي عظيم انقالب حرآت آنيماست، اما بايد مقتدر با اس

ها را در نقاط حساس مطرح  اي قصد دارند انقالب را ناموفق جلوه دهند و اين حرف عده: وي گفت
توانند زير پرچم آمريكا به  آردند قدرت آمريكا در منطقه قدرت فائقه است و مي آنها خيال مي. آنند مي

  .طور نامرئي به اهداف خود برسند
ائمه جمعه بايد با تحليل صحيح از مواضع اصولي انقالب پاسداري آنند : اشمي رفسنجاني تاآيد آرده

ها نيز از جمله وظايف  نظارت بر امور و شيوه عملكرد حكومت. رساني ماست و اين بزرگترين خدمت
الب به واگذار آردن انق. ي مجلس شوراي اسالمي است مهمترين صحنه خدمت، انتخابات آينده. ماست
ي اين زمان،  رساني است؛ هيچ وقت به اندازه ريشه، بدترين نوع خدمت عمق و بي هاي بي انسان
  .ي شرايط براي پيشرفت اسالم آماده نبوده است همه

  انتهاي پيام. آمريكا در عراق و فلسطين محتاج ماست، ما به او احتياجي نداريم: وي در پايان گفت
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   رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر توسط 
  

  .امروز توسط بازپرس دادسراي عمومي تهران بازداشت شد» بهارانه«ي  مديرمسوول ماهنامه
  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16چهار شنبه 

  »بهارانه«اطالع آسب آرد آه التجاء، مديرمسوول ) ايسنا(خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي ششم بازپرسي دادسراي تهران تفهيم اتهام و  وم پس از حضور در شعبهالعم به دنبال شكايات مدعي

  .بعد بازداشت شد
ي بهارانه پس از تحقيق توسط بازپرس حسينيان به اتهام تبليغ عليه نظام و چند  مديرمسوول نشريه

امين اين  ميليون توماني گرديده آه به خاطر نداشتن امكان ت7ي  اتهام ديگر، مكلف به تامين قرار وثيقه
 انتهاي پيام. وثيقه در روز چهارشنبه بازداشت شد

  
 نماينده زن مجلس ايتاليا مبني بر فشار بر جمهوري اسالمي براي لغو حکم اعدام افسانه 40نامه 

  نوروزي، از ديد تهيه کننده نامه
  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16چهار شنبه ): راديو فردا(احمد رافت 

م اعدام افسانه نوروزي آه به جرم آشتن مقامي انتظامي آه قصد تجاوز به او را خبر تاييد و ابالغ حك
در اين . داشته است، از شش سال پيش در زندان به سر مي برد، در مجلس ايتاليا نيز مطرح شد

حمايت، از نامه سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ايران، چهل تن از نمايندگان زن پارلمان 
در نامه اي خطاب به رئيس مجلس اين آشور، پير فرنيناندو کازيني، از او خواستند دولت رم را ايتاليا، 

وادار سازد از مسئولين دولت جمهوري اسالمي ايران لغو حكم اعدام اين زن چهل و دو ساله و مادر 
  . سه فرزند را خواستار شوند

من در عرض ده دقيقه پس از خواندن : دا مي گويدماريا بوراني، تهيه آننده اين نامه در گفتگو با راديو فر
خبر اعدام قريب الوقوع افسانه نوروزي، سه شنبه شب اين نامه را نوشتم و توانستم امضاي آليه 

: خانم بوراني مي افزايد. نمايندگان زني را آه در آن زمان در مجلس حضور داشتند، جمع آوري آنم
ليا نسبت به مسائل انساني بسيار حساس هستند و از آنجايي آه پارلمان و بويژه زنان نماينده در ايتا

در آشور ما حكم اعدام حذف شده است و ايتاليا سعي دارد در سراسر جهان دولتهاي آشورهايي را 
آه هنوز حكم اعدام در قوانينشان وجود دارد، قانع به حذف آن آند، در رابطه با اين گونه مسائل از 

  . ب، هم صدا و همگون عمل مي آنندراست تا چپ، آليه احزا
  

خانم بوراني آه در فراآسيون اآثريت قطب آزادي عضويت دارد، در ادامه مي گويد هرآدام از 
امضاآنندگان اين نامه، به عنوان زن، خود را هدف حكمي آه براي افسانه نوروزي صادر شده است، مي 

زني آه .  تصميم غير انساني سكوت اختيار آنيمبينند و بنابراين ما نمي توانستيم در مقابل اين چنين
در دفاع، حرمت ، ناموس و حقوق خود دست به قتل آسي آه قصد تجاوز به او را دارد مي زند، نمي 

شخصا فكر مي . تواند در هيچ دادگاهي آه به برابري حقوق انسانها معتقد باشد، محكوم به مرگ شود
  . اآيد بر برتري مرد بر زن استآنم آه با اين حكم قضات ايران قصدشان ت

  
نماينده مجلس ايتاليا مي افزايد اين حكم نه تنها حقوق اين زن، بلكه حقوق فرزندانش و بويژه دختر 

خانم بوراني . پانزده ساله اش آه در نامه اي خواستار آزادي مادرش را شده است را نيز پايمال مي آند
ن نيز برخي از نمايندگان زن خواستار لغو حكم افسانه نوروزي در ادامه مي گويد اين آه در پارلمان ايرا

شده اند، باعث سربلندي اين آشور است و نشان از اين واقعيت دارد آه بر خالف قضاتي آه اينگونه 
  . احكام را صادر مي آنند، در ايران هستند آساني آه هنوز به ارزشهاي انساني باور درند

  
يد ما از رئيس پارلمان، پير فرنيناندو کازيني، آه هميشه حساسيت زيادي در خاتمه ماريا بوراني مي گو

در اين موارد از خود نشان داده است خواستيم در تماس با دولت رم رسما بخواهد آه از طريق مراجع 
ما : اين نماينده مجلس مي گويد. ديپلماتيك از جمهوري اسالمي ايران درخواست لغو اين حكم را بكند

م دولت تهران با تجديد نظر در اين حكم، گامي در جهت آاهش تنش بين اين آشور و جهان اميدواري
 .غرب بردارد

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  از نخستين خريد تا ضرب االجل
 www. Globalsecurity. org: منبع

  
امل طرحـي بـراي    شـ  آن برنامـه .  برنامه اتمي ايران در دوره حكومت شاه آغاز شـد :آلهر شادى ترجمه

. پروژه دو نيروگاه در بوشهر، در ساحل خليج فارس در همان زمان آغـاز شـد           .  رآآتور اتمي بود   20ساخت  
هاي اتمي ايران معلق شد و با بمباران آنها در خالل جنگ ايران و             ، تمام برنامه  1979پس از انقالب سال     
 تحقيقـاتي همچنـين بـه سـمت توليـد مـواد             هـاي  در زمان رژيم پهلـوي، برنامـه      . ماند عراق، ناتمام باقي  

www.iran-archive.com 



بـه  . ها طي انقالب اسالمي و جنگ تحميلـي متوقـف مانـد       اما اين تالش  . پذير هدايت شده بود    شكافت
 رآآتور مولد   15هاي فعلي شامل     برنامه. تر، دوباره از سر گرفته شد      اي متعادل  هر حال، آارها با برنامه    

