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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 

  
  انتقاد از تجارت اسلحه به بهانه جنگ با تروريسم

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه  -بي بي سي 
گفته اند جنگ جرج بوش با تروريسم، از طريق ) Oxfam(م سازمان عفو بين الملل و بنياد خيريه آکسف

ترغيب آمريکا و برخی از حاميان آن به صدور جنگ افزار بيشتر به متحدينشان، موجب رونق توليد جهانی 
  . اسلحه شده است

اين دو سازمان خواستار آن شده اند که ظرف سه سال يک پيمان جهانی و جديد تجارت اسلحه امضا 
  . اس آن محدوديت های بيشتری در مورد فروش جنگ افزارها اعمال شودشود و براس

عفو بين الملل و آکسفم در يک گزارش مشترک گفته اند همه ساله نيم ميليون انسان در نتيجه تجارت 
  . قانونی و غير قانونی سالح های سبک از جمله تفنگ و موشک انداز جان خود را از دست می دهند

، اين سالح ها، سالح واقعی کشتار جمعی هستند و در مقايسه با اين سالح ها، بر اساس اين تحقيق
  .سالح های شيميايی، ميکربی يا هسته ای را نمی توان سالح کشتار جمعی به حساب آورد

در گزارش مشترک عفو بين الملل و آکسفم آمده است اين سالح های سبک آنچنان ارزان و در 
  . غذايی خريد و فروش می شونددسترس هستند که همچون مواد 

اين دو گروه گفته اند اين سالح ها که عمدتا ساخت کشورهای آمريکا، بريتانيا، چين و روسيه است در 
  . درگيری های محلی نقاط مختلف جهان مثل کلمبيا، ترکيه و نپال مورد استفاده قرار می گيرند

ر اين گزارش از آمريکا که بزرگترين صادر مارک دويل خبرنگار بی بی سی در امور جهانی می گويد د
کننده اسلحه در جهان است، به دليل افزايش چشمگير کمک نظامی به چندين کشور در پی حمالت 

  .  انتقاد شده است2001يازدهم سپتامبر 
در اين گزارش آمده است که کمک های امنيتی و کمک های مربوطه آمريکا به پاکستان قبل از حمالت 

تامبر به نيويورک و واشنگتن، ساليانه سه ميليون و پانصد هزار دالر آمريکا بود در حالی که يازدهم سپ
  . پس از اين حمالت، اين رقم به يک ميليارد و سيصد ميليون دالر رسيده است

اين گزارش می افزايد که در همان حال شکنجه و قتل های غير قانونی توسط شبه نظاميان پاکستانی 
  ها را دريافت می کنند، همچنان ادامه داردکه اين سالح 

  

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

ادامه سومين دور مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا و سفر همزمان رئيس آميسيون سياست خارجي 
  پارلمان آلمان به ايران

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17نبه پنج ش): راديو فردا(فريدون زرنگار 
به گفته مقامات ايراني يك . سومين دور مذاآرات اتحاديه اروپا و ايران روز گذشته در بروآسل آغاز شد

اين هيات دربرگيرنده نمايندگان مجلس، مسئوالن .  نفره از ايران در اين گفتگوها شرآت دارند23هيات 
  . استادان دانشگاه استقوه قضاييه، وزارت امور خارجه و همچنين 

برگزاري اين مذاآرات دو روزه در ادامه دو دور گفتگوهاي پيشيني است آه در آذرماه و اسفندماه سال 
به گفته مقامات اتحاديه اروپا قراربود اين گفتگوها مخفيانه . گذشته بين ايران و اتحاديه اروپا انجام گرفت
روزنامه هاي ايران با . ايراني و اتحاديه اروپا منتشر شودباشد و خبر برگزاري آن پس از ديدار مقامات 

اما مقامات . انتشار خبر برگزاري اين گفتگوها، موضوع اصلي آنرا بررسي حقوق بشر در ايران ذآر آردند
هرچند هدف . اتحاديه اروپا مي گويند بحث درباره مسائل امنيتي، مهمترين هدف اين دور مذاآرات است

 به گفته مقامات اتحاديه اروپا امنيتي، هنوز اعالم نشده است، اما با توجه به و جزئيات اين بحث
بحثهاي جاري درباره برنامه هسته اي ايران در ماههاي گذشته، قابل حدس است آه اين موضوع 

  . مهمترين مبحث اين دور از مذاآرات باشد
ست آه رعايت حقوق بشر در اتحاديه اروپا همچنين به مقامات جمهوري اسالمي خاطرنشان آرده ا

اما ادامه اعدامها، بازداشت چهره هاي . ايران يكي از شروط ادامه روابط بازرگاني ميان طرفين است
اصالح طلب به خاطر اعتقادات سياسي و تعطيل نشريات، توجيه رعايت حقوق بشر در ايران را براي 

ايد آه نامشخص بودن وضعيت ايران در هر حال چنين مي نم. مقامات جمهوري اسالمي دشوار ميكند
در قبال برنامه هاي هسته اين آشور و فقدان اقدامات الزم براي بهبود حقوق بشر در ايران، همچنان 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


از سوي ديگر خبر مي رسد آه فولكه . موقعيت ايران را در قبال اتحاديه اروپا در ابهام نگاه داشته است
 تن از نمايندگان پارلمان اين آشور براي 5ان به همراه رو رئيس آميسيون سياست خارجي پارلمان آلم
  . گفتگو با مقامات ايراني در تهران به سر مي برند

به گزارش روزنامه هاي ايران اين هيات آلماني با مقامات ايراني و از جمله علي آهني، معاون اروپا و 
مهاي ايراني، گفتگوهاي رئيس به گفته مقا. آمريكاي وزارت خارجه جمهوري اسالمي ديدار داشته است

آميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان با مقامات ايراني در برگيرنده روابط دو جانبه ايران و آلمان، 
آلمان آه يكي از . اوضاع خاورميانه و عراق و روابط ايران با اتحاديه اروپا و اوضاع بين المللي مي باشد

است و از جمله آشورهايي است آه صريحا از جمهوري مهمترين طرفهاي اقتصادي ايران در اروپا 
  .اسالمي خواستار شفافيت برنامه هسته اي خود شده است

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

نشست مشترك روساي قواي مجريه و مقننه با اعضاي شوراي نگهبان براي تبادل نظر، تفاهم و 
  .بررسي مسائل مختلف تشكيل شد

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه 
هاي رياست  ، به نقل از دفتر امور رسانه)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران

تر و پرهيز از تنش در موقعيت  جمهوري، در اين جلسه همگي بر اين مطلب تاآيد داشتند آه فضاي امن
 قانون مصلحت نظام و حقوق مردم و ها بايد با رعايت ي دستگاه حساس آنوني امري الزم است و همه

ي انتخابات ضمن تاآيد بر حقوق و  خدمت به جامعه، جو اطمينان را تقويت آنند، و به خصوص در آستانه
هاي مختلف نسبت به تامين انتخابات آزاد و سالم و رعايت نهايت  اختيارات و تكاليف مشخص، دستگاه

آنندگان، نظارت شوراي نگهبان و همكاري و هماهنگي دقت در تامين حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب 
  .ها صورت گيرد تا به ياري خداوند شاهد انتخاباتي پر شور و گسترده باشيم الزم بين دستگاه

هايي به عمل آمد و قرار شد مذاآرات و آار  ي دو اليحه نيز صحبت درباره: اين گزارش حاآي است
  .امر مطابق قانون اساسي ادامه يابدتر  آارشناسي براي به نتيجه رسيدن سريع

  انتهاي پيام
  

چهارشنبه (هاي جبهه دوم خرداد شب گذشته  دومين نشست اعضاي شوراي هماهنگي گروه
  .با حضور رييس جمهور و رييس مجلس شوراي اسالمي برگزار شد) ١٦/٧/٨٢ 

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه 
، در اين نشست بر لزوم ايجاد فضاي )ايسنا(دانشجويان ايرانبه گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري 

  .ي مجلس شوراي اسالمي تاآيد شد ها در انتخابات هفتمين دوره ي گروه مناسب براي حضور همه
حجت االسالم و المسلمين خاتمي رييس جمهور در اين جلسه ضمن اشاره به مباحث مطرح شده 

مهم اين است آه : يد بر تداوم اين نوع جلسات، گفتتوسط هر يك از اعضا حاضر در جلسه و تاآ
هاي مختلف و ايجاد فضايي مناسب براي رقابت سالم داوطلبان  ي شايسته براي حضور گروه زمينه

  .فراهم شود
ي مردم در  فراهم آردن فضاي مناسب قبل از انتخابات عامل اصلي حضور گسترده: رييس جمهور افزود

  .صحنه انتخابات خواهد بود
ها و نهادها  ي دستگاه ها، عمل به قانون را از همه ي گروه آقاي خاتمي با تاآيد بر وفاق و همدلي همه

هيچ نهاد و دستگاهي نبايد خارج از وظايف قانوني خود عمل آند و : خواستار شد و اظهار داشت
  .ي ما ملزم به رعايت اصول قانون اساسي هستيم همه

  .آند در برابر هر اقدام خالف قانون، اقدام مناسب را انجام دهيم مسووليت ما ايجاب مي: وي افزود
حجت االسالم و المسلمين آروبي رييس مجلس شوراي اسالمي نيز در اين جلسه ضمن تاآيد بر 

آنچه آه در انتخابات اهميت دارد اصل مشارآت : ثمرات خوب اين جلسات و لزوم تداوم آن، گفت
  .هاي راي است در پاي صندوقي مردم  گسترده و حضور يكپارچه

ي بعدي است؛ فراهم  شوند مساله آه آدام گروه و چه افرادي انتخاب مي اين: آروبي اظهار داشت
ي مردم در انتخابات است  ها آه زمينه ساز حضور گسترده شدن شرايط مناسب براي حضور فعال گروه

  .بايست براي ما اصل اساسي باشد مي
  .ي ما موظفيم در چارچوب قانون اساسي عمل آنيم همه: شان ساخترييس مجلس در پايان خاطرن

نظرات خود را پيرامون ضرورت وحدت و  اين گزارش حاآيست در ابتداي جلسه چند نفر اعضا نقطه
ها و فراهم آردن شرايط الزم براي  همدلي، لزوم ايجاد زمينه و فضاي مناسب براي حضور فعال گروه

 انتهاي پيام. خابات ارائه آردندي مردم در انت حضور گسترده
  
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  
  

  مدرک دارم که نامه نمايندگان به رهبري با اشاره آمريکا بود: خزعلي
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  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17 پنج شنبه -سايت رويداد 
عملکرد نمايندگان، کتاب هاي خواندني و رهنمودهاي عضو سابق شوراي نگهبان به ائمه جمعه در مورد 

  هاشم آقاجري
 نماينده مجلس به مقام 135مدعي شد که مدارکي دارد مبني بر اينکه نامه » ابوالقاسم خزعلي«

  .رهبري با دستور يک نفر ساکن آمريکا نوشته شده است
من «: شتعضو سابق شوراي نگهبان که در جمع ائمه جمعه سراسر کشور سخن مي گفت، اظهار دا
از من . از بعد از انتشار آن نامه در يک سخنراني گفتم که اين نامه با اشاره آمريکا نوشته شده است

مدرک خواستند، که من هم اسم کسي که چنين دستوري داده را گير آوردم و هم اينکه در کجاي 
  ».آمريکا کار مي کند

يبون نمازجمعه بايد اين مسائل را براي آيا ما بايد ساکت باشيم؟ تر«:وي خطاب به ائمه جمعه گفت
  .»مردم افشا کند

خزعلي همچنين ائمه جمعه را به خواندن نشريه سياسي وابسته به سپاه و چند کتاب منتشر شده از 
  .و چند انتشارات وابسته به ضداصالحات توصيه کرد" کيهان"سوي

در «: سپاه دعوت آرد  و گفت» صبح صادق«ي  نامه  هفته119ي جمعه را به خواندن شماره  وي ائمه
در عراق ملت با دولت نبود بلكه ضد دولت . اين نشريه به خوبي تحليل شده که اينجا غير از عراق است

االن . توانستند با آنها موافقت آنند مردم نمي. اي ناجور برسرشان آمده بود در افغانستان هم عده. بود
  .»افغان هم بيدار شده است

. شود، بنده به عزيزان توصيه مي آنم به حمداهللا االن آتابهايي دارد نوشته مي: تخزعلي همچنين گف
بود، اين قشنگ توضيح داده ) سعيد حجاريان(»صبح امروز«در مورد آسي آه صاحب » بازي ترور«يكي 

 اسفند انتخابات 9 همين موضوع  آنند و يكي درباره آه خبر چه هست ودارند با مملكت چطور بازي مي
درصد آافي 30انتخابات مختلف است، انتخابات محلي . اها قشنگ نوشته ،شما گفتيد آم آمدندشور
 درصد الزم است واين در تمام دنيا است وقتي حساب مي آنيم 60جمهوري  در انتخابات رياست. است

