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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  ض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نق

  
  دادگاه متهم رديف اول بازداشت هاي روز جهاني آار گر در سقز برگزار مي شود  

  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات محمود صالحي متهم رديف اول پرونده بازداشتي هاي روز جهاني 

 طبق اعالم شفاهي شعبه يك دادگاه انقالب سقز روز پنج شنبه دوم مهر ماه آارگر در شهرستان سقز
  .برگزار مي گردد

نامبرده همراه با محسن حكيمي : ، گفت"ايلنا"محمد شريف وآيل وي ضمن اعالم اين خبر به خبرنگار 
د و عضو آانون نويسندگان ايران آه به عنوان سخنران به مراسم روز جهاني آارگر دعوت شده بودن

 نفر ديگر از اعضاي تعاوني آارگران صنف خباز شهرستان سقز در روز جهاني آارگر بازداشت 5همچنين 
  .شدند 

اتهام محمود صالحي همكاري با گروهك هاي غير قانوني و اقدام جهت برگزاري تجمع غير : وي افزود 
  .قانوني عنوان شده است

لمللي از اتحاديه هاي آارگري و نهادهاي حقوق بشر شريف در ادامه با اشار به اينكه يك هيات بين ا
تقاضاي ورود به ايران جهت حضور در دادگاه را نموده و تشريفات اداري صدور رواديد براي اين هيات نيز 

اخيرا نيز دبير آل : در دايره آنسولگري وزارت امور خارجه توسط اينجانب صورت پذيرفته است،تصريح آرد
ي اتحاديه هاي آارگري آزادضمن مكاتبه با وزير امور خارجه آشورمان آه رونوشت آنفدراسيون بين الملل

، خانه ) خوان ساما(آن جهت اطالع وزير آار سفارت ايران در بروآسل دبير آل سازمان بين المللي آار 
 ضمن آن تقاضا. آارگر ايران و اينجانب به عنوان وآيل متهمين و ميزبان هيات مزبور ارسال شده است
  .شده است آه جهت صدور ويزاي ورود به ايران براي هيات مذبور اقدام صورت پذيرد
ضمن صدور )ICFTU(اين وآيل دادگستري با بيان اينكه آنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آارگري آزاد

ين و به استناد عضويت ايران در سازمان ب)  شهريور ماه 24 (2004 سپتامبر 14اطالعيه اي در تاريخ 
المللي آار اعالم آرده است آه ايران به تعهدات بين المللي خود ناشي از عضويت در اين سازمان توجه 

در اين اطالعيه بر ضرورت صدور رواديد براي هيات بين المللي مرآب از شخصيت : ننموده است، افزود
نماينده (  لندگرن مايتاس) از آنفدراسيون اتحاديه هاي آارگري، ايتاليا(هايي چون خانم بريزي 

و آوچ ) از مرآز حقوق بشر فلسطين ( راجيس سوراني ) آنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد آارگري سوئد
  .تاآيد شده است ) از آنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آارگري آزاد  (زآوبيچ 

رت خارجه در خصوص تا اين تاريخ موافقت يا مخالفت دايره آنسولگري وزا: شريف در پايان اظهار داشت
  .ورود هيات مزبور به ايران به اينجانب به عنوان وآيل پرونده و ميزبان هيات مزبور اعالم نشده است

گفتني است،به جز محسن حكيمي آه وآالت وي تنها بر عهده محمد شريف است، وآالت هفت نفر 
  .دادگستري استيكي ديگر از وآالي " مهشيد محدود"ديگر به طور مشترك بر عهده شريف و 

  
دادگاه هفت نفر از بازداشت شدگان تحصن خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دفتر سازمان ملل 

  . دادگاه انقالب تهران برگزار شد15صبح امروز در شعبه 
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ا اعالم اين خبر به خبرنگار ايلنا شيوا نظر آهاري دبير آميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي ب
 15روز گذشته هفت نفر از بازداشت شدگان مقابل دفتر سازمان ملل به صورت تلفني به شعبه : ،گفت

دبير سابق آميته دانشجويي دفاع از , دادگاه انقالب احضار شدند آه در پس از آن سعيد آالنكي 
  .وز در دادگاه حاضر شدندزندانيان سياسي ،آيانوش سنجري و حسن زارع زاده امر

 آبان ماه 6در جلسه امروز پس از بررسي پرونده قرار بر اين شد ه است آه ايشان در تاريخ : وي افزود
  .سال جاري مجددا در دادگاه حاضر شدند

بهروز جاويد تهراني و حسن قيصري آه اآنون در زندان اوين : نظر آهاري در ادامه خاطر نشان آرد
 رضايي و امين آرد ، چهار احضار شده ديگر هستند آه امروز در دادگاه حضور هستند و نيز علي

  .نداشتند
گفتني است سعيد آالنكي و حسن زارع زاده عالوه بر اين پرونده مفتوح ديگري مربوطه به خرداد ماه 

  . نيز دارند، اتهام اين افراد اقدام عليه امنيت ملي است82سال 
العموم به شعبه هفتم بازپرسي   ا، خاطره، و چلچراغ با شكايت مدعيهاي دني  مديران مسئول نشريه

  .دادسراي آارآنان دولت فراخوانده شدند
نامه چلچراغ، سالله   ، فريدون عموزاده خليلي ؛ مدير مسئول هفته" ايلنا"به گزارش خبرنگار حقوقي 

استفاده ابزاري از "ه اتهام صدرايي ؛ مدير مسئول نشريه دنيا و شهنواز مسئول مسئول نشريه خاطره ب
العموم   و با شكايت معاون دادستان تهران به عنوان نماينده مدعي" انتشار مطالب خالف واقع"و " تصاوير

  . بازپرسي دادسراي آارآنان دولت فراخوانده شدند7به شعبه 
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از " ده نشينمردان جوشن پوش و زنان پر"و " آارنامه موسيقي زنان"هاي   چهار تن از مرتبطين آتاب
  .اتهامات وارده، تبرئه شدند
العموم از ساسان سپنتا، محسن شهناز دار،   ،چندي پيش مدعي" ايلنا"به گزارش خبرنگار حقوقي 