اي پيوسـت و از       به پيمـان منـع تكثيـر تـسليحات هـسته           1970 ايران در .برق و دو رآآتور تحقيقاتي است     
اش را مورد بازرسي قـرار       المللي انرژي اتمي اجازه داد تمام تأسيسات اتمي         به آژانس بين   1992فوريه  

هاي آژانس گزارشي مبني بر عـدول ايـران از پيمـان              در هيچ يك از بازرسي     2003دهد و تا پيش از سال       
اطالعات حاآي از آن اسـت آـه پـس از پـذيرفتن قطعنامـه               «.شود مي ديده نمي  هاي ات  منع تكثير سالح  

در حـال   .هاي بالستيك تشديد آـرد     اي شدن و توليد موشك     هاي خود را براي هسته     ، ايران فعاليت  598
هاي اتمـي اسـت و مقامـات رسـمي ايـران عمومـا ايـن بـاور را آـه آنهـا درصـدد                          حاضر، ايران فاقد سالح   
 .آنند اي هستند تكذيب مي  هستهتوسعه توان نظامي

ها مبين اين نظر بوده اسـت آـه ايـران فاقـد              هاي غير رسمي در مورد زيربناي اتمي ايران، سال         ارزيابي
 اسرائيل و آمريكا معتقد شدند آـه ايـران          1992در سال   .هاي اتمي است   فناوري آافي براي توليد سالح    

، ACDA رئـيس    1995در  .  يابـد   اي دسـت    هـسته   سال، به امكانات نظـامي     10تواند ظرف هشت تا      مي
هـر چنـد در سـال       . اي دست خواهـد يافـت       به سالح هسته   2003جان هالم اظهار آرد آه ايران تا سال         

، 1990در اواسط دهـه  . بيني آرد  پيش2005 - 2007هاي   او زمان دستيابي ايران به بمب را سال     1997
اي است آه باعث خواهـد شـد ظـرف           اي هسته  جراي برنامه نظر دولت آمريكا اين بود آه ايران در حال ا         

 Central، تخمين 1998در سال . ، به امكانات تسليحاتي دست يابد2000مدت پنج سال، يعني تا سال 
Command                         آمريكا اين بود آه تالش ايرانيان منجر به اين خواهد شد آـه آنهـا در اوايـل دهـه بعـد، يعنـي 

، بــا تغييــري اساســي در اظهــارات 2000در ژانويــه .اشــته باشــنداي د  ســالح هــسته2005حــدود ســال 
اين بـرآورد، بـر ايـن       .  نتيجه گرفت آه ايران در همان زمان قادر به ساخت سالح اتمي است             CIAپيشين،  

بلكه بـر ايـن اسـاس اسـتوار         . هايش به نقطه عطفي رسيده است      اساس نبود آه ايران در جريان تالش      
هاي ايران را براي دسـتيابي بـه مـواد و فنـاوري              د با دقت آافي، تشديد تالش     بود آه آمريكا نتوانسته بو    

  . اي تعقيب آند هسته
ايـاالت متحـده بـه ايـن     «:  اظهـار داشـت  2002 دسامبر 13ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در        

» .اي است  هاي هسته  نتيجه رسيده است آه ايران فعاالنه درصدد دستيابي به امكانات توسعه سالح           
سـازي اورانيـوم در نطنـز را مـورد      بوچر ساخت تأسيسات آب سنگين در اراك و تأسيسات محتمـل غنـي           

براي آشوري مثل ايران آه صاحب منابع غنـي نفـت و گـاز اسـت، سـاخت      «: وي گفت. بررسي قرار داد 
مقـدار  مـايلم خاطرنـشان آـنم       . اي، توجيه اقتصادي نـدارد     قيمت سيكل سوخت هسته    تأسيسات گران 

اي است آه رآآتورهـاي مـوردنظر او قـرار اسـت             سوزاند، بيش از مقدار انرژي     گازي آه ايران ساالنه مي    
به دنبال آن، غالمرضا آقازاده خـويي، رئـيس   .). RFE / RL Iran Report, 16 Dec 2002. ك.ر(» .توليد آند

 در مورد تالش ايران براي دسـتيابي        ، اتهام اخير آمريكا را    2002 دسامبر   17سازمان انرژي اتمي ايران، در      
  . رد آرد هاي آشتار جمعي به سالح

 دسامبر ادعاي آمريكا را مبني بـر ايـن   18بنا به گزارش ايرنا، محمد خاتمي رئيس جمهور ايران نيز در روز            
فـر،   سـرتيپ ناصـر محمـدي     . اي اسـت رد آـرد      آه ايران در حال توسعه امكانـات سـاخت سـالح هـسته            

 38، خطاب به تيپ مـستقل زرهـي        2002 دسامبر   19زميني ارتش، در مراسمي در تاريخ        فرمانده نيروي 
اهللا تربت جام، اظهار داشت آه ايران درصدد استفاده نظامي از نيروگاه اتمـي               ام در پادگان محمد رسول    

  گـزارش داد، دومينيـك دوويلـپن، وزيـر امـور خارجـه        2003 آوريـل    24خبرگزاري فرانـسه در      .بوشهر نيست 
اي در مباحــث  فرانــسه، در جريــان ســفرش بــه تهــران، اظهــار داشــت آــه وي پيــشرفت قابــل مالحظــه  

ــه     هــسته ــران را ب ــرده اســت و ته ــشاهده آ ــران م ــي «اي در اي ــت در ايمن ــه دق ــه» ادام هــاي  در برنام
دوويلپن از اين آه رئيس جمهور ايران، آقاي خـاتمي، اطمينـان داده اسـت آـه                 . اش فرا خواند   اي هسته
اي نيــست و تنهــا جويــاي دســتيابي بــه انــرژي   هــاي هــسته  آــشور درصــدد دســتيابي بــه ســالحايــن

اما وي در آنفرانس مشترك خبري آه بـا همتـاي   . آميز است، استقبال آرد   اي براي مقاصد صلح    هسته
  آرده بود اظهار داشت آه ايران بايد با امضاي پروتكل الحاقي، يك مرحله ديگـر                ايراني خود در آن شرآت    

  . در اطمينان بخشيدن به همه، پيش رود
اي در ايران، در     هاي هسته  المللي انرژي اتمي، گزارش خود را در مورد امنيت فعاليت          رئيس آژانس بين  

 در ويـن تـشكيل      2003 ژوئـن    16، پيش از آغاز اجالس شوراي حكام آـه قـرار بـود روز               2003 ژوئن   6تاريخ  
برنامه، گزارش در جريان اجالس مورد بررسي قرار گرفت و در طبق .  عضو اين شورا آرد35شود، تسليم 

ايـران تعهـدات خـود را در مـورد رعايـت        «ايـن گـزارش مبـين آن بـود آـه            .  منتشر شد  2003 ژوئن   19تاريخ  
عدم گـزارش بـه آژانـس در خـصوص مـواد            : موارد نقض عبارتند از   . نامه امنيتي، نقض آرده است     موافقت
 و نگهداري آن مواد و نيـز عـدم معرفـي تأسيـساتي آـه آن مـواد در آنجـا             هاي بعدي  اي، پردازش  هسته