عه بايد ي جم شما چرا معيارها را خلط مي آني، برادران عزيز ائمه. مي بينيم نه اين انتخابات آم نبود
بايد مردم زمانشان را بشناسند و االن با اين حرآت قبول آردندآه ما . اين اطالعات را داشته باشند

درباره "(آغاز يك پايان"اين آتاب . رييس حزب مشارآت گفت ما شكست خورديم. شكست خورديم
يي برده بود وزارت ارشاد اين را بخوانيد راجع به اين احزاب، آقا) انتخابات شوراها و عملکرد اصالح طلبان

وزارت . گفتند مطلب را مستند بگوييد. ايراد آردند ،گفت نام رييس جمهور نباشد، نام اشخاص نباشد
آقايان اين آتابها راحتما داشته .  آتاب تا به حال چاپ آردند7. چاپ آردند. ارشاد نتوانست جواب دهد

  .باشند
م آقاجري و ابراز تاسف خاتمي از جاي خالي او در کنگره وي در بخش ديگر از سخنانش با انتقاد از هاش

مارآس گفته است آه دين تخدير جامعه است، ”آقايي با آمال وقاحت گفت «: امسال مشروطيت گفت
تو مردك به ائمه توهين . و به ائمه هم توهين آرد“ گويم دين تخدير جامعه و ملت است من مي

بعد . اين طور توهين مي آند چيز ديگري افزون نگويدآسي آه .  آني؟ قاضي نوشت مرتد است مي
اين مردمورخ متدين جايش خالي است ومن هم در خبرگان عرض آردم بله جايش :گفت ) خاتمي(آقايي

اعدامش صادر شده،آن هم در قبرستان مسلمين، قبرستان الييك ] اوليه[خالي در قبرستان، چون حكم
  .ومردم بي دين

  
  توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر 

  مقاله روزنامه سوئدی داگنز نی هتر درباره افسانه نوروزی
   مقاله ای از ماریا کارلس هامر-سايت زنان ايران 

  08-10-2003 اکتبر 8روزنامه سوئدی داگنز نی هتر ، چهارشنبه 
به پليس حراست در شهری اما هيچ چيز آن طور که رئيس عاليرت. قرار بر این بود که تجاوزی اتفاق بيافتد

افسانه نوروزی به جای آنکه از شدت وحشت قدرت حرکت را از . در ایران انتظار داشت پيش نرفت
  . و وقتی ماجرا تمام شد، رئيس پليس مرده بود. دست بدهد به مقابله پرداخت

 61 ماده از نظر حقوقی ، عمل افسانه دفاع از خود محسوب می شد و بر طبق قوانين اسالمی کشور ،
در مقابل اگر تجاوز . قضایی، جرمی که انسانی در دفاع از شرافت خود انجام می دهد مجازات ندارد
زنی که در ایران مورد . انجام می شد و مرد به قتل نمی رسيد زن در اینجا حسابی در دردسر افتاده بود

 است تا آخر عمر داغ خورده تجاوز قرار گرفته است ، به دليل اینکه به اندازه کافی مقاومت نکرده
در شرایط عادی افسانه تبرئه و . اما افسانه مقاومت کرد او از شرافت خود دفاع کرد. محسوب می شود

او رئيس پليس . اما شخصی که توسط افسانه بی جان شد یک انسان عادی نبود. آزاد می شد 
  .عاليرتبه ای در جزيره کيش واقع در جنوب ایران بود

  .حکوم به اعدام شدو افسانه م
 سال دارد از آن پس در زندانی در شهر 36 به وقوع می پيوندد و افسانه که امروز 1997ماجرا در سال 

با وجود آنکه تمام شواهد و مدارک موجود بر له او ست و حاکی . بندرعباس در جنوب ایران زندانی است
زده است ، در دادگاه مجدد حتی شواهد بر آن است که افسانه در دفاع از خود دست به قتل غير عمد 

 آگوست امسال در دادگاه عالی اعالم شد 28حکم قطعی دادگاه در . فوق مورد استفاده قرار نگرفتند
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دیگر فقط مسئله امروز و فرداست که مادر دو کودک در محلی . که تائيد حکم اعدام را به دنبال داشت
  .طناب دار را بر گردن خود حس کندعمومی ، احتماال یکی از ميدان های تهران ، 

سازمان عفو بين الملل نيز مدتی است که . ماجرای افسانه با مخالفت شدیدی در ایران روبرو شد 
فعاليت خود را در این رابطه شروع کرده است وصدای اعتراضات بين المللی بر عليه حکم اعدام افسانه 

اض هستند می توانند از لينکی که داده شده کسانی که مایل به اعتر.هر لحظه بلند تر می شوند
در متن لينک مربوط به امضای اعتراض نامه از طرف سازمان عفو بين الملل چاپ ( است استفاده کنند 

  )شده است
اما امروز نماینده اتحاد . تاکنون اعتراضات بسيار محدودی از طرف عوامل دولتی صورت گرفته است

  . جاری با نماینده ایران در رم مالقاتی خواهد داشتمشترک اروپا در ادامه مذاکرات 
این حقيقت که فشارهای بين المللی تاثير بسياری در سياست های ایران دارند بر کسی پوشيده 

اما تا کنون حقوق بشر وزنه سنگينی در مقابل منافع اقتصادی که حول و حوش منابع نفتی . نيست 
روز سه شنبه سه تن از زنان فعال . قرار می گيرد نبوده است ایران وجود دارد و در کفه دیگر ترازو 

ایرانی قرار مالقاتی با مسوالن وزارت خارجه در استکهلم داشتند و در طی این مالقات و بعد از گفت و 
گوهایی ، جرزی ماکاروسکی، منشی وزارتخانه اعالم کرد که در مالقات امروز در رم مسئله افسانه را 

  .مطرح خواهد کرد
تنها کسی که قادر به جلوگيری از اجرای حکم . دالیل کافی برای نا اميدی و منفی بينی وجود دارد 

در حالی که تمام . اعدام و بخشيدن افسانه است رهبر مذهبی ایران آیت اهللا علی خامنه ای است
  .حکم اعدام افسانه نوروزی می بایست متوقف شود. قضيه امری بسيار آشکار است

وزارت آنا ليند هوشياری شدیدی نسبت به اختناقی که بر زنان ایرانی تحميل شده است وجود در زمان 
  . این تعهد می باید ادامه یابد. داشت 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