مسعود آارزي و مصطفي دلشاد تهراني به اتهام توهين به مقدسات و معاونت در نشر اهانت از اين 
 دادگاه عمومي تهران با استناد 1057، قاضي شعبه افراد به دادگاه شكايت آرده بود آه يوسف موسوي

به داليل و مستندات پرونده، بزه انتصابي به اين افراد را به لحاظ عدم احراز سوء نيت و فقدان عدليه 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حكم برائت آنان را صادر 37اثباتي احراز نكرد و به استناد اصل 

  .آرد
نداني سياسي پس از سه هفته مرخصي استعالجي عصر امروز به زندان حسن يوسفي اشكوري ز
  .  اوين مراجعت خواهد آرد

 روز يكبار 35مذهبي آه هر _حسن يوسفي اشكوري فعال ملي " ايلنا"به گزارش خبرنگار حقوقي 
جهت درمان بيماري خود به مرخصي استعالجي مي آيد پس از سه هفته مرخصي عصر امروز خود را 

  .دان اولين معرفي خواهد آردبه زن
گفتني است قرار بود، وي يك هفته جهت مداوا به مرخصي بيايد اما با تائيد پزشكي قانوني مدت 
مرخصي وي دو هفته ديگر تمديد شد آه در پايان اين مدت وي عصر امروز به زندان اوين باز خواهد 

  .گشت
  

  ر ايراناعتراض به نابودى مراآز فرهنگى و باستانى بهاييان د
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مسئول سياستهاى مربوط به دفاع از حقوق بشر دولت آلمان و آمكهاى نوع دوستانه وزرات امور خارجه 
آلمان، خانم آلوديا روت نسبت به نقض حقوق بشر در ايران و همچنين نابودى بناهاى پيروان مذهب 

  .تراض آردبهايى در ايران اع
خانم آلوديا روت آه وابسته به حزب سبزهاى آلمان، يعنى يكى از دو حزب ائتالف حكومتى در اين 

آشور است با انتشار يك اطالعيه مطبوعاتى روز هفدهم سپتامبر سال جارى نسبت به نابودى بناهاى 
  . بهاييان در ايران اعتراض آرد

نابودى بناهاى بهاييان در ايران به دست وزارت امور بايد خاطر نشان ساخت آه گزارشهايى پيرامون 
خانم آلوديا روت آه خود عضوگروه آار مسائل بين الملل  دولت آلمان است . خارجه آلمان رسيده است

  :درباره نابودى بناهاى بهاييان در ايران در اطالعيه مطبوعاتى خود چنين نوشته است
  
شوراى روحانيون بهايى در آلمان، رهبران جمهورى طبق اطالعات و اخبار منتشر شده از سوى ”

اسالمى امر تعقيب و پيگرد پيروان بهايى در ايران را با چنان شدتى پى ميگيرند آه حتى به بناهاى 
  .اند فرهنگى با ارزش بهاييان در ايران نيز حمله آرده و اقدام به نابودى اين بناها و مراآز فرهنگى نموده

ارى از بناهاى تاريخى آه نزد همه بهاييان جهان مقدسند مورد حمله  سال گذشته، شم٢۵ظرف 
آخرين نمونه از نابودى اين بناها در تابستان امسال وقوع يافته . اند ويرانگر حكومت ايران قرار گرفته

  “ .در اثر اين حمله خانه پدر شيخ بها توسط بولدوزر نابود شده است. است
هاى بودا  ودى بناهاى تاريخى وابسته به بهاييان با نابودى مجسمهدر اين اطالعيه آمده است آه ناب

المللى جمهورى  اين در ضديت آشكار با تعهدات بين. توسط طالبان در افغانستان قابل مقايسه است
اسالمى قرار دارد آه بر پايه اين تعهدات دولتمردان جمهورى اسالمى خود را موظف به رعايت مسائل 

در اين اطالعيه آلوديا روت از دولتمردان ايران ميخواهد آه نه . اند يان و مذاهب آردهمربوط به آزادى اد
تنها حق آزادى اديان در ايران را برسميت شناسد بلكه بناهاى تاريخى و مقدس را نيز مورد حمايت خود 

فروش امالك و دولت جمهورى اسالمى ايران نابودى اين بناهاى تاريخى را با اشاره به خريد و . قرار دهد
حال آنكه خانم آلوديا روت در اطالعيه مطبوعاتى خود تصريح آرده است . زمين در ايران توضيح ميدهد

  .آه تالش حكومت براى توجيه اين اقدامات از نظر بين المللى قابل پذيرش نيست
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

ازمان ملل متحد از جنگ عراق و افغانستان رئيس جمهوري آمريکا در سخنرانی نشست عمومي س
 دفاع کرد 
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پنجاه و نهمين نشست عمومي سازمان ملل متحد با سخنراني کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل 

ما مکرر . امروز اجراي قانون در سرتاسر جهان در معرض خطر قرار دارد: کوفي عنان گفت. متحد آغاز شد
وي افزود ما شاهد قتل بي . مي بينيم که قانون به صورت شرم آوري مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد

رحمانه شهروندان در عراق هستيم، در حاليکه امدادگران، روزنامه نگاران، و ديگر غير نظاميان به گروگان 
در مجمع عمومي سازمان جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا نيز در سخنراني خود . گرفته مي شوند

ملل متحد از جنگ عراق و افغانستان دفاع کرد، هر چند به مشکالت در اين دو کشور اشاره کرد، و گفت 
رئيس جمهوري آمريکا گفت تا . که راه حل، عقب نشيني نيست، بلکه مقابله با دشواري ها است
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کنند، نبايد از حمايت جامعه زماني که رهبران فلسطين فساد را در تشکيالت خودگردان ريشه کن ن
 . جهاني برخوردار باشند

. نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک آغاز به کار کرد): راديوفردا(امير آرمين 
سران کشورهاي جهان در نيويورک گرد هم آمده اند تا در پنجاه و نهمين نشست ساالنه مجمع عمومي 

اوضاع . عراق يکي از موضوع هاي اصلي دستور کار اين نشست است. سازمان ملل متحد شرکت کنند
دارفور در سودان و نيز شرايط کشورهاي در حال توسعه از ديگر موضوع هايي است که در نشست 

 . جاري مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت
في عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد آغاز پنجاه و نهمين نشست عمومي سازمان ملل با سخنراني کو

ما مکرر مي بينيم . امروز اجراي قانون در سرتاسر جهان در معرض خطر قرار دارد: کوفي عنان گفت. شد
قانون هايي که خواهان احترام به زندگي . که قانون به صورت شرم آوري مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد

ما : وي درباره عراق گفت.  جامعه، به خصوص کودکان استشرافتمندانه شهروندان و آسيب پذيران
شاهد قتل بي رحمانه شهروندان هستيم، در حاليکه امدادگران، روزنامه نگاران، و ديگر غير نظاميان به 

در همان حال زندانيان عراقي . گروگان گرفته مي شوند و به وحشيانه ترين صورتي به قتل مي رسند
 . مي شوندنيز مورد بدرفتاري واقع 

جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا نيز در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد از جنگ 
عراق و افغانستان دفاع کرد، هر چند به مشکالت در اين دو کشور اشاره کرد، و گفت که راه حل، عقب 

 خواست در همکاري رئيس جمهوري آمريکا از جهانيان. نشيني نيست، بلکه مقابله با دشواري ها است
رئيس جمهوري آمريکا گفت تا زماني که رهبران فلسطين . با يکديگر در اين دو کشور ثبات بر قرار سازند

آقاي . فساد را در تشکيالت خودگردان ريشه کن نکنند، نبايد از حمايت جامعه جهاني برخوردار باشند
ان با اسرائيل وجود دارد و او خواهان بوش گفت هنوز هم امکان بازگشت به نقشه راه و صلح فلسطيني

 . بازگشت به نقشه راه است
مردم آمريکا به آرماني که باعث ايجاد اين : درباره آرمان هاي سازمان ملل متحد، آقاي بوش گفت

ما براي مردان و زناني که در اين سازمان حامي صلح و حقوق بشر در . سازمان شد احترام مي گذارند
  .ند، احترام قائل هستيمهمه نقاط جهان هست

  
  لغو تحريم آمريكا و اثرات آن در نوسازى ليبى

  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه : راديو آلمان- جواد طالعى
اين هفته تمام تحريم هائى را آه  در نخستين روز‘ جورج دبليو بوش رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا

با اين آه از ديد . رسما لغو آرد‘ بود ور ليبى تصويب آرده عليه آش١٩٨۶دولت آمريكا از سال 
اقدام ‘ هاى اقتصادى ميان اياالت متحده و ليبى نيست آارشناسان اين امر به مثابه آغاز فورى همكارى

  .مى آوشد به جامعه جهانى بازگردد سرعت بخشد بوش مى تواند به اصالحات ليبى آه
اقدام جورج ‘ گرفت  روز دوشنبه در اختيار رسانه هاى گروهى قراردر بيانيه اى آه‘ آاخ سفيد واشنگتن

اين . توليد سالح اتمى قلمداد آرد دبليو بوش را واآنشى در برابر آمادگى ليبى براى قطع برنامه هاى
مى ‘ ايران وارد مرحله اى حساس شده است اقدام درست در شرايطى آه مساله برنامه هاى اتمى

اسالمى تلقى شود تا بدانند آه با صرفنظر آردن از  متى به رهبران جمهورىتواند در عين حال عال
 .آمريكا را جلب آنند برنامه اتمى مى توانند همكارى

 ١٨بود آه از  يكى از مهمترين بخش هاى تحريم اقتصادى ليبى‘ ممنوعيت ورود نفت ليبى به آمريكا
امكان سرمايه ‘ بحران نفت و با توجه بهاآنون با برداشته شدن تحريم ها . سال پيش اعمال مى شد

اياالت متحده آمريكا در واقع پيش از . يابد گذارى آنسرن هاى آمريكائى در صنايع نفت ليبى افزايش مى
. با ليبى از سر گرفت‘  سال پيش قطع شده بود٢۴را آه از  مناسبات ديپلماتيك خود‘ لغو رسمى تحريم

سفارت آمريكا در پايتخت ليبى به بهانه اين آه آمريكا از ‘ يرانآخرين شاه ا  پس از سقوط١٩٧٩در سال 
به  از آن روز. پشتيبانى مى آند مورد حمله يك گروه خشمگين قرار گرفته و به آتش آشيده شد شاه
 ليبى را ١٩٧٩سال  ضمنا در دسامبر‘ دولت آمريكا. سفارت آمريكا ديگر در ترابلس بازگشائى نشد‘ بعد
 .تروريسم بين المللى متهم ساخت پشتيبانى از  به

 آزادى پول هاى بلوآه شده
‘ عمرانى لغو تحريم هاى اقتصادى عليه حكومت معمر قذافى هنوز آامل نيست و در زمينه آمك هاى

‘ ليبى را در آنار ايران زيرا واشنگتن همچنان‘ اسلحه و برخى ديگر از آاالهاى صادراتى اعمال مى شود
‘ با اين همه. زمينه ساز ترور هستند  و سودان از آشورهائى مى داند آهآره شمالى‘ آوبا‘ سوريه

يك سخنگوى وزارت خارجه . آمريكا و ليبى است اقدام واشنگتن مقدمه اى براى بهبود مناسبات ميان
 ميليون دالر دارائى نقدى ليبى آه در بانك هاى ٣٠٠ميليارد و  آمريكا همين هفته اعالم آرد آه يك

آزاد مى شود و به احتمال زياد به زودى پرواز مستقيم هواپيماها ميان دو آشور  آه شده بودبلو آمريكا 
 .سر گرفته خواهد شد نيزاز

زيرا آن ها ‘ است صاحبان صنايع آلمان را خرسند آرده ‘ بيش از هر چيز‘ رفع تحريم آمريكا عليه ليبى
‘ ليبى. آشور آفريقائى بپردازند  در ايناآنون مى توانند با دست بازترى به سرمايه گذارى و فعاليت

پس از ايتاليا دومين صادرآننده آاال و خدمات   سومين تامين آننده نياز نفت آلمان است و آشور آلمان 
استخراج آنندگان آلمانى نفت ليبى بيمناك آن هستند آه  در عين حال. به اين آشورمحسوب مى شود
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مهمترين شرآت آلمانى .  بپردازند و عرصه را بر آنان تنگ آنندبا آن ها آنسرن هاى آمريكائى به رقابت
 . سال پيش در زمينه استخراج نفت ليبى فعاليت دارد۴٠اف است آه از .اس.آ.شرآت ب فعال در ليبى

دالر غرامت به   ميليون٣۵آخرين اقدام دولت ليبى براى عادى سازى مناسباتش با جهان غرب پرداخت 
آه سربازان آمريكائى به آن رفت و  اين ديسكو. در برلين بود” البل”نفجار ديسكوى بازماندگان قربانيان ا

گرفت و طى آن دو سرباز آمريكائى و يك   هدف يك حمله تروريستى قرار١٩٨۶آمد داشتند در سال 
 .شهروند ترك آشته شدند

‘ اوت امسال تحقق يافت اهآه اوائل م‘ در پى اين اقدام ليبى‘ دولت آلمان‘ به گزارش روزنامه تايمز مالى
صادراتى به ليبى صادر آند و همين  تصميم گرفته است اجازه استفاده از بيمه هرمس را براى آاالهاى

 .بسيار تسهيل خواهد آرد امر آار فعاليت هاى بازرگانى ميان دو آشور را
تجارت با  هآنسرن هاى ساختمانى و سازنده ماشين آالت هستند آه ب‘ بيش از همه‘ در حال حاضر

دارد امكانات توريستى  معمر القذافى آه با فاصله گرفتن از تروريسم تصميم. ليبى چشم دوخته اند
اروپائيان براى تحقق اين امر بسيار نياز  به فعاليت ها و سرمايه گذارى هاى‘ آشورش را گسترش دهد

يازمند صنايع ماشين نوسازى سيستم بانكى ليبى ن صنعتى آردن آشاورزى و‘ از سوى ديگر. دارد
   .و ساير آشورهاى اروپائى است سازى و خدمات آامپيوترى و بانكى آلمان

آوشند اين موقعيت  آلمانى ها مى. ايتاليا تاآنون مهمترين صادر آننده آاال و خدمات به ليبى بوده است
  .را به نفع خود تغيير دهند

  
  عي در جهان استفقر خطرناآترين سالح آشتار جم: رئيس جمهوري برزيل

  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 
» جهاني شدن عادالنه«رئيس جمهوري برزيل ديروز دوشنبه طي سخناني در اجالس : خبرگزاري فارس

در نيويورك با تاآيد بر اينكه فقر خطرناآترين سالح آشتار جمعي در جهان است، خواستار مبارزه 
  .گسترده با اين پديده شد

در نشست جهاني شدن عادالنه " لوئيز ايناسيو لوال داسيلو"گزارش خبرگزاري فرانسه از نيويورك، به 
آه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل برگزار شد با اشاره به فرآيند جهاني شدن و آثار آن، خواستار 

  . توجه به اصل برابري افراد، مبارزه با فقر، بيكاري و گرسنگي در سطح جهان شد
رئيس جمهوري فرانسه و " ژاك شيراك"دبير آل سازمان ملل متحد و " آوفي عنان"سيلوا همانند دا

  . رهبران ديگر به موضوع فقر پرداخت و خواستار توزيع عادالنه منافع و امتيازات فرآيند جهاني شدن شد
ر مى شود و از رهبران فرانسه و برزيل هشدار دادند آه فقر به خشونت منجبه گزارش روزنامه ايران، 

  .جامعه بين الملل خواستند راههايى براى آاهش شكاف بين فقير و غنى ارائه دهند
رئيس جمهورى برزيل گفت آه فقر و بيكارى ) لوال(» لوييز ايناسيولوالداسيلوا«به گزارش آسوشيتدپرس، 

قى در سازمان او در خالل نط. شديد در آشورهاى در حال توسعه به خشونت بين المللى دامن مى زند
چندبار ديگر الزم است تكرار آنيم آه مخرب ترين سالح آشتار جمعى دنيا، فقر : ملل متحد پرسيد

  است؟
در اين نشست، گزارشى ارائه شده آه اظهار مى داشت شكاف بين آشورهاى فقير و ثروتمنددر 

» لوال«.  را ببيننددهه گذشته گسترش يافته و اآثر جمعيت جهانى نمى توانند مزاياى جهانى سازى۴
رئيس » ژاك شيراك«. جهانى سازى منصفانه بايد به همه حق بدهد آه شغل داشته باشند: گفت

جمهورى فرانسه، آه صرفًا براى شرآت در نشست غنى و فقير به نيويورك سفرآرده است گفت آه او 
تاوان :وى هشدار داد. دآردو لوال رويكردهاى تازه اى براى تأمين منابع مالى تسهيل فقر پيشنهاد خواهن

ما بايد بكوشيم تا ثروت بى سابقه جهان به محملى براى همگرايى . خودخواهى، شورش است
  .ما وظيفه داريم آه جهانى سازى را با وجدان سازيم. مستضعفان شود

  
  سوريه خروج نيروهاي خود از لبنان را آغاز آرد

  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 
 تعيين شده، چهار پست نظامي را در  نيروهاي سوريه امروز به موجب برنامه از پيش: زاري فارسخبرگ

  .جنوب شرقي بيروت تخليه آردند
، "آرامون"خبرگزاري فرانسه از بيروت گزارش داد، نيروهاي سوريه چهار پست نظامي آوچك را در تپه 

  .  آيلومتري جنوب بيروت، ترك آردند15واقع در 
شدند، مشاهده  اي وسيع سازماندهي مجدد مي نيروهاي سوريه را در حالي آه در منطقهشاهدان 

  . اند آرده
المللي بر اين آشور در راستاي پايان دادن به سلطه  اين اقدام سوريه در پي افزايش فشارهاي بين
  . شود نظامي و سياسي سوريه بر لبنان، انجام مي

اين اقدام سوريه در . روهاي نظامي خود را به لبنان اعزام آرد سال پيش براي نخستين بار ني28سوريه 
  . پي آغاز جنگ داخلي در لبنان صورت گرفت

 
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  آنيم به قطعنامه عمل نمي: آقازاده در ديدار با البرادعي
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  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 
المللي  رئيس سازمان انرژي اتمي آشورمان امروز در ديدار با مدير آل آژانس بين: خبرگزاري فارس
  ».بر اساس قطعنامه شوراي حكام عمل نخواهيم آرد«: انرژي اتمي گفت

در مقر آژانس " محمد البرادعي"در ديدار با " غالمرضا آقازاده"به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از وين، 
مفاد قطعنامه صادره در شوراي حكام بسيار تند و غيرمنطقي است و ما «: للي انرژي اتمي افزودالم بين

آور پادماني تفكيك و از مدير آل آژانس  از آژانس انتظار داريم اقدامات داوطلبانه ايران را از اقدامات الزام
  » .ها را از مسائل سياسي جدا نمايد خواهم همكاري مي

  » .ها شرايط را براي ادامه تعليق فراهم نكرده است نه رفتار اروپاييمتاسفا«: وي افزود
رئيس سازمان انرژي اتمي آشورمان با اشاره به مخالفت مجلس شوراي اسالمي با رفتار آشورهاي 

اي اعتراض  مجلس ما آه تجلي افكار عمومي آشور است، اخيرا طي بيانيه«: اروپايي خاطرنشان آرد
ها اعالم آرده و اين براي آشور ما بسيار مهم و  ات شورا و رفتار غيرمنطقي اروپاييخود را به روند مصوب

  » .بنابراين موضوع تعليق در ايران آارايي الزم را ديگر نخواهد داشت. حياتي است
پيرامون تعليق، ما هميشه بر اساس اقدامات داوطلبانه خود عمل نموديم و هيچگاه «: وي تاآيد آرد

طبعا اآنون بر اساس قطعنامه . حكام در اين خصوص براي ما قابل قبول نبوده استمصوبات شوراي 
  » .عمل نخواهيم آرد

اند و  هاي خود داشته طي اين مدت، آژانس و ايران پيشرفتهاي بسيار خوبي در همكاري«: آقازاده افزود
ازي نيز همكاران س  است و در خصوص آلودگي غنيP2 و P1تنها موضوعات باقيمانده، مسئله آلودگي 

  » .ما در تالش هستند اطالعات بيشتري از آشورهاي ثالث بدست آورند
المللي انرژي اتمي به وين سفر آرده است،  آقازاده آه براي شرآت در آنفرانس عمومي آژانس بين

  » .ما بايد آار جدي آرده تا ماه نوامبر گزارش مناسبي منتشر شود«: تاآيد آرد
جمهوري اسالمي تالش خواهد آرد همكاري الزم را در خصوص حل اين «: زودوي در اين ديدار اف

اي صورت گرفت تا موارد باقيمانده تا  موضوعات انجام دهد همانطور آه طي اين مدت تالشهاي گسترده
  » .ماه نوامبر به نحو بسيار مطلوبي حل شود

د طي اين مدت بر اين دو موضوع ايران و آژانس باي«: رئيس سازمان انرژي اتمي آشورمان تصريح آرد
  ».متمرآز شده و هرچه سريعتر به نتيجه برسند

  
اي  نظارت باشد يا نباشد به راه خود در دستيابي به فناوري هسته: خاتمي در جمع نيروهاي مسلح

  دهيم  ادامه مي
  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 

خاتمي رئيس جمهوري اسالمي ايران آه صبح امروز در به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، سيد محمد 
مراسم رژه نيروهاي مسلح در اولين روز از هفته دفاع مقدس در جوار مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري 

گفت با تاآيد بر اينكه دستيابي به صلح تنها با قدرتمندي و توانمندي ميسر  اسالمي ايران سخن مي
تر از  هاي مسلح ما امروز برآمده از هشت سال دفاع مقدس، آمادهارتش و نيرو: است، خاطرنشان آرد

توانند حتي   ديروز و بيشتر از هر زمان ديگري براي دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمي مقتدرانه مي
  . گير آنند قدرتهاي بزرگ را نيز زمين

آميز  مله فناوري صلحهاي گوناگوني آه الزمه اقتدار نظام است از ج دستيابي به فناوري: وي گفت
المللي اراده ماست و  اي حق ماست و عزم ملت و آشور براي دستيابي به فناوري روز بين هسته

  . تواند ما را از اين حق مشروع و قانوني محروم آند آسي نمي
اي هستيم و  ما پيشتاز مبارزه با سالحهاي آشتار جمعي، ميكروبي و هسته: رئيس جمهوري افزود

يل جدي مخالفت ما با رژيم صهيونيستي تبديل شدن اين خاك نسبتًا آوچك از جهان به يكي از دال
اي است آه امنيت منطقه و جهان را تهديد آرده و به مخاطره  هاي ميكروبي و هسته بزرگترين زرادخانه

  . افكنده است
ر جمعي اي و آشتا اين رژيم به آانوني براي سالحهاي مخرب از جمله سالحهاي هسته: وي گفت

  . تبديل شده است
المللي  رئيس جمهوري با تاآيد مجدد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران آمادگي همكاري با آژانس بين

: المللي را دارد، افزود اي تحت مراقبت و نظارت قوانين بين آميز هسته انرژي اتمي و انجام فعاليت صلح
خواهيم و پيشتاز و منادي منطقه عاري از  نمياي  اي را براي سالح هسته آميز هسته ما فناوري صلح

  . دهيم اي در منطقه و جهان هستيم و به راه خود ادامه مي سالحهاي هسته
اين خاك ملي ما و شرط توانمندي ما براي دستيابي به فناوري : رئيس شورايعالي امنيت ملي تاآيد آرد

  . اي مناسب است و از اين حق خود نخواهيم گذشت صلح آميز هسته
ايم و اين بر عهده ديگران است آه انتخاب  ما آماده همكاري هستيم و انتخاب خود را آرده: وي گفت

خود را بكنند و راه را براي همكاري بيشتر بپذيرند تا با جلب اعتماد جهاني مبني بر اينكه به سوي 
  . دهيماي ادامه  رويم راه خود را براي رسيدن به فناوري هسته اي نمي سالحهاي هسته

دهيم و چند  ما اين راه را حتي اگر به قطع نظارت بر فعاليتهاي ما باشد، ادامه مي: رئيس جمهوري افزود
  . رويم اي نمي نظارت باشد چه نباشد، دنيا بايد مطمئن باشد آه ما به سوي سالح هسته

ه دليل ماهيت ديني و اي و ديگران هستند آه بايد بپذيرند ما ب المللي انرژي هسته آژانس بين: وي گفت
  . دانيم رويم و آن را عامل و خطري براي بشر مي اي نمي ملي خود به سوي سالحهاي هسته
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دهيم چرا آه در راستاي  چه نظارت باشد چه نباشد آار خود را ادامه مي: رئيس جمهوري تاآيد آرد
تيابي به فناوري انداز بيست ساله ايران دس اعتالي آشور، سازندگي بيشتر و دستيابي به چشم

  . دانيم اي را حق مسلم و واالي خود مي هسته
  

  شود   تقديم هيات رئيسه ميNPTطرح دو فوريتي مجلس براي الزام دولت به خروج از 
  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 

م دولت به با هدف دفاع از استقالل، حاآميت و امنيت ملي آشور طرح دو فوريتي الزا: خبرگزاري فارس
از سوي نمايندگان تقديم هيات ) NPT(اي  خروج از معاهده منع توليد و گسترش سالح هاي هسته

  . شود رئيسه مجلس مي
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، در مقدمه طرح دو فوريتي نمايندگان مجلس شوراي 

 انرژي اتمي در جريان رسيدگي به المللي نظر به اينكه شوراي حكام آژانس بين: اسالمي آمده است
 را نقض آرده و NPTاي  اي ايران، مكررًا مفاد پيمان منع توليد و گسترش سالحهاي هسته پرونده هسته

 وين، اساسنامه آژانس و پادمان 1969رغم نص صريح و خالي از ابهام منشور ملل، آنوانسيون  علي
 تهديد و ارعاب براي الزام ايران به پذيرش تعهدات  منعقده ميان ايران و آژانس با توسل به153شماره 

غيرقانوني مغاير با حاآميت ملي آشورمان تالش آرده است و از آنجا آه قطعنامه اخير شوراي حكام در 
 آه تحت نفوذ اعالم شده آمريكا و سه آشور اروپايي صادر شده، در پي تحميل شرايط 2004سپتامبر 

 2هانه آمريكا و متحدانش به جمهوري اسالمي ايران است، طرح نامشروع و خواسته هاي باج خوا
  . گردد فوريتي با اهداف دفاع از استقالل، حاآميت و امنيت ملي آشور تقديم مي

دولت جمهوري اسالمي ايران مكلف است به منظور حفظ : آند ماده واحده طرح مذآور نيز تاآيد مي
االجل خواستار مختومه  لح عاليه آشور با تعيين يك ضرباستقالل، حاآميت و امنيت ملي و منافع و مصا

 آبان تا 11 / 2004 نوامبر -اي جمهوري اسالمي ايران در اجالس آتي شوراي حكام  شدن پرونده هسته
 شود و در پايان مهلت مقرر چنانچه اين خواسته مشروع تحقق نيافت، با استفاده از حق 1383آذر 

 مزبور، ظرف مدت يك هفته، تقاضاي خروج جمهوري اسالمي ايران از  پيمان10قانوني مصرح در ماده 
  . المللي انرژي اتمي تسليم آند را به آژانس بين) NPT(اي  پيمان منع توليد و گسترش سالحهاي هسته

آند آه از تاريخ تصويب اين ماده واحده تا زمان برپايي اجالس آتي  تبصره يك اين طرح نيز خاطر نشان مي
اي  ام، دولت موظف است تنها در چارچوب مفاد پيمان منع توليد وگسترش سالحهاي هستهشوراي حك

)NPT ( با آژانس اتمي تعامل داشته باشد153و پادمان شماره  .  
 فوريتي نمايندگان از زمان تصويب اين ماده واحده دولت حق ندارد به تعهداتي 2براساس تبصره دو طرح 

 پذيرفته است عمل 153از بستر قانوني معاهده ياد شده و پادمان شماره آه به طور داوطلبانه و بيرون 
  . آند

با توجه :  گفتNPTدر همين حال يكي از نمايندگان امضاء آننده طرح دو فوريتي الزام دولت به خروج از 
به جمع آوري امضاهاي الزم براي ارائه اين طرح، طرح فوق در جلسه آتي مجلس تقديم هيات رئيسه 

  . ودمي ش
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  دومين گروگان آمريكايي در عراق سربريده شد 
  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 

از چهره هاي مرتبط با شبكه القاعده در عراق   ، "ابومصعب الزرقاوي  "گروه وابسته به  :خبرگزاري فارس
  .  سر دومين گروگان امريكايي را نيز از تن جدا آردندامروز مدعي شد

 با  "ابومصعب الزرقاوي  "به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از دبي ،گروه وابسته به 
مردان شجاع آشور پس از اتمام ضرب االجل اعالم  :انتشار بيانيه اي در يك پايگاه اينترنتي اعالم آرد 

  . دومين گروگان امريكايي نيز جدا آردندشده سر از تن 
 منتشر شد اعالم آرد www.ansarnet.ws/vb/showthreadاين گروه در بيانيه خود آه از پايگاه اينترنتي 

  . فيلم ويدئويي اين اقدام به زودي پخش مي شود
آه روز پنج شنبه ، يكي ديگر از گروگان هاي امريكايي اشاره دارد  "جك هنسلي  " به  "اين بيانيه ظاهرا

  . به همراه يوگن جك آرمسترانگ و يك انگليسي ديگر از منزلي در بغداد ربوده شدند
شبه نظاميان وابسته به زرقاوي پيش از اين فيلم ويدئويي سربريدن آرمسترانگ را از پايگاه اينترنتي 

  . خود پخش آردند
  .  او را دربغداد آشف آردندآرمسترانگ روز دوشنبه سربريده شد و نيروهاي پليس عراق جسد

آوفي عنان امروز در نطق افتتاحيه خود در سازمان ملل، خشونت ها در عراق را با رفتار نظاميان 
  . امريكايي با زندانيان عراقي مرتبط دانست