  ».اند ذخيره و پردازش شده
سـازي مـواد ادامـه خواهـد داد و از            هاي خود در مورد توانايي ايران در غنـي         در نتيجه، آژانس به بررسي    

ريفوژ و ليـزر،    سـازي از طريـق سـانت       هايش را در مـورد غنـي       بندي آامل تالش   خواهد آه زمان   ايران مي 
هاي تحقيق و توسعه را آه پيش از ساخت تأسيسات نطنز انجـام داده               همچنين تمام فعاليت  . ارائه آند 

المللــي انــرژي اتمــي همچنــان نــسبت بــه عــدم اعــالم  افــزون بــر آن، آژانــس بــين. اســت، تــشريح آنــد
ليد آب سـنگين و  همچنين برنامه آب سنگين ايران، شامل تو. اي، مدعي است سازي مواد هسته  غني

، 2003 ژوئـن    5شـنبه    در روز پـنج   .طراحي و ساخت رآآتـور آب سـنگين نيـز آماآـان مـورد سـئوال اسـت                 
ايـران تـا پايـان    «: سيلوان شالوم، وزير امور خارجه اسرائيل، در مصاحبه با روزنامه روسي ايزوستيا گفـت            
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ايـن موضـوع، اسـرائيل را       . هاي آشتار جمعـي دسـت خواهـد يافـت           به سالح  2006 يا اوايل    2005سال  
شـالوم در ايـن خـصوص توضـيح         » .آـنم بايـد روسـيه را نيـز نگـران آنـد             آند و فكـر مـي      بسيار نگران مي  

شرايط اقتصادي در ايران، اين آشور را در تقويت بنيه نظـامي بـه طـور آلـي محـدود آـرده                      .بيشتري نداد 
تحـريم  . نيـز محـدود آـرده باشـد       اي   هاي تسليحات هـسته    است و ممكن است آن را در پيشبرد برنامه        

آمريكا براي تجارت با ايران و      . ها را محدود آرده است     اقتصادي آمريكا عليه ايران نيز امكان انتخاب ايراني       
ــا  . هــايي را وضــع آــرده اســت  گــذاري در ايــن آــشور، مجــازات  ســرمايه ــران آوشــش آــرده اســت ت اي
ه اطـالع اروپـا و آسـيا برسـاند و صـادرآنندگان      هاي وضع شده غير عادالنه از طرف آمريكـا را بـ           محدوديت

هاي آليدي به ايران را  هاي اعمال شده بر صدور فناوري اروپايي و آسيايي را متقاعد سازد تا محدوديت       
هـاي اقتـصادي يـا فـشارهاي سياسـي بيمنـاك        از طرف ديگر صادرآنندگان خـارجي از مجـازات    . لغو آنند 
  .هستند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  به توافق نرسيد' برمر' شورای حکومتی عراق با 
  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16چهار شنبه  -بي بي سي 

، مسئول تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق، در مورد "پل برمر"جلسه شورای حکومتی عراق با 
  .تصميم ترکيه به اعزام نيرو به اين کشور، بدون دستيابی به توافق پايان يافت

اين شورا، که اعضای آن از طرف آمريکا تعيين شده اند، پيش از برگزاری اين جلسه اعالم کرده بودند که 
اعزام نيروهای ترکيه به عراق مخالف هستند، چون عراقی ها از کشورهای همسايه نيروی نظامی با 

  .نمی خواهند
شنکول چابک، يکی از اعضای شورای حکومتی عراق، به بی بی سی گفت که اين شورا روز 

  . اکتبر، يکبار ديگر با تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق مالقات خواهد کرد9پنجشنبه، 
برخی شديدا با اعزام نيرو .  اکتبر، مطرح شد8و گفت نظرات بسيار متفاوتی در جلسه روز چهارشنبه، ا

  .از هر کشور همسايه عراق مخالفت کردند و برخی ديگر با چنين طرحی موافقت خود را ابراز داشتند
ظر ميان شورای مخالفت با اعزام نيروهای نظامی از ترکيه به عراق می تواند به جدی ترين اختالف ن

  .حکومتی عراق و مقامات آمريکايی در اين کشور تبديل شود
  .نمايندگان کرد عراقی در اين شورا بويژه با حضور سربازان ارتش ترکيه در عراق مخالفند

گزارشگر بی بی سی در بغداد، پايتخت عراق، می گويد نيروهای به رهبری آمريکا در اين کشور علی 
 حکومتی عراق می توانند نيروهای نظامی ترکيه را بسيج کنند، اما با اين کار رغم مخالفتهای شورای

  .اعتبار اين شورا تضعيف خواهد شد
همچنين اقدام به بسيج نيروهای نظامی ترکيه توسط نيروهای به رهبری آمريکا در عراق باعث خواهد 

 ها، و نه عراقی ها، سلطه شد که عموم مردم اين کشور يکبار ديگر نتيجه گيری کنند که آمريکايی
  کشور را به دست دارند

  
 92هاي آمريكا در عراق پس از اعالم پايان جنگ به   سرباز ديگر در عراق؛ شمار آشته3شدن  با آشته
  تن رسيد
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ي   عراقي در دو حادثهيي اعالم آرد آه دو سرباز آمريكايي و يك مترجم ارتش آمريكا با انتشار بيانيه

  . اند  آيلومتري غرب بغداد آشته شده33گذاري جداگانه در  بمب
ي ارتش  سي، در بيانيه.بي.ي خبري اي به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي غرب  آيلومتر33يي در   نيروي هوايي آمريكا در منطقه82دو تن از سربازان لشگر : آمريكا آمده است
  . در اين حادثه يك مترجم عراقي نيز آشته شد. بغداد آشته و دو تن ديگر زخمي شدند
 آيلومتري غرب بغداد يك سرباز نيروي زرهي آمريكا 110اي در  پيش از آن نيز در اثر حمله به منطقه
  . آشته و يك تن ديگر زخمي شده بود

 عليه عراق را اعالم آرده است تعداد از زماني آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا پايان جنگ
 انتهاي پيام.  تن رسيده است92هاي سربازان آمريكايي به  آشته

  
 

مقامات ترآيه با مردود شمردن مخالفت شوراي حكومت انتقالي عراق براي استقرار نيروهاي ترآيه در 
واست مردم عراق ي خ آننده اين آشور اعالم آردند آه اين مخالفت حاصل نظرات شخصي است و بيان

  .نيست
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حسين ديريوز، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي ترآيه گفت آه انتظار دارد مذاآرات آشورش با آمريكا براي جزييات اعزام  سخنگوي وزارت امور خارجه

  .ها به طول بينجامد ي آغاز شود و افزود آه اين مذاآرات ممكن است ماهنيرو به عراق به زود
با اعضاي شوراي حكومت ) چهارشنبه(پل برمر، حاآم آمريكايي عراق نيز قرار است تا پايان امروز 