وآيل سفير سابق جمهوري اسالمي در :  در مرآز يهوديان بوئنوس آيرس1994پرونده بمب گذاي سال 
  دفاعيه او هنوز تكميل نشده استآرژانتين گفت اليحه 

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه ): راديوفردا(اردوان نيکنام 
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، وکالي مدافع هادي سليمانپور سفير سابق ايران در آرژانتين در 

الي آقاي سليمانپور روز بن برندن، يکي از وک. حال تهيه اليحه دفاعي براي وزارت کشور بريتانيا هستند
هنوز متن نهايي که بناست در اختيار وزارت کشور بريتانيا : چهارشنبه به خبرگزاري دولتي ايرنا گفت

وي افزود مدارک الزم براي اثبات بي گناهي سليمانپور و مردود بودن . گذاشته شود، تهيه نشده است
  .  وزارتخانه قرار خواهد گرفتدرخواست استرداد از سوي قاضي آرژانتيني در اختيار اين

پليس بريتانيا ماه گذشته هادي سليمانپور را به درخواست دستگاه قضايي آرژانتين به اتهام دست 
 تن کشته شدند، 86داشتن در بمب گذاري هفت سال پيش در مرکز يهوديان بئونس آيرس که در آن 

  . ا رد کرده استحكومت ايران هر گونه دخالتي در اين انفجار ر. بازداشت کرد
در جلسه دادگاه عالي لندن که براي تصميم گيري در مورد تداوم بازداشت سليمانپور يا آزادي به قيد 

 شهريور ماه 21در جلسه روز . ضمانت برگزار شده بود، قاضي رويس راي به آزادي به قيد وثيقه داد
ين، وکالي مدافع سليمانپور و دولت دادگاه مقدماتي با توجه به تحويل مدارک تازه اي از سوي آرژانت

 صفحه اي ارسالي فراهم شود و نقطه 2700آرژانتين توافق کردند که فرصت الزم براي مطالعه گزارش 
جلسه بعدي اين دادگاه روز اول آبانماه . نظرهاي دو طرف در اختيار وزارت کشور بريتانيا قرار داده شود

  .برگزار خواهد شد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراق آيندهدولت،عراق رويدادهاي 
  

   کشته بر جای گذاشت9انفجار در بغداد دست کم 
  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه  -بي بي سي 

در بغداد، پايتخت عراق، وقوع انفجار در يک خودروی بمب گذاری شده چندين کشته بر جای گذاشته 
  . است

  .طقه ای از شهر که جمعيت آن عمدتا شيعه هستند، رخ داداين انفجار در يک قرارگاه پليس در من
  .  نفر از جمله چند افسر پليس حکايت دارد9گزارش های اوليه از کشته شدن دست کم 

شاهدان عينی گفتند دو مرد را ديدند که با سرعت زياد به سمت ساختمان پليس می راندند و زمانی 
  . نفجار خودرو کردندکه پليس به سوی آنها آتش گشود، اقدام به ا

  . گفته می شود اين انفجار تعداد زيادی مجروح نيز بر جای گذاشته است
اکنون اين قرارگاه پليس، توسط نيروهای آمريکايی محاصره شده و اين نيروها سعی دارند جمعيتی را 

ان خود بسياری از اين افراد در صدد يافتن بستگ. که در محل جمع شده اند، از ساختمان دور کنند
  . هستند که در زمان انفجار در داخل ساختمان بودند
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از زمانی که نيروهای تحت رهبری آمريکا کنترل عراق را در دست گرفتند، نيروی پليس اين کشور هدف 
  .يک رشته حمله قرار داشته است

کا متهم می افرادی که با اشغال عراق توسط آمريکا مخالفند، افسران پليس عراق را به همکاری با آمري
  . کنند

  کشته شدن وابسته نظامی اسپانيا در عراق
در همين حال گزارش شده است که در يک رويداد جداگانه، يک ديپلمات اسپانيايی در خارج از منزلش 

  . در بغداد به ضرب گلوله کشته شده است
ظامی اسپانيا در ، وابسته ن"خوزه آنتونيو برنال گومز"جزئيات اين حمله هنوز مشخص نيست اما جسد 

  . خارج از منزلش در بغداد پيدا شده است
  . وی دومين فرد اسپانيايی است که پس از پايان جنگ عراق در اين کشور کشته می شود

يک سرباز آمريکايی نيز در اثر حمله نارنجکی به کاروانی که در شهر بعقوبه در حال حرکت بود، کشته 
  . شده است

  ری شمال شرقی بغداد واقع شده استاين شهر در هفتاد کيلومت
 

ي سياست گذاري دولت بوش در رابطه با عراق با اعتراف آاخ سفيد به اين موضوع آه  ساختار شكننده
  .ي برخي امور مشورت نشده آسيب جدي ديد با دونالد رامسفلد درباره

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه 
ي فايننشيال تايمز، اسكات مك آالن  ي روزنامه ، نوشته)يسناا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آه دونالد  ي جاري مبني بر اين سخنگوي آاخ سفيد ضمن عقب نشيني از اظهارات خود در اوايل هفته
شايد نبايد به اين : رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در تمامي روندها دخالت داشته روز چهارشنبه، گفت

  .آردم صورت عنوان مي
وگو با فايننشيال تايمز گفته بود آه هيچ اطالعي از شكل گيري گروه ثبات ساز عراق،  امسفلد در گفتر

يك نهاد جديد التاسيس به رياست آونداليزا رايس، مشاور امنيت ملي بوش نداشته است، تا زماني آه 
  .يادداشتي از جانب وي در اين رابطه دريافت آرده است

بوعاتي در اولين روز گردهمايي وزراي ناتو گفت آه از رايس به دليل رامسفلد در يك آنفرانس مط
رياست اين نهاد و انجام بازسازي نگران و ناراحت نيست، اما بار ديگر اظهار داشت آه اين يادداشت 

  .هاي دولت اثر گذارد تواند بر تصميم گيري نمي
هاي خود را براي پنتاگون ارسال  وي اذعان داشت آه پل برمر، حاآم آمريكايي عراق هنوز هم گزارش

  . آند مي
  .من از اين يادداشت تعجب آردم، يادداشتي آوتاه در حد يك صفحه: رامسفلد گفت

ته گيري گروه جديد تا زمان تاسيس نداش رامسفلد بار ديگر اعتراف آرد آه وي اطالعي از روند شكل
  .ي اين سازمان دهي مجدد اطالع داده شده بود  دو در پنتاگون درباره هاي درجه اما به اآثر مقام. است