  
  موفق الربيعي برآنار نشده و همچنان مشاور امنيت ملي عراق است

  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 
  .مشاور امنيت ملي عراق شايعات موجود در مورد برآناري خود را تكذيب آرد: خبرگزاري فارس
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به گزارش قدس پرس، موفق الربيعي در مصاحبه با روزنامه الصباح ارگان رسمي نيروهاي اشغالگر 
جود دهد و هيچ تغييري در آارهايش به و عراق تاآيد آرد، وي همچنان به آارهاي موظف خود ادامه مي

  . نيامده است
موفق الربيعي اخبار رايج در مورد خروجش از عراق را تكذيب آرد و گفت، همه اين اخبار پوچ و بي 

  . اساس است و از سوي برخي افراد مغرض منتشر شده است
هاي گروهي خواست در اين شرايط حساس از انتشار اخبار و  ها و رسانه الربيعي از همه روزنامه

  .  برانگيز و دروغين بپرهيزندگزارشهاي جنجال
اين در حالي است آه دفتر اياد عالوي نخست وزير موقت عراق با انتشار يك بيانيه مطبوعاتي خبر 

برآناري موفق الربيعي از منصب مشاور امنيت ملي عراق را تاييد آرد و قاسم داوود را به عنوان 
  . جايگزين وي معرفي آرد

  . به خبر انتصاب خود به پست مشاور امنيت ملي را تاييد آرده بودهمچنين قاسم داوود در يك مصاح
  . اظهارات موفق الربيعي تكرار سناريوهايي نظير انتشار خبر دستگيري عزت ابراهيم است

برخي آارشناسان مسايل عراق تناقضهاي موجود در دولت عالوي را به دليل انحالل وزارت اطالع 
  . دانند  داخل دولت عراق براي اعالم مواضع رسمي ميرساني و نبودن يك منبع مسئول در

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  دستگير شدند" آوت" ايراني در شهر 45: الشعالن ادعا آرد

  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31سه شنبه 
 افغان 11 ايراني را همراه 45وزير دفاع موقت عراق ادعا آرد، نيروهاي امنيتي عراق : خبرگزاري فارس
  .اند  پاآستاني را در شهر نجف دستگير آرده36در شهر آوت و 

چاپ لندن با اشاره به اينكه بسياري از افراد از " الشرق االوسط"وگو با روزنامه  در گفت" حازم الشعالن"
 افغان 11 ايراني را همراه 45«: خارج از مرزها و به طور مشخص از ايران وارد عراق شدند، مدعي شد

 پاآستاني را نيز در شهر نجف دستگير آرديم آه تصاوير همه آنها توسط تلويزيون 36شهر آوت و در 
  » .اند عراق پخش شد و اعتراف آردند، به منظور آزاد سازي مرقد امام علي عازم عراق شده

  . هاي برخي گروهها و سازمانها را موجب تشويق و حمايت از مقتدا صدر دانست وي دخالت
  . اي نكرد ه نام اين گروهها هيچ اشارهالشعالن ب

موفق الربيعي مشاور امنيت ملي سابق عراق در اجراي آخرين حمله بر : وزير دفاع موقت عراق گفت
  . ضد طرفداران مقتدا صدر مانع ايجاد آرد

شخصا با اجراي عمليات نظامي عليه شهر نجف موافق بوده اما طرح آيت اهللا سيستاني را : وي گفت
  . رده انداجرا آ

اين : وزير دفاع موقت عراق مرزهاي شرقي عراق را عمده ترين مشكل اين آشور دانست و افزود
  . مساله را با وزير دفاع انگليس بررسي آرده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور31: روزنامه های صبح تهران

  2004سپتامبر  21 – 1383 شهريور 31سه شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های امروز صبح تهران واکنش های مختلف نسبت به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی 

انرژی اتمی، پی گيری ماجرای قتل بيست و نه کودک در پاکدشت و درگيری مجلس با دولت در مورد 
  .قراردادهای سرمايه گذاری خارجی را در صدر اخبار خود آورده اند

 سخنان رييس جمهوری را با اهميت ديده اند که گفته است همشهری و وری اسالمیجمه، شرق
  . برخورد با پرونده هسته ای ايران نشانه حاکميت زور بر روابط بين الملل است

 تصميم سران آژانس بين المللی انرژی اتمی نشان داد که جمهوری اسالمیبه نظر سرمقاله نويس 
عتماد کرد و تنها ايستادگی کشورها و فراهم کردن زمينه های به کشورهای مختلف نمی توان ا

استقامت ملی در برابر زياده طلبی بيگانگان است که می تواند راه را برای احقاق حقوق مسلم ملت 
  .هموار کند

 نوشته مشکل از آن جاست که در زمينه سياست خارجی آفتاب يزددر همين زمينه، سردبير 
دوم خرداد را برای تغيير فضای بين المللی به علت ضعف اصالح طلبان و دوستانی نداريم و فرصت 

  . مقاومت شديد مخالفانشان از دست داديم
 با حيات نو اقتصادی، "تعطيل روابط خارجی و فعاليت های اقتصادی کشور"  با عنوان ايرانروزنامه 

س کرده اند که گفته است سخنان سخنگوی دولت را منعک" مخالفت صريح دولت با مصوبه مجلس"تيتر 
  .مصوبه های اخير مجلس امکان حرکت در زمينه جلب سرمايه گذاری های خارجی را از دولت می گيرد

 از زبان صفايی فراهانی، نماينده مجلس ششم، نوشته چنين مخالفتی هرگز در جمهوری آفتاب يزد
سه ای دوسه ساله موفق به اسالمی از سوی مجلس با قوای ديگر ابراز نشده است که دولت در پرو

  .جلب سرمايه گذاری های خارجی شود و مجلس در طرحی دو فوريتی همه را بر باد بدهد
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اشاره سخنگوی دولت و اصالح طلبان به طرحی ای است که مجلس در پايان تعطيالت تابستانی خود 
ای بسته شده در زمينه دو فوريت آن را تصويب کرد و در آستانه سفر رييس جمهوری به ترکيه، قرارداده

خدمات فرودگاهی و پروازی و مخابرات از جمله با شرکت های ترکيه را تا کسب مجوز از مجلس ملغی 
  .دانست
 کودک و مرد و زن توسط ٢٩ از دستور رييس جمهوری برای پی گيری فاجعه پاکدشت که در آن اعتماد

 نوشته جلوگيری از اين گونه جنايات وظيفه  از قول وزير اطالعاتشرقدو تن کشته شده اند خبر داده و 
  .پليس است و بايد بازخواست شود

 وزير کشور هم در عين اظهار تاسف از اين ماجرا گفته است دستور پی گيری همشهریبه نوشته 
 خبر داده که رييس مجلس علت بروز چنين فاجعه ای را مهاجرت از رسالتحادثه را صادر کرده و 
  . راکم جمعيت در حاشيه شهرها دانسته استروستاها به شهر و ت

نيروی های پليس هنوز بايد آموزش های بسياری را فرا :  از زبان داديار دادگاه کودکان نوشتههمشهری
گيرند تا بتوانند تمامی مشکالت جامعه و مردم را جوابگو باشند، بنابراين با در اختيار داشتن چنين 

  . م که تمامی مشکالت جامعه حل شودنيروهايی نبايد انتظار داشته باشي
يک هفته بعد از احضار مسئوالن خانه سينما از سوی دادستانی تهران و جنجالی که روزنامه های 
هوادار محافظه کاران بر سر بدحجابی ميهمانان جشن ساالنه سينماگران برپا کرده اند، به نوشته 

امروز برای بازجويی در شعبه قضايی ارشاد  رييس هيات مديره خانه سينما جمهوری اسالمیروزنامه 
  . حاضر خواهد شد

ابوالحسن داودی، که هفته گذشته به زندان افتاده است و به دنبال عارضه قلبی در بيمارستان بستری 
  . بود، ديروز از بيمارستان مرخص شد

هستند که اظهار اينک وی و ديگر مسئوالن سينمايی کشور با اتهاماتی از سوی دادستانی تهران روبرو 
  . نظر کرده در بخش هايی از برنامه جشن خانه سينما عليه ارزش های مذهبی توهين روا داشته شد

اعالميه دادستانی تهران سينماگران را متهم به فساد اخالقی و مستوالن خانه سينما را متهم به 
  . را ترويج داده استتجليل از هنرمندانی کرده است که در گذشته در فيلم هايشان فساد اخالق 

محافظه کاران و روزنامه های هوادار آنان، با تاييد نظر دادستانی، خواستار سختگيری در زمينه امور 
  . فرهنگی شده اند

، رييس مجلس گفته است ما بايد از خودمان بپرسيم که چه اتفاقی جام جمدر همين حال، به نوشته 
ايش پيدا کرده و انجام چه حرکت هايی در سال های افتاده که فضای جامعه به اين سمت و سو گر

  . گذشته اين وضعيت را ايجاد کرده است
 هم آن را منعکس کرده، مسئوالن عالوه بر تذکر و هشدار وظايف رسالتبه نظر حداد عادل، که 

  .مهمتری دارند که بر اساس آن بايد با ريشه های پديد آمدن اين وضعيت مقابله کنند
   

  يروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران ديدگاههاي ن
  

  مقاومت ايران خواستار احاله فوري پرونده اتمي رژيم آخوندي به شوراي امنيت گرديد
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  2004 سپتامبر 21 – 1383 شهريور 31 سه شنبه :همبستگي ملي
عيه اي اظهارت مسئول آميسيون خارجه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت امروز سه شنبه با صدور اطال

شوراي ملي مقاومت ايران پس از اعالم رئيس سازمان انرژي اتمي رژيم آه رژيم بر اساس قطعنامه 
: آقاي محدثين گفت.  تن اورانيوم خام، منتشر ساخت37شوراي حكام عمل نخواهد آرد، و آغاز تبديل 

   به سالح اتمي ادامه مي دهدرژيم آخوندي به تالشهاي مجدانه خود براي دستيابي
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت امروز سه شنبه طي اطالعيه اي اعالم آرد رئيس سازمان انرژي اتمي 

بر اساس قطعنامه شوراي «: المللي انرژي اتمي گفت رژيم آخوندي امروز در ديدار با مدير آل آژانس بين
 تن اورانيوم خام به مواد مورد نياز 37ايران تبديل و به خبرنگاران در وين گفت » حكام عمل نخواهيم آرد

  . براي سوخت سانتريفوژهاي هسته اي آه براي غني سازي اورانيوم بكار مي رود را آغاز آرده است
تالش برای دستيابی به فن آوری اتمی حتی با قطع « خاتمي رئيس جمهور ماليان نيز امروز صبح 

  .رار دادرا مورد تاکيد ق» نظارت بين المللی 
 تن اورانيوم را يك 37آقاي محمد محدثين مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت شروع تبديل 

نقض آشكار قطعنامه اخير آژانس دانست وتأآيد آرد آه اين امر نشان دهنده اين است آه رژيم آخوندي 
ثين افزود اظهارات آقاي محد. به تالشهاي مجدانه خود براي دستيابي به سالح اتمي ادامه مي دهد

امروز رژيم آخوندي نشان مي دهد آه قطعنامه هفته گذشته آژانس براي مقابله با پروژه شوم اتمي 
اين رژيم آافي نيست وزمانبندي قطعنامه فرصت بسيار مؤثري به اين رژيم براي ادامه طرحهايش مي 

  .دهد
قيه رژيم با اختصاص دو ميليارد دالر مقاومت ايران ده روز پيش اعالم آرده بود علي خامنه اي ولي ف

ديگر براي سرعت بخشيدن به برنامه هسته اي رژيم موافقت آرده و ماليان در نظر دارند تا نيمه سال 
  . به بمب هسته اي دست يابند2005
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مقاومت ايران بار ديگر تأآيد مي آند ارجاع پرونده اتمي رژيم آخوندي به شوراي امنيت ملل متحد و 
ريم عليه اين رژيم اولين قدم ضروري و مبرم براي جلوگيري از دست يابي فاشيسم مذهبي اعمال تح

  .حاآم بر ايران به بمب اتمي است

www.iran-archive.com 


	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