  .ي استقرار نيروهاي ترآيه بحث آند انتقالي درباره
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هايي را آه در عراق  بايد حساسيت: عياض علوي، رييس شوراي حكومت انتقالي عراق نيز امروز گفت
 انتهاي پيام. آيد، در نظر گرفته شود از اعزام نيروهاي ترآيه به آشورمان به وجود مي

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
 مسلمان شيعه در بغداد در اعتراض به دستگيري روحاني عراقي از سوي نيروهاي تحت 2000حدود 

  . شرآت در يك راهپيمايي، آزادي وي را خواستار شدندامر آمريكا، با 
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مويد الخرجي آه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي بغداد به ها در ساختمان شوراي شهردار  نفره را براي انجام مذاآرات با آمريكايي12رهبري يك هيات 

  . عهده داشت، دو روز پيش دستگير شد
جمعيت فراواني از حاميان الخرجي در بيرون از مسجدي در مقابل سربازان آمريكايي تجمع آرده بودند 

  . نشيني سربازان آمريكايي، اين تجمع با آرامش به پايان رسيد آه در پي عقب
اين موضوع با يك گروه روحاني در اين مسجد وگوهايي را براي حل  پيش از آن مقامات آمريكايي گفت

برگزار آردند؛ اما اين مذاآرات با شكست مواجه شد و به دنبال شكست مذاآرات، ) چهارشنبه(امروز 
همزمان با اين . معترضان به طرف مرآز شهر راهپيمايي آرده و شعارهاي ضدآمريكايي سر دادند

  .  تظاهرآنندگان در حال پرواز بودندراهپيمايي، هليكوپترهاي آمريكايي در باالي سر
هاي جنايي و ضدنيروهاي آمريكايي،  مقامات آمريكايي اعالم آردند آه مويد الخرجي به اتهام فعاليت

 انتهاي پيام. ي اين مساله خودداري آردند بازداشت شده است، اما از توضيح بيشتر درباره
  

  ام،محقق شده است م از ايران داشتههايي آه ازديدار خود تمام هدف: سيدعبدالعزيز حكيم
  هاي اشتباه نيروهاي اشغالگر دليل وجود بحران امنيتي در عراق است گذاري سياست* 
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االسالم و المسلمين سيدعبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق پس از  حجت

ي عالي شهيد  اهللا محمدباقر حكيم آه از طرف ايشان در مدرسه تپايان مراسم اربعين شهادت آي
هايي آه از ديدار خودم از ايران در نظر  تمام هدف: مطهري برگزار شد؛ در جمع خبرنگاران اظهار داشت

  . ام، محقق شده است داشته
ديدار من از :االسالم سيد عبدالعزيز حكيم افزود ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هدف اصلي من در تشكر از . آميز بوده است و اهداف اين سفر محقق شده است ايران بسيار موفقيت
  .رهبر انقالب اسالمي ايران، رييس جمهور ايران، علماء مراجع و مردم بزرگ ايران بود

عراق در ي  ي مردم بزرگ ايران براي همدردي با ملت ستمديده من از همه: االسالم حكيم گفت حجت
اند آه  ي بزرگ و جانگداز متشكرم و از مقامات مسوول ايران آه اين فرصت را به من داده اين فاجعه

  .آنم مراتب تشكر خود را به مردم ايران برسانم،نيز تشكر مي
وگوهايي با رهبر انقالب اسالمي ايران،  در اين ديدار گفت: االسالم حكيم اظهار داشت حجت

اهللا شاهرودي، رييس قوه قضاييه ايران، آروبي، رييس مجلس  مهوري ايران،آيتخاتمي،رييس محترم ج
ايم آه محور اصلي اين  شوراي اسالمي ايران و روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي داشته

  . وگوها اوضاع داخلي عراق بوده است گفت
ها به تبادل آراء و  شستدر اين ن. وگوها بسيار خوب و موفقيت آميز بوده است اين گفت: وي افزود

  . نظرات پرداختيم
االسالم حكيم در پاسخ به اين سوال آه چرا با وجود بسياري از رهبران سياسي و علمي در  حجت

محمدباقر حكيم هدف قرار داده شد، و اين آه تاآنون عامالن اصلي اين جنايت شناسايي  اهللا عراق آيت
اهللا  اما شخصيت آيت. سي بسياري در عراق وجود دارندبا وجود اين آه رهبران سيا: اند، گفت شده

محمدباقر حكيم با تمام آنها متفاوت بوده است؛ زيرا وي يك رهبر حقيقي بود آه رهبريت مردم عراق را 
  . به عهده داشت

اهللا محمدباقر حكيم يك امر طبيعي بود، زيرا وي عالوه بر رهبريت بر  ترور آيت: چنين تصريح آرد وي هم
 عراق روابط بسيار خوبي با طوائف مختلف اين آشور داشته است و طبيعي است عامالن اين مردم

  . اهللا باقر حكيم را هدف قرار دهند جنايت آه طالب تحقق استقالل و ثبات در عراق نيستند، آيت
دهد آه دست نشاندگان  هاي موجود نشان مي ها و دليل سرنخ: االسالم عبدالعزيز حكيم افزود حجت

هاي تندروي  ها بر دست داشتن گرو اند، اما اين سرنخ ظام سابق صدام در اين جنايت دست داشتهن
  . هاي خارجي ديگر نيز داللت دارد اند و نيز گروه ديگر آه با نظام سابق صدام همكاري داشته

يروهاي مسووليت تحقيق در مورد اين جنايت بزرگ به عهده ن: االسالم عبدالعزيز حكيم تاآيد آرد حجت
اند عامالن اصلي اين جنايت را مشخص آنند، اما ما به  اشغالگر است آه متاسفانه تاآنون نتوانسته

  . رغم آن تحقيق براي آشف هويت عامالن اين جنايت را ادامه خواهيم داد
ي عراق در  هاي سياسي براي آينده االسالم عبدالعزيز حكيم در پاسخ به اين سوال آه آيا طرح حجت
ما در : گرفته شده است و در صورت چنين اقدامي آيا چارچوب اين نقشه تعيين شده است، گفتنظر 

تالش هستيم آه دولت عراق براي قانون اساسي تشكيل شود؛ دولتي آه با انتخاب مردم عراق و با 
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هاي ديني،  وجود قانون اساسي تدوين شده انتخاب شود و شوراي حكومت انتقالي عراق، گروه
  .  ملي با اين ديدگاه و طرح متفق هستندسياسي و
ي  ها به نتيجه برسد و ما بتوانيم براساس قانون اساسي تدوين شده اميدوارم اين تالش: وي افزود

  .عراق و با انجام يك انتخابات عمومي اين دولت را تشكيل دهيم و به زمان اشغال عراق پايان دهيم
وگوهاي من با مقامات مسوول ايراني بسيار  فتگ: حجت االسالم عبدالعزيز حكيم تصريح آرد

آميز و نتيجه بخش بوده است زيرا مقامات ايراني اوضاع داخلي عراق و مشكالت مردم اين  موفقيت
وگو بوده  آنند و در بسياري از موارد آه مورد گفت برند، را به خوبي درك مي آشور آه از آن رنج مي

  . است؛ نظرات و آراء متفق بوده است
وگو شده با مقامات ايران  هاي گفت ترين بحث محوري: ييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق افزودر

هاي نظام سابق  ي ايران و عراق، موضوع ترميم اين روابط به دليل جنايت هاي روابط دوجانبه بر موضوع
براي زيارت عتبات عراق در حق ايران و تالش براي تحكيم اين روابط، موضوع بازگشايي مرزهاي دو طرف 

مقدسه آه مجلس اعال در اين زمينه نقش بسيار فعالي داشته است، موضوع مهاجران عراقي آه در 
برند و مليت عراقي از آنها سلب شده است و موضوع شرآت ايران در  هاي عراقي به سر مي زندان

  . ر مثبت و خوب بوده است مقامات ايراني در اين زمينه بسيا بازسازي عراق متمرآز بوده است آه موضع
االسالم عبدالعزيز حكيم در پاسخ به اين سوال آه آيا رفراندومي براي انتقال حكومت عراق به  حجت

هاي فني و  وگوهاي مفصلي در اين زمينه با بسياري از گروه گفت: مردم آن برگزار خواهد شد، گفت
ي تشكيل شورايي جهت تدوين قانون هايي برا هاي متخصص سازمان ملل انجام شده است و طرح گروه

ي اين شورا را براي تصويب به مردم ارايه خواهيم آرد و در  اساسي وجود دارد، آه نتايج به دست آمده
دولتي آه مردم با . صورت تصويب دولت عراق براساس قانون اساسي تدوين شده تشكيل خواهد شد

  . انتخابات خود آن را تعيين خواهند آرد
هاي  هاي عراق و داليل اصلي بحران ي مهمترين بحران عالي انقالب اسالمي عراق دربارهرييس مجلس ا

 آن  مهمترين بحران موجود در عراق بحران امنيتي است و دليل اصلي: موجود در اين آشور اظهار داشت
  . هاي اشتباه نيروهاي اشغالگر در برخورد با اوضاع داخلي عراق است گذاري سياست

ها و دست نشاندگان نظام  يكي ديگر از داليل اين مشكالت امنيتي وجود باقيمانده: دوي تصريح آر
اند؛ عراق استقرار و ثبات خود را به  هاي تندرو آه در واقع تصميم گرفته سابق عراق و هم چنين گروه

  . باشد دست نياورد، مي
گر سياست خود در عراق را ما معتقديم در صورتي آه نيروهاي اشغال: چنين گفت عبدالعزيز حكيم هم
 انتهاي پيام. ها به دست خواهد آمد هايي براي حل اين بحران تغيير دهند موفقيت

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر16: روزنامه های تهران

  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16چهار شنبه  -بي بي سي 
 خود نظر دبير شورای عالی امنيت ملی را منعکس کرده اند روزنامه های چهارشنبه تهران در صدر اخبار

که گفته است هنوز تصميم قطعی ايران در مورد پروتکل الحاقی و برخورد با تصميم شورای حکام آژانس 
  .بين المللی انرژی اتمی معلوم نيست

  .اريم از زبان وزير خارجه ايران نوشته با آژانس بين المللی انرژی اتمی مشکلی ندحيات نو
 علی يونسی وزير اطالعات نيز مشکل جديد در سياست خارجی را چنين توصيف حيات نوبه نوشته 
ما در شرايط جنگ روانی هستيم اما مخالفان جمهوری اسالمی زير نگاه هستند و هر : "کرده است

  ."اقدام آنها با شکست مواجه خواهد شد
 روزنامه های تهران انعکاس وسيعی دارد اما تشکيل دادگاه رسيدگی به مرگ زهرا کاظمی در بيشتر

  .نشريات وابسته به محافظه کاران آن را کم اهميت ديده اند
 در گزارشی پيرامون جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده مرگ زهرا کاظمی عکسی از يک اتومبيل شرق

ی دادگاه نشان می شماره سياسی را چاپ کرده که نماينده سفارت کانادا را هنگام ورود به محل برگزار
  .دهد

 نشان می دهد نماينده دادستان تهران در دادگاه مدعی شده است که نوار مکالمات شرقگزارش 
توپ را به >"معاون وزارت اطالعات را در اختيار دارد که به يکی از مديران کل آن وزارت خانه می گويد

  ."دامن دادسرا بينداز
ه در حالی که روزنامه های ديگر کارمند متهم وزارت اطالعات را با  که از متهم با نام رضا نام بردياس نو

منعکس کرده اند نوشته متهم با قامت متوسط و چهره ای سوخته که "  الف-ر. م "حروف اول نام وی 
  .آثاری ماند سالک و يا زخم برگونه اش بود عينک بزرگی به چشم داشت

يتی حفاظت می شد و عکسبرداری از وی ممنوع بود،  متهم که در حلقه ماموران امنياس نوبه گزارش 
  . ساله معرفی کرد ولی مسن تر به نظر می رسيد 42خود را 

روزنامه های مختلف چهارشنبه از زبان وکيل مدافع کارمند وزارت وزارت اطالعات که متهم اصلی در مرگ 
 دادگاه و مدارک هزار زهرا کاظمی شناخته شده نوشته که به وی مجال کافی داده نشده که اوراق

  .صفحه ای را بخواند
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 مذهبی ها هم دادگستری همين روش را – در مقاله ای با اشاره به اين که در دادگاه ملی آفتاب يزد
به کار برد و از دادن وقت کافی برای خواندن کيفراخواست و اتهامات به موکل و متهمين خودداری کرد 

  .ا کار دادگستری ادامه يابدپرسيده تا کی قرار است با اين روش ه
 به خصوص تاکيد کرده که در دادگاهی مانند دادگاه رسيدگی به مرگ زهرا کاظمی که توجه آفتاب يزد

جهانی را به خود اختصاص داده آيا نمی توان وقت بيشتری به وکيل و متهم داد و آيا کسی از اين روش 
  ها نفعی ديده است؟

انی اتفاق می افتد که وزارت اطالعات بارها اعالم کرده که ماموران در اين ادعای دادگستری تهران در زم
ماجرای منتهی به مرگ زهرا کاظمی سهمی نداشته اند و دادستانی تهران کوشيده است تا تقصير 

  .خود را به گردن ماموران آن وزارتخانه بيندازد
نماينده مجلس هم با آنها همرای  109 بار ديگر جمعی از فعاالن سياسی که اين بار ياس نوبه نوشته 

خواهند بود در اعتراض به وضعيت نامناسب زندانيان سياسی و مطبوعاتی دست به اعتصاب غذائی يک 
  .روزه می زنند که روزه سياسی خوانده می شود

 در سرمقاله خود با اشاره به تاثير مثبتی که آزادی های اخير چند زندانی در مردم داشته ياس نو
  .ه قضاييه در شرايط حاضر در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته استنوشته قو
 در حالی که جمهوری اسالمی زير فشارهای بين المللی قرار دارد و نياز به آن ياس نوبه نوشته 

احساس می شود که مردم از حکومت در برابر فشارهای خارجی حمايت کنند، وضعيت دانشجويانی 
 هنوز در سلول های انفرادی به سر می برند باعث نگرانی مردم شده که از خرداد ماه دستگير شده و

