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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 

  
منابع خبري از سائوپائولو برزيل گزارش دادند، سياستمداران چپ گرا در آشورهاي سراسر جهان براي 

وگو با  ي آمريكا و گسترش نامحدود آاپيتاليسم به گفت ارهاي درخصوص تغييرات حكومتي ق صدور بيانيه
  . يكديگر پرداختند

  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7چهار شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، شرآت آنندگان در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها و  هان آه در آن شرآتاز نظم آنوني ج” الملل سوسياليست بين“ي  بيست و دومين آنگره
تري پيدا  هاي فقيرتر، وضعيت نامناسب آورند و دولت آشورهاي ثروتمند منافع بسياري از به دست مي

  . آنند، انتقاد آردند مي
ي پاياني نشست  شنبه را به صدور بيانيه  حزب سياسي آسيا، اروپا و آفريقا روز سه150 نماينده از 600

  . سائوپائولو اختصاص دادند
شود بسياري از موارد قيد شده در اين بيانيه در خصوص شعار اصلي مخالفان جهاني سازي و  گفته مي
  . هاي نظامي آمريكا در عراق باشد مداخله

از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه نيز گزارش آرد، توني بلر، نخست وزير انگليس مجددا به عنوان معاون 
اين در حالي است آه آه معترضان به انتخاب بلر اعالم . انتخاب شد” الملل سوسياليست بين“رييس 

 انتهاي پيام. آردند وي به دليل حمايت از جنگ آمريكا در عراق، فاقد صالحيت است
  

  پايان اجالس سوسياليست ها
  2003 اآتبر 30  –1382 آبان 8پنج شنبه : شرق

ي سوسياليست ها جمع   سياستمداران چپ گرايي آه از سراسر جهان براي شرآت در آنگره جهان
شده اند، در بيانيه اي از سياست هاي آمريكا در تغيير رژيم و گسترش افسار گسيخته سرمايه داري 

شكي نيست آه ما هر روز با «: معاون نخست وزيري سوئد گفت» مارگارتا وينبرگ«. انتقاد آردند
اما  امكانات زيادي براي بهتر . ارددر اين جهان تعادل وجود ند. جهاني ناعادالنه تر روبه رو مي شويم

البته در بيانيه  پاياني از دولت » .ايجاد تغييرات: دليل اينجا بودن ما همين است. شدن اوضاع وجود دارد
از بين بردن سازمان هاي چند جانبه، «بوش نام برده نشده ولي محافظه آاران را متهم آرد آه براي 

تالش مي » ه قدرتمندان براي تصميم گيري درباره آينده انسانپيشبرد يك جانبه گرايي و تحميل اراد
بسياري از نكته هايي آه در اين بيانيه مطرح شده، مشابه شعارها و خواسته هاي گروه هاي .آنند

آنگره سازمان جهاني سوسياليست ها آه در .مخالف جهاني شدن و نيز گروه هاي ضد جنگ است
 سال يك بار 4وآرات آشورهاي اروپايي تاسيس شده هر  به وسيله احزاب سوسيال دم1951سال 

در اجالس امسال آنتونيو گوتيرز نخست وزير سابق پرتغال دوباره به رياست اين سازمان .برگزار مي شود
البته تعدادي از .  معاون اين سازمان انتخاب شد23توني بلر نيز مجددا به عنوان يكي از . انتخاب شد

  .تند آه بلر به دليل شرآت در جنگ عراق نبايد انتخاب شودشرآت آنندگان عقيده داش
 

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

  اظهارات مقامات آمریکایی درباره ایران و واکنش وزارت خارجه 
  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7چهار شنبه  -سايت امروز 

اعالم آرد آه آماده است با دولت ايران روابط محدود برقرار آند، اما اين روابط تنها آمريكا روز گذشته 
زماني آه ايران حاضر نشود اطالعات مربوط به اعضاي القاعده در اين آشور را به آمريكا دهد، ارتقا 

 مورد عالقه ما حاضريم پيرامون موضوعات«: ريچارد آرميتاژ، معاون وزارت خارجه آمريكا گفت.نخواهد يافت
وي در عين حال تأآيد آرد آه دولت آمريكا » .دو طرف به طور محدود با دولت ايران وارد گفت و گو شويم

ما «: آرميتاژ افزود. اي را به هدف عادي سازي روابط با ايران نداشته است هيچ نوع مذاآره گسترده
ا اين منوط به اين است آه منافع آمريكا تامين ايم بار ديگر در آينده با مقامات ايراني ديدار آنيم، ام آماده
  » .شود

معاون وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اي آه از پيش آماده شده بود صريحا از سرگيري ارتباط با ايران را با 
پيشرفت در اختالف با اين آشور در مورد القاعده مرتبط ندانست، اما تصريح آرد آه همكاري تهران در 

  . راه را براي روابط آتي ميان دو آشور هموار خواهد ساختمورد القاعده 
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هاي دولت ايران مبني بر همكاري اين آشور با ساير  با وجود بيانيه«: آرميتاژ همچنين اظهار داشت
هاي مكرر در مورد ارائه اطالعات از اعضاي القاعده  آشورها، مقامات ايراني تاآنون نسبت به درخواست

همان طور آه جورج «: وي افزود» .اعتنا بوده است ه در بازداشت آنان هستند بيو رهبران اين شبكه آ
حل اين موضوع گام . بوش هفته گذشته تصريح آرد ايران بايد مسير خود را در اين زمينه تغيير دهد

توانيم بدون برداشتن اين گام، حرآتي به جلو  شود و ما نمي  آمريكا محسوب مي-مهمي در روابط ايران 
  » .شته باشيمدا

در همين زمينه آالين پاول با ادعاي اين آه اعضاي القاعده در ايران حضور دارند، استرداد آنها را خواستار 
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، وزير امور خارجه آمريكا همچنين گفت آه واشنگتن خواهان . شد

هريك : وي در ادامه گفت. قرار داده استتوضيح در باره اطالعاتي است آه ايران در اختيار سازمان ملل 
شان و يا آمريكا تحويل داده  شوند، بايد به آشورهاي اصلي از اعضاي القاعده آه در ايران نگهداري مي

  . شوند تا از آنها بازجويي شود و آنها محاآمه شوند
ا براى استرداد توقع آمريک: سخنگوى وزارت خارجه ايران گفت " حميدرضا آصفي "این در حالی است که 

  . آن دسته از اعضاى القاعده که هم اکنون در ايران در بازداشت به سرمي برند، نابجا است 
افراد القاعده که هم اکنون : آصفي روز سه شنبه در واکنش به اظهارات وزير امور خارجه آمريکا افزود

ران محاکمه و بر اساس قوانين هاى اي تحت بازداشت هستند، در ايران مرتکب جرم شده اند و در دادگاه
  . کشور ايران مجازات خواهند شد

  . آنددر مورد آنان به اجرا گذاشته شود ما درصدد هستيم هر آنچه عدالت حکم مي: وى اظهارداشت 
آيا «: در همين زمينه ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز در جمع خبرنگاران ادعا آرد

آيا آنها حمايتشان را از ! اقدامي در باره اعضاي بلندپايه القاعده انجام داده اند؟ نهايراني ها تاآنون 
اند؟ بوچر در  آنند، قطع آرده هايي آه از خشونت براي مخالفت با صلح استفاده مي اهللا و ديگر گروه حزب

كا يا آشورهاي اصلي ايران بايد تمامي مظنونان القاعده را براي بازجويي و محاآمه به آمري: ادامه افزود
ايران تنها چهار روز براي نشان دادن همكاري : وي در ادامه گفت. شان و يا يك آشور سوم تحويل دهد

دانم آه آنها در باره امضاي پروتكل الحاقي  آامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي فرصت دارد و مي
  . ها هستيم اند اما ما خواهان اقدام ايراني هايي آرده صحبت

نيز از واگذاري پرونده ارسالي ايران ) پنتاگون(شبكه تلويزيوني فاآس نيوز وابسته به وزارت دفاع آمريكا 
به شوراي امنيت سازمان ملل در مورد عناصر دستگير شده القاعده، به سازمان جاسوسي آمريكا 

) سيا(سي مرآزي آمريكا سازمان جاسو: به گزارش ايلنا اين شبكه تلويزيوني اعالم آرد. خبر داد) سيا(
 تن از مظنونان به فعاليت تروريستي را آه توسط ايران تهيه و به شوراي امنيت 225ليست محرمانه 

اين در حالي است آه يك منبع . سازمان ملل متحد تسليم شده بود، دريافت آرد و مورد ارزيابي قرار داد
منتشر شده توسط شبكه تلويزيوني فاآس در دفتر سازمان ملل متحد در تهران، از صحت و سقم خبر 

 . اطالعي آرد نيوز آمريكا اظهار بي
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  مجلس آخوندي به شكنجه وحشيانه خبرنگار آانادايي اعتراف مي آند
  )2003 اآتبر28 (1382 آبان 6 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

آه امروز , خبرنگار آانادايي, قتل خانم زهرا آاظمي مجلس آخوندي در مورد 90گزارش آميسيون اصل 
به رغم سانسور بسياري از واقعيتهاي آليدي و با اينكه از  مرتضوي جنايتكار به عنوان , منتشر گرديد

نابساماني و آشفتگي در « نام برده و جرم او و ساير شكنجه گران را به حد » دادستان محترم تهران«
حاوي اعترافات جديدي در مورد شكنجه و قتل خانم آاظمي , هش مي دهدآا» رفتار دادستاني تهران

  :است
دهد وقتي  تحقيقات نشان مي«: در اين گزارش به نقل از يكي از معاونان وزارت اطالعات آمده است. 1

در اين حال يك , آرده است پشتي وي را بگيرند و وي از تحويل آن خودداري مي اند آوله خواسته مي
خورد آه اين را مدارك پزشكي بيمارستان آثار جراحت را  ي به طرف چپ صورت ايشان ميضربه محكم
اين ... نمايد و در اين مرحله وي در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوين بودند تاييد مي

 شوند در  نفر مي٢٠ مرحله را سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايي آه آنجا ديدند و در حدود 
تا همه ... آنند برند توجيه مي آنند و مي بعدا اين شهود را جمع مي... اند اظهارات اوليه شهادت داده

دفتر وقايع ... دهند حرفهايشان را پس بگيرند اين آار را مسئولين حفاظت اطالعات زندان اوين انجام مي
  .»زندان و وقايع بندها دستكاري شده و مخدوش است

خانم «: نقل از گزارش نيروي انتظامي به هيات ويژه رياست جمهوري آمده استدر اين گزارش به . 2
طور انگشت  اند، انگشت شست مرا و همين ام را شكسته زهرا آاظمي با خط خود نوشته است بيني

  .»اند پاي مرا شكسته
ت اطالعات در اين گزارش به نقل از آخوند شاهرودي رييس قوه قضاييه خطاب به يكي از معاونين وزار. 3

اين گزارش همچنين به حذف برخي . »حاال دو تا هم بازداشت بشوند به نفع نظام است«: آمده است
  .مطالب از گزارش هيئت ويژه تحقيق اشاره مي آند

 بازپرسي ١٢ ي   به شعبه٦/٤/٨٢ در اين گزارش به نقل از نامه رييس بازداشتگاه امنيتي اوين مورخ . 4
بند و پوشيدن لباس زندان  از بدو ورود از بستن چشم) خانم آاظمي(«: ست تهران آمده ا٧ ناحيه 
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اين نامه بازنويسي شده و , به دستور مرتضوي دادستان تهران» .خودداري و اعتصاب غذا نموده است
  .هرنوع اشاره اي به اعتصاب غذا و مقاومت خانم آاظمي حذف مي گردد

ي تصريح شده آه وي تحت اجبار و تهديد رژيم آخوندي آه در اين گزارش به نقل از مادر خانم آاظم. 5
در حالي آه , دستور داده بود جنازه خانم آاظمي هرچه سريعتر دفن شود مجبور به اين آار شد

چيزي آه رژيم آخوندي تا , خواست فرزند خانم آاظمي و خانواده اش انتقال جسد به آانادا بوده است
  .مي زندامروز همچنان از پذيرش آن سرباز 

گزارش امروز مجلس ارتجاع هيچ ترديدي در مورد قتل خانم آاظمي تحت شكنجه هاي وحشيانه باقي 
لذا مقاومت ايران دولت آانادا را بدور از منافع اقتصادي و مالحظات سياسي به پيگيري . نمي گذارد

 مدافع حقوق بشر و پرونده قتل خانم زهرا آاظمي فرامي خواند و از مراجع و سازمانهاي بين المللي
انجمنهاي حرفه اي دفاع از روزنامه نگاران مي خواهد تا با وادار آردن رژيم آخوندي به پذيرش يك هيئت 

  .اجازه ندهند آه اين جنايت هولناك به بوته فراموشي سپرده شود, تحقيق بين المللي
  

لي به روند پرونده تشكيل هياتي بي طرف از سوي شوراي امنيت م:  مجلس90رئيس آميسيون اصل 
  آند    زهرا آاظمي آمك مي

  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7چهار شنبه 
طرف از سوي شوراي عالي   در صورتي آه يك هيأت بي: رئيس آميسيون اصل نود مجلس اعالم آرد

امنيت ملي جهت بررسي گزارش آميسيون اصل نود در خصوص پرونده زهرا آاظمي تشكيل شود قطعًا 
  .  ا روند بهتري صورت خواهد گرفترسيدگي ب

اگرچه مجلس : حسين انصاري راد در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا، تصريح آرد
بر اساس اختيارات قانوني خود گزارش را به دادگاه انتظامي قضات ارجاع داده است، اما از آنجايي آه 

متأثر از بخش مهمي از دستگاه قضايي است، لذا رسيدگي به موارد ترديد   دادگاه انتظامي قضات نيز بي
  .طرف مفيدتر خواهد بود  مطرح شده در گزارش پرونده قتل زهرا آاظمي از سوي يك هيأت بي

بعد از آنكه تخلف برخي افراد در گزارش آميسيون اصل نود احراز شد، ما بر اساس اختيارات    :وي افزود
تواند در تناقض با رسيدگي هيأت   ه انتظامي قضات ارجاع داديم، ولي اين امر نميخود موضوع را به دادگا

  .تشكيل شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي قرار گيرد
وي آذب خواندن گزارش آميسيون اصل نود مجلس از سوي دادستان تهران را در شأن يك قاضي و 

اي آقاي مرتضوي موارد متناقضي آه در ه  ما بر اساس اظهارات و پاسخ: حقوقدان ندانست و گفت
تري مورد   هاي ايشان وجود داشت را در گزارش ارايه آرديم و لذا ايشان بايد گزارش را به طور دقيق  گفته

  .آنيم  بررسي قرار دهند و اگر انتقاداتي داشتند ما هم استقبال مي
ما بر   : رد آذبي وجود ندارد، تصريح آردانصاري راد با تأآيد بر اينكه در گزارش آميسيون اصل نود هيچ مو

اساس نقل قول مقامات رسمي آشور، گزارش را تهيه آرديم آه صداي ضبط شده آنان نيز در 
  .آميسيون موجود است

من اطمينان دارم آقاي مرتضوي هيچ پاسخ محكم : رئيس آميسيون اصل نود مجلس در پايان تأآيد آرد
تواند   صل نود در خصوص پرونده زهرا آاظمي ندارد و هرگز نميو مستدلي درباره گزارش آميسيون ا

  پايان پيام. هيچ پاسخ منطقي به آميسيون ارايه آند
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

ي  شيرين عبادي در همايش پاسداشت صلح و آزادي در دانشگاه اميرآبير بر دوري از روحيه
  .فراموشي تاريخي خطري هولناك براي يك ملت است: فتپروري در جامعه تاآيد آرد و گ قهرمان
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ي صلح نوبل، ظهر روز  ي جايزه برنده) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

هم در اردوي قبال : چهارشنبه در جمع دانشگاهيان و خانواده برخي زندانيان و حقوقدانان اظهار داشت
ساالنه تحكيم وحدت در دانشگاه تربيت معلم راجع به نسبت حقوق بشر و دين اسالم سخن گفته 

. باور نكنيد» حقوق بشر غربي است « يا » دموآراسي با اسالم سازگار نيست « اگر گفتند . شد
  . توانيد مسلماني سرافراز و همگام با تمدن جهاني باشيد مي

نون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اين آه سوال و جدل و چالش، ويژگي يك اين حقوقدان و عضو آا
اي آه در آن اردو گذشت تا امروز اتفاق جديدي افتاده و آن اين  از جلسه: دانشجوي خوب است، گفت

خواهي و اتحاد  دوستي و عدالت اين جايزه پيام صلح. ي صلح نوبل به ايران رسيده است است آه جايزه
  . جهانيان بودايران به

از : ي تاريخي ايران و سابقه ي حقوق بشر در تاريخ باستان ايران تصريح آرد وي با اشاره به پيشينه
اي هموار شد آه معتقد به  ايم آه اين جاده توسط عده ي همواري حرآت آرده گذشته تاآنون بر جاده

اين . وار آردند تا در آن بدويمپس درود بر آساني آه اين جاده را هم. دموآراسي و حقوق بشر بودند
جايزه متعلق به همه ايرانياني است آه معتقد به دموآراسي و حقوق بشر هستند و با آزادگي به 

  .ي اين جايزه را ندارد حتي شيرين عبادي آس حق مصادره هيچ. اند خاطر عقايد خود در بند قرار گرفته
. ي ديگر آند جايزه را چماقي بر سر دستههيچ دسته و گروهي حق ندارد اين : عبادي تاآيد آرد

تابند و به هر بهانه و دستاويزي حتي صلح در پي  آساني آه آرامت انساني و حقوق بشر را برنمي
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پس مبادا ناخواسته راه آنها را . هاي اجتماعي گره خورده است ايجاد تنش هستند؛ عمرشان با تنش
يري مردم براي رسيدن به حقوق خود و حضور آنها در تنها راه رسيدن به اهداف حقوق بشر پيگ. برويم

انداز روشن دارند وگرنه نااميدانه ميدان را رها آرده و  صحنه است البته مردم احتياج به دلگرمي و چشم
  .آنند ها سپري مي روزگار خود را فقط در آنج آتابخانه
ها بگوييم و چيزي جز آن نبينيم ها و شكست نمايي اگر فقط از سياه: برنده جايزه صلح نوبل متذآر شد

نبايد اجازه داد مردم به اين . ايم خواهي و دلسردي و نااميدي مردم شده باعث شكست جريان عدالت
ها را نيز به تصويب  حتي سپيدي. بايد نحوه پيگيري مطالبات را براي مردم روشن آرد. نقطه برسند

  .آشيد تا مردم در ميدان حاضر شوند
 سال 20 نسبت به 82اي از وضعيت حقوق بشر در سال  آيل دادگستري با مقايسهاين حقوقدان و و

گوييم موارد نقض حقوق بشر داريم و هم به دنبال برطرف آردن آن  هم مي:  اعالم آرد62قبل در سال 
در اين ساليان حقوق بشر ما ترقي داشته و همين . هستيم آه اين مسووليت بر عهده مردم و ماست

دنيا آنقدر تاريك و سياه نيست آه نااميد در گوشه . موجب جلو رفتن حرآت شده استخواست مردم 
هاي بهتر حقوق بشر در  خانه بيتوته آنيم بلكه بايد شجاعانه در ميدان ماند و به دستاوردها و آينده

  .جامعه انديشيد
مگان در نظر گرفته بايد مصلحت ه: وي ضمن تاآيد بر ضرورت دوري از انديشيدن به مصالح فردي، افزود

البته فراموشي تاريخي يك ملت خطري هولناك است و بايد خادمان را قدر . شود و خود را فراموش آنيم
  . نهاد و خائنان را در خاطر آورد هرچند قبال آنها را بخشيده باشيم

انديشه : اين عضو آانون مدافعان حقوق بشر آزادي بيان را مهمترين رآن دموآراسي خواند و تصريح آرد
اگر اين . اي به رشد و تحول برسد  بحث آرد و نتيجه گرفت تا جامعه دغدغه به زبان راند، خود را بايد بي

آزادي را نبايد فقط براي خود بلكه براي مخالف خود . آزادي وجود نداشته باشد، جامعه رشد نخواهد آرد
  .هم بخواهيم

ادات برابر دانستند مكدر نشويم و البته نهايتا هم قبول اگر ما و يارانمان را با اسحاق رابين و انور س
  .نكنيم اما بگذاريم همه حرفشان را بزنند و اين مساله را هم از خود شروع آنيم

وي با يادآوري اسامي نخبگان و سياسيون زنداني از جمله هاشم آقاجري، عباس عبدي، هدي صابر، 
اگر در خود شكيبايي را پرورش ندهيم آه :  آردتقي رحماني، عليجاني و ناصر زرافشان خاطرنشان

  .ايم حرف مخالفان خود را تحمل آنيم زحمت اين عزيزان را در گوشه زندان به باد داده
بايد از اشتباهات تاريخي از ديروز تا امروز عبرت : شيرين عبادي خطاب به دانشجويان و حضار گفت

ن بشكنند يا شكست بخورند و ببازند و حتي خيانت قهرمان نسازيم چرا آه ممكن است قهرمانا. بگيريم
  .از آنجا آه خود مردم قهرمان هستند بايد در ميدان بمانند. آنند
در جمع شما حاضر شدم آه بگويم همان شيرين عبادي وآيل : ي جايزه صلح نوبل عنوان آرد برنده

اجازه ندهيد . نمز دادگستري و معلم دانشگاه قبلي هستم و سالهاست آه همين حرفها را مي
  .خواهد پروري پا بگيرد چرا آه ملت قهرمان نمي ي قهرمان روحيه

وي با اشاره به اين آه راه هموار آزادي را خفتگان بر خاك و زندانيان در راه آرمان و انديشه هموار 
اد آرد و ي زندانيان سياسي و عقيدتي در برنامه ي ي خانواده اند از نرگس محمدي به عنوان نماينده آرده

  .با دعوت او براي سخنراني همسر تقي رحماني را در آغوش آشيد و از وي تقدير آرد
اهللا پيمان، نرگس محمدي، عبدالفتاح  در همايش پاسداشت صلح و آزادي، محمد ملكي، حبيب

نگار، مرضيه مرتاضي لنگرودي،  زاده، محمدعلي دادخواه، محمد شريف، بسته سلطاني، محمد سيف
بهاني و برخي ديگر از سياسيون و حقوقدانان و دانشگاهيان حضور داشتند آه در پايان از سيمين به

 انتهاي پيام. دآتر پيمان خواسته شد لوح تقدير دانشگاهيان را به شيرين عبادي اعطاء آند
  

  بگذاريم مردم اظهار نظر آنند: محمد ملكي
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بايد به حقيقت به اين جمله :  اولين رييس دانشگاه تهران پس از پيروزي انقالب گفتدآتر محمد ملكي
  .  اعتراف آرد آه ميزان رأي ملت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دآتر ملكي در جمع دانشجويان دانشگاه امير آبير تهران و 
اي   تواند در مورد هر مسأله  آه شيرين عبادي ميدر مراسم تقدير از شيرين عبادي با بيان اين مطلب 

امروز در شرايط بسيار سختي قرار داريم و اميدوارم آه در : اظهار نظر آند، اما بايد انتقاد را بپذيرد، گفت
  .اي نزديك شاهد اعطاي دومين جايزه صلح نوبل به خانم عبادي باشيم  آينده

. يران از شرايطي آه به آن دچار شده است را بگيريمبايد تصميم جدي براي نجات ا: وي ادامه داد
  .بگذاريم مردم اظهار نظر آنند

وي با اشاره به آخرين بيانيه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه امير آبير پيرامون تشكيل جبهه 
آنم آه در   سوزانند، دعوت مي  از همه آساني آه دل براي ايران مي: دموآراسي خواهي در ايران گفت

  .جهت تشكيل اين جبهه ائتالف آنند
اعضاء شرآت آننده در اين ائتالف بايد گذشته خود را نقد آنند و بگويند از چه : وي تصريح آرد

 پايان پيام. اند  هايي استفاده آرده  رانت
 

  آنند    نمايشگاه آتاب برگزار مي, زنان ناشر براي جايزه صلح شيرين عبادي
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 آغاز آرده، پنجمين نمايشگاه 1376هاي خود را از سال   آه فعاليت, " فرهنگي زنان ناشر-مجمع صنفي"

" زنان، آتاب، صلح "  خود را به مناسبت اعطاء جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي، با عنوان   آتاب
  . آند  برگزار مي

ساعت ,  آبان ماه10شنبه  مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه روز به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا، 
تهران، ناشران و   فروشان  ، با حضور مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اتحاديه ناشران و آتاب14

  .شود  مندان برگزار مي  ساير عالقه
رزم سهراب " الي با نامو برنامه نق" سيندخت، نماد صلح در شاهنامه "برنامه شاهنامه خواني با موضوع

" و سخنراني آقاي عبدالحسين آذرنگ با عنوان , گردآفريد, توسط اولين و تنها زن نقال ايراني" و گردآفريد
  .هاي اين نمايشگاه است  از ديگر برنامه"   نشر، زنان و مسائل روز

سخنراني مي " نشر"اره در ادامه برنامه افتتاح اين نمايشگاه حسن آيائيان، رئيس اتحاديه ناشران، درب
  .آند

هاي   اند، از ديگر برنامه  المللي نائل شده  هاي بين  همچنين معرفي زنان ناشري آه به دريافت جايزه
  .شود  برگزار مي,  آبان ماه12جنبي اين نمايشگاه است آه روز دوشنبه، 

با همكاري ,  آبان ماه15تا  10از , نگار و مؤلف زن  اين نمايشگاه با حضور بيش از شصت ناشر، روزنامه
  .شود  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و خانه هنرمندان برگزار مي

از ناشران شرآت آننده در اين ... نشر شيرازه، روشنگران، ورجاوند، دشتستان، دريچه، تاريخ ايران و
  .نمايشگاه هستند

خيابان فرصت , يابان طالقاني هر روز و مكان آن خ20 تا 15گفتني است ساعت برگزاري اين نمايشگاه 
  پايان پيام.  است) خانه هنرمندان( شمالي، باغ هنر 

  
اي به رييس جمهور، خواستار آزادي برخي فعاالن سياسي  رييس آانون مدافعان حقوق بشر در نامه

  .زنداني شد
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 از سوي شيرين عبادي  ، در اين نامه)ايسنا(ايرانبه گزارش واحد دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان 
  : رييس آانون مدافعان حقوق بشر، آمده است

ي تعدادي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي از چندي قبل به عنوان  همان گونه آه مستحضريد خانواده«
  . بودنداعتراض به وضعيت بستگان خود در مقابل نمايندگي سازمان ملل متحد در تهران تحصن آرده 

هاي مورد پذيرش آانون مدافعان   مهر ماه سال جاري اينجانب در راستاي اجراي سياست26در تاريخ 
حقوق بشر از جمله ضرورت پرداختن به مشكالتي از اين دست در حوزه ملي و عدم ضرورت طرح آن نزد 

تواند در جوي آرام نسبت مراجع فراملي، از متحصنان تقاضا آردم آه به تحصن خود پايان دهند تا آانون ب
  . به انعكاس مشكالت آنان به مسووالن نظام و يافتن روش مناسب جهت رفع اين معضل اقدام نمايد

خوشبختانه متحصنان با پذيرش اين توصيه به منظور طرح مشكالت آنان با مسووالن محترم اجرايي و 
قضايي به ويژه با جنابعالي به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي و رياست محترم قوه قضاييه به 

  » .عنوان ناظر بر اجراي صحيح قوانين، به تحصن خود پايان دادند
بنا به مراتب فوق از جنابعالي تقاضا داريم با عنايت «: ين عبادي تقاضا آرده استدر پايان اين نامه شير

به حلول ماه مبارك رمضان و با توجه به ترديدهايي آه متحصنان از حيث تطبيق موازين قانوني در برخورد 
ن آه اند، دستور فرماييد ضمن توجه به موجبات قانوني اعتراض آنا شان طرح آرده با بستگان زنداني

منتهي به تحصن در برابر نمايندگي سازمان ملل متحد شده، نسبت به رفع اثر از اقدامات غير قانوني 
  » .ممنوعه، مسووالن محترم قضايي اعتراضات آنان را استماع و مورد رسيدگي قرار دهند

گفتني است، اين نامه به رياست قوه قضايه و رياست مجلس شوراي اسالمي نيز رونوشت شده 
 انتهاي پيام. ستا

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  
ي القاعده و حاميان صدام با همكاري  شبكه: سي به نقل از سفير ايران در پاريس اعالم آرد.بي.ان

  . اند يكديگر حمالت مرگبار اخير در عراق را انجام داده
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ي خبري ادامه داد، سيدمحمد صادق خرازي  ، اين شبكه)ايسنا(ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان 
واشنگتن بايد تنها خود را مقصر آشت و آشتارهاي عراق : در آنفرانس خبري در پاريس اظهار داشت

  . بداند
هاي تروريستي  ها در عراق يا افغانستان منجر به افزايش جنبش حضور آمريكايي: خرازي خاطرنشان آرد

شود و متاسفانه به دليل اين وضعيت در حال حاضر ارتباطي بين   تروريستي در منطقه ميو اقدامات
  . ي نظامي حزب بعث صدام به وجود آمده است القاعده و شاخه
القاعده تهديد امنيتي بزرگي براي ايران بود و تعداد زيادي از اعضاي آن در جمهوري : وي در ادامه افزود

  . اند اسالمي دستگير شده
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ي وي ايران ممكن است در شرايط متفاوتي نام تمامي  سي در پايان اعالم آرد آه به گفته.بي. نا
 انتهاي پيام. دستگيرشدگان القاعده را اعالم نمايد

  
  ماليان به بازي دادن جامعه بين المللي و خريدن زمان براي تكميل پروژه هاي اتمي ادامه مي دهند

  )2003 اآتبر28 (1382 آبان 6 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
دو گام به عقب رژيم آخوندي بر سر پرونده اتمي آه هدفش بازي دادن جامعه , تاآتيك يك گام به جلو

سران اين رژيم آه دست يابي به سالح اتمي را به . بين المللي و خريدن وقت است همچنان ادامه دارد
هند با فريب و ايجاد تفرقه در جامعه بين المللي مي خوا, ي حاآميت خود مي دانند»تضمين بقا«مثابه 

  .زمان بخرند
وزير امور خارجه رژيم در يك چرخش آشكار نسبت به اظهارات روز گذشته خود آه اعالم آرده بود 

امروز در مجلس آخوندي به ,  آبان يا اول آذرماه پروتكل الحاقي را امضا خواهد آرد29حكومت متبوعش تا 
).  آبان6خبرگزاري دولتي ايسنا (»  آبان يا اول آذرماه زمان امضاي پروتكل نيست29«: خبرنگاران گفت

يي با ايران  آلمان و انگليس آه داراي روابط گسترده, فرانسه«: خرازي در همان مصاحبه با وقاحت گفت
يخ ها هستند، هم اآنون در حال پس دادن امتحاني در برابر ملت ايران، جهان و تار ي زمينه در همه
  .»هستند

علي اآبر صالحي نماينده رژيم در آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز به خبرگزاري فرانسه گفت 
 نوامبر صورت 20احتماال براي چند هفته خواهد بود آه شايد قبل يا بعد از «تعليق غني سازي اورانيوم 

لوژي و ابزار اتمي در اختيار وي در مورد سئوالهاي آژانس پيرامون آشورهايي آه تكنو. »خواهد گرفت
از طريق واسطه ها در بازار «آه »  سال پيش است16, 15اين موضوع مال «: رژيم قرار دادند گفت

  .تهيه شده است» غيررسمي
اگر از توافق اخير قصد دخالت «: همزمان آخوند آروبي رييس مجلس رژيم به مجله آلماني اشپيگل گفت

آخوند روحاني دبير شوراي عالي امنيت رژيم . »آنيم ن تجديدنظر ميما در ايران مشخص شود، در موضع
اگر احساس کنيم در مسير پذيرش پروتکل الحاقي، فريبي در کار باشد، به آنچه که امنيت «: اعالم کرد

آخوند مجيد انصاري از سران باند خاتمي در مجلس رژيم نيز . »و مصلحت ما در آن باشد عمل مي کنيم
صداقتي با ما  ي جهاني و آژانس و سازمان ملل از روي بي روزي احساس آنيم جامعهاگر ما «: گفت

رمضان زاده سخنگوي دولت در پاسخ به . » باز استNPTآنند دست ما حتي براي خروج از  برخورد مي
ايم و  هنوز بحث مشخصي نداشته«: سازي اورانيوم گفت ي تاريخ توقف غني سئوال خبرنگاران درباره

  .»اين اقدام عملي نشده استتاآنون 
. اظهارات سردمداران رژيم بخوبي از نيات شوم آنها براي دست يابي به سالح اتمي خبر مي دهد
اعمال , مقاومت ايران تأآيد مي آند تنها راه پيشگيري از مسلح شدن ماليان تروريست به بمب اتمي

تخاذ تدابير الزم االجرا عليه ماليان قرون قاطعيت و ارجاع پرونده به شوراي امنيت ملل متحد به منظور ا
  .وسطايي مي باشد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اند  غيرنظامي آشته شده8700در جنگ عراق 
  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7چهار شنبه 

آوريل سال جاري و از زمان شروع  مارس تا پايان 19ي  دهد آه در فاصله نتايج آخرين تحقيقات نشان مي
  . اند  تن از آنها نظامي بوده4300اند آه   هزار عراقي آشته شده13تا پايان جنگ عراق، 

« به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين تحقيق تحت عنوان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا ن 
  . در واشنگتن انجام شده است» ي جايگزين دفاعي پروژه
هاي جنگ به وسيله نيروهاي آمريكايي، خبرهاي منتشره از محل جنگ و  ار اين تحقيق، از گزارشآم

 انتهاي پيام. هاي عراق جمع آوري شده است وجو در بيمارستان جست
  

هاي رسمي آمريكايي اعالم آردند آه معاون شهردار بغداد بر اثر شليك افراد ناشناس از يك  مقام
  .خودرو، آشته شد

  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7نبه چهار ش
هاي آمريكايي حاضر در  به نقل از خبرگزاري رويتر، مقام) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گفتند آه فريس االسام، معاون شهردار بغداد يك شنبه شب، در نزديك ) شنبه سه(عراق روز گذشته 
  .اش هدف قرار گرفت خانه

فريس « : ي مرگ االسام گفت ي امور بغداد نزد نيروهاي آمريكايي درباره نندهآ هنك بسفورد، هماهنگ
فردي بود آه تنها در امور رفاهي مردم بغداد فعاليت داشت و آنهايي آه مرتكب چنين اعمالي 

 انتهاي پيام» .دارد شوند، بايد بدانند آه چنين اقداماتي ما را از تكميل اقداماتمان باز نمي مي
  

  آشته بر جاي گذاشت  2ليس عراق حمله به پ
  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7چهار شنبه 

  . تن آشته شدند2در پي وقوع يك حمله به يك مرآز پليس در شهر موصل عراق حداقل 
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در حملة ديگري به نيروهاي ائتالف , به نقل از خبرگزاري آلمان, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
 2در پي وقوع حمالت زنجيره اي در بغداد . وآرايني به شدت زخمي شدند سرباز ا7مستقر در بغداد 

  .مظنون دستگير شده اند آه هر دو خبرنگار هستند
   آشته در عمليات انتحاري در فلوجه  4حداقل 

يك انفجار قوي تمامي مناطق در نزديكي , يك روز بعد از وقوع حمالت زنجيره اي فاجعه آميز در بغداد
  .ا لرزاندر" فلوجه"شهر 

در پي وقوع اين انفجار آه در مقابل يك نيروگاه برق صورت گرفته , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  . تن آشته شدند4حداقل , است

 انفجار سهمگين ديگر نيز به گوش رسيده 8اهالي اين منطقه اظهار داشته اند آه از سپيده دم صداي 
  .است

  پايان پيام. ربانيان اين انفجار باشداحتمال مي رود آه مهاجم نيز جزو ق
  

  دو سرباز ديگر آمريکائی در عراق کشته شدند 
  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7 چهار شنبه -راديو آمريكا 

دو سرباز ديگر آمريکائی در عراق کشته شدند و ارقام پنتاگون نشان می دهد تعداد سربازانی که از 
کشته شده اند، از شمار افرادی که در جريان جنگ شش هفته زمان اعالم پايان عمليات عمده رزمی 

  . ای برای سرنگونی صدام حسين جان باختند فراتر رفته است
يک سخنگوی نظامی می گويد جديدترين تلفات زمانی وارد آمد که يک تانک آمريکائی هنگام گشت 

 جاده کار گذاشته شده بود  کيلومتری شمال بغداد به بمبی که در کنار٧٠زنی در ناحيه ای در حدود 
  . برخورد کرد

 ١١٧از روز اول ماه می که پرزيدنت بوش اعالم کرد عمليات عمده جنگی تمام شده است، تا کنون 
  . سرباز آمريکائی در عراق کشته شده اند

در اين ميان، کميته بين المللی صليب سرخ می گويد به دليل نامساعد بود شرايط امنيتی برخی از 
يکی از چهار بمبی که روز دوشنبه در بغداد . ن بين المللی خود را از عراق خارج می کندکارکنا

  .  تن را در مقابل دفاتر صليب سرخ کشت١٢منفجرشد، 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان7: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7چهار شنبه  -بي بي سي 

 های چهارشنبه تهران در حالی که از قرائت گزارش مجلس درباره قتل زهرا کاظمی خبر داده اند روزنامه
از چاپ متن کامل اين گزارش خودداری کرده و از زبان دادستان تهران نوشته اند که بزودی جواب اين 

  .گزارش از سوی دادستانی تهران داده خواهد شد
 دادستان شرق مجلس در حالی اتفاق می افتد که به نوشته پرهيز روزنامه های تهران از چاپ گزارش

  . تهران گفته است در مورد اين مسئله با مطبوعات کاری نداريم
 تنها روزنامه تهران است که بخش هائی از گزارش قرائت شده در مجلس را در يک صفحه و ياس نو

  .ه ارسال خواهد شدنيم چاپ کرده و از زبان رييس مجلس نوشته اين گزارش به قوه قضايي
 بدون اشاره به دستور دادستانی تهران که گفته شده از روزنامه ها خواسته است که از درج آفتاب يزد

گزارش کميسيون اصل نود خودداری کنند نوشته متن کامل گزارش را در شماره های آينده خود چاپ 
  .خواهد کرد

هرا کاظمی به نامه وزير اطالعات، علی  در انعکاس بخش هائی از گزارش مجلس درباره مرگ زشرق
يونسی به رئيس جمهور اشاره کرده که در آن نوشته شده پرسنل وزارت اطالعات تاوان عضويت خود در 

  .دولت شما و پرهيز از ظلم و بی عدالتی را می پردازند
ت  با اين تاکيد که گزارش کميسيون اصل نود مجلس از عدم حضور دادستان تهران در جلساشرق

کميسيون انتقاد کرده نوشته است با توجه به نکات مهمی که در اين گزارش آمده است و نيز اعالم 
موضع دادستان تهران مبنی بر کذب بودن مفاد آن، به محض دريافت پاسخ دادسرای تهران به مجلس 

  .شورای اسالمی متن کامل هر دو گزارش را منتشر خواهد کرد
ز نمايندگان اقليت مجلس نوشته اند مردم که می بينند کميسيون اصل  از قول يکی ارسالت و کيهان

 ٨ برای مرگ زهرا کاظمی بزرگنمايی می کند اما در برابر مرگ يک جوان ايرانی در کانادا و يا مرگ ٩٠
 چرا در ٩٠نفر در سميرم سکوت می کند اين سؤال در ذهنشان ايجاد می شود که کميسيون اصل 

  .ر بعضی مواقع به بزرگنمايی می پردازدبرخی موارد سکوت و د
 نماينده مردم کهکيلويه گفته اغلب نظرسنجی ها از مردم نشان می دهد که آنها از کيهانبه نوشته 

اقدامات و عملکرد دستگاه های اقتصادی دولت ناراضی هستند، به طور مثال مردمی که برای دريافت 
نع بسيار روبرو می شوند يا اين که سال گذشته در اثر وام ازدواج به بانکها مراجعه می کنند با موا

تصميمات وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی قيمت زمين و مسکن و اجاره آن به طور بی سابقه 
  .ای افزايش يافت
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 در ستون تلفن های مردم نيز از زبان خوانندگان خود نوشته مگر پرونده نهضت آزادی، حمايت از کيهان
زهرا کاظمی مشکل عموم مردم ايران است که کميسيون به قرائت آن از تريبون هاشم آغاجری و 

  .مجلس اقدام و اصرار می کند
 مربوط به قتل زهرا کاظمی روز گذشته از تريبون مجلس ٩٠ نوشته گزارش کميسيون اصل شرق

 خوانده شد و در حالی که با توجه به سرنوشت گزارش های اين کميسيون درباره شکايت هاشم
تا لحظاتی ...  مذهبی، -آقاجری، مدير عامل شرکت ايران مارين سرويس، خانواده های زندانيان ملی 

  .قبل از قرائت اين گزارش در خصوص عملی شدن آن ترديدی جدی وجود داشت
به نوشته بدرالسادات مفيدی استدالل مخالفين قرائت گزارش فتل زهرا کاظمی در مجلس خدشه دار 

بود، احمد ناطق نوری در حالی خواندن گزارش قتل زهرا کاظمی را خالف امنيت ملی شدن امنيت ملی 
عنوان کرده که برادرش چند روز قبل گفته بود در آينده مجلسی بايد تشکيل شود که به مردم امنيت 

  .بدهد و نه اضطراب
 کيهانی انرژی اتمی در ادامه بحث های روزنامه های تهران درباره توافق های ايران و آژانس بين الملل

 خبر داده اند که در جمعه اين هفته در شهرهای مختلف دانشجويان به راه جمهوری اسالمیو 
  .پيمائی عليه امضای پروتکل الحاقی خواهند پرداخت

 نوشته برخالف رمل و اسطرالب انداختن ها بايد با صراحت به اطالع همه جمهوری اسالمیروزنامه 
خالفت ها خودجوش، مردمی، برخاسته از آگاهی و از روی دلسوزی برای کشور آنان برسانيم که اين م

  .است و به هيچ جناح و جريان سياسی نيز وابسته نيست
 آنها که در مخالفت با اين پروتکل می نويسند و می گويند جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

ی آب و سرمايه هايشان آنطرف آب کارخانه و شرکت ندارند، صاحب سهام نيستند و کشتی هايشان رو
  .نيست، جسارت مخالفت دارند

 تاکيد کرده که ما به تکليف شرعی عمل می کنيم و اين مخالفت تا جمهوری اسالمیسرمقاله 
زمانی که با منع شرعی يا قانونی برخورد نکند، ادامه خواهد داشت و در آنصورت نيز قطعا حسرت 

  . های حاميان آن خواهيم گذاشتتمجيد و حمايت از پروتکل را بر دل
 در مقاله ای با اشاره به انتقادهای محافظه کاران به کسانی که با تندروی از خاتمی عبور آفتاب يزد

می کنند اين سئوال را مطرح کرده که مخالفان امضای پروتکل در ابراز مخالفت های تند خود چه می 
  . کنند

ن که نماينده رهبر جمهوری اسالمی مذاکرات را سرپرستی با توجه به ايآفتاب يزد به نوشته سردبير
  .کرده مخالفان پروتکل رفتار خود را چه نام می نهند و از چه کسی عبور می کنند

 مقاله وزير امورخارجه سال های اول جمهوری اسالمی را چاپ کرده که در آن آمده است سفر شرق
 يک پيروزی در جبهه ديپلماسی برای اروپا و ايران وزرای سه کشور اروپايی و در نهايت بيانيه تهران،

قطعا اگر مفاد بيانيه تهران درست به اجرا گذاشته شده و اعتماد حداقل اتحاديه . محسوب می شود
اروپا جلب شود اگر آمريکا بخواهد مسئله را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد احتماال با وتوی 

  . يا چين روبه رو خواهد شديکی از کشورهای فرانسه، روسيه
 به بررسی پی آمدهای توافق های تهران پرداخته و در حالی که آن را شرقابراهيم يزدی در مقاله 

برای ايجاد اعتماد در اروپا موفق توصيف کرده نوشته وقت کشی در تصويب نهائی آن می تواند بدتر از 
  .پيش به زيان ايران تمام شود

شين جمهوری اسالمی در صورتی که دولت بدون اعالم نظر مجلس، امضای به نوشته وزير خارجه پي
پروتکل را با نظر شورای عالی امنيت ملی انجام دهد، آژانس بين المللی انرژی اتمی با توجه به قانون 

اساسی ايران آن را نخواهد پذيرفت و اگر به مجلس رود و شورای نگهبان آن را رد کند بحران ابعاد بزرگ 
  .يدا می کندتری پ

 در مقاله ای نوشته نحوه برخورد جمهوری اسالمی با پروتکل الحاقی نشان می دهد که بخش ياس نو
هائی از حکومت عالقه وافری به حرکت در فضای ابهام دارد که نتيجه اش جز به هدر رفتن فرصت ها 

  . خواهد بودنيست و اگر در سياست داخلی هم همين روش به کار آيد اثرات منفی آن بيش تر
 اگر مخالفان اصالحات در صددند در آخرين فرصت های قبل از انتخابات و برای جلب ياس نوبه نوشته 

حمايت مردم امتيازهائی به آنان بدهند الزم است از امروز اين ابزار را بردارند که نتيجه ای داشته باشد 
  .وگرنه امتيازهای در دقيقه نود به کار نمی آيد

نوشته حاال که اين موضوع به چالش اصلی گروه ها » عفو چالش برانگيز«اله ای با عنوان  در مقرسالت
تبديل شده و در حالی که اين افراد در زندان هم بيانيه صادر می کنند و مواضع خود را اعالم می دارند 

  .پس زندانی کردن آن ها چه فايده دارد
های جهانی از وضعيت حقوق بشر در ايران به قوه  با اشاره به انتقادرسالتامير محبيان در مقاله 

قضاييه پيشنهاد کرده که از فرصت اعياد و روزهای خاص استفاده کند و با قرار دادن زندانيان سياسی 
  . در فهرست عفو اين مشکل را از جلو پای نظام بردارد

ح طلب بر اساس  خبر داده که سرانجام دادگستری تهران برای محسن آرمين نماينده اصالياس نو
شکايت يکی از نمايندگان محافظه کار حکم هفت ماه زندان و يک سال محروميت از فعاليت های 

  .اجتماعی صادر کرد
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محسن آرمين دو ماه قبل با طرح مساله مرگ زهرا کاظمی برای اولين بار از سعيد مرتضوی دادستان 
 ايرانی ياد کرد و به دنبال آن به –ئی تهران به عنوان عامل اصلی کشته شدن خبرنگار عکاس کانادا

  . دادگاه احضار شد
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
   2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7 چهار شنبه - روزنامه اعتماد -خسرو معتضد

. آرد  تجاوز نمي روب  شناور مين8 و   شناور آورويت6 و   شناور فريگيت5 از   عراق هاي  ناوچه مجموع
  ، هنگام1991   در سال  و اشپيگل  تايمز و نيويورك افزار، نظير جينز و مجالت  جنگ المللي  بين ياتنشر)

  .(  فارس  خليج  دوم جنگ
   دريايي  با نيروي  در نبرد دريايي1359 آذر 7، در   شوروي ، ساخت  عراق  اوزالي هاي  از ناوچه تعدادي
 و   دريانورد و تجهيزات  افسران  از نظر عده  و چه تعداد ناوگان از نظر   چه  آه  ايران  اسالمي جمهوري
  . شدند ، غرق  داشت  برتري  بر عراق  مراتب  به  دريايي  ناوبر نيروي انداز روي  و موشك توپخانه
» آند  آار مي  بر ضد عراق جغرافيا و ژئوپليتيك «  بود آه  ناليده ، پيوسته  ساله  هشت  جنگ ،در طول صدام

 دو هزار آيلومتر   به  نزديك  عمان  و درياي  فارس  در خليج  ايران  دريايي هايي  آرانه  طول  آه زيرا در حالي
   عراق  دريايي  نيروي  و پاي  و دست  داشت  فارس  در خليج  و مرز دريايي  آيلومتر آرانه60 تنها  بود، عراق

   بيشتر براي  عراق  آنها به  و انضمام  از آويت  و بوبيان فيلكه   دو جزيره  تملك  براي اصرار صدام.  بود بسته
  .  بود  فارس  در خليج  ناچيز عراق هاي  آرانه  به  يافتن دست

 تجهيز و  ، به  توانفرسا با ايران  جنگ  سال  با وجود هشت1369\1990   در سال  عراق ،ارتش  هرترتيب به
 اآتبر 12 امريكا،در   مانيتور،چاپ  ساينس آريستين. داد  مي امه اد  خود همچنان  مسلح  نيروهاي بسيج
   و بيش  تانك  دستگاه5500،  هزار ذخيره850 سرباز،   ميليون  يك  عراق  ارتش  نوشت1369 مهر 20 \ 1990

  . دارد  و فرانسه ،چين  شوروي  ساخت  جنگي  فروند هواپيماهاي530 و   توپخانه  عراده3000از
 در   روز تحصيل  يك  حتي  بدون  آه را يافت)!(  افتخار  بار،اين  نخستين  براي1353 \ 1974  ال در س صدام

   درجه  دريافت  البكر، به  خود احمد حسن  پسر عموي ،از سوي  عراق  ارتش هاي ها و دانشكده آموزشگاه
   و برق  پرزرق پوشيد و عاليم مي ن  نظامي  لباس  ناشناخته  داليل  بنا به اما صدام.  شود  نايل ارتشبدي
   رييس  آه1358 \ 1979   از سال او تنها پس. آرد  نمي  نصب  شانه را به(   اول فريق )  عراق  ارتش ارتشبدي

،   از آغاز جنگ ، پس1359 \ 1980 بعد،در   آرد و سال  نظامي  لباس  پوشيدن  به  شد،شروع جمهور عراق
   مهيب  شده  ابداع  تازه  درجه  انقالب  فرماندهي  بار شوراي ار ظاهر شد و اين در انظ  نظامي با اونيفورم
 آرد   طور قبول  و اين  او نوشت  براي  هم  دانش  اعطا آرد و حكم  وي به[ ژنرالسيو =  ارتشتاران ] الرآني

  .  است  ديده  ستاد را هم  او دوره آه
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 30  –1382 آبان 8 پنج شنبه -زنامه اعتماد  رو–خسرو معتضد 

،   آن  براساس  آه  بست  قراردادي ،با يوگسالوي  با ايران  از آغاز جنگ  پيش  سالهاي  در طول صدام
 7  ، ام انداز ت  موشك  شامل سازي  اسلحه  دالر، آارخانه  ميليون450   مبلغ  دريافت  در ازاي يوگسالوي

 توليد و 1980   و قرار بود تا سال ساخت  مي  سگر و توپخانه  ضد تانك  نفر، موشك  بر دوش  حمل قابل
  . آغاز شود  آن تحويل
  هاي  و دانشگاه يي  حرفه سواد بودند، در مدارس  بي  عراق  جمعيت  درصد آل60، 1358 \1979  در سال
   را براي  شمار فراواني  داشت  سعي خواندند و ارتش  مي  هزار دانشجو درس100   به  نزديك عراق
  . آند  استخدام  تدارآات  و مديريت  تانك  و رادار،رانندگي  مخابراتي هاي ، دستگاه  مكانيك هاي رشته
  يي  ويژه  يگانهاي ،در نظر داشت  تاريخي  متون ، با مطالعه  وافر داشت  عالقه  خواندن  تاريخ  به  آه صدام

   ديگر از شتر استفاده سواران  چابك  اين البته.  آند ، تربيت  اسالم  در آغاز تاريخ ب عر سواران نظير چابك
السير در اختيار   سريع  و نفربرهاي  هليكوپتر و زرهپوش  بودند آه خاصي»  اساوره « آردند، بلكه نمي

 صدر   قديم  ارتش  آه  هدف را با اين(   الجمهوريه حرس )  جمهوري  يا رياست  گارد جمهوري صدام. داشتند
  . داد  را تجديد آند، شكل اسالم
  هاي  سالح  همه  عيار مجهز به  تمام  ديده  دوره  ورزيده  يگان ، يك1980 تا 1970   سالهاي  در طول صدام
   همه  آرد آه تاسيس»   جمهوري گارد رياست«يا (   الجمهوري حرس)»  گارد جمهوري «  به  معروف مدرن

   پنجاه  به  جمهوري  زود استعداد گارد رياست خيلي.  بودند  خويشاوند خودش هاي  از تكريتي نشفرماندها
 با   در جنگ  و سپس  با ايران  جنگ  بكوبد و تا پايان  را درهم  هر آودتايي توانست  مي هزار نفر رسيد آه

،  ، مدينه  پال  آشورباني  نام  به هاييلشكر.  بود  در ميان  آن  هزار نفره180   از استعداد جمعي  سخن آويت
  . رساندند  هم  بسيار به  و شهرت  هيبت  سپاه  وليد در اين  و خالدبن حمورابي

  
  گاه خود در لبنان رسيد    ادوارد سعيد به آخرين اقامت

  2003 اآتبر 29  –1382 آبان 7 چهار شنبه -ايلنا 
پنجشنبه، در مدفن خانواده , وت رسيده است و فردابه بير, ، متفكر فلسطيني"ادوارد سعيد"خاآستر 

  .  است، آرام خواهد گرفت" آل قرطاس"همسرش آه از 
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، اين متفكر فلسطيني آه در تاريخ "االوسط  الشرق"به گزارش سرويس فرهنگ و انديشه ايلنا از روزنامه 
، درگذشت، )طان خونسر( مهر ماه سال جاري، پس از يك دوره بيماري لوآمي3 سپتامبر مطابق با 25

  .وصيت آرده بود جسدش را سوزانده و خاآستر آن را در لبنان به خاك بسپارند
 مهرماه، 8خاآستر ادوارد سعيد هم اينك به لبنان رسيده است و مراسم وداع آخر، صبح فردا، 

  .قرطاس، برگزار خواهد شد  ، محل سكونت آل"برمانا"در
ني درخصوص حضور سه تن از دوستان سعيد در اين مراسم اين در حالي است آه پنهانكاري فراوا

  .اند  گيرد و خانواده سعيد هيچ جزيياتي به جز زمان برگزاري مراسم ترحيم وي را فاش نكرده  صورت مي
آليساي ملي " مراسم يادبود و ترحيم ادوارد سعيد، بعدازظهر پنجشنبه، جمعه و شنبه آينده در 

  .برگزار خواهد شد" انجيليه 
در " اسمبلي هول"  براي شرآت در مراسم يادبود ادوارد سعيد، در سالن  بنابراين گزارش، دعوت

دانشگاه آمريكايي لبنان، عصر روز شنبه گذشته به عمل آمده است و همسر سعيد و دو فرزندش ربيع 
ها در مراسم حضور   و نجالء و دو خواهرش روزماري زحالن و جين مقدسي براي پذيرش تسليت

  .اند  اشتهد
شود آه پدر ادواردسعيد، در لبنان مدفون است و اين متفكر فلسطيني با سرزمين مادريش   گفته مي

اي آه قسمتي از آودآي و نوجواني خود را در ضهور الشوير، يكي   رابطه محكمي داشته است، به گونه
  پايان پيام. از روستاهاي لبنان گذرانده است
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