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

  
  

   و منطقه ايم بين الملليرويدادهاي مه
  

  بازداشت يك بازرگان آلمانى به اتهام جاسوسى و شرآت در معامالت اتمى
  2004 سپتامبر 25 – 1383 مهر 4شنبه :راديو آلمان

انجام معامله غيرقانونى در زمينه   ساله آلمانى آه مظنون به۵٣دادستانى آلمان عليه يك بازرگان 
اين بازرگان ديروز جمعه اتهامى را آه به وى زده  .ت صادر آرده بودتكنولوژى اتمى بود ، حكم بازداش

 .آرد مىشود، به شدت رد
انجام معامله  اى آه متهم به در گزارشى آه خبرگزارى آسوشيتدپرس منتشر آرده نام بازرگان آلمانى

در . آسوشيتدپرس هلموت ر به گزارش. ذآر شده است .Helmut R .غيرقانونى اتمى است، هلموت ر
اى  گفت آه وى هيچگاه در چنين معامله ZDF گفتگويى تلفنى با اين خبرگزارى و تلويزيون دولتى آلمان

مسئول در آلمان درخواستى براى انجام چنين  وى افزود آه پيشتر از مقامات. شرآت نداشته است
 زمينه منتفى بوده نشده، بنابراين برنامه وى نيز در اين اى آرده است، اما چون با آن موافقت برنامه
 .است

آه آشور سومى در  اى با ايران صورت گيرد و قرار نبود فرد متهم گفت برنامه اين بود آه چنين معامله
داشت آه شهروند آلمانى  اظهار Kay Nehm دادستان آل آلمان آاى نم. اين ميان نقشى ايفا آند

مظنون است به اينكه قانون آنترل  آيد و مى Friedrichshafen از منطقه فريدريشزهافن. هلموت ر
مىشود آه تكنولوژى اتمى در اختيار  به وى اين اتهام زده. سالحهاى جنگى را نقض آرده است

آشورى آه اين تكنولوژى به آن صادر شده را  دادستان آل آلمان نام. آشورى خارجى قرار داده است
 .آرد ياد. نبرد و از متهم نيز تنها با هلموت ر

در ژانويه سال  ، آه خود نيز مايل نيست اسم آاملش را بيان آند،.دادستان آلمان هلموت ربه گفته 
مانيپوالتور جزء الزمى براى  تله  . تله مانيپوالتور دست داشته است٢۴اى براى ارسال   در معامله٢٠٠٣

 . آار مىآيدسوختى و نيز جدا آردن پلوتونيوم به هاى و براى آاربرد ميله برنامه اتمى نظامى است 
آه براى سرپوش  دادستان آلمان گفت.  زير آنترل بوده است٢٠٠٣از ماه اوت سال . فعاليتهاى هلموت ر

مىكند، اين اجزا به شرآتى در آشورى  مانيپوالتورها را دريافت نهادن بر اينكه چه آشورى در نهايت تله
فزون بر اين اين ظن وجود دارد آه ا. فرستاده شوند اند تا از آنجا به مقصد اصلى سوم فروخته شده

 .جاسوسى نيز داشته است فعاليت. بازرگان آلمانى هلموت ر
همكارى با  اتهام ZDF در گفتگو با خبرگزارى اسوشيتدپرس و فرستنده تلويزيونى. اما هلموت ر

آار نداشته  وى گفت آه تا آنون با دستگاهى جاسوسى سر و. دستگاهى جاسوسى را نيز رد آرد
  .است

بازجويى آزاد  روز سه شنبه گذشته عليه اين فرد مظنون قرار بازداشت صادر شده، اما وى را پس از
خانه و دفتر آار اين مرد را  Baden-Würtemberg ماموران پليس جنايى ايالت بادن وورتمبرگ. اند آرده

 ايالت نوردراين اتاقهاى آار يك شرآت در ماموران پليس همچنين دست به جستجو در. بازرسى آردند
 .شرآت در سوييس زدند  و دو آلمان Nordrhein-Westfalen وستفالن

اى  به همراه نامه  بمبى٢٠٠٣در اين ميان اعالم شده است آه در برابر خانه اين مرد در تابستان سال 
. همكارى با ايران دست بردارد تهديدآميز پيدا شده بوده است آه از بازرگان آلمانى مىخواسته از

ماموران امنيتى اسراييلى صورت گرفته   زنند آه تهديد به توسط ماموران امنيتى آلمان حدس مى 
  .است

  
   ميليون دالر جريمه شد 3/6به دليل فروش تجهيزات به ايران »ابارا«شرآت آمريكايي 
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جهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به ايران در پي فروش ت» ابارا«شرآت آمريكايي : خبرگزاري فارس

  . ميليون دالر جريمه شد3/6به علت تخلف از قوانين آمريكا 
، وزارت بازرگاني آمريكا اعالم آرد اين شرآت »رنو گزت«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مجله 

ژاپن، آلمبيا، آاروليناي هاي مختلفي در  آمريكا آه داراي شعبه» اسپارك«وابسته به شرآت فرامليتي 
باشد، متهم است آه با فروش اين تجهيزات به ايران، آن را از ديد ناظران اين  جنوبي و انگليس مي
  . داشته و قوانين آمريكا را زير پا گذاشته است وزارتخانه مخفي نگه

از به ارزش  پمپ استخراج نفت و گ7آمريكا، اين تجهيزات مشتمل بر  بنابر اعالم وزارت دادگستري 
  . باشد  ميليون دالر مي2/1تقريبي 

بنابراين گزارش، قانون آمريكا فروش هرگونه تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي را از سوي 
هاي فروش ممنوع  شرآتهاي وابسته به اين آشور به ايران، چه به طور مستقيم و چه از طريق واسطه

  . آرده است
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رايي اين شرآت تاآنون تنها به فروش يك دستگاه از اين تجهيزات به اين گزارش حاآي است، مدير اج
  . ايران اعتراف آرده است

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

  
  رود  اي ايران به شوراي امنيت مي جهان قانع نشود، پرونده هسته:وزير امور خارجه فرانسه
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اي ايران  وزير امور خارجه فرانسه گفت، در صورتي آه جهان در مورد اهداف هسته: خبرگزاري فارس

  .اي اين آشور به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود قانع نشود، ممكن است برنامه هسته
هاي فرانسوي در   با رسانهدر ضيافت ناهار" ميشل بارنيه"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيويورك،

ما به طور وضوح در انتظار اقدامات و تصميمات ايران «: حاشيه اجالس عمومي سازمان ملل گفت
  » .هستيم آه به ما اطمينان دوباره دهد

 نوامبر براي ايران بمنظور برطرف آردن ترديدها در 25االجل  وزير امور خارجه فرانسه با اشاره به ضرب
ايش يا خطر ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل آه آمريكا خواستار آن است،  هستهخصوص فعاليتهاي 

  » .اند ها تعيين شده از آنجائيكه مشكل، اعتماد است، تاريخ « :افزود
من با اطمينان . اين لحظه روشن شدن حقيقت خواهد بود « :االجل تاآيد آرد بارنيه با اشاره به اين ضرب

  » .آند آنم تهران اهميت اين لحظه را درك مي حساس ميتوانم بگويم اما ا  نمي
ام يا اگر ما به اين اهداف دست نيابيم در آن لحظه  اگر ثابت شود آه من اشتباه آرده«: وي تصريح آرد

  » .گيريم آه شوراي امنيت است در مورد گام بعدي تصميم مي
ايران تصويب شد، از تهران خواسته در قطعنامه پيشنهادي سه آشور اروپايي آه شنبه گذشته در مورد 

  . سازي اورانيوم را به حال تعليق آامل درآورد شده همه فعاليتهاي مربوط به غني
در حالي آه ما بر «: وزير امور خارجه آشورمان در اجالس عمومي سازمان ملل گفت" آمال خرازي"

، هيچ ترديدي را بمنظور ايجاد آميز تاآيد داريم حق خود براي دستيابي به فناوري در جهت اهداف صلح
  » .گذاريم آميزمان باقي نمي اعتماد به مقاصد صلح

 
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  وزير دفاع اعالم آرد نوآوري ايران در ساخت موشك هاي بالستيك  

  2004 سپتامبر 26 – 1383 مهر 5يكشنبه :جمهوري اسالمي
معادله , ساخت موشك استراتژيك در وزارت دفاع : وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت 

  . دقت هدف گيري و سرعت شليك را آامال تغيير داد, قدرت انهدام , چهارگانه برد 
: دريابان علي شمخاني به داليل امنيتي از افشاي جزئيات بيشتر در اين باره خودداري آرد و گفت 

اران انقالب اسالمي با موفقيت آزمايش و  سپاه پاسد5موشك استراتژيك در رزمايش بزرگ عاشوراي 
  . تحويل نيروهاي مسلح شد

آمريكا همواره درصدد حمله : وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جمع خبرنگاران خاطرنشان آرد 
به ايران بوده است ولي چون هزينه اين حمله آنقدر باالست تاآنون نتوانسته است نقشه هاي خود را 

  . عملي آند
ايران با داشتن قابليت دفاعي موثر مي تواند با همه تهديدات اعم از منطقه اي و :  تاآيد آرد وي

  . فرامنطقه اي مقابله آند
در يابان شمخاني بار ديگر سياست دفاعي آشور را مبتني بر اصل بازدارندگي موثر دانست و با اشاره 

قابليت , حفظ آمادگي نيروهاي مسلح , تقويت انسجام : به پيشرفت هاي نظامي دشمنان تصريح آرد 
  . توليد سخت افزار و حضور مردم در صحنه دفاع مي تواند آشور را از تهديدات مصون آند

 طرح مخابراتي نظامي آه در جنگهاي الكترونيك بكار مي رود با حضور 25همزمان با هفته دفاع مقدس 
  . يدوزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به بهره برداري رس

با بيان اينكه شرآت صنايع , وزير دفاع و پشتيباني نيروي هاي مسلح در مصاحبه با واحد مرآزي خبر 
امروز تمام نيازمندي : الكترونيك ايران تنها نيروي زميني جمهوري اسالمي ايران را پوشش مي داد گفت 

ي نظامي ارتش و سپاه در در همه نيروي ها, مخابراتي و مقابله با جنگ الكترونيك , هاي ارتباطي 
  . آشور ساخته مي شود

رمزآننده ها و انتقال دهنده هاي اطالعات را از ديگر , تاآتيكي , وي ساخت بي سيم هاي بردبلند 
قابليت شرآت صنايع الكترونيك ايران وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواند وزير دفاع 

توانمندي در جنگ : جه به معادالتي آه در جنگهاي نوين رخ داده گفت و پشتيباني نيروهاي مسلح با تو
هم اآنون ايران از : وي تاآيد آرد . توان و تداوم نبرد نيروها دارد, بقا , الكترونيك تاثير بسياري در حفظ 

دريابان . قابليت باالي ايمن سازي ارتباطات خود و ايجاد اختالل در ارتباطات دشمن برخوردار است 
تحريك آنندگان جنگ فرامنطقه اي هم اآنون درگير جنگي : شمخاني با اشاره به تحوالت عراق گفت 

شده اند آه چشم انداز درازمدت آن پيروزي براي آنها نيست وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
ح بيش از امروز قدرت نيروهاي مسل: تجارب دفاع مقدس در نبرد مسطح را بسيار موفق خواند و افزود 

  . زماني است آه صدام را به عقب نشيني از ايران اسالمي واداشت 
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    آژانس بين المللي انرژي-رژيم ايران

  
  .آوري صلح آميز تاآيد آرد در مجمع عمومي سازمان ملل بر حق دستيابي به فن) شنبه(خرازي امروز 
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، دآتر سيد آمال خرازي، وزير امور خارجه )ايسنا(برگزاري داشجويان ايران به گزارش گروه دريافت خبر خ

. جمهوري اسالمي ايران در پنجاه و نهمين اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنراني آرد
  :متن آامل اين سخنراني به شرح ذيل است

  آقاي رييس،«
  عاليجنابان،

  خانمها و آقايان،
نه خود را به مناسبت انتخاب جنابعالي به رياست پنجاه و نهمين نشست در آغاز سخن، تبريكات صميما

  .گويم دارم، همچنين انتخاب شايسته ديگر اعضاي هيات رييسه را تبريك مي مجمع عمومي ابراز مي
سازد آه جهان امروز با چالش  المللي آشكار مي بررسي واقع بينانه و جامع تحوالت جاري در روابط بين

خشونت و تروريسم .  گرايي در دو بعد متفاوت و همزمان مرتبط با يكديگر روبرو استهولناك افراط
قانوني را  آند و نظاميگري افسار گسيخته دولتي آه بي عوامل غير دولتي آه ناامني را تشديد مي

بار و اقدامات منفور تروريستي خواه در عراق،  آثار ناامني در اعمال خشونت. دهد گسترش مي
هاي قانون گريزي مبتني بر تقديس قدرت نظامي و  ن و يا روسيه، ظهور يافته، و نشانهافغانستا

  .بكارگيري وحشيانه آن، در عدم پايبندي به قانون و منشور سازمان ملل نمودار شده است
در حاليكه نظاميگري قانون گريز قدرت مداران، خشونت و تروريسم را تشديد آرده است، آن را به عنوان 

آنند ما بايد در مبارزه با ناامني تروريسم، انسجام و عزم جمعي و در  ر مقابله با تروريسم تبليغ ميراهكا
  .گيري، شهامت و انضباط احترام به قانون را به نمايش گذاريم مقابله با نظامي

هاي مختلف جهان باعث نگراني  ناامني فزاينده و تشديد اعمال خشونت آميز و تروريستي در بخش
رويدادهاي دردناك اخير در عراق و مدرسه بسالن در اوستياي شمالي روسيه و . همه ما استجدي 

هيچ منطقي . تروريسم داخلي در فلسطين همگان را در سراسر دنيا منزجر و خشمگين آرده است
  .گناه را توجيه آند نيست آه بتواند آشتار آودآان و افراد بي

لمللي تبديل شده، مبارزه موثر عليه آن نيز نيازمند رهيافتي ا از آنجا آه تروريسم به يك چالش بين
رهيافتي آه بر اساس همكاري جمعي در چارچوب منشور ملل متحد و اصول حقوق : جهاني است

در مواجهه با اين تهديد فراگير بايد از برخوردهاي سياسي معمول و تكراري . الملل شكل گرفته باشد بين
  .يض، اتخاذ معيارهاي دوگانه و رويكرد گزينشي پرهيز نماييمفراتر رفته و از اعمال تبع

جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از قربانيان تروريسم، اين پديده شوم را در تمام اشكالش قويا 
ما باور راسخ خود در مبارزه عليه تروريسم را با دستگيري بيشترين تعداد از اعضاي . آند محكوم مي

اعتقاد ما در جنگ با تروريسم تزلزل ناپذير . ايم  با هر آشور ديگر، به اثبات رساندهالقاعده، در مقايسه
المللي غالب بر پايه رهيافت آمرانه و پليسي از سرآوب  به روشني پيداست آه ديدگاه بين. است

چنانچه در اين مبارزه جدي هستيم و به باز انديشي مفروضات خود و پردازش . تروريسم عاجز است
تواند به تنهايي آار مبارزه با  فتي اصيل، مشترك، فراگير و همه جانبه نيازمنديم، هيچ آشوري نميرهيا

  .تروريسم را با موفقيت به انجام برساند
محاباي نيروي نظامي براي دستيابي به برخي  دومين چالش پيش رو، قانون گريزي فزاينده و آاربرد بي

اين حمله به وضوح غير . قانون گريزي حمله به عراق استنمونه بارز اين . اهداف خاص سياسي است
قانوني بود، اينجانب مايلم از دبيرآل محترم به دليل اظهار نظر اخير ايشان و دفاع شجاعانه از منشور 

گرايي دفاع  ملل متحد و حاآميت قانون، تشكر نمايم، اگر ما در سازمان ملل به طور مشترك از قانون
  .ايم گري لگدمال آرده ملل متحد را به نفع سلطه و نظامينكنيم، بنياد منشور 

  آقاي رييس؛
مردم ايران از اينكه قاتالن فرزندانشان را اينك پشت . ما در ايران از سقوط رژيم صدام حسين خشنوديم

توان فراموش آرد آه از نظر  بينند خوشحال و شادمان هستند با اين وجود، نمي هاي زندان مي ميله
  .ا توجه به منشور ملل متحد اين حاصل اين اقدام غير قانوني بوده استاصولي و ب
هاي غير قانوني مبتني بر نظاميگيري و از  المللي دستيابي به اين هدف را، از طريق روش جامعه بين

  .طريق به آارگيري زور بدون مجوز سازمان ملل متحد، هرگز نپذيرفته است
تري را براي امنيت تمامي ما در پي دارد، چرا آه توانايي استمرار سياست قانون گريزي خطر بزرگ

هاي ما براي ارتقاي عدالت، برابري،  جمعي ما براي مقابله با تروريسم و خشونت را آاهش داده و تالش
ادامه چنين شرايطي موجب وهن بشريت و تنزل . آند آزادي و سعادت براي همگان را تضعيف مي

  .جايگاه رفيع انسان است
هاي جهان امروز نشانگر آن است آه نظاميگري افسار گسيخته و تروريسم آور تشديد آننده  يتواقع

  .المللي راهي جز همكاري ندارد براي رهايي از اين حلقه اهريمني، جامعه بين. يكديگرند
 هاي المللي است وجود و اشاعه سالح اي آه نيازمند اقدام قاطع جامعه بين در اين شرايط، مساله ويژه

هاي  ها در سال واهمه از اين سالح ايران، به عنوان تنها قرباني استفاده بي. باشد آشتار جمعي مي
ها و  اخير، قويا بر ضرورت انكار ناپذير تالش جمعي و مبتني بر قانون به منظور امحاي تمامي اين سالح
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اين مهم بايد از . دنماي يي به عنوان اقدامي مقطعي تاآيد مي هاي هسته جلوگيري از اشاعه سالح
. طريق اجراي جهان شمول، جامع و بدون تبعيض آليه معاهدات خلع سالح و عدم اشاعه تحقق يابد

بايد معاهدات چند جانبه واقعا جهان شمول گردند و حقوق و تعهدات همگان به طور دقيق اعمال شود؛ 
همزمان، . ختن اين ابزارهاستآوري صلح آميز تنها انگيزه واقعي براي جهان شمول سا دسترسي به فن

المللي نسبت به خلع سالح و عدم اشاعه از طريق  هاي مشروع جامعه بين ضروري است نگراني
ايران همواره آماده مشارآت فعال در اين . شفافيت و اجراي دقيق ساز و آارهاي بازرسي مرتفع شود

اصرار داريم و همزمان از هيچ آوري صلح آميز  ما بر حق دستيابي به فن.  جهاني بوده است تالش
  .تالشي براي اطمينان بخشي از صلح آميز بودن اهداف خود فروگذار نكرده و نخواهيم آرد

هاي آشتار جمعي در خاورميانه بوده  ها براي ايجاد منطقه عاري از سالح ايران همواره پيشگام تالش
ي امنيت قرار داشته است، به واسطه اين ابتكار آه مورد تاييد مستمر اين مجمع محترم و شورا. است

المللي ناآام مانده و متاسفانه اين سياست  سرسختي و مخالفت اسراييل با تمامي ابزارهاي بين
  القولند آه زرادخانه تمام آشورهاي منطقه و خارج از آن متفق. اسراييل بدون مجازات مانده است

ست و سابقه تجاوزگري و تروريسم دولتي آن هاي آشتار جمعي آن آه با سيا اسراييل از جمله سالح
تواند اين  اسراييل نمي. همراه بوده است بزرگترين تهديد براي صلح و امنيت منطقه و جهان است

المللي عزم خود را  زمان آن فرا رسيده است تا جامعه بين. واقعيت را با جوسازي عليه ديگران بپوشاند
به خلع سالح و عدم اشاعه از طريق الزام اسراييل به تمكين براي حراست از اعتبار معاهدات چند جان

  .نشان دهد
  آقاي رييس؛

. ما در سال آينده ميالدي، شصتمين سالگرد الزم الجرا شدن منشور ملل متحد را پيش رو داريم
شايسته است در شرايط آنوني اين پرسش بنيادين را مطرح آنيم آه طي شصت سال مفاد اين 

ه اجرا در آمده است؟ آشورهاي امضا آننده منشور، تا چه حد در تحقق آن منشور تا چه حد ب
هاي اخير، بيش از هر زمان در نيم قرن پيش، مورد غفلت و آم  اند؟ آيا اين منشور در سال آوشيده

  توجهي قرار نگرفته است؟
ادي را ها و تغييرات پيشنه نشست آتي مجمع عمومي گزارش گروه نخبگان در مورد تهديدات، چالش

اينك در مراحل نهايي تهيه گزارش، شايسته است آه گروه از تفسيرهاي . دريافت و بررسي خواهد آرد
ها فراتر رفته و به آفت اصلي اين دوران يعني تقديس خشونت و  رايج تبليغاتي پيرامون تهديدات و چالش

ش و گزينش آن از مفهوم روشن است آه راهكارهاي پيشنهادي اين گروه به نگر. قدرت نظامي بپردازد
  .تهديد وابسته است

ها آه بر پايه طرح پيشنهادي جناب آقاي خاتمي، رييس  وگوي تمدن در اين چارچوب، پارادايم گفت
تواند به افزايش درك متقابل و  جمهوري اسالمي ايران با استقبال چشمگير جهاني مواجه گرديد مي

در . نگ صلح و بردباري، آزادي و سعادت، مدد رساندتسهيل همكاري ميان دولتها در جهت گسترش فره
وگوي  ، همزمان با شصتمين سال تصويب منشور ملل متحد، اجراي دستور آار جهاني گفت2005سال 
ي جهاني   سال گذشته، جامعه5المللي در  استفاده از تجربيات بين. گيرد ها، مورد ارزيابي قرار مي تمدن

ي درازمدت، در جهت ارتقاي صلح، دموآراسي  ها به عنوان فرايند دنوگوي تم را در تداوم سرمشق گفت
  .و توسعه يعني تحقق عيني اهداف منشور ملل متحد ياري خواهد آرد

  آقاي رييس؛
اآنون رويكرد ما به مسايل عراق . نظرات ايران پيرامون آنچه تاآنون بر عراق گذشته روشن است

در . اق در شرف بدست گرفتن سرنوشت خويش هستندچيست؟ ديكتاتور عراق سقوط آرده و ملت عر
ما ضمن محكوم آردن تمامي اعمال . باشند گر خشونت و ناامني روزافزون مي عين حال همچنان نظاره

آنيم آه نياز اصلي عراق تامين امنيت، حفظ يكپارچگي،  خشونت آميز و تروريستي در عراق، اعالم مي
 مردم ساالري از طريق تدوين يك قانون اساسي جديد، تماميت ارضي، استقالل سياسي، برقراري

جمهوري اسالمي ايران از . برگزاري انتخابات عادالنه و آزاد در موعد مقرر و تسريع در امر بازسازي است
تشكيل دولت موقت در عراق استقبال نموده و اداره امور توسط آن را به عنوان گامي به سوي 

ق، مورد حمايت قرار داده و بر ايفاي نقش محوري سازمان ملل و بازگرداندن حاآميت به مردم عرا
ما معتقديم بهترين گزينه و رهيافت براي تامين صلح و . آند هاي اساسي تاآيد مي پذيرش مسووليت

ي  هاي شوراي امنيت، تقويت نقش سازمان ملل، دبير آل و نماينده امنيت در عراق پايبندي به قطعنامه
ما از موضع دبيرآل پيرامون نقش مهم آشورهاي همسايه در تضمين صلح و . اق استويژه او در امور عر

  .آنيم ثبات در عراق و بازسازي آن آشور، استقبال مي
  آقاي رييس؛

جهان با تاسف و نگراني، نقض مكرر و فاحش حقوق بشر در فلسطين و اجراي سياست اشغال و 
  .ستسرآوب اسراييل عليه فلسطينيان مظلوم را شاهد ا

دفاع، سياست سوء قصد به شخصيتهاي مذهبي و سياسي فلسطيني،  قتل عام فلسطينيان بي
ها، تحريم اقتصادي نواحي فلسطيني  هاي اداري و بيماريستان تخريب مناطق مسكوني، ساختمان

هاي يهودي نشين، دنبال آردن سياستهاي  نشين، انضمام سرزمينهاي اشغالي، ادامه احداث شهرك
 مناطق مسكوني فلسطينيان، آوچ دادن فلسطينيها به خارج از سرزمين  انه با هدف محاصرهنژاد پرست