  .است
 خبر داده که عباس عبدی که به تازگی بار ديگر به پنج سال زندان محکوم شده از بيست و ياس نو

  .هشت روز پيش در اعتصاب غذا به سرمی برد
حاکميت به زندان افتاد و عباس عبدی فعال سياسی که از سال گذشته به دنبال طرح نظريه خروج از 

او در . به اتهام جاسوسی برای بيگانگان محاکمه شد در دادگاه اول به هفت سال زندان محکوم گرديد
نامه ای ادعا کرد که مقامات قضائی با او معامله ای کرده بودند که بر اساس آن وی بايد با اعتراف به 

  .گناهان خود از زندان آزاد می شد
 به دادگاه احضار  کار و کارگر وشرق، ياس نو،  آفتاب يزد مديران روزنامه هایاعتمادبه نوشته 
  .شده اند
 روز پيش آغاز به کار کرده به دليل آن صورت 40 که از شرق خبر داده که احضار مدير روزنامه آفتاب يزد

 مجلس عليه آن گرفته که بعد از چاپ پيام سعيد حجاريان در آن روزنامه يک نماينده اقليت محافظه کار
  .روزنامه شکايت کرده است

 روزنامه صبح خبر داده که بر سر انتخاب وزير جديد علوم و فن آوری بين فراکسيون های مختلف انتخاب
مجلس توافق ايجاد شده است ولی مجلس آماده چالشی با دولت بر سر وزيران اقتصادی می شود که 

  .به استيضاح تهديد شده اند
صر خبر داده که جعفر توفيقی با رای اکثريت نمايندگان مجلس به وزارت علوم و فن  روزنامه عکيهان

  .آوری انتخاب شد
 سخنان حسن روحانی را در مورد اهميت توريسم برای کشور با اهميت ديده و با اشاره به آفتاب يزد

ان منصرف می کند، حرکات گروه های تندرو که باعث نگرانی جهانگردان می شود و آنها را از سفر به اير
پرسيده حاال که دبير شورای امنيت ملی به اين اهميت پی برده آيا جلو اعمال تندروها عليه جهانگردان 

  گرفته می شود؟
 گرچه آثار منفی بعضی نوشته های گروه های تندرو قابل انکار نيست اما شايد آفتاب يزدبه نوشته 

لی بتواند به وضعيت پريشان جهانگردی در کشور اقدامات برنامه ريزی شده شورای عالی امنيت م
  سامانی دهد

 
 تيتر روزنامه هاي صبح تهران

  1382  مهر ماه16چهارشنبه 
   خبرگزاري آار ايران

  : رئيس مجلس/ همشهري
  ها پيش داوري نكنيد  درباره رد و تأييد صالحيت

  در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا آاظمي عنوان شد/ شرق
  آنم  تكذيب مي: ازجوي اطالعاتب

  :رئيس انستيتو آانسر خبر داد/ جام جم
  افزايش سرطان ريه در جوانان! هشدار
   با تصويب شوراي پول و اعتبار/ايران

  شرايط جديد پرداخت وام مسكن به آارآنان دولت اعالم شد
  : رئيس جمهور در اجتماع عظيم مردم دزفول/رسالت

   صهيونيسم استتجاوز به سوريه توطئه جديد
   تحليل دبير شوراي عالي امنيت ملي در همايش سراسري ائمه اجمعه،/سياست روز

  هاي ايران در پذيرش پروتكل است  تبعيض و سوء استفاده، نگراني
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  شود   طي امروز و فردا در بروآسل برگزار مي/خبر
  سومين دور مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا

  : وزير اطالعات/صداي عدالت
  برند  اي بيمار از افشاي اسرار مردم لذت مي  عده

  : وزير امور خارجه/آفتاب يزد
  اي در ايران مطمئن آنيم  بايد دنيا را از عدم ساخت سالح هسته

  اسرائيل به لبنان نيز حمله آرد/ جوان
  منطقه در آستانه جنگ

  واآنش وزارت اطالعات اولين جلسه رسيدگي به پرونده متهم در قتل زهرا آاظمي و /مردم ساالري
   در آيفرخواست دادستان عنوان شد/توسعه

  جزئيات تازه درباره مرگ زهرا آاظمي
  دهد؛   هم بستگي گزارش مي/هم بستگي

  دادگاه، پرونده قتل زهرا آاظمي را گشود
   توپ سرگردان پرونده زهرا آاظمي/فرهنگ آشتي

   امروز" اعتماد" متن آامل آيفرخواست دادگاه در /اعتماد
  راز مرگ زهرا آاظمي

  : دبير شوراي عالي امنيت ملي/خراسان
  اي درباره پروتكل قطعي نشده است  هيچ گزينه
  : خاتمي در دزفول/نسيم صبا

  اي ندارد  ايران با پشتوانه مردمي نياز به سالح هسته
  : هاشمي رفسنجاني/ابرار

  آنند  ها را آمرنگ مي  برخي قلم به دستان موفقيت
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     از ظهور تا سقوط صدام
   2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17 پنج شنبه -روزنامه اعتماد 

.  شد  ملي  شوراي  مجلس  نماينده  بعد از شهر پاوه ،در انتخابات  محمدسعيد جاف ، از بستگان فساالر جا
  آرد،شاه  خود مي  از سرنوشت  خارجي نگاران  از روزنامه  نزد بعضي  مال مصطفي  آه هايي  گله در قبال
   اعالم شده  ،فراموش  و طفره الحيل  لطايف  را به  آردها آورد و موضوع  جنگ  ادامه  بودن  بر بيهوده داليلي
  (1.)آرد

   تصفيه  شدند،بلكه  مايوس  آن هاي  و حمايت  ايران  تنها آردها از جانب  ،نه حسين  صدام  خوش از بخت
 گويا   آه  حسين  صدام  وسيله  به1355 1354 سالها   در همان  عراق  ارتش هاي دار آمونيست دامنه
   تيغ  را از دم  عراق  ارتش  در داخل  آمونيست  حزب  نظامي  شبكه اي از اعض  نفر نظامي شصت

  . آرد  او جلب ها را به  امريكايي گذراند،توجه
   حيات ها در دوران  امريكايي  از ديدگاه  هر حكومت  يا نبودن  و مورد اعتماد بودن  و بدي  خوبي محك

.  آند  را سرآوب  بدهد يا آنان ها ميدان  آمونيست  به ثالث   حكومت  آن  امر بود آه  ،اين  شوروي امپراتوري
  ،تقريباص همه  در ارتش  براندازي  توطئه  از آشف  پس  صدام  آه ها در عراق  شديد آمونيست سرآوب
  .ها را در مورد او تغييرداد  سپرد،نظر نامساعد امريكايي  تيرباران  چوبه اندرآار را به  دست نظاميان
 اتخاذ آردند و   مساعد در برابر صدام  روشي  پس  دانستند،از آن  مي  او را چپ  زمان  تا آن ها آه امريكايي