وگو با نيويورك تايمز گفته بود آه به همراه ديك چني، معاون بوش، آالين پاول، وزير امور  رايس در گفت
  .خارجه و دونالد رامسفلد گروه جديدي تدارك ديده است

ن روز چهارشنبه اعتراف آرد آه رامسفلد تا قبل از انتشار اين يادداشت از اين موضوع اسكات مك آال
  .اطالعي نداشته است

انتصاب رايس در صدر اين گروه از نظر بسياري، تالش براي حفظ قدرت شوراي امنيت سازمان آه 
  .هاي بازسازي توسط پنتاگون دارد شمرده شده است انتقادهاي زيادي از تالش

 انتهاي پيام. معتقدند آه بايد صداي ديگري نظرات دولت بوش را اعالم آندبرخي 
  

  يزيديان خشنود از سقوط صداميان
  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه  -بي بي سي  - علی امينی

نظاميان آمريکايی مستقر در عراق برای نخستين بار آماری از شمار پيروان کيش يزيدی در عراق خبر 
  . که به واقعيت نزديک استداده اند

ستوان دوم جين پالکا، افسر نيروهای هوابرد ارتش آمريکا که در شمال غرب عراق مستقر است به 
خبرگزاری فرانسه گفته است که بااينکه تمامی کتب مرجع و آماری که در اين منطقه وجود دارد، شمار 

، نظاميان آمريکايی به اين نتيجه رسيده اند يزيديان را در سراسر جهان بيش از هزار نفر ذکر نکرده اند
  .که تنها در شمال غرب عراق دويست هزار يزيدی زندگی می کند

در حاشيه غربی کردستان در شمال عراق قومی زندگی می کنند که بنا بر عقايد مذهبی شان يزيدی 
  .خوانده می شوند

  .  روستايی و شبانی ادامه می دهندآنها از صدها سال پيش در انزوا و جدايی از ديگران به زندگی
حمله نيروهای ائتالف آمريکا و بريتانيا به عراق رويدادی بود که جريان زندگی آرام و يکنواخت اهالی اين 

  .قوم را به هم ريخت اما آنها از اشغال منطقه خود چندان ناراحت به نظر نمی رسند
  .نيستند و در ميان آنها احساس امنيت می کنندامروز اشغالگران در قلمرو آنها با هيچ مشکلی روبرو 

کلمه يزيدی ربطی به يزيد بن معاويه، خليفه اموی ندارد و محققان آن را بر گرفته از واژه ايزد يا يزدان 
  .می دانند
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يزيديها تاريخ مذهب خود را به چهارهزار سال پيش می رسانند اما به گفته پژوهشگران، آئين يزيدی در 
  . ميالدی در جنوب جلگه بين النهرين پديد آمده استقرن چهاردهم 

  .عقايد يزيدی تلفيقی از مذاهب گوناگون است که در اين منطقه رواج داشته اند
، مانند کليميان به قربانی و نذورات، مانند )ثنويت(برای نمونه، آنها مانند زرتشتيان به آئين دوگرايی 
  . و مانند مسلمانان به سنت ختنه معتقدندمسيحيان به غسل تعميد و مراسم عشای ربانی

يزيديها همواره جمعی بسته بوده اند؛ خود را قومی برگزيده می دانند، بيگانگان را به ميان خود را نمی 
  . دهند و اعتقادات خود را از ديگران مخفی نگه می دارند

 و همين امر باعث شده است آنها يکتاپرستند اما بنابر برخی نظريه ها، به وجود شيطان اعتقاد ندارند
  . بنامند» شيطان پرست«پيروان ساير مذاهب در منطقه برای بدنام کردنشان آنها را 

اول کتاب جلوه که در آن اصول اعتقادی آنها تشريح شده است و در : يزيديها دارای دو کتاب مقدسند
در ستايش بزرگانشان مجموعه ادعيه و سرودهای آنها ) کتاب سياه(کتاب ديگری به نام مصحف رش

  .ثبت شده است
می » ملک طاووس«آنها فرشته متصل به حق تعالی را در قالب طاووس مجسم می بينند و او را 

  . خوانند
  . يزيديها از فرهنگی پرمايه و غنی برخوردارند که موسيقی در آن نقش برجسته ای ايفا می کند

سرودخوانی جمعی، رقص و سماع به : استپرستش آنها با آداب رنگين و رسومات زيبايی همراه 
سبک صوفيان، مراسم آبتنی و شستشو، افروختن شمع و بخور، نذورات و دعاخوانی گروهی برای 

  ... مردگان
  .آنها مانند ساير اقوام عراق در زمان رژيم بعث حاکم بر عراق بشدت زير فشار بودند

نها را وادار می کرد از قلمرو کوهستانی خود به رژيم سابق عراق که به وفاداری آنها اطمينان نداشت، آ
  .زمينهای باير کوچ کنند

طی اين کوچهای اجباری، بسياری از مراتع و کشتزارهای آنها نابود شد، بسياری از آنها مجبور به ترک 
  عراق شدند و اينک به عنوان پناهنده در کشورهای غربی زندگی می کنند

  
  

  سانه هاي جمعي در رايران و عراقاوضاع تحليل 
  

آزادي انتخابات در آمريكا و در جمهوري اسالمي، و مبارزه آمريكا با : بررسي روزنامه هاي امروز ايران
  تروريسم

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
اي هاليوود  هاي حادثه يلماي از پيروزي قهرمان پرورش اندام و هنرپيشه ف در سرمقاله» شرق«روزنامه 

پيروزي آرنولد، تجلي آزادي «: نويسد کند و مي در انتخابات مياندوره اي فرمانداري کاليفرنيا استقبال مي
در ايالتي که هفتمين قدرت اقتصادي دنيا است به لحاظ وجود آزادي ناب، . ترين شکل آن است در وسيع

دانست، اين فرصت فراهم شد که  جامعه مدني ميکه جان الک آن را قوام هر جامعه و حيات بخش 
ترين فرد از لحاظ پيشينه خانوادگي و مرتبه تاريخي و اجتماعي، به باالترين مقام اجتماعي دست  عامي
هاي متفاوت را در پرجمعيت ترين و ثروتمند ترين ايالت  آنچه قوميت«: نويسد روزنامه شرق مي» .يابد

است اين واقعيت ملموس و واضح است آه همگي بر اين مسئله وقوف آمريكا، در آنار هم قرار داده 
دارند آه بدون توجه به ويژگي هاي خانوادگي و سطح فرهنگ و سواد اين حق طبيعي را مي توانند به 

روزنامه » .تحقق برساند آه به مقامي دست يابند آه در بسياري از جوامع فقط نخبگان دارا هستند
وفاق اجتماعي تنها در بستر آزادي شكل مي گيرد و دموآراسي تنها در «گيرد که  شرق نتيجه مي

افرادي مثل آرنولد هيچ گاه اين امكان . فضاي آزاد امكان مي يابد آه در مطلوب ترين شكل آن ظاهر شود
را نمي يافتند آه در بسياري از نقاط گيتي از جمله اروپاي مفتخر به دموآراسي به باالترين مقام قوه 

آنچه آمريكا را متمايز از بسياري ديگر از دموآراسي هاي غربي مي سازد اين . يي دست يابنداجرا
  » .واقعيت است آه ضدنخبه گراترين جغرافياي غربي است

اي، عضو  داند، آقاي زواره در حاليکه يک روزنامه پيروزي آرنولد را تجلي آزادي انتخابات در آمريکا مي
 اساسي جمهوري اسالمي، انتخابات جمهوري اسالمي را آزاد ترين در حقوقدان شوراي نگهبان قانون

جهان دانسته است، اما اين نظر با انتقاد نويسنده ستون به قلم سردبير روزنامه آقتاب يزد روبرو شده 
بعيد است به کارگيري عنوان آزادترين، که الزاما بهترين هم نخواهد بود، براي «: نويسد است که مي
هاي قانوني براي انتخاب مردم وجود دارد و ثانيا  شورما دقيق باشد، زيرا که اوال محدوديتانتخابات ک

البته : افزايد آفتاب يزد مي. اي اخيرا مدعي احراز صالحيت کانديداها توسط شوراي نگهبان شده اند عده
و پس از سئواالت در دنيا است » بهترين«توانستند ادعا کنندکه شيوه انتخاباتي ما  اي مي آقاي زواره

متعددي که در مورد روند رد و تائيد صالحيت متناوب برخي کانديداها وجود دارد، داليل خود را براي 
  . اطالق بهترين به انتخابات ايران ارائه کنند

: نويسد روزنامه اعتماد به نقل از دکتر نقي لطفي، استاد گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد، مي
 غرور   شده  باعث  را آه  حيثيتي  خود و مسائل  داخلي  باشد و مشكالت  آرده  فرافكني ه آنك آمريكا براي
   آند، با خلق  پرتاب  بيرون  را به  مردم  خشم  دهد و امواج  سر و سامان دار شود، قدري ها جريحه امريكايي

 آند و   را آرام  افكار عمومي خود را برآورد و هاي  خواست تواند قدري مي»  تروريسم «  فرضي  دشمن اين
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اين استاد تاريخ دانشگاه مشهد در مصاحبه با اعتماد .  دهد  پاسخ  صنعتي داري  سرمايه  نظام  منافع به
   دارد در پوشش امريكا سعي.   است  متحده  اياالت  زيان  به  منافع  تقسيم  هر آجا آه يعني«: افزايد مي

 امريكا   ترتيب  اين به.  مورد نظر خود بپردازد  نظم  و تامين  منطقه  آن  نظم زدن   برهم  به  با تروريسم مقابله
 بشود   بداند وارد عمل  صالح  دنيا آه  و در هر جاي  هر شكل  به  آه  آورده  دست  به  و دستاويز خوبي بهانه
   جمهور آن  و رييس ايي امريك  مقامات  سخنان  پاي وقتي.   است  آرده  خود حفظ  را براي  حق و اين

   خارجه  و وزارت  دفاع  وزارت  جمهوري تا مقامات  و آشكارا از رييس  و صريح  مستقيم بينيد آه بنشينيد مي
  تواند در هر آجا به  از خود را دارد و مي  دفاع ، حق  شده  واقع  مورد حمله  آنكه  دليل امريكا به«: گويند مي

 هستند در   آه  و آشوري  خود را در هر تشكيالت  بزند و مخالفان  دست رفتي يا پيش  پيشگيري اقدامات
  .  است  ملل  سازمان  از ديدگاه  مستقر درجهان  نظم  خالف  اين  آه در حالي»  بكوبد هم

 
 

توصيه هائي به آمريكا در باره بازسازي و ثبات عراق، از سه : بررسي روزنامه هاي پنجشنبه آمريكا
  ديدگاه

  2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17پنج شنبه ): راديوفردا، نيويورک(نام ناطقي به
به رئيس » نيويورک تايمز«نويس کارشناس امورخاورميانه در روزنامه  آقاي تامس فريدمن، ستون
کند که براي موفقيت در تثبيت اوضاع در عراق، اندکي با ياسر عرفات، رئيس  جمهوري آمريکا توصيه مي

 سوريه، شام  اي، رئيس حکومت ايران و بشار اسد،رئيس حکومت اهللا خامنه طيني، آيتتشکيالت فلس
اند موقع شام خوردن با شيطان، بهتر است قاشق درازي همراه  نويسد از قديم گفته وي مي. بخورد

آقاي فريدمن معتقد . حاال معلوم نيست که در انباري کاخ سفيد، قاشق درازي باشد. داشته باشيد
 عراق در مرکز موفقيت سياست آمريکا در سراسر خاورميانه قرار دارد و اگر آمريکا بتوند است که

در » چيزهاي خوبي«حکومتي دمکراتيک و مبتني برقانون اساسي درعراق به وجود بياورد، به قول او 
ا در  شود، براي آمريکا نه تنه همه خاورميانه اتفاق خواهد افتاد ولي اگر وضع عراق به لجن کشيده

کند  وي در مورد عرفات، به آمريکا اسرائيل توصيه مي. خاورميانه که در تمام دنيا مصيبت بار خواهد بود
هاي تندروي  به انرواي او پايان دهد که او در عوض دست احمد قريع را براي درهم کوبيدن گروه

ر اسد اطمينان دهد که در نويسد آمريکا بايد به بشا در مورد سوريه فريدمن مي. فلسطيني آزاد بگذارد
محور شرارت قرار نخواهد گرفت تا او هم مرزها را به روي عبور چريکهاي ضدآمريکائي به داخل عراق 

نويسد در داخل دولت بوش فشارزيادي است که با ايران بايد قبل  در باره ايران، آقاي فريدمن مي. ببنندد
وي . الوقوع آمريکا است ان نگران حمله قريباز آنکه به بمب اتمي دست يابد، مقابله شود و اير

نويسد آمريکا بايد از اين برتري استراتژيک در بازشدن باب گفتگو در باره مسئله اتمي استفاده کند و  مي
نويسد  وي مي. ازايران بخواهد از نفوذ خود در شيعيان عراقي براي تثبيت اوضاع عراق استفاده کند

توجه آنها را جلب کرده است و حاال وقت آن است که به جاي نابود سرسختي آمريکا با اين کشورها 
ساختن دسته جمعي آنها و به خطرانداختن موقعيت عراق، از قاشقي دراز براي شام خوردن با آنها 

  . استفاده کند
نويسد حمالت منظم به سربازان آمريکائي در عراق  آقاي جيم هوگلند، ستون نويس واشنگتن پست مي

ائي که بوش در داخل آمريکا با آنها روبروست، بسياري از منتقدان جنگ عراق در اروپا را ه و چالش
متقاعد کرده است که آنها بيشتر از تاکيد دولت بوش بر اقدام نظامي پيشگيرانه و حتي خود دولت بوش 

افزايد  ميوي . به عبارت ديگر، شکست او را در انتخابات بعدي پيش بيني مي کنند. دوام خواهند آورد
کارشناسان سياسي در فرانسه، آلمان، روسيه و حتي بريتانيا منتظرند آمريکا ازعراق دست بردارد و 

افزايد اما انتظار براي بازگشت طرز تلقي  وي مي. رابطه اروپا و آمريکا به گرماي روزگار جنگ سرد برگردد
تژي بهبود روابط آمريکا و اروپا قرار گيرد تواند مبناي استرا اي است و نمي دوران جنگ سرد، آرزوي بيهوده

نويس  ستون. توانند خود را از همکاري با آمريکا در عراق جدا نگه دارند و کشورهاي اروپائي نمي
هائي که درداخل و خارج از عراق با  کند براي مقابله با مخالفت پست به دولت بوش توصيه مي واشنگتن

وي مي . ري روي آورد و اتحاد و همکار بين المللي را تشويق کندت آن روبرو است، به استراتژي گسترده
نويسد دولت بوش و مخالفان آن در داخل و خارج از عراق بايد به قاعده اول گير کردن در گودال توجه 

  . کنند و از گودکردن بيشتر آن امتناع کنند
  

 خبرنگار ارشد امورنظامي Joseph Gallowayاي از آقاي جوزف گالووي  در مقاله» هرالد ميامي«روزنامه 
نويسد  ، ناشر اين روزنامه و ده ها روزنامه معتبر ديگر، ميKnight-Ridderبنگاه مطبوعاتي نايت ريد 
 تحت نظر مشاور امنيتي ملي آمريکا خانم دکتر Iraqi Stabilization Groupتشکيل گروه تثبيت عراق 

ا که به مشکالت اداري براي تسريع رساندن منابع کاندوليسا رايس، تالشي است از سوي دولت آمريک
و نفرات به بازسازي عراق پايان بخشد اما مخالفان جنگ آن را جابه جا کردن صندلي ها به روي عرشه 

نويسد عالوه بر اين اقدام، در داخل شوراي امنيت ملي نيز يک کميته  وي مي. بينند کشتي تايتانيک مي
 سفير سابق آمريکا در هندوستان، Blackwellول  آقاي رابرت بالکجديد تشکيل شده است تحت نظر 

براي هماهنگ کردن سياست ها، و يک مقام ارشد کاخ سفيد گفت اين اقدام قابليت آن را دارد که به 
  .شوراي امنيت ملي کاخ سفيد نقشي بيشترا ز يک کميته مديريت بحران بدهد

  
   مهر17: روزنامه های تهران
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   2003 اآتبر 9  –1382 مهر 17 شنبه  پنج-بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران در صدر اخبار خود مخالفت رييس جمهوری با نحوه رسيدگی به پرونده قتل 

زهرا کاظمی را منعکس کرده و نوشته اند که محمد خاتمی در حمايت از وزارت اطالعات خواستار 
  .رسيدگی بی طرفانه در مورد اين جنايت شد

انتقاد خاتمی از روند رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی از زبان رييس " با عنوان بزرگ ياس نو
  .نوشته، متهم و وکيل اصال از کيفرخواست اطالعی نداشته اند" جمهور
، گزارش مصاحبه روز "اعتراض شديد خاتمی به دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی" با تيتراعتماد

  .منعکس کرده استچهارشنبه رييس جمهوری را 
 در مقاله ای موضع گيری صريح رييس جمهوری درباره وضعيت دادگستری را نشانه آن ديده که ياس نو

  .آقای خاتمی هم، از مسائل سياسی در بخشی از نظام دلسرد شده است
 نوشته است که محافظه کاران بايد به اين موضوع توجه داشته باشند که در اين شرايطی که ياس نو
 معتقدند انسجام عمل در داخل واجب تر از هميشه است، اگر صبوری خاتمی هم به نتيجه نرسد همه

  .راه برای جريان ديگری باز می شود که مطالباتش افراطی است
در اين روزنامه در پايان مقاله خود نوشته مسووليت وضعيتی که به دنبال " حرف نو"نويسنده ستون 

اتمی پيش می آيد، به عهده جريان هائی است که در برابر او مقاومت نااميدی از روش های صبورانه خ
  .می کنند

اعتراض رييس جمهور خاتمی در حالی اتفاق می افتاد که روزنامه های هوادار محافظه کار با انعکاس 
گزارش های رسمی و منتشر شده توسط روابط عمومی دادگستری تهران از جلسه اول دادگاه، حمايت 

  .دادگستری تهران نشان داده اندخود را از 
، همزمان با انتقاد محمد خاتمی از دادگستری و نحوه رسيدگی به اين پرونده، که انتخاببه نوشته 

دادستانی تهران خود از متهمان آن به شمار می آيد، محمد جواد الريجانی به دفاع از دادگاه سه شنبه 
  .پرداخته و آن را مناسب توصيف کرده است

زنامه ادامه می دهد که معاون بين المللی قوه قضاييه بعد از مالقات با يک مقام پارلمان اروپا در اين رو
  .گفتگويی با خبرنگاران هر نوع دخالت گروه های سياسی در مرگ زهرا کاظمی رد کرده است

ت و زهرا  نوشته جواد الريجانی تاکيد کرده که پرونده قوه قضاييه ايران از کانادا پاک تر اسانتخاب
  .کاظمی نه شخصيت مهمی بوده و نه کار با اهميتی داشته است

 در مقاله ای از وضعيت دادگستری انتقاد کرده و از رييس اين قوه پرسيده با توجه به احکام آفتاب يزد
جديدی که در دادگاه ها صادر شده است، هنوز معلوم نيست کدام دليل باعث تبرثه و کدام موجب 

  .دمحکوميت می شو
 به احکام مربوط به افسانه نوروزی و قتل های زنجيره ای کرمان اشاره کرده و با آفتاب يزدنويسنده 

توجه به حکم تبرئه قاتالن کرمانی نوشته اگر قرار است که هر کس بنا به ميل خود عمل کند اصال چه 
  .نيازی به قوه قضاييه وجود دارد

در مورد عامالن قتل های زنجيره ای کرمان است که حکم  به رای ديوان عالی کشور آفتاب يزداشاره 
اعدام آنها را لغو کرد و در مقابل حکم اعدام افسانه نوروزی را، که مدعی به دفاع از ناموس است، تائيد 

  .و به او ابالغ کرده است
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از زبان محمد خاتمی نوشته که دولت آماده برگزاری ايران

  .نتخابات آينده مجلس می شود و سعی خواهد کرد که اين انتخابات در فضائی سالم و آزاد برگزار شودا
قول می دهم " در روزهای گذشته از زبان رييس جمهور خاتمی نوشته بودند که رسالت و کيهان

  ."انتخابات سالم و آزادی برگزار شود
 انتقاد کرده و نوشته کيهانی رييس جمهوری در  در مقاله ای از نحوه انتشار گفته ها ايرانروزنامه

نبود بلکه او گفت تمام مساعی خود را به " قول می دهم"آقای خاتمی در کالمش هرگز نشانه ای از 
  .کار می برم
 در مقاله ای به قلم ابراهيم يزدی نوشته همه شواهد حاکی از آن است که مردم از انتخابات ياس نو

ی نخواهند کرد که اين قهر و بی تفاوتی نشانه وجود وضعيتی در کشور استقبال وسيع و گسترده ا
  .است که با امنيت ملی در تعارض خواهد بود

ياس دبيرکل نهضت آزادی، حزبی که دادگاه انقالب آن را غيرقانونی اعالم کرده است، در مقاله ای در 
ندانيان سياسی آزاد و تمام  پيشنهاد کرده برای ايجاد تغييرات اساسی در احساس مردم کليه زنو

  .روزنامه ها از توقيف خارج شوند
در اين مقاله ابراهيم يزدی نوشته پايان دادن به فشارها بر انجمن ها و نهادهای سياسی، توقف 

اقدامات فراقانونی و همچنين ملزم شدن تمام نهادهای رسمی و موازی به پايبندی به قانون خواهد 
  .تخابات را در مردم تقويت کندتوانست شوق به شرکت در ان

گرچه اخبار و گزارش های مربوط به مذاکرات ايران با سازمان بين المللی انرژی اتمی در روزنامه های 
تهران به طور محسوسی کاستی گرفته است اما روزنامه های محافظه کار با ترجمه مقاالت بعضی از 

  .رابر فشارهای خارجی ادامه می دهندرسانه های خارجی به مخالفت خود با نرمش دولت در ب
 در سرمقاله هفتگی خود با نقل گفته های مقامات آمريکائی درباره برنامه جمهوری اسالمیروزنامه 

غنی سازی اورانيوم در ايران نوشته دولت آمريکا بارديگر خواستار متوقف شدن برنامه غنی سازی 
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الی که مقامات جمهوری اسالمی ايران مصمم اورانيوم توسط جمهوری اسالمی ايران شده است، درح
  .هستند قطعنامه شورای حکام را به دليل غيرقانونی بودن، نپذيرند

انعکاس اخبار مربوط آخرين عمليات انتحاری گروه حماس در اسرائيل در روزنامه های هوادار محافظه 
 فلسطينی که با بمب خود دختر" هنادی"کاران ادامه دارد که در گزارش های خود با لحنی حماسی از 

  .باعث کشته شدن تعداد زيادی از مردم اسرائيل شد، ياد می کنند
 روزنامه صبح عمليات انتحاری اخير را غرور آفرين و متهورانه خوانده و نوشته اين جمهوری اسالمی

  .عمليات نشان می دهد که فلسطينی ها قادرند آن سرزمين را برای صهيونيست ها ناامن کنند
  . با همين روش ها اسرائيل از صفحه روزگار محو خواهد شد جمهوری اسالمی نظر سرمقالهبه

 در سرمقاله خود موضوع عمليات انتحاری را با بحث درباره عمليات غنی سازی اورانيوم در ايران کيهان
هه  درصدی اورانيوم می سازند، جب٩٠درآميخته و نوشته اگر بمب های اتمی رايج را با غنی سازی 

اسالم همين امروز به راز غنی سازی انرژی انفجاری متراکم در جان ميليون ها جوان نوباوه و پرنشاط 
  .خويش دست يافته است
 با اشاره به حمايت جمهوری اسالمی از مقاومت فلسطينی ها  کيهانمحمد ايمانی در سرمقاله

اهتمام، بمب های اتمی را حتی در نوشته، ايران امروز به اين فن انحصاری دست يافته که با اندکی 
جان ميليونها مستضعف غيرمسلمان دنيا فعال سازد و چون صاعقه برسر کاخ نشينان و طاغوت ها فرود 

  .آورد
 با تاکيد بر اين که اورانيوم انسانی در ايران، درعراق، در لبنان و فلسطين غنی و فعال  کيهاننويسنده

  ."بيا من و تو هم دل به دريا بزنيم. معرکه ای است ديدنی"ته هم شده است، در پايان مقاله خود نوش
 خبر داده که سرانجام آکادمی سلطنتی سوئد، پاپ ژان پل دوم، رئيس جمهوری برزيل و شرق

واسالوهاول، رئيس جمهوری سابق چک، را به عنوان نامزدهای نهايی دريافت جايزه صلح نوبل معرفی 
، استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس، از فهرست نهايی نامزدها "جریسيدهاشم آقا"کرد و بدين ترتيب، 

  . خارج شد
 گفت که موکلش از حمايت و پشتيبانی الزم برای دريافت جايزه صلح نوبل شرقوکيل آقاجری به 

  . برخوردار نبود
آقاجری حتی از دسترسی به روزنامه های منتشر شده در داخل کشور در زندان محروم : "وی گفت

ت و اطالع او از کانديدا شدنش هم بسيار کم بود چه رسد به آن که بتواند نظريات خود را در سطح اس
 ." جهانی منعکس کند
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