اصلي خود و ساخت ديوار حايل براي به وحشت انداختن مردم فلسطين و محروم آردن آنها از تامين 
ي ها هاي بارزي از نقض مفاد منشور، اعالميه جهاني حقوق بشر، قطعنامه نيازهاي اوليه زندگي نمونه
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در چنين شرايطي، استفاده از حق وتو در شوراي . المللي است سازمان ملل و ساير قواعد حقوق بين
هاي اسراييل را عقيم ساخته و سازمان ملل را از اجراي  المللي براي توقف جنايت هاي بين ش امنيت، تال

  .المللي، بازداشته است وظايفش در قبال تهديد عليه صلح و امنيت بين
 به صلح پايدار در فلسطين، تنها بر پايه عدالت و از طريق پايان دادن به اشغال سرزمين دستيابي

فلسطين، استيفاي حقوق الينفك مردم فلسطين، بازگشت آوارگان به موطن اصلي خود، مراجعه به 
. آراي عمومي و تشكيل يك آشور دموآراتيك فلسطين به پايتختي قدس شريف امكان پذير خواهد بود

لت رشيد فلسطين را داراي حقوق و اختيارات آامل در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي ما م
  .گذاريم دانيم و به تصميمات آزادانه آنان در آينده فلسطين احترام مي خويش مي

. آنيم هاي ارزشمند دولت افغانستان در تحكيم صلح، امنيت و ثبات در آن آشور استقبال مي ش ما از تال
هاي اداري، مديريت مالي و بودجه و توسعه اجتماعي  هاي مهمي نيز در زمينه يشرفتخوشبختانه پ

در همين چارچوب، مشارآت گسترده اخير مردم افغانستان در ثبت نام براي . صورت گرفته است
اي بوده است آه نشان از اين واقعيت دارد آه مردم هم قادر و  سابقه گير و بي انتخابات موفيت چشم

فرآيند ثبت نام . د آه اداره امور خود را به عهده گرفته و سرنوشت خويش را تعيين نمايندهم مايلن
پناهندگان افغاني در ايران براي انتخابات آتي نيز با موفقيت به پايان رسيده و به خوبي از سوي 

  .ميهمانان افغاني ما مورد استقبال قرار گرفته است
ست جمهوري و مجلس قانونگذاري در اين آشور و هم چنين برگزاري انتخابات منصفانه و آزاد ريا

گيري يك دولت فراگير، منتخب و چند قومي اقدامي حياتي در راستاي فرآيند مردم ساالري در  شكل
  .باشد افغانستان مي

هاي اخير تروريستي و جنايتكارانه و   به صورت افزايش فعاليت-هاي امنيتي  افغانستان آماآان با چالش
به . اي مواجه است آه مناطق غربي اين آشور را نيز متاثر ساخته است هاي فرقه  خشونتهمچنين

هاي انساندوستانه، قاچاق مواد مخدر و ديگر عملياتي آه  عالوه ادامه حمالت عليه آارآنان سازمان
  .پيشرفت فرآيند انتخاباتي را به مخاطره اندازند آماآان موجب نگراني در افغانستان است

  رييسآقاي 
ناآامي در . المللي پايدار دارد تحقق اهداف اعالميه هزاره ارتباطي ناگسستني با صلح و امنيت بين

تحقق اين اهداف، مشكالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهان را روز افزون نموده، برون 
 فشرده در چارچوب به نظر ما، تنها گزينه، همكاري. رفت از تنگناهاي موجود را دشوارتر خواهد ساخت

  ».المللي و در پرتو گفتگو، عدالت و مردمساالري است قواعد و الزامات پذيرفته شده بين
  

 يي است دنيا بخواهد يا نخواهد ايران عضو باشگاه هسته -:وگو با ايسنا موسويان در گفت
  2004 سپتامبر 25 – 1383 مهر 4شنبه   -سميه مومني: وگو از خبرنگار ايسنا گفت
يي  ي هسته ارجاع پرونده: آشورمان تاآيد آرد ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ر آميتهدبي

خواهد داشت و مبناي حقوقي و  G8 براي هشت آشور عضو ي سنگيني ايران به شوراي امنيت هزينه
  .قانوني نخواهد داشت

وگو با  در گفت ني سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورما حسين موسويان، دبير آميته
اگر ايران درخواست مجدد  :اظهار داشت) ايسنا(خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 

مقررات آژانس آامال محق است؛ اما اگر ايران  قطعنامه اجالس اخير براي تعليق آامل را رد آند، از لحاظ
ذاآرات سياسي است و نه بر اساس داوطلبانه در چارچوب م ادامه تعليق را نپذيرد آن هم امري

  .ي قطعنامه خواسته
تهديد آني  :يي ايران و امتيازاتي آه گرفته است، گفت ي دستاورد يكساله هسته موسويان درباره

ابهامات و سواالت  شوراي امنيت برطرف شد؛ با گذشت يك سال همكاري با آژانس طيف گسترده
آژانس ثابت آرد آه ابهامات فني  ها با سوم، همكاري.  استآژانس امروز به سه چهار مورد تقليل يافته

حل شود، آمريكا بازي را بيشتر باخته و ايران  هر چه ابهامات و سواالت آژانس بيشتر. قابل حل هستند
پروتكل مسير اعتماد سازي با جهان را شروع آرديم؛ پنجم  چهارم، با امضاي. برنده اصلي خواهد بود
المللي سر جنگ و  هاي بين ششم، به دنيا نشان داديم با آنوانسيون حاصل شد؛اين آه رضايت آژانس 

  . ستيز نداريم
مساله  هاي زيادي در حل و فصل وي درباره اين آه چرا لحن قطعنامه سپتامبر با وجود پيشرفت

ته تا قبل از بس هاي خود را بسيار گسترش دادند ها تالش آمريكايي: يي عليه ايران است، گفت هسته
مسير صلح آميز، آن را به شوراي  شدن پرونده ايران در مورد پايبندي به مقررات آژانس و عدم انحراف از

  .امنيت ارجاع دهند
چرخه سوخت و  ها را جلوگيري از موسويان در توضيح ريشه اين استراتژي آمريكا، قصد اصلي آمريكايي

ها عجله دارند به بهانه  آمريكايي شرايط فعليدر : يي ايران دانست و افزود در نهايت آل توان هسته
هاي شوراي  اجراي مقررات آژانس و نقض قطعنامه تخلفات گذشته ايران، باقي ماندن ابهامات و عدم

تا در آنجا با محمل تهديد صلح و امنيت جهاني، ايران را از  حكام، مساله را به شوراي امنيت بكشانند
  .چرخه سوخت محروم آنند

مشكالت  يي، شبهات و هاي جديد هسته در توضيح استراتژي ايران گفت آه با سياستموسويان 
چرخه سوخت را  يي آشور شامل هاي هسته گذشته را با آژانس حل و فصل آرده، امكانات و توانمندي
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روابط ايران و اروپا را فراهم  حفظ آرده، تهديد ارجاع به شوراي امنيت را منتفي ساخته و زمينه بهبود
  .ندآ

شوراي حكام راضي  هاي وگو با ايسنا تاآيد آرد آه ايران از هيچكدام از قطعنامه موسويان در اين گفت
قابل پذيرش نبوده است، با اين حال  ها در بخش تعليق نيز هاي قطعنامه  است و به ويژه درخواست نبوده

  .نس همكاري خواهد داشتاش با آژا يي هسته ي ايران براي رفع ابهامات در پرونده: اظهار داشت
ها  اروپايي ما: ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در ادامه اظهار داشت دبير آميته

مان با اروپا نخواهد  سياسي شان تا اينجا ضعيف يافتيم، اما اين باعث قطع مذاآرات را در اجراي تعهدات
  .شد

خواند و افزود، اين  يي آشورمان را فعال  بحران هستهوي رايزني ايران با آشورهاي عدم تعهد از آغاز
اند روند عملكرد  آه خود نيز نگران تري ايفا آردند، چرا آشورها در اجالس اخير شوراي حكام نقش فعال

  .شود نيز اعمال NPT فراقانوني آژانس بر ساير اعضاي
اند، بستن  گرفته گروه هشت تصميمرسد آه آشورهاي  به نظر مي: موسويان در ادامه اظهار داشت

سازي با ايران به  بگيرند، تا در مورد غني فصل مسايل ايران در چارچوب پادمان را به گروگان و پرونده و حل
  .است تفاهم برسند آه اين يك حرآت آامال سياسي

ايران را خواهند  مي آنها: ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تاآيد آرد دبير آميته
وفصل  آورند تا روند حل آژانس مي بر اين اساس فشار سنگيني را هم بر. سازي منصرف آنند از غني

  .سازي با ايران به توافقي برسند مورد غني ابهامات را آند آند و به اين ترتيب آنها بتوانند در
آشورمان را با ديگر  يي تهي هس ي پرونده موسويان با بيان اين آه ايران بنا ندارد مذاآراتش درباره

به خرج بدهيم، اروپا بايد در به رسميت  در مذاآرات با اروپا هر دو بايد انعطاف: ها قطع آند، افزود طرف
ي سوخت انعطاف به خرج بدهد و اين حق  توانمندي چرخه مندي از شناختن حق قانوني ايران براي بهره

  .را به رسميت بشناسد
ي  هاي چرخه فعاليت ايران آماده است متقابال براي رفع نگراني از اين آه مباداوي با تاآيد بر اين آه 

شود، اعتمادسازي آند،  يي منحرف سازي ايران در آينده به سمت ساخت سالح هسته سوخت و غني
سياست را به دنيا اثبات و در اين  اعتمادسازي امتيازدهي نيست، ما اگر بخواهيم اين: تصريح نمود
  .ي آنيم، اسمش امتيازدهي نيستجهت همكار
ي  چرخه امتياز اصلي: ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تاآيد آرد دبير آميته

  .سوخت است آه اگر روزي ايران از آن منصرف شود، امتياز داده است
هاي الزم را  ميناناط ي سازي آليه ايم در مورد غني ما آماده: ها توضيح داد ي اين تضمين موسويان درباره

آند، يعني درصدد  نمي بدهيم آه سطح غني سازي ما از چارچوب مقررات آژانس افزايش پيدا
  .ماند سازي در چارچوب مقررات آژانس باقي مي غني

ي توقف يا  ادامه در مورد: ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تصريح آرد دبير آميته
آنم تصميمات نهايي ايران  مي فكر. ايم نيوم در ايران هنوز تصميمي نگرفتهسازي اورا عدم توقف غني
  .شود ي آينده مشخص مي ظرف يك هفته

هاي  به سياست هاي مربوط وگو با ايسنا تاآيد آرد آه تصميم چنين در بخش ديگري از اين گفت وي هم
رييس شوراي : افزود  وگيرد ترين سطوح نظام صورت مي يي جمهوري اسالمي ايران در عالي هسته

ي آل  نيروهاي مسلح، فرمانده عالي امنيت ملي، يعني رييس جمهور، سران سه قوه، رييس ستاد آل
حضور دارند؛ با اين توضيح آه اين جلسات  ها گيري سپاه، وزراي خارجه، اطالعات و آشور هم در تصميم

  .شود يمعظم رهبري تشكيل م هاي نهايي در محضر مقام گيري براي تصميم
يي  هسته ي ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اين آه پرونده دبير آميته

هايي آه  بعضي از مخالفت :ايران در انتخابات رياست جمهوري آمريكا و ايران تاثيرگذار است، توضيح داد
 گاها يكي از علل شود، ابراز مي يي هاي هسته هاي داخلي راجع به سياست از طريق برخي جناح

اما ما در مورد ايران نگراني نداريم، . آينده است اش مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري در پشت پرده
شوراي عالي امنيت ملي در محضر مقام معظم رهبري  چرا آه ارآان اصلي و عالي نظام در

اگر چند . شود گرفته ميترين مرجع ملي آشور  آامل در عالي آنند و تصميمات به طور گيري مي تصميم
يي مهم نيست و تاثيري در اين  هاي هسته آنند براي مجريان سياست نفري هم مخالفت يا موافقت

شد آه  در آمريكا قاعدتا مهم است يعني اگر بوش، رييس جمهور آمريكا موفق مي گذارد، اما روند نمي
  .اش بود انتخاباتي هاي د، يكي از موفقيتي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ببر سپتامبر پرونده در

ي پيوستن  اجازه گويند جويانه مي ي اظهارنظر آشورهايي آه به صورت مداخله موسويان در ادامه درباره
قاطعيت و شهامت به دنيا اعالم  اين آه پوتين امروز با: دهند، گفت يي را نمي ايران به باشگاه هسته

هاي يك  يي نيست، به خاطر سياست هسته يران به دنبال سالحدهيم ا آند آه ما اطمينان مي مي
  .است هاي ايران يي ايران و از موفقيت ي هسته ساله

 اينكه روسيه هم عضو خواهد آه قطعنامه را اجرا آند، براي اما پوتين در عين حال از ايران مي: وي افزود
G8 رسيده است و چه دنيا بخواهد   سوختي از نظر من ايران امروز به توانمندي آامل در چرخه. است

  .يي است چه نخواهد ايران عضو باشگاه هسته
بندي قطعنامه  جمله :ي سياست خارجي شوراي امنيت ملي آشورمان در ادامه تصريح آرد دبير آميته

شدن پرونده به خاطر غني سازي و  راه براي بسته. االجل نوامبر را هم ندارد طوري است آه حتي ضرب
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راه براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت هم باز  مان، باز است و از طرف ديگر  خاطر وظايف قانونينه به
  .است

اگر : باشد، گفت تواند از اعضايش درخواست غيرقانوني داشته موسويان با تاآيد بر اين آه آژانس نمي
ي تعليق  پس مسالهندارد،  سازي وجود ي جهاني در مورد غني اعتماد سياسي بين ايران و جامعه

براي همين، در چارچوب مذاآرات . است دانيم آه تعليق سياسي ما، اروپا و آژانس مي. سياسي است
چون خارج از . پذيريم ها تعليق را نمي در قالب قطعنامه ما. ايم ي تهران آن را پذيرفته سياسي و بيانيه

  .اختيارات آژانس است
شناخته شدن حق  ي چند ماه آينده به مذاآراتش بر سر به رسميتوي در ادامه با بيان اين آه ايران ط

آننده است؛ ممكن است ما  شرايط سياسي تعيين: دهد، گفت سازي اورانيوم ادامه مي تهران در غني
  .ايم تعليق به دنيا نداده سازي را شروع آنيم، ما هيچ تضميني در مورد زمان فردا غني
هنوز اروپا   آه آيا عالي امنيت ملي آشورمان در اين بارهي سياست خارجي شوراي  دبير آميته

. گويند حكام اين را مي ي اعضاي شوراي همه: يي ايران است؟ تاآيد آرد ترين طرف مذاآرات هسته مهم
سعي آنيد با سه آشور به تفاهم  العاده مهمند، گويد آه سه آشور فوق خود روسيه هم به ما مي

  .گويند مي رمتعهدها هم همين راي اروپايي و غي بقيه. برسيد
منتفي  يي آشورمان به شوراي امنيت در اجالس نوامبر را ي هسته وي آه احتمال ارجاع پرونده

ما ترديدي نيست آه  براي. اما اين امر مبناي حقوقي و قانوني نخواهد داشت: داند، اظهار داشت نمي
  .ابهامات آژانس مرتفع شده است

 G8 گروه رجاع ايران به شوراي امنيت هزينه سنگيني براي هشت آشور عضوا: موسويان ادامه داد
براي من روشن  ترديدي نيست آه در چنين وضعي ايران دچار خسارت خواهد شد، اما. خواهد داشت

  .بازنده اصلي خواهند بود ها هاي آنها بيشتر خواهد بود و آنها به ويژه اروپايي است آه خسارت
  

  ولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقد،عراق رويدادهاي 
  

  نخست وزير عراق بر برگزاري انتخابات سراسري و فراگير تاآيد آرد
  2004 سپتامبر 25 – 1383 مهر 4شنبه 

نخست وزير دولت موقت عراق روز گذشته برگزاري هرگونه انتخابات محدود را در اين : خبرگزاري فارس
اه ژانويه در اين آشور سراسري و فراگير است و تمام مردم عراق انتخابات م«: آشور رد آرد و گفت

  » .توانند در آن شرآت آنند و راي دهند مي
وگو با آوفي عنان دبير آل  در پايان ديدار و گفت" اياد عالوي"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيويورك، 

ابات آتي عراق جزئي نيست بلكه انتخ«: سازمان ملل متحد در مقر اين سازمان در نيويورك تاآيد آرد
  » .سراسري و فراگير است

  » .توانند راي بدهند اين يك انتخابات است و تمام مردم مي«: وي افزود
شنبه با اشاره به مناطق ناامن درباره  وزير دفاع آمريكا روز پنج" دونالد رامسفلد"اين در حالي است آه 

يد و اعالم آرده بود اين انتخابات ممكن است در سه چهارم برگزاري انتخابات سراسري در عراق ابراز ترد
  . يا چهار پنجم عراق برگزار شود

اين انتخابات قرار است در ماه ژانويه برگزار شود و ما در ماه «: اياد عالوي در ادامه خاطرنشان آرد
ها امكان   عراقياي فراهم شود آه تمام بريم و اميدواريم تا آن زمان شرايط به گونه سپتامبر بسر مي

  » .راي دادن را داشته باشند
آوفي عنان دبير آل سازمان ملل متحد نيز پيشتر درباره برگزاري انتخابات آتي در عراق به دليل موج 

  . هاي اخير در اين آشور اظهار ترديد آرده بود خشونت
 است آنچه آه در دبيرآل سازمان ملل به وي تاآيد آرده«: نخست وزير دولت موقت عراق تصريح آرد

  » .توان دارد براي آمك به اجراي انتخابات به آار خواهد گرفت
رساني سازمان ملل در  آوريم تا آشورهاي ديگر در روند آمك ما هماهنگي را بعمل مي«: وي افزود

  » .عراق و انتخابات مشارآت آنند
 زمينه محاآمه رهبران وگوهايي را در خصوص ارائه آمك از سوي سازمان ملل در عالوي گفت، گفت

  . زنداني سابق عراق همچون صدام از سوي يك دادگاه عراقي متخصص صورت داده است
هاي الزم را به   آوتاهي را صادر آرد و در آن تاآيد آرد تمامي حمايت سازمان ملل بعد از اين ديدار، بيانيه

  . هد آردآميته انتخاباتي آه مامور نظارت بر اين انتخابات است، ارائه خوا
برد و تيم اضافي ديگر نيز در صورتي آه   تيمي از سازمان ملل در بغداد بسر مي«: اين بيانيه افزود

  » .شرايط الزم فراهم شود به عراق اعزام خواهد شد
  

گيران در عراق شش مصري و چهار عراقي آارمند يك شرآت تلفن  مقامات رسمي اعالم آردند، گروگان
  .همراه را ربودند

  2004 سپتامبر 25 – 1383 مهر 4ه شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين در حالي است ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آنت ”آه رهبران مسلمان در انگليس اعالم آردند در نظر دارند مذاآره آنندگان را به منظور آزادسازي 
  .، گروگان انگليسي، به بغداد اعزام آنند“بيگلي
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فلوجه را ) شنبه(هاي آمريكا امروز  ها و تانك مقامات بيمارستاني و شاهدان نيز اعالم آردند، جنگنده
  . تن ديگر را مجروح آردند15بمباران آرده و دست آم هشت تن را آشته و 
آيي وفاداران ابومصعب الزرقاوي در مرآز فلوجه مورد هدف  ارتش آمريكا اعالم آرد، در اين حمله گردهم

  . قرار گرفت
نظاميان در عراق با پرتاب يك راآت به خياباني شلوغ در بغداد  چنين اعالم آرد، شبه ارتش آمريكا هم

  . تن را مجروح آردند14چهار تن را آشته و 
وگو با رهبران مذهبي  از سوي ديگر انجمن مسلمانان انگليس دو مذاآره آننده را به منظور ديدار و گفت

  . آزادي بيگلي به اين آشور اعزام آرددر بغداد به منظور
دهد به   نمي مذهب ما اسالم به ما اجازه: اقبال ساآرانيه، دبيرآل انجمن مسلمانان انگليس اعالم آرد

اش  خواهيم تا اين مرد را آزاد آنند تا به آغوش خانواده گناهان آسيب برسانيم، من از ربايندگان مي بي
  .باز گردد

 از سفارت مصر اعالم آرد، دو مصري ربوده شده از آارمندان شرآت موتوروال چنين يك مقام رسمي هم
  .بودند

 
   قرار گرفت وزارت نفت عراق هدف راآت و خمپاره

  2004 سپتامبر 25 – 1383 مهر 4شنبه 
حداقل يك راآت و سه گلوله خمپاره امروز به ساختمان وزارت نفت عراق در بغداد : خبرگزاري فارس
  . بر اثر آن خساراتي به اين وزارتخانه وارد آمد ولي تلفاتي در پي نداشتاصابت آرد آه 

يكي از سخنگويان وزارت نفت عراق طي " عاصم جهاد"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
 الي 12:30حداقل يك راآت و سه گلوله خمپاره بين ساعات «: وگوي تلفني با اين خبرگزاري گفت گفت

ه وقت محلي، به سمت مكانهاي مختلف ساختمان وزارت نفت عراق شليك شد آه  ظهر امروز ب13:00
  . ها و وارد آمدن خساراتي به برخي دفاتر اين ساختمان شد منجر به شكستن شيشه

  » .آس بر اثر آن آسيب نديد اين حمله تنها خسارات مادي در پي داشته و هيچ«: جهاد در ادامه گفت
يري براي ترك ساختمان يا باقي ماندن در آن را به خود آارمندان واگذار گ ما تصميم«: وي همچنين گفت

  . وزارت نفت عراق بشدت تحت محافظت قرار دارد» .آرديم
  هفت تن از اعضاي گارد ملي عراق در بغداد آشته شدند

اد بغد" يرموك"، يكي از پزشكان بيمارستان "الدين محمد صالح"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
  » .هفت جسد و يك زخمي در پي اين حمله مهاجمان به بيمارستان يرموك منتقل شدند«: گفت

شاهدان اعالم آردند، خودرويي در مقابل خودروي حامل اين افراد توقف شد و چند فرد مسلح از آن 
  . خارج شده و به سمت خودروي آنها تيراندازي آردند

ا از شهر ناصريه براي پيوستن به گارد ملي عراق به بغداد م«: يكي از نجات يافتگان اين حادثه گفت
به سمت ما آمده و سرنشينان آن " دوو"ما وارد خودروي خود شديم آه ناگهان يك خودروي . آمده بوديم

  » .با استفاده از مسلسل ما را هدف قرار دادند
وانمود آردم آه آشته در پي اين اتفاق من خودم را به روي زمين انداخته و «: وي در ادامه گفت

  » .ام شده
رخ داد آه روز چهارشنبه گذشته شاهد انفجار خودرويي بمبگذاري شده در " ربيح"اين حادثه در بلوار 

  . مقابل گروهي از مردم عراق بود آه براي پيوستن به گارد ملي اين آشور صف آشيده بودند
  .  آشته در پي داشت11اين حمله انتحاري نيز 

طور مكرر نيروهاي امنيتي عراق و مراآز جذب نيروي آنها را هدف حمالت خود قرار مهاجمان به 
  . دهند مي

  
  گروگان انگليسي در عراق آشته شد :يك سايت اينترنتي

  2004 سپتامبر 25 – 1383 مهر 4شنبه 
راق يك سايت اينترنتي مربوط به القاعده اعالم آرد گروگان انگليسي ربوده شده در ع: خبرگزاري فارس

  . است آشته شده
 سپتامبر با دو آمريكايي به نامهاي 16روز » آنت بيگلي«به گزارش آسوشيتدپرس از بغداد، 

  . آه سر بريده شدند، ربوده شد» هنسلي«و » آرمسترانگ«
هايشان در بغداد توسط گروه موسوم به توجيد و الجهاد وابسته به ابومصعب  همه اين افراد از خانه

  . ه شدندالزرقاوي، ربود
 سر بريدن  شود، صحنه اين سايت اينترنتي آه اغلب پيامهاي الزرقاوي براي پيروانش در آن پخش مي

  . آرمسترانگ و هنسلي را نشان داد
آرد جانش را نجات دهند، نشان داده   ساله در حالي آه التماس مي62در اين سايت همچنين بيگلي 

  . شد مي
  . اعتبار توصيف آرد رد از اين ادعا آگاه است اما اين سايت را بيوزارت امور خارجه انگليس اعالم آ

آنيم اين چيزي نيست آه آن را خيلي  ما فكر نمي«: در بيانيه وزارت امور خارجه انگليس آمده است
  » .جدي بگيريم

www.iran-archive.com 



دونالد «اند اما سرهنگ  در پيام روز شنبه همچنين ادعا شد هفت سرباز انگليسي دستگير شده
  » .در جاي خود هستند«، سخنگوي ارتش انگليس گفت همه نيروها »فرانسيس

توحيد و «: در اين بيانيه آه به رنگ قرمز در اين سايت منتشر شده و تنها شامل دو جمله است، آمده
آند آه شهروند انگليسي را آشته و به شما خبر خوب ربودن هفت سرباز انگليسي را  جهاد اعالم مي

  » .آنيم ويي آن را به صورت آوتاه پخش ميما نوار ويدي. دهد مي
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مهر4: روزنامه های تهران 

  2004 سپتامبر 25 – 1383 مهر 4شنبه 
روزنامه های اولين روز هفته در تهران واکنش های منفی به طرح مجلس در مورد قراردادهای دولت با 

زنی درباره آينده فعاليت های هسته ای و ضرب و شتم دکتر عبدالکريم شرکت های خارجی، گمانه 
  .سروش در شهر قم را با اهميت ترين اخبار خود قرار داده اند

 مهدی کروبی رييس مجلس ششم به منتقدان مصوبه هفته گذشته مجلس  آفتاب يزدبه نوشته
ن که کسی ديگر به ايران اعتماد پيوسته و گفته است که اين مصوبه تبعات منفی دارد و از جمله اي

  . نخواهد کرد
 با نقل اظهار نظر سخنگوی دولت که گفته است خسارات ناشی از طرح مجلس ميلياردها ايرانروزنامه 

 ساعت بعد از تصويب طرح در مجلس سه شرکت خارجی قراردادهای ٢۴دالر است، گزارش داده که 
  . مه مذاکرات خود را به حال تعليق درآوردنداقتصادی خود را با ايران لغو کردند و يا ادا

 از قول منابع مطلع نوشته يک شرکت ترکيه ای، يک شرکت کانادايی و يک شرکت ايرانروزنامه 
  . اروپايی رسمًا درباره طرح مجلس موضع گرفته اند

   بی  مصوبه ها يک تن  نه  خارجی  قراردادهای  برای  اخذ مجوز از مجلس  به  دولت  الزام  نوشته طرحاعتماد
   در منازعات  ناباورانه  و گستره  با عمق  سابقه  کم  سياسی  حرکت  يک  قانونگذاری بلکه  در تاريخ سابقه
 و   و اجرايی  در ساختار حقوقی  پردامنه ای  اثرات  نهايی  تصويب  در صورت  که  است  و داخلی  جناحی بين

  .   جا خواهد گذاشت  کشور به سياسی
مصباحی شرق ر مقابل مخالفت های متعددی که در روزنامه های صبح امروز منعکس شده به نوشته د

مقدم نماينده تهران در مجلس و سخنگوی جامعه روحانيت مبارز پيش از خطبه های نماز جمعه ديروز 
ار گيرد و تهران گفته دغدغه نمايندگان برای حفظ امنيت و منافع ملی نبايد توسط هياهو تحت الشعاع قر

  . نظارت مجلس بر قراردادهای خارجی را نبايد مورد بی مهری و بی توجهی قرار داد
 در دفاع از طرحی که کارشناسان و مديران شرقناطق پيش از خطبه های نماز جمعه تهران به نوشته 

رح شود، دولتی آن را زيانبار می خوانند گفته است اگر اين طرح بدون هياهو و عمًال کارشناسانه مط
مردم خواهند فهميد که چه خدمتی به آنها می شود و دولت هم می فهمد که هيچ خسارتی متوجه او 

  . نيست
 نشان می دهد احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس که شرقخبر ديگری در روزنامه 

مفکران ما بود پيشنهاد دهنده و مبتکر طرح مجلس بوده به خبرنگاران گفته اگر دولت بعدی در اختيار ه
 گزارش داده که احمد توکلی بعد از دقايقی به خبرنگاران شرقخبرنگار . اين مصوبه را لغو خواهيم کرد

  .گفته اشتباه کرده و گفته قبلی وی را نقل نکنند
 از گفتگوهای پر تشنج وزير خارجه ايران در نيويورک با وزيران خارجه کشورهای اروپايی ايرانروزنامه 

و بر اساس گزارس رسيده از مقر سازمان ملل نوشته بيشترين اختالف نظر در مذاکره خرازی و خبر داده 
  . فيشر بروز کرده است

وزير خارجه آلمان در ديدار با خرازی نسبت به عزم ايران در ادامه دادن به فعاليت های هسته ای اش 
ران برای ادامه فعاليت های اين يک اشتباه محض و يک حساب غلط است که اي: هشدار داد و افزود

  . هسته ای اش که مورد اختالف است اصرار ورزد
 از اظهار نظر سعيد حجاريان نظريه پرداز اصالحات درباره آينده فعاليت های هسته ای ايران و اعتماد

برخورد جهان با آن خبر داده و از زبان وی نوشته خطر آن هست که قبل از نوامبر با تشکيل جلسه فوق 
  .عاده هيات رييسه آژانس، پرونده ايران به سازمان ملل ارجاع گردد و ايران در راه صدام قرار گيردال

خبر تشنج در جلسه خصوصی سخنرانی دکتر عبدالکريم سروش در قم که به ضرب و شتم اين 
د بعد فيلسوف نوانديش دينی انجاميده در صدر اخبار روزنامه های مختلف امروز آمده که گزارش داده ان

از به هم خوردن جلسه سخنرانی دکتر سروش در حالی که وی در خانه يکی از روحانيون برجسته قم 
برای عده ای محدود سخن می گفت گروه های مجهز به بی سيم به خانه حمله برده و بعد از آن که 

مورد ضرب و دکتر سروش به اين ديدار هم پايان داده و قصد خروج از قم را داشته همان عده وی را 
  .شتم قرار داده اند

اين چهره برجسته جريان روشنفکری دينی بعد از انتقال به تهران از اين که با جلسه ای :  نوشتهشرق
که هيچ قصد و نظر سياسی در آن وجود نداشته و بهانه ای برای آشوب باقی نگذاشته، چنين برخوردی 

 عليه اهل علم و دانش آزادند ولی من برای يک شده ابراز تعجب کرده و گفته چرا عده ای در فحاشی
بحث علمی مشکل دارم؟ چرا به اين راحتی اجازه می يابند که وارد خانه ای شوند و حريم خانواده را 

  . بيرونيان چه استنتاج می کنند. بحث امنيت در وطن کجا رفته است. بشکنند و زنان را بترسانند
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تان برخورد با سروش تبديل به يک سريال ادامه دار شده  در سرمقاله خود نوشته اکنون داسشرق
سروش به ايران می آيد، مخالفانش با او برخوردی را ترتيب ميدهند، او از ايران می رود، . است

مشاورانش به او می گويند که اکنون زمان بازگشت فرا رسيده است، او به ايران بازمی گردد و داستان 
  . دوباره تکرار می شود

 حمله کنندگان به محل ديدار دکتر سروش را مردم مسلمان که از توهين به جمهوری اسالمیامه روزن
مقدسات خود خشمگين بودند خوانده و نوشته آن ها خواستار برکناری فرماندار و مقامات محلی قم 

  . از دکتر سروش حفاظت کرده اندشرقشده اند، همان ها که به نوشته 
يس جمهور خاتمی که روز پنجشنبه به بازديد از کتابخانه مرکز گفتگوی  ريشرقبه گزارش روزنامه 

تمدن ها رفته بود در آن جا گفته طرح گفتگوی تمدن ها در جهان به خوبی استقبال شد گرچه در کشور 
  . خودمان به داليلی که بعد از پايان رياست جمهوری خواهم گفت با مشکالتی روبرو شد

ز گفتگوی تمدن ها از محمدخاتمی خواستند که بعد از پايان دوران رياست  کارکنان مرکشرقبه گزارش 
  .جمهوری خود رياست اين مرکز را عهده دار شود

 در خبری نوشته گشت زنی نيروی دريايی بريتانيا در اطراف پايانه های نفتی عراق و بنادر شرق
زنامه نيروی دريايی سلطنتی ارتش جنوبی آن در خليج فارس افزايش يافته در حالی که به نوشته اين رو

انگلستان پس از دستگيری هشت نفر از نظاميان خود توسط پرسنل نيروی دريايی سپاه پاسداران، 
  . تردد نيروی دريايی سلطنتی ارتش در نزديکی مرز دريايی ايران را ممنوع کرده بود

 مرز با   هم  و در مناطق  ايران  مرزهای  در مجاورت  که  همراه  تلفن های آنتن:  نوشتهاعتماددر همين حال 
   شنود برای  و احتماال مجهز به ، مشکوک  شده  نصب  آمريکا و انگليس  و خرمشهر توسط  آبادان شهرهای
  .   است  ايران  عليه جاسوسی

 در  همراه  تلفن   آنتن  های  دکل در پشت سر احداث و نصب: اين روزنامه به نقل از شاهدان نوشته
   بازرگانی  شرکت  و فاو، يک  از بصره  مختلفی  و مناطق الرصاص  ام ، اروندرود، جزيره  مرز شلمچه ديکینز

  .   است  و جاسوسی  الکترونيک  شنودهای ها مجهز به  آنتن  قرار دارد و اين اسراييلی
  

     تهران  پرونده  در بررسي  بوش آابينه سر در گمي
  2004 سپتامبر 26 – 1383 مهر 5يكشنبه :اعتماد
 انتقاد   به  امريكايي  دموآرات  سناتورهاي  آه  است  سال تقريبا سه:   رهبر يعقوبي ، رامين  سياسي گروه

  هاي  از مشخصه يكي. اند ، پرداخته  با ايران  ديپلماتيك  بر روابط  در رابطه  بوش  آابينه هاي از سياست
 در   تروريسم  حامي  اصطالح  به  با آشورهاي  و مشارآت مذاآره   عدم  گذشته  سال  در سه  بوش آابينه
: گويد  مي  بوش  درآابينه  ملي مشاور امنيت»  آاندوليزارايس«.   است  و خاوردور بوده  خاورميانه منطقه

  تاريخدر » .آند  مي  توجه  آنان  مشروعيت  آشورها را ندارد و بيشتر به  قبيل  با اين  مذاآره امريكا فرصت«
   اياالت  شد آه  باعث  گزارش اين.  سپتامبر منتشر شد11   آميسيون  نهايي گزارش(   تيرماه25 )  ژوالي15

آرد   ادعامي  آميسيون  اين گزارش.  اتخاذ آند تري  سخت  موضع  نظير ايران  آشورهايي  به  نسبت متحده
   عبور استفاده  محل عنوان  به  داشتند از ايران آت سپتامبر شر11   در حادثه  آه  نفري19 نفر از   هشت آه

  . بودند آرده
. اند  امريكا رفته  به  و سپس  اروپايي  آشورهاي  به  و از ايران  آمده  ايران  به  نفر از افغانستان  هشت اين

   و يا اينكه  گرفته رت آشور صو  اين  با همكاري ها از ايران  آيا عبور تروريست  هنوز ترديد دارند آه امريكاييان
، مدير   مكالفين  جان  هنگام در آن.   است  آشور بوده  اين  گسترده  مرزهاي  دليل  به  ايران  به ورود آنان
   القاعده  از عبور اعضاي  آه ها است  امريكا مدت  شد آه  امريكا، مدعي  اطالعات  مرآزي  سازمان عملياتي
   رابطه در اين.  سپتامبر وجود ندارد11   با حادثه  ايران  بر ارتباط  دال نوز شواهدي دارد، اما ه  آگاهي از ايران

 و   ايران  مرز ميان  بودن  طوالني دليل  بود به  گفته  ايران  امور خارجه  وزارت سخنگوي»  حميدرضا آصفي«
 عبور   از مرز مكزيك بطور غيرقانوني   مردم طور آه همان.  مرز وجود ندارد  اين  آامل  آنترل  امكان افغانستان

   وارد ايران  از افغانستان يي  عده  نيز وجود دارد آه  احتمال روند، اين  امريكا مي  متحده  اياالت آنند و به مي
  ». باشند شده

  با ديگري   از آنان  هر يك  مواضع  آه  است  باال گرفته  چنان  بوش  نظر در آابينه  اختالف  با ايران در رابطه
   سختگيرانه هاي  اقدام سري  ايجاد يك  سروصدا در جهت  امريكا بي  آنگره  تا آنون  مه از ماه.  دارد تفاوت
   از تاسيسات  ايران ، برخورداري  تهران  به  نسبت  تغيير لحن  براي  آنان بهانه. دارد  برمي  گام  ايران  به نسبت
 را دارا  يي  هسته  بمب  تهيه  براي  الزم  تاسيسات  به  تبديل  قابليت ان آن  ادعاي  به  آه  بوده يي هسته
   از جنگ  پيش  عراق  آشور در قبال  اين  لحن  به شباهت  بي  واشنگتن  لحن  تاآنون  هنگام از آن.  است
  . نيست
   بايد از هر روش رد آهدا  مي  صراحتا عنوان  است  رسيده  تصويب  به  در آنگره  آه هايي  از قطعنامه يكي
   راي376 با   قطعنامه اين.  شود  استفاده يي  هسته  سالح  به  ايران  از دستيابي  جلوگيري  براي ممكن
بر . بود  ايران  اوضاع  به  نسبت  امريكا به هاي  رسيد و بيانگر نگراني  تصويب  به  مخالف  راي  و سه موافق
  اند آه  خواسته  متحده  از اياالت  در واشنگتن  مشي  خط  طراح  دو گروه بوش   امريكا و آابينه  آنگره خالف
   در حالي اين.  بگشايد  را با ايران  ديپلماتيك  مذاآرات  دهد و باب  پايان  خود با ايران  تيره  روابط  قرن  ربع به

   متحده  اياالت  خارجي  روابط شوراي. يابد  مي روز فزوني  و امريكا روزبه  ايران هاي  اختالف  گستره  آه است
، لذا   است  اسالمي  جمهوري  حكومت  همين  بر ايران  تنها حاآم  از آنجا آه  است  گفته  گزارشي طي

  .ها پرهيز آند زني  و گمانه  برقرار آند و از حدس  رابطه  ايران  فعلي  دارد با حكومت  وظيفه واشنگتن

www.iran-archive.com 



   بوش  آابينه  مشي زند، خط  مي  فلك ، سر به  ايران  عليه  مشي  اتخاذ خط  به  مربوط  پيشنهادهاي ميزان
   است  و روشن  آامالص صريح  شمالي  و آره  قديمي  عراق  يعني  شرارت  ديگر محورهاي  بازوان در قبال

،   با عراق ر رابطهد. گيرد  باال مي  نظرهايشان رسند، اختالف  مي  ايران  مساله  به  آنان  آه اما هنگامي
  شمالي  با آره  آنان مذاآرات.  زير بكشد  به  را از قدرت  آند و صدام  آشور حمله  اين امريكا ناچار شد به

 آشورها   اين  امريكا در قبال  آلي  مشي  خط  آه2001  ، اما از سال  است  آغاز شده  آه ها است مدت
  يكي.  را امضا آنند  يابند و آن  دست  استراتژيك  توافقي  به  ايران بارهاند در  نتوانسته  آنان  است تغيير يافته
،   فشار قرار داشت  تحت  ايران  عليه  مشي  خط  با تعيين  در رابطه  آه  متحده  ارشد اياالت هاي از مقام
  » آرد؟ توان  مي  آارش  را چه آخر اين« بود   بلند شده فريادش
 سر و آار   متفاوت  موضوع شوند، بايد با چندين  روبرو مي  ايران  با مساله  آه امي هنگ  بوش  آابينه اعضاي
 در   بشر، يكي  حقوق  در مورد نقص ، يكي يي  هسته هاي  با سالح  در رابطه  موضوع  باشندأ يك داشته

 در امور   در مورد دخالت  هم  درمورد مواد مخدر، يكي ، يكي  از تروريسم  و حمايت مورد تروريسم
  .  و عراق افغانستان

 عاجز   آن  به  امريكا از رسيدگي  و آنگره  آابينه  اعضاي  تمامي  آه  است  گسترده  چنان  موضوعات  اين تنوع
   جمهوري  رياست  انتخابات  در آستانه  جمهوريخواهان  انتخاباتي هاي  رقابت  در مشي  مهم اند و اين مانده
  . دارد  سنگين  امريكا سايه آينده
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