  .  شمار آوردند  خود به  ضمني  موافقان  را در زمره وي
 را   راه  در حقيقت  آورد، ولي  دست  به  ظاهر امتيازاتي ،به  صدام  با رژيم  سوداگري  در اين  ايران  شاه اگرچه
   آردها آه  با آنار گذاشتن شاه.  باز آرد  آينده  دهه  سه  در طول  صدام  آارهاي  و پيشرفت  ترقي براي
تواند   تا مي  داد آه  صدام  به  مغتنم  او بودند،فرصتي  و متفقان  بعثي  رژيم  دشمنان ترين  و مصمم ترين جدي
   شش  و مجهز آند و در طول  را مسلح  خويش اشيده پ  از هم  و در حال خورده  شكست  ارتش  بال با فراغ
 درازا   به  دوم جهاني  بيشتر از جنگ  دو سال  آه يي  منطقه  جنگ  ترين  و طوالني ترين  خونين  بعد،براي سال

و    و تاب  را گرفته  صدام هاي  ماجراجويي آردها جلوي.  را بيابد  الزم هاي ،آمادگي  بر ضد ايران  هم آشيد،آن
  .  بودند  آرده  سلب  او را از رژيمش  نظامي رمق

  : پاورقي
 برگزار   شامي  بودند،ميهماني  آمده  ايران  به  آرد آه زادگان  بيگ  از اين  يكي  در خانه  روزها،شبي در آن. 1

   و سفيد برافروخته  سرخ وروي ،رنگ عباسي  شاه هاي  ،با قد بلند، سبيل سردار محمد سعيد جاف. شد
   نژاد آريايي  آامل  تجلي  آه  برادرانش  و فرزندان  بلندقدش  و دختران  بود و پسران  مهماني  آن ميزبان

  . او بودند،در اطراف
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  از دستگاه.  بودند  شده  دعوت  ميهماني  آن  به  راديو و تلويزيون  و آارآنان نگاران  از روزنامه شماري
از .  بود  چيز ايراني اما همه. شد  مي  پخش  و ترآي ، آردي ، عربي راني اي هاي  آهنگها و ترانه صوت ضبط
  .  و ماهي ، گوسفند و مرغ  تا آباب ها گرفته ها و پلوها و چلوها و خورش  آش  قلمكار غذا،انواع سفره

   چون ني ايرا  زيباي زد اسامي  صدا مي  را آه اش  خانواده هاي  و خانم  ،دختران  ميزبان محمد سعيد جاف
   در شگفت  بود و ما ميهمانان  آن  و امثال  ، گردآفريد، رخشانه ، روشنك ، فرنگيس ، سودابه ، رودابه تهمينه

  ؟  و آجاست  آيست  ايراني ،پس  نيست رد ايراني  اگر آس آه
 داشتند و  ر دست را در آنا  خيام  و رباعيات  سعدي  و گلستان  حافظ  و غزليات  و شاهنامه  قرآن زادگان بيگ

   شب آن. خواندند  مي زدند و غزلي  مي  تفال  حافظ آردند و از آتاب  مي  آتابها مراجعه  آن  به گهگاه
 خود  هاي  و با گوش  خود ديدم  چشمان  به  را در خاورميانه  ايراني  وفرهنگ  نژاد و ادبيات گستردگي
  . د بودن  ايرانيان ترين  آردها از اصيل آن.  شنيدم

 
ترين ايالت آمريكا و پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا  ، فرماندار پرجمعيت1967ترين مرد جهان در سال  قوي
  .شد

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه  -روزنامه شرق 
ترين ايالت آمريكا و پنجمين  ، فرماندار پرجمعيت1967ترين مرد جهان در سال   قوي: بهمن دارالشفايي

االصل هاليوود با شكست دادن گري ديويس  آرنولد شوارتزنگر هنرپيشه اتريشي. نيا شداقتصاد بزرگ د
نتايج نهايي انتخابات آاليفرنيا . فرماندار فعلي آاليفرنيا و آروز بوستامنته معاون او به اين مقام رسيد

ار فعلي و گري ديويس فرماند موافق برآناري)  درصد6/54( نفر 4159686در اين انتخابات . اعالم شد
در ميان آانديداهاي جانشين ديويس، آرنولد . مخالف برآناري ديويس بودند)  درصد4/45( نفر 3466233

گري ديويس با  آروز بوستامنته معاون. به عنوان فرماندار انتخاب شد)  درصد48( راي 3529388با 
)  درصد3/13( راي 972894با تام مك آلينتاك سناتور جمهوريخواه اين ايالت )  درصد3/32( راي 2373015

حدود ( ساله بعد از تاييد نتايج انتخابات 56به اين ترتيب آرنولد شوارتزنگر . ترين رقيبان آرنولد بودند  نزديك
 .ديويس تحويل خواهد گرفت فرمانداري آاليفرنيا را از گري) يك ماه ديگر

 54فق برآنار شدن ديويس هـستند يـا نـه؟    در اين انتخابات دو بخشي، ابتدا مردم اعالم آردند آه آيا موا    
ايـن اولـين بـار در تـاريخ         . درصد مردم آاليفرنيا تمايلي به ادامه آار ديـويس در مقـام فرمانـداري نداشـتند               

پـيش  . شـود  اش مجبور به ترك خدمت مي       ساله اين ايالت بود آه فرمانداري در ميانه دوره         82سياسي  
تنها يك فرماندار قبل از تمام شدن دوره خـدمتش، فرمانـداري را تـرك    از اين در آل تاريخ اياالت متحده نيز        

 مردم آانديداي مورد نظر خود را در صورت برآناري ديـويس انتخـاب    در بخش دوم اين انتخابات،. آرده بود 
  . درصد آرا را به خود اختصاص داد5/47در اين بخش، آرنولد . آردند مي
آرنولد بعد از آنكـه نيمـي از آرا         .  درصد رأي آورد   8/32دموآرات بود آه    ترين رقيب او آروز بوستامنته       نزديك

جـايي اسـت    اين سالن، همان. اش را اعالم آرد   شمارش شده بود، در سالن رقص حاضر شد و پيروزي         
آرنولد ستاره فـيلم    . اش در انتخابات رياست جمهوري با خبر شد         از پيروزي  1980آه رونالدريگان در سال     

وقتي به اينجا آمدم، تقريبا     . من هرچه دارم از آاليفرنيا دارم     «: در جمع هوادارانش گفت   » تورترمينا«هاي  
تـرين هديـه را بـه مـن      چيز به من داده است و امروز آاليفرنيـا بـزرگ   هيچ نداشتم و آاليفرنيا تقريبا همه     

 ».ايد شما با رأي دادن به من، اعتمادتان را نيز به من اهدا آرده. بخشيده است
  ميراث ريگان

هاي باالي سياسـي     اين اولين بار نيست آه در اياالت متحده، يك چهره پرطرفدار غير سياسي به مقام              
.  هنرپيـشه فـيلم وسـترن بـود        60او در دهـه     . رونالد ريگان نيز دقيقا همين مسير را طـي آـرد          . مي رسد 

ولي ريگـان  . ابل مقايسه نيستهيچ وجه با شهرت و محبوبيت آرنولد ق      البته شهرت ريگان در هاليوود به     
 خود را بـراي     1975او در سال    .  به فرمانداري آاليفرنيا رسيد    1970با استفاده از همان محبوبيت در سال        

خواه در انتخابات رياست جمهوري آانديد آرد ولي موفق نـشد در انتخابـات درون                جمهوري نامزدي حزب 
تنها در انتخابات   وارد معرآه انتخاباتي شد و اين بار نهاو دوباره) 1979(چهار سال بعد . حزبي پيروز شود

ها در ايران  گيري آمريكايي  و يك روز قبل از پايان بحران گروگان1980درون حزبي پيروز شد بلكه در سال     
او دو دوره در ايـن پـست بـاقي مانـد و در             . به مقام رئيس جمهوري يكي از دو ابرقدرت بزرگ جهان رسيد          

ريگان چند سال است آه بـه بيمـاري آلزايمـر    .  را به جورج بوش پدر، معاون خود سپرد       جايش 1988سال  
توانـد راه ريگـان را تـا آخـر      البتـه آرنولـد نمـي   . شناسد مبتال شده و ديگر هيچ آدام از اطرافيانش را نمي     

ئـيس جمهـور   تواند ر چون او در اتريش به دنيا آمده و طبق قانون اياالت متحده تنها آسي مي          . دنبال آند 
  .آمريكا شود آه متولد همين آشور باشد

جـك آمـپ از     . شـود  ماجراي ورود افراد محبوب بـه وادي سياسـت در آمريكـا بـه ايـن دو نفـر خـتم نمـي                      
 نماينـده   1989 تـا    1971او از سـال     . هاسـت  هاي قديمي فوتبال آمريكايي يكي ديگر از اين چهـره          ستاره

بـوش پـدر     در دوره جـورج    1993 تـا    1989آمـپ از سـال      . گره آمريكا بود  ناحيه بوفالو از ايالت نيويورك در آن      
 رياسـت جمهـوري آانديـداي       1996هاي دولتي در امر مسكن بود و در انتخابات سال            مدير يكي از بخش   

بـوش پـدر از چهـره جـوان          البتـه در ايـن انتخابـات، جـورج        . خواه بـود   معاونت رئيس جمهور حزب جمهوري    
اي آه به سياست  ترين چهره اما بامزه. و آمپ هم سياست را آنار گذاشت       ها شكست خورد   دموآرات

او يكي از قهرمانان آشتي آج در ايالت مينه سوتاي آمريكا اسـت آـه               . آمريكا وارد شد، جس ونچورا بود     
نكته جالب اينجا بود آه هيچ آدام از دوحزب         .  در انتخابات فرمانداري اين ايالت شرآت آرد       1998در سال   
آردنــد و او آانديــداي حــزب آــوچكي بــه نــام حــزب  از او حمايــت نمــي) دمــوآرات و جمهوريخــواه (اصــلي
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خواهـد    در مقام فرمانداري باقي ماند و بعد از آن اعالم آـرد آـه مـي        2003ونچورا تا ژانويه    . اصالحات بود 
ازيگران سرشناس آلينت ايستوود و چارلتون هستون از ب .اش بپردازد و از پست خود آنار رفت        به خانواده 

  .اند دار بوده هايي در دولت آمريكا عهده هاليوود و سوني بونو از خوانندگان آمريكايي نيز مقام
  روياي آمريكايي 

پـدر آرنولـد دوسـت داشـت او فوتباليـست شـود             .  در روستايي در اتريش به دنيا آمد       1947آرنولد در سال    
 سالگي به عنـوان قهرمـان بدنـسازي اروپـا در            18 او در سن  . ولي خود آرنولد بدنسازي را دوست داشت      

ترين مرد جهان   سال داشت، به عنوان قوي20دوسال بعد و در حالي آه . رده سني جوانان انتخاب شد  
او در  .ترين فردي بوده آـه موفـق بـه قهرمـاني شـده اسـت               او در تاريخ اين مسابقات، جوان     . انتخاب شد 

آرنولـد قـصد    . ترين مرد جهان رسيد    چهار بار ديگر به مقام قوي      سالگي به آمريكا مهاجرت آرد و        21سن  
بنابراين بـراي تحـصيل     . اش را هم بيشتر آند     هاي ذهني  هاي فيزيكي، توانايي   داشت عالوه بر توانايي   

  . در رشته بازرگاني و اقتصاد به دانشگاه ويسكانسين رفت
حـاال  .برد شان مي راي مشتريان به خانه او بالفاصله شرآتي تجاري تأسيس آرد آه لوازم بدنسازي را ب          

تـر شـود و تـصميم        خواهـد معـروف    در اين زمان او احساس آرد آـه مـي         .  ساله يك ميليونر بود    22آرنولد  
هـاي اآـشن     سينماروهاي آمريكايي تمايل شـديدي بـه فـيلم       1980در اوايل دهه    .گرفت به هاليوود برود   

 در آنـار سيلوستراسـتالونه يـا همـان راآـي خـود را بـه        داشتند و اين بهترين فرصت براي آرنولـد بـود آـه      
 پخـش شـد،     1984هاي ترميناتور آه در سال       اولين قسمت از سري فيلم    . شخصيتي محبوب تبديل آند   

طـور آـه قهرمـاني در عرصـه ورزش،           اما همـان  .او را به عنوان يكي از سوپراستارهاي هاليوود تثبيت آرد         
او بـه ميـدان ديگـري    . پراستار سينما شدن نيز او را راضي نكـرد        عطش او را براي شهرت فروننشاند، سو      

البتـه آرنولـد    .اين بار آرنولد تصميم گرفت از ريگان پيروي آنـد و وارد دنيـاي سياسـت شـود                 . انديشيد مي
 با ماريا شرايور يكي از گزارشگران معروف آمريكا  1987او در سال    . تري را انتخاب آرد    تاآتيك هوشمندانه 

  . دازدواج آر
جمهـور اسـبق آمريكاسـت و آرنولـد بـا ازدواج بـا او وارد خـانواده                   آندي رئيس . اف.شرايور خواهرزاده جان  

 جـورج بـوش     1990در سال   . اما او به خانواده همسرش وفادار نماند      . هاي آمريكا شد   سلطنتي دموآرات 
ز دنيـاي سياسـت آنـاره       از آن زمـان آرنولـد ا      . پدر او را به عنوان رئيس شوراي ورزش آشور منـصوب آـرد            

آوري آمك بـراي امـور فـوق         خواه به قصد جمع    اي آه حزب جمهوري    گرفت تا سال گذشته آه در برنامه      
آوري  برنامه مدارس ترتيب داده بود، نقشي عمده ايفا آرد و موفق شد مبلـغ قابـل تـوجهي آمـك جمـع                     

 شـرآت   -مجري مـشهور آمريكـايي       -وگوي جان لنو     ، آرنولد در برنامه گفت    2003سرانجام در سال    . آند
بايد منتظر بود و ديد اين بدنساز سابق        . آرد و گفت آه براي فرمانداري آاليفرنيا خود را نامزد خواهد آرد           

   ميليارد دالري آاليفرنيا و بحران بيكاري برآيد؟8تواند از پس آسري بودجه  مي
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