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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  هاي جنگ عراق ي افزايش هزينه هاي سنا از بوش درباره تقاد شديد دموآراتان

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه 
هاي جنگ عراق و عدم تمايل وي  دموآراتهاي سناي آمريكا از بوش به دليل رو به فزوني گذاشتن هزينه

زماني آه اين آشور با آسري به درخواست از آشورهاي جهاني براي آمك به بازسازي عراق آن هم 
  .بودجه روبرو است به شدت انتقاد آردند

ها در حالي وارد مي  به نقل از خبرگزاري رويتر، اين اتهام) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شود آه آاخ سفيد در صدد است اتهامات ديگر مبني بر اغراق در اطالعات مربوط به تسليحات عراق 

  .ه جنگ را خنثي آندبراي توجي
اما . ي پنتاگون براي سال مالي آتي در حال بحث و تبادل نظر است  ميليارد دالر بودجه369ي  سنا درباره

  . ي عملياتها در عراق و افغانستان منظور نشده است  ميليارد دالري ماهانه5هاي  در اين بودجه هزينه
ي دفاعي در تاريخ آشور بحث و  بزرگترين اليحهي  ما درباره«: گويد تام داشل، رهبر اقليت سنا مي

  ».نماييم وگو مي گفت
هاي  وي نيز از بوش خواست از ناتو و سازمان ملل براي ايجاد ثبات در عراق آمك بگيرد و طرحها و هزينه

  .تر آند تر و مفهوم پس از جنگ در عراق را روشن
دانيم تا چه مدت در عراق خواهيم  ما نمي. رسد هيچ طرحي وجود ندارد به نظر مي«: داشل گفت

 ».ماند
  

   ميليارد دالري دولت فدرال آمريکا در سال جاري455کسري بودجه 
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  - راديو فردا –شيرين فاميلي 

 ميليارد 455دولت آمريکا پيش بيني کرد که کسري بودجه دولت فدرال در سال جاري به رقم بي سابقه 
رکود اقتصادي، کاهش مالياتها و جنگ عليه تروريسم، از .  ميليارد دالر برسد475 به 2004ر و در سال دال

 به 2004به پيش بيني دولت آمريکا، کسري بودجه پس از سال . داليل کسري بودجه عنوان شده است
  . ميليارد دالر خواهد رسيد213 به 2007تدريج کاهش خواهد يافت و در سال 

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ولتها، نيروها، دمواضع 

  
  تازه ترين اظهارات مايكل لدين در مورد ايران  

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -خبرگزاري آار ايران 
له  ادعا آرد بايد عليه ايران حمJINSAمايكل لدين طي سخناني در انجمن يهودي امور امنيت ملي 

  .نظامي صورت بگيرد چرا آه ايران مادر تروريسم مدرن جهان است
گراي   الملل ايلنا، لدين آه براي مؤسسه آنترپريز آمريكا يكي از مؤسسات راست  بين  به گزارش سرويس

  .آمريكايي است) آار   نئو محافظه( آند يكي از رهبران نئوآنز   معروف آمريكايي آار مي
توان پيدا آرد آه مثل    بيان آردو تصريح آرد آه هيچ آشوري را نمي2003 آوريل 30او اين سخنان را در 

  .ايران براي برقراري دموآراسي آماده باشد
ايران امسال به تكنولوژي :  دوباره اين اتهامات واهي را به ايران وارد آرد و ادعا آردJINSAلدين در 
  .مريكا و اسرائيل تهديد بزرگي استيابد آه اين امر براي منافع آ  اي دست مي  هسته

اي عليه اسرائيل استفاده آند   هاي هسته  اگر ايران از سالح: توزانه خود افزود  لدين در ادامه سخنان آينه
نيمي از جمعيت يهود آشته خواهند شد، اين در حاليست آه جمعيت آوچكي از مسلمانان جان خود 

  .را از دست خواهند داد
 

  هشدار اسرائيل: زير بريتانيا نسبت به برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالميتغير نظر نخست و
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25  چهارشنبه ):راديوفردا(فريبا مودت 

محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي به روزنامه سعودي الوطن گفته است که در استراتژي دفاعي 
ين حال روزنامه هاي بريتانيا امروز به نقل از مقامات در هم. ايران، جايي براي سالحهاي اتمي نيست

  . اسرائيلي، نسبت به برنامه هاي هسته اي ايران هشدار دادند
برنامه هسته اي ايران يکي از مسائل اصلي بود که شب گذشته در ): راديوفردا(گلناز اسفندياري 

اين را روزنامه هاي چاپ . ح شدجريان شام خصوصي آريل شارون، نخست وزير اسرائيل با توني بلر مطر
روزنامه تايمز، چاپ لندن نوشته . بريتانيا به نقل از ديپلماتهاي اسرائيلي که نامشان فاش نشده نوشتند

است که توني بلر، نخست وزير بريتانيا کامال نظر خود را درباره ايران تغيير داده و اکنون با آقاي شارون 
  . امنيت منطقه به شمار مي رودهم نظر است که ايران خطر جدي براي
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مقامات بريتانيايي، اين گفته ها را تاييد يا تکذيب نکردند، اما جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا در 
سفر اخير خود به تهران خواستار پيوستن جمهوري اسالمي به پروتکل الحاقي پيمان منع توليد 

اف، چاپ لندن به نقل از ديپلماتهاي بلند پايه امروز روزنامه ديلي تلگر. سالحهاي هسته اي شد
اگر جلوي برنامه هسته اي ايران تا : اسرائيل که اين روزنامه هم نام آنها را فاش نساخته، نوشته است

  . ماه ديگر گرفته نشود، ديگر نمي توان از ادامه آن جلوگيري کرد18
ايران بتواند به بمب اتمي دست يابد، اما مقامات امنيتي غربي برآورد مي کنند که چند سالي مانده که 

ديلي تلگراف نوشته است که اسرائيل بر اين باور است که ساخت يک تاسيسات غني سازي اورانيوم 
  .در نطنز، نقطه عطفي به شمار مي رود که پس از آن برنامه هسته اي ايران خودکفا خواهد شد

 اي نطنز را تکميل کند، هر دو کشور اسرائيل و اين روزنامه نوشته است که اگر ايران تاسيسات هسته
ديلي تلگراف در همين زمينه . آمريکا ممکن است ناگزير شوند عليه ايران دست به اقدام نظامي بزنند

نظر دکتر گري سيمور، کارشناس انستيتوي بين المللي مطالعات استراتژيک را جويا شده، که گفته 
ز، به ايران قابليت توليد سالحهاي هسته اي را خواهد است تکميل ساخت تاسيسات هسته اي نطن

  .داد
هشدارهاي تازه اسرائيل درباره برنامه هسته اي ايران در حالي منتشر مي شود که يک مقام مسئول 

وزارت امور خارجه ايران که نامش فاش نشده، خبر منتشر شده در روزنامه فايننشال تايمز مبني بر 
اين مقام مسئول با تاکيد . آمريکا بر سر برنامه هسته اي خود را رد کرده استپيشنهاد مذاکره ايران به 

تا زماني که آمريکا در رفتار خود : بر شفاف بودن سياستهاي ايران در مورد انرژي هسته اي گفته است
  .تجديد نظر نکند، موضوع مذاکره در دستور کار ايران نمي تواند قرار گيرد

 خارجه آمريکا اعالم کرده بود که اياالت متحده آمريکا مايل به انجام پيشتر سخنگوي وزارت امور
گفتگوهاي مستقيم با ايران بر سر برنامه هسته اي اش نيست و تنها عالقه مند است از طريق آژانس 

  .بين المللي انرژي اتمي با اين مسئله برخورد کند
، فشارها بر جمهوري اسالمي براي آنچه که مسلم است، اين است که در روزها و هفته هاي آينده

پيوستن به پروتکل الحاقي پيمان منع توليد سالحهاي اتمي ادامه خواهد يافت، پروتکلي که به بازرسان 
بين المللي اجازه خواهد داد تا از تاسيسات هسته اي ايران، بدون هيچگونه محدوديتي و بدون اعالم 

شناسان به ايران اين امکان را مي دهد که ثابت کند برنامه قبلي بازديد کنند و پروتکلي که به گفته کار
  .توسعه سالحهاي هسته اي پنهاني ندارد

  
  کوبا بخاطر انداختن پارازيت روی برنامه تلويزيونی آمريکا به ايران سرزنش شد

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -راديو آمريكا 
 ايجاد اختالل در پخش برنامه های بين المللی آمريکا به ايران بنگاه سخن پراکنی آمريکا، کوبا را بخاطر

  . مورد سرزنش قرار داد
در رابطه با اين رويداد، هيئت امنای بنگاه سخن پراکنی آمريکا روز سه شنبه با صدور اعالميه ای بيان 

ورت گرفته داشت اين عمل کوبا که بمنظور جلوگيری از دسترسی ايرانيان به اطالعات و اخبار موثق ص
سازمان سخن پراکنی آمريکا از جوامع بين المللی تقاضا . است، عملی است عمدی و خصومت آميز

  . کرد تا چنين دخالتهائی را بی اثر کنند
کنت تاميلينسون، رئيس هيئت امنای سخن پراکنی آمريکا، گفت پارازيت فرستادن کوبا بروی فرستنده 

  .  قانونی و دخالت درامر ارتباطات آزاد بين المللیهای ماهواره ای آمريکا عملی است غير
سازمان سخن پراکنی آمريکا ازجمله سازمانهای دولت فدرال آمريکا به شمار می رود که به طور 

مستقل عمل می کند و به غير از ارتش، به کارتمامی ارگانهای سخن پراکنی همچنين صدای آمريکا 
  . نظارت دارد

 نخستين بار در ششم ژوئيه، وقتی که صدای آمريکا شروع به پخش روزانه اين سازمان می گويد برای
در اين مورد کوبا . نيمساعت برنامه تلويزيونی به زبان فارسی کرد متوجه پارارازيت فرستادن کوبا شد

 هنوز توضيحی نداده است

  
  مذاآرات وزير امور خارجه آلمان در آمريكا 

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -راديو آلمان 
وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر در آغاز ديدارش از اياالت متحده آمريكا آليه شايعات و پيش بينى 

وزير امور . هائى مبنى بر امكان مشارآت سربازان آلمانى در حال حاضر در عراق را بى اساس خواند 
 Condoleezza Rice و خانم Colin Powellخارجه آلمان روز جارى در واشنگتن ، با همتاى سياسى اش 

مشاور امنيتى رئيس جمهورى آمريكا ، جرج دبليو بوش مذاآره ميكند و فردا نيز قرار است با قائمقام 
همكار ما در گزارشى آه از واشنگتن ارسال داشته در باره . رئيس جمهورى ديك چينى گفتگو نمايد 
وزير امور خارجه آلمان خاطر نشان ساخت آه : جمله مينويسد ديدار وزير امور خارجه آلمان از آمريكا از 

وى افزود . آنچه آه در باره شرآت احتمالى سربازان آلمانى در عراق ، گفته ميشود بى اساس است 
ما آگاهانه با سربازان آلمانى در عراق حضور نداريم و صدراعظم آلمان نيز . رويه ما آامال روشن است 

مشى دولت آلمان تغيير نكرده و ما مايل نيستيم به . آه دليل اين رويه چيست بارديگر اظهار داشت 
گذشته ها بنگريم ولى حال نيز مساله اين نيست آه ما به آنچه آه گذشته بنگريم و يا قول هائى 

اين اولين ديدار وزير امور خارجه آلمان از پايتخت آمريكا ، پس از آغاز جنگ عراق است و از . بدهيم 
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ان ببعد مناسبات دو آشور دستخوش سردى شد ولى حال چنين بنظر ميرسد آه در آلمان و آمريكا آنزم
اياالت : وزير امور خارجه آلمان گفت . تالش ميشود آه مجددا بهبودى در اين مناسبات ايجاد شود 

ات متحده آمريكا ، چون روابط آشورهاى دو سوى اقيانوس اطلس ، نقشى مهم و تعيين آننده در ثب
منطقه ائى و جهانى ايفاء ميكند ولى در آنجائيكه اختالف نظرى وجود دارد ، بعنوان مثال در باره عراق ، 

وزير امور خارجه . مع الوصف ما حال بايد به آينده بنگريم . بايد اين اختالف نظر مطرح و بررسى شود 
ه ، افغانستان و جمهورى اسالمى آلمان قصد دارد با همصحبتان آمريكائى اش در باره اوضاع خاور ميان

آمريكا نيز چون آلمان از برنامه اتمى ايران ابراز نگرانى ميكند ولى برخالف آلمان ، . ايران گفتگو نمايد 
در باره اوضاع خاور ميانه نيز آلمان و آمريكا ، . مناسبات ديپالتيك با جمهورى اسالمى ايران ندارد 

چوب برنامه صلح خاور ميانه و يا نقشه راه و برقرارى صلحى خواستار آسب پيشرفت بيشترى در چار
در باره افغانستان نيز دولت آمريكا خواستار توسعه منطقه . دائمى ميان اسرائيل و فلسطينيان هستند 

از . عملياتى سربازان آلمانى است آه در حال حاضر فعاليت سربازان صلح به آابل محدود ميشود 
جه آلمان بموازات وزير امور خارجه ، مشاور امنيتى رئيس جمهورى ، با قائمقام آنجائيكه وزير امور خار

رئيس جمهورى آمريكا ، ديك چينى نيز مالقات و مذاآره ميكند ، احيانا در نظر گرفتن موعدى براى ديدار 
ج زير صدراعظم آلمان گرهارد شرودر و رئيس جمهورى آمريكا جر. صدراعظم آلمان نيز مطرح خواهد شد 

دبليو بوش از زمان آغاز جنگ عراق ، فقط يكبار آوتاه با يكديگر مالقات آردند و آنهم در آنفرانس سران 
  . فرانسه Evianهشت آشور صنعتى مهم در اوآيل ماه ژوئن در 

 
  عدم تمايل آمريكا به مذاآره مستقيم با جمهوري اسالمي در باره برنامه اتمي ايران

س بين المللي انرژي اتمي به خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي، ايرنا مليسا فلمينگ، سخنگوي آژان
 شهريور ماه به 8 اوت،30گفنه است که گزارش کارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاريخ 

اياالت متحده مي گويد عالقه اي به . هيئت اجرايي اين آزانس در وين براي بررسي داده مي شود
ان براي برنامه هاي هسته اي اين کشور ندارد و ترجيح مي دهد از طريق آژانس گفتگوي مستقيم با اير

  . بين المللي انرژي اتمي با اين مساله برخورد کند
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25  چهارشنبه ):راديو فردا(بيژن فرهودي 

برنامه هاي هسته اي اياالت متحده اعالم کرد که مايل به انجام گفتگوهاي مستقيم با ايران در مورد 
. اش نيست و تنها عالقه مند است از طريق سازمان بين المللي انرژي اتمي با اين مسئله برخورد کند

ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت در اين مرحله تنها چيزي که مي توانم بگويم اين 
. کشور درباره برنامه هسته اي اش نيستيماست که ما مشغول مذاکره با ايران يا طالب گفتگو با آن 

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت سياست ما حمايت از تالش هاي جاري آژانس بين المللي 
آقاي باوچر حاضر نشد اين گزارش . انرژي اتمي براي انجام تحقيقات درباره برنامه هسته اي ايران است

يران به عنوان راهي براي رفع نگراني هاي آمريکا نسبت به روزنامه فايننشيال تايمز را تاييد کند که ا
  . حمايت آن کشور از تروريسم در خاورميانه تمايل خود را به آغاز چنين گفتگوهايي نشان داده است

اما وزارت امور خارجه آمريکا اعالم کرد که معتقد است برنامه هسته اي ايران که به عقيده واشنگتن 
ح هاي هسته اي است مسئله اي بين المللي است که نبايد تنها بين دو پوششي براي توليد سال

  . کشور مورد گفتگو قرار بگيرد
آقاي باوچر اظهار داشت که برنامه ايران تنها مايه نگراني آمريکا نيست، بلکه موجبات نگراني بين 

مي خواهيم که به سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت ما از ايران . المللي را فراهم کرده است
درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي پاسخ دهد و مشکالت مربوط را برطرف کرده و به 

  . سواالت حل نشده پاسخ دهد
روزنامه فايننشيال تايمز روز سه شنبه با استناد به گفته مقاماتي که نامي از آنها برده نشده است، 

گفتگو با آمريکا از طريق محمدجواد ظريف، سفير جمهوري گزارش داد که تهران آمادگي خود را براي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران را به امضاي . اسالمي در سازمان ملل متحد اعالم داشته است

تهران هنوز آمادگي خود را براي . پروتکل الحاقي منع گسترش سالح هاي هسته اي فراخوانده است
  .استانجام چنين کاري اعالم نداتشه 

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن

  
  اي بوده، فوت آرد  زهرا آاظمي به علت خونريزي مغزي آه ناشي از ضربه: ابطحي

  1382 تير 25  چهارشنبه -سايت خبر نامه امير آبير 
سالي را مطالعه هاي ار ي نامه جمهور با اشاره به اينكه خاتمي همه معاون حقوقي و پارلماني رييس

وجود آمده در آشور  جمهور به دنبال پيداآردن راهي براي مهار فضاي به آند، تاآيد آرد آه رييس مي
  . است

ي هيات  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، سيدمحمدعلي ابطحي، ظهر امروز بعد از جلسه
اين روزها حوادث : باره به خبرنگاران گفتجمهور در اين  ي عباس عبدي و نظر رييس ي نامه دولت درباره

هاي  جمهور منتقل و در بخش ي آنها به صورتي به رييس مختلفي در حال اتفاق افتادن است آه همه
  . مختلفي اين مكاتبات به ايشان ارائه شده است
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ار گير اين موضوع هستند آه راهي براي مه جمهور به شدت پي تا جايي آه اطالع دارم رييس: وي گفت
  . وجود آمده، پيدا آنند فضاي به

طبيعي است به دليل اينكه اين نوع مسائل هيچ ارتباطي با حوادث دانشگاه نداشته، : ابطحي ادامه داد
هم در شرايطي آه ما از نظر سياسي داخلي و  بعد از حوادث دانشگاه، طرح اين فضا در آشور آن

  .  تشنج بيشتر، هيچ اثري نخواهد داشتخارجي دچار بحران و مشكل هستيم، جز دامن زدن به
گير اين مسائل هستند و احتماال در چند روز آينده، نتايج  جمهور پي رييس: جمهور گفت معاون رييس

  . شود گيري ايشان مشخص مي پي
گيري موضوع زهرا آاظمي، خبرنگار، آه مورد پرسش اغلب خبرنگاران بود،  ي پي ابطحي در ادامه درباره

امروز در مورد خانم زهرا آاظمي بحث مفصلي در دولت مطرح شد؛ تا حاال هيات : اظهار داشت
اند و بنا به گزارش وزير بهداشت و درمان، ايشان به علت خونريزي  شده چند جلسه برگزار آرده تعيين

گير اين هستند آه ببينند علت چه بوده و چگونه اين  اي بوده، فوت آردند؛ پي مغزي آه ناشي از ضربه
  . اتفاق افتاده است

شده، مورد  شود، از سوي هيات تعيين وي گفت آه تمام مسائلي آه درباره اين خبرنگار مطرح مي
گيرد؛ عالوه بر آن، پزشكان متعددي اين مساله را بازديد آردند آه اطمينان  گيري قرار مي بررسي و پي

  . آاملي ايجاد شود
جمهور از سوي  هاي متعدد به رييس ي ارسال نامه جمهور درباره معاون حقوقي و پارلماني رييس

اند و  اند و خوانده ها را ديده آقاي خاتمي حتما تمام اين نامه: هاي مختلف سياسي گفت شخصيت
 .ها در آشور هستند آفريني گير مهار ماجراي اين نوع تشنج پي

  
  وزارت اطالعات از بازداشت هاي اخير هيچ اطالعي ندارد  : سخنگوي دولت

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -خبرگزاري آار ايران 
سخنگوي دولت با بيان اينكه دستگيري خبرنگارآانادايي طبق دستور دادستاني انجام شده است، اما 

از نظر دولت گزارشي آه امروز هيئت تعيين : در مرحله آخر تحويل وزارت اطالعات شده است، گفت
هيئت دولت ارائه شده است ،نشان مي دهد آه مراحل پيشرفت آار شده توسط رئيس جمهور به 

  .بسيار خوب بوده است
به گزارش خبرگزاري آار ايران ،ايلنا، عبداهللا رمضان زاده، امروز در پايان جلسه هيئت دولت در گفت و گو 

وسط رئيس دولت نسبت به نتايج تحقيقات هيئت تعيين شده ت: با خبرنگاران با اعالم اين مطلب افزود
جمهور خوشبين است و نتيجه آن به زودي به صورت بيانيه اي از طرف هيئت دولت به اطالع افكار 

  .عمومي خواهد رسيد
آاظمي يك شهروند ايراني است و از نظر ما هيچ دولت خارجي با توجه به تابعيت : رمضان زاده گفت

  .ايراني ايشان، حق اظهار نظر خاصي را در اين زمينه ندارد
سخنگوي دولت از پاسخ به سوالي در مورد اين آه آيا رئيس جمهور دستوري در مورد برخورد با 

اين بحث امروز در هيئت دولت مطرح شد و به محض اين آه : مسببين فوت آاظمي داده است ، گفت
نتيجه اقدامات هيئت تعيين شده توسط رئيس جمهور، به دولت ارائه شود، قطعا آساني آه در اين 

  .يان دچار تخلف، يا قصور احتمالي شده باشند، حتما به دستگاه قضايي معرفي خواهيم آردجر
در اين زمينه خواهان اين هستيم آه در صورتي آه محرز شود تخلفي صورت گرفته است، : وي افزود

  .حتما با آن تخلف برخورد شود
ر اين آه در صورتي آه ايران سخنگوي دولت در پاسخ به اظهارات معاون نخست وزير آانادا مبتني ب

فكر مي آنم : جسد آاظمي را به آانادا تحويل ندهد، روابط ايران و آانادا خدشه دار خواهد شد، گفت
ايشان به اصول و قواعد حقوق بين الملل توجه نكرده اند، خانم آاظمي شهروند ايراني بوده و قوانين 

  .ايران بر آن حاآم است نه قوانين آشورهاي ديگر
مضان زاده در مورد دستور رئيس جمهور براي پيگيري نامه هاي متعددي آه اخيرا به ايشان نوشته ر

شده است، اظهار بي اطالعي آرد و در پاسخ به اين سوال آه وزارت اطالعات تا چه اندازه در 
  .وزارت اطالعات اطالعي ندارد: بازداشتهاي اخير قرار دارد، گفت
ات رئيس جمهور در خصوص اعتمادسازي و شفاف سازي فضا براي سخنگوي دولت در مورد اظهار

حتما بايد فضايي ايجاد شود آه همه افكار در چار چوب قانون نظرات خود را اعمال آنند : انتخابات، گفت
  .و امكان انتخابات براي مردم فراهم شود

مردم بايد : گفتزمينه هاي حضور گسترده مردم را اطمينان بخشي به مردم دانست و : وي افزود
مطمئن شوند آه راي آنها آن گونه آه هست و نه آن گونه آه بعضي از ساليق مي خواهند خوانده مي 

  .شود
دبير هيئت دولت در خصوص اين آه چه عواملي باعث شد تا رئيس جمهور در جمع مردم آرج اعالم 

صل آلي اشاره آردند آه در آقاي خاتمي به يك ا: آنند آه هرگاه مردم بخواهند آنار مي روند، گفت
نظامهاي مردم ساالر از جمله نظام مردم ساالري ديني پايه مشروعيت نظام راي و خواست و اراده 

  .مردم است
اين يك حرف منطقي و درست است و همه ما بر اين تاآيد مي آنيم آه روزي آه مردم اراده : وي افزود

  .، هيچ آس نمي تواند سرآار بماندآنند بايد آسي سرآار باشد و اگر مردم نخواستند
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رمضان زاده در باره شروط سه گانه اي آه رييس جمهوري آنها را تضمين آننده حضور مردم درانتخابات 
دولت درحوزه اي آه مربوط به قوه مجريه است در راستاي تحقق شروط مهم تالش :  گفت  عنوان آردند،
  .مي درجهت تحقق اين شروط استآند و ارايه لوايح به مجلس نيز گا  خود را مي

محدود آردن :سخنگوي دولت محدود آردن مطبوعات تحت هرعنواني را خالف قانون دانست و افزود
مطبوعات تحت هرعنواني به نفع مصالح آشور نيست و مطابق قانون اساسي آشور نيازمند يك فضاي 

  . را محدود آندباز است و قانون به هيچكس اجازه نداده آه به بهانه امنيت آزادي
توان امنيت و استقالل آشور را خدشه دار آرد  همچنين به بهانه آزادي نمي:رمضانزاده تصريح آرد

  .بنابراين توسل به حربه ايجاد امنيت براي محدودآردن آزدي ها از نظردولت قابل قبول نيست
 آار را ازابتدا شروع نكنيم ما درعين حاليكه مايليم:سخنگوي دولت درباره ميدان گازي نفتي آزادگان گفت

چون آارتا مراحل خوبي پيش رفته بود اما وقتي طرف مقابل تمايلي به امضاي قرارداد ندارد ما هم 
  .ازمناقصه بين المللي استفاده خواهيم آرد 

 تاآنون با چهاريا پنج گرو ه ديگر درمورد توسعه ميدان نفتي گازي آزاداگان مذاآرده آرده: رمضانزاده افزود
  .ايم 

سخنگوي دولت درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ايران خواستار مذاآرده با امريكا 
دراين زمينه ما هيچ ارتباطي بين خواهان و آمريكا نمي بينيم آه :درموردپروتكل است اظهار داشت

  .مذاآره داشته باشيم
درآشورما نظرهاي سياسي :توي همچنين در مورد اظهارنظرهاي متفاوت درمورد امضاي پروتكل گف

  .متفاوتي وجود دارد وهرآس آزاد است آه نظرسياسي خودرا اعالم آند
دراين مورد نيز بارها اعالم شده است آه با هراقدامي آه منجربه فعاليت صلح آميز از :رمضانزاده افزود

رات را درراستاي انرژي اتمي درمنطقه شود موافق هستيم و نگاه دولت به پروتكل ايجابي بوده و مذاآ
  .اعتماد سازي طرفين مي دانيم

وي درمورد علت به تعويق افتادن سفر نماينده آميسيون حقوق بشر آلمان به ايران اظهار بي اطالعي 
تشكيل اين شورا را حرآتي درراستاي واگذاري :آرده ودرمورد تشكيل شوراي حكومتي درعراق افزود

  . دانيم و به همين دليل ازآن استقبال مي آنيمامورمردم عراق به خويش و رفع اشغال مي
سخنگوي دولت اظهار اميدواري آردآه هرچه سريعتر دولت قانوني برپايه انتخابات آزاد توسط مردم 

  .عراق تشكيل شود
هروقت دولت مردمي منبعث ازخواست عمومي مردم :وي درمورد مبادله سفير بين ايران وعراق افزود

  .سفير خواهيم داشتعراق تشكيل شود مبادله 

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  ابراز اميدواري سفير دولت آانادا براي روشن شدن علل مرگ زهرا آاظمي
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  - راديو فردا –شيرين فاميلي

تحقيقات دولتي درباره علت مرگ زهرا فيليپ مک کنن سفير کانادا در ايران ابراز اميدواري کرده است که 
وي اما يادآور شده که اختالف ديرينه اصالح طلبان و قوه . کاظمي، عکاس ايراني کانادايي شفاف باشد

مک کنن گفت که مراکز قدرت در درون . قضاييه تندرو و محافظه کار مي تواند بر اين تحقيقات تاثير بگذارد
ت هم بين آنها باشد رسيدن به تصميم هاي شفاف را در مورد حکومت ايران، حتي اگر افراد خوش ني

سفير کانادا در ايران گفت محافلي در ايران . مساله اي با اين اهميت سياسي مشکل مي سازند
روز سه شنبه سه روزنامه مهم کانادا . هستند که نمي خواهند يک نتيجه کامال روشن به دست آيد

اظمي اختصاص دادند و خواستار برخورد جدي دولت کانادا با ايران سرمقاله هاي خود را به مرگ خانم ک
قرار است امروز بيل گراهام وزير امور خارجه . و انجام کالبد شکافي توسط متخصصان مستقل شدند

  .کانادا با کمال خرازي، همتاي ايراني خود در اين باره گفتگو کند

  
  آخرين اخبار: ربه مغزي در زندان  کانادايي در اثر ض-مرگ زهرا آاظمي، عکاس ايراني

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25  چهارشنبه ):راديو فردا(فريبا مودت 
امروز محمد علي ابطحي، معاون حقوقي رئيس جمهور ايران اعالم کرد که مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار 

ي اسالمي، در  کانادايي که چند روز پيش به دنبال بازجويي توسط مامورين جمهور–عکاس ايراني 
بيمارستاني در تهران در گذشت بر اثر خونريزي مغزي ناشي از ضربه رخ داده است، اما اين که اين 
ضربه توسط چه کسي و در چه شرايطي بر جمجمه او وارد آمده در ميان مسائلي است که کميته 

راديو فردا گزارش گلناز اسفندياري، همکار . منسوب از جانب پرزيدنت خاتمي در حال بررسي آن است
  : مي دهد

محمد علي ابطحي، معاون پارلماني رئيس جمهوري گفته است که زهرا ): راديو فردا(گلناز اسفدياري 
به نوشته . کاظمي، عکاس کانادايي ايراني االصل بر اثر خونريزي مغزي ناشي از ضربه در گذشته است

که مرگ زهرا کاظمي چهره تيره اي را از خبرگزاريهاي بين المللي، آقاي ابطحي همچنين گفته است 
 ساله گفته بودند که بر سر او آثار ضرباتي ديده 54خانواده زهرا کاظمي . ايران در جهان ارائه مي کند
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با اين حال مقامات ايراني پيشتر علت مرگ خانم . مي شد و وي هنگام بازجويي شديدا کتک خورده بود
  .دکاظمي را سکته مغزي اعالم کرده بودن

امروز در تهران آقاي ابطحي به خبرنگاران گفت که بر اساس گزارش اوليه کميته تحقيقي که از سوي 
رئيس جمهوري مامور رسيدگي به مرگ خانم کاظمي شده است، وي در نتيجه ضربات وارده به سر بر 

ق آقاي ابطحي همچنين گفته است که اين هيئت درحال تحقي. اثر خونريزي مغزي درگذشته است
درباره نحوه مرگ خانم کاظمي است و هنوز مشخص نيست که وي هنگام بازداشت کتک خورده و يا 

  .بعدا هنگام بازجويي
از سوي ديگر مسعود پزشکيان، وزير بهداشت جمهوري اسالمي هم امروز مرگ زهرا کاظمي بر اثر 

و علت آن توضيحي نداده و تنها خونريزي مغزي را تاييد کرده است، اما درباره چگونگي بروز اين خونريزي 
گفته است که در جلسه امروز با پزشکان، پرونده خانم کاظمي و گزارشات پزشکي قانوني مورد 

آقاي پزشکيان، وزير بهداشت در پاسخ به . بررسي بيشتر قرار مي گيرد تا علت خونريزي مشخص شود
شکي کانادايي به ايران، جهت پرسشي مبني بر درخواست پسر زهرا کاظمي براي اعزام يک تيم پز

آنقدر سواد داريم که خودمان در اين خصوص تحقيق کنيم و بفهميم که چه : کالبد شکافي گفت است
  .اتفاقي افتاده است

وي همچنين . استفان هاشمي، فرزند زهرا کاظمي خواستار انتقال جسد مادرش به کانادا شده است
را کاظمي در ايران اجازه دسترسي به جسد را نداده اند و گفته است که مقامات ايراني به خانواده زه
دولت کانادا نيز از ايران خواسته بود تا جسد زهرا کاظمي را . تالش مي کنند آن را سر به نيست کنند

  .به اين کشور تحويل دهد
 اما عبداهللا رمضانزاده، سخنگوي دولت ايران گفته است که زهرا کاظمي شهروند ايراني بود و هيچ

آقاي رمضانزاده افزوده است که انتقال جسد خانم . دولت خارجي حق ندارد در اين باره اظهار نظر کند
  .کاظمي به خواست خانواده وي بستگي دارد

زهرا کاظمي روز يازدهم ژوئن، دوم تيرماه در مقابل زندان اوين دستگير شد و يازدهم ژوئيه، بيستم 
هاي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان شديدا از مرگ زهرا کاظمي سازمان. تيرماه خبر مرگ وي اعالم شد

سازمان عفو بين . ابراز نگراني کردند و خواستار انجام تحقيقاتي مستقل درباره چگونگي مرگ او شدند
المللي با انتشار اطالعيه اي درباره مرگ زهرا کاظمي نوشته است که تنها تحقيقاتي کامل، بي 

  .ل مي تواند عدالت را برقرار کندطرفانه، به موقع و مستق

  
  شوند هاي جوان و همبستگي فردا منتشر مي روزنامه

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه : خبرگزاري فارس
  .شوند روزنامه هاي جوان و همبستگي پس از چند روز توقيف فردا منتشر مي

نامه جوان در چهاردهم تيرماه به دليل  به دنبال توقيف روز به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس،
اين روزنامه پس از اعالم موافقت هيات نظارت بر مطبوعات با مدير مسئولي  عدم معرفي مدير مسئول، 

  . بازپرس شعبه سوم آارآنان دولت دستور رفع توقيف اين روزنامه صادر شد» حميد آرمي«
وان پس از يازده روز توقيف فردا منتشر خواهد براساس اين گزارش در پي اطالع خبرنگار ما، روزنامه ج

  . شد
پس از دستور : همچنين علي صالح آبادي مدير مسئول روزنامه همبستگي به خبرنگار فارس گفت

  . دادسراي آارآنان دولت مبني بر رفع توقيف، اين روزنامه فردا مجددا منتشر خواهد شد
يژه آارآنان دولت به دليل عدم معرفي  تيرماه از سوي دادسراي و22همبستگي  : گفتني است

  . مديرمسئول توقيف شده بود

  
  بازداشت شد" سينما تئاتر"مدير مسئول نشريه 

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه : خبرگزاري فارس
حسين فرخي ،مدير مسئول نشريه سينما تئاتر به خاطر چاپ عكس و برخي مطالب توسط دادسراي 

  .گير شدانقالب اسالمي دست
به گزارش خبرگزاري فارس از يك منبع آگاه ،حسين فرخي ، مدير مسئول نشريه سينما ، تئاتر به خاطر 
چاپ عكس و تصاوير و همچنين چاپ مطالبي در نشريه مذآور از سوي دادسراي انقالب اسالمي ايران 

  . دستگير شد

  
يـران، از ديـد يـك عـضو ايرانـي هيـات             چشم انداز سفر هيات حقوق بشر وآالي بـدون مـرز از آانـادا بـه ا                

  اعزامي
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه ): راديو فردا(مينا بهارمست 

گروهي از سوي آانون وآالي بدون مرز، متشكل از وآـالي بـين المللـي آـه بـه وضـعيت حقـوق بـشر و           
ن گروه آه سـال گذشـته در        اي. دادگاههاي سياسي نظارت ميكنند، قرار است هفته آينده به ايران بروند          

سفر به ايران با زندانيان سياسي ديدار آـرد، قـصد دارد در ايـن سـفر بـا دانـشجويان بازداشـت شـده در                 
  . ناآرامي هاي اخير، مالقات آند
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حميد مجتهدي، وآيل ايراني و عضو ايراني وآالي بدون مرز آه به همـراه ايـن      ): راديو فردا (مريم اقوامي   
  :  مي آند، در گفتگويي با راديو فردا گفتگروه به ايران سفر

در هفته اي آه در پيش است، تمي از سـازمان وآـالي             ): عضو وآالي بدون مرز، تورانتو    (حميد مجتهدي   
 آن مــسائل امنيتــي مــان security clearanceخودمــان از جملــه خــود مــن عــازم ايــران هــستيم، منتظــر 

در پروژه ما است آه بار ديگر       .  آينده عازم ايران هستيم    هستيم آه آن احتماال حل مي شود و تا چند روز          
با زندانيان سياسي مالقات آنيم، به خصوص درباره دستگيري هـايي آـه در مـاه ژوئـن بوسـيله اعـضاي        
امنيتي نظام صورت گرفت، با خانواده هاي دستگير شـدگان، مـصاحبه هـاي متعـددي ترتيـب داديـم و از                      

  . جمله ديدار از زندانها
  :  آقاي مجتهدي درباره همكاري مقامات دولتي جمهوري اسالمي ايران با اين گروه گفت.:ا.م

به هيچ عنوان همكاري با ما نمي آنند، آارشكني هم اغلب انجام مي شود، اما خـوب       : حميد مجتهدي 
مجوز را به مـا مـي دهنـد بـه سـختي، هـر لحظـه هـم                   . هيچ همكاري دولت ايران حداقل با ما نمي آند        

ست مجوز را لغو آنند، هيچ ثباتي در آـار وجـود نـدارد، ولـي مـا در آن رسـالت آـاري آـه داريـم،                            ممكن ا 
خيلي مصمم هستيم، به هيچ عنوان اجازه نمي دهيم آه فشاري آه مستقيما يا غير مـستقيم بـه مـا                     

ي وارد ميكنند، باعث انحراف آاري ما شود، احتمالش هست آه جلوي ورود ما را بـه آـشور بگيرنـد، ولـ                     
زمانيكه وارد آشور ميشويم و به طور قانوني آار را انجام ميدهيم، به هيچ عنوان اجازه نمـي دهـيم آـه                      

  . هيچ نفوذي به طور مستقيم يا غير مستقيم روي نتيجه آار ما داشته باشند
  : وي در مورد احتمال ديدار با خانواده خانم آاظمي گفت.: ا.م 

 درصـد مـا   99چون اين اتفاق اخيرا افتاده، به احتمال .  آار ما نبود   برنامه اي در چهارچوب   : حميد مجتهدي 
با همكارانمان صحبت مي آنيم آه زماني آه وارد ايران شـديم، بـا خـانواده ايـن مرحـوم ديـدار آنـيم، بـا                          

هـر اقـدامي   . شيراز با مادر ايشان و فقط بعد از هماهنگ آردن با اعضاي خانواده خانم آاظمي در آانـادا         
ر مورد خانم آاظمي انجام بگيرد، تماما بايد با اعضاي سفارت در تهران، وزارت امور خارجه آانادا هم آه د  

به هيچ عنوان مستقيما و مستقل ما اقـدامي را نخـواهيم    . در آانادا و اعضاي خانم آاظمي صورت بگيرد       
  . آرد
  : وي در مورد رسالت اين گروه وآالي بدون مرز گفت.: ا.م

ارشات مـا عمـدتا در درجـه اول بـر ارگـان خودمـان مـنعكس ميـشود و بعـدا همكـاري                        گز: حميد مجتهدي 
ــين المللــي را در مــورد آن       ــم آــه حــق ب ــشر ســازمان ملــل داري ــا آميــسيون علــي حقــوق ب نزديكــي ب
خشونتهايي آه در داخل جمهوري اسالمي صورت مي گيرد، متـشنج ميكنـد، آگـاهي زيـادي بـه عمـوم                     

 بازتـاب آـردن آـار خودمـان در چهـارچوب نظـام اسـت، در درجـه اول                    ميدهد، به خصوص هدف عمـده مـا       
  .هشدار به نظام است، در درجه دوم باال بردن سطح آگاهي عموم

 دفتر 47سازمان وآالي بدون مرز آه مقر اصلي آن در دو شهر نيويورك و بروکسل در بلژيك است،    .: ا. م  
ه هاي بسيار زيادي را در آشورهايي همچون ايـران،  مستقل ديگر در سراسر دنيا دارد آه اين دفاتر، پروژ  

  .فلسطين، اسرائيل و يوگوسالوي سابق به اتمام رسانده است
  

  لغو سفر رئيس آميسيون حقوق بشر آلمان به ايران از سوي وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25  چهارشنبه ):راديو فردا(مريم احمدي 
رزگر، نماينده مجلس و عضو آميسيون امنيت ملي در سياست خارجي مجلس شوراي غالمحسين ب

 ,Claudia Rothاسالمي، در ارتباط با لغو سفر خانم آلوديا راث، رئيس کميسيون حقوق بشر آلمان 
Germany’s Commissioner for Human Rightsمقامات آار ايران تا آنون :  به خبرگزاري آار ايران، گفت

هاي اين آشور  دهد سياست بار تحت تاثير و نفوذ آمريكا، مسائلي را عنوان آردند آه نشان ميچندين 
  . تحت تاثير سياست آمريكا است

خانم آلوديا روت، آه قرار بود از ايران ديدن آند، يكي از چهره هاي ارشد حزب سبزها و از مدافعان 
  . معروف حقوق بشر در اتحاديه اروپا و در آلمان است

آميسار  آقاي محجوبي، دولت جمهوري اسالمي، سفر خانم آلوديا روت، ): راديو فردا(رويز مرداني پ
شما به عنوان رئيس دفتر . حقوق بشر و عضو آميسيون امور خارجه در مجلس آلمان به ايران را رد آرد

   درباره لغو اين سفر، چه نظري داريد؟ خانم آلوديا روت،
لغو اين نسبتا آوتاه مدت اعالم شد و در واقع ): نم آلوديا روت، برلينرئيس دفتر خا(علي محجوبي 

تاسف همه ما را برانگيخت، چون خانم روت، خودشان به عنوان عضو آميسون در مجلس، عنوان سفير 
ايران در آلمان چندين بار دعوت شده بود و در ضمن ديدار هيئت پارلماني ايراني از برلين، از طرف تعداد 

ز اعضاي اين هيئت، شخصا بارها دعوت شد و چون يك دفعه اين سفر خارجي خانم روت بايد به زيادي ا
اصطالح عقب انداخته ميشد، ما يك دفعه وقت داشتيم آه به اين سفر بپردازيم و برنامه ريزي آرديم، 

طيف ران آرد، يك شانس بزرگ را براي گسترش ?ولي متاسفانه با اين آاري آه وزارت امور خارجه ا
  . ها و روابط خارجي ايران را در واقع از بين برد صحبت

خبرگزاري آار ايران در مصاحبه اي با غالمحسين برزگر، نماينده سپيدان در مجلس شوراي : م. پ 
هاي آلمان در قبال جمهوري اسالمي  اسالمي اعالم آرده آه لغو اين سفر به دليل بي ثباتي سياست

  عنوان يكي از اعضاي حزب سبزها، نظرتان چيست؟در اين خصوص شما به . بوده
 ادعاي  نميشود اتهام زد، تنها چيزي آه در قبال سياست خارجي آلمان در قبال ايران، : علي محجوبي
سياست آلمان در قبال ايران هميشه بر اين پايه بوده آه اين طيف روابط و موضوعاتي . بي ثباتي است
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بايد موضوع باشند و رويش حرف زده شود، هميشه وسيع است خارجي دو آشور، ?آه در سطح س
در برنامه مسئله اتمي ايران خود ايرانيان االن به اين آار تمام طيف . باشد و به يك موضوع محدود نشود

در روابط امور خارجي را به اين موضوع محدود آردند و اين چيزي نيست آه اساسا سياست خارجي 
 .آلمان در قبال ايران باشد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  سخنگوي القاعده در زاهدان است  : الشرق االوسط مدعي شد
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -خبرگزاري آار ايران 

طلب ايراني مدعي شد   روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در شماره امروز خود به نقل از منابع اصالح
، سخنگوي اين گروه در "سليمان ابوغيث"رجسته شبكه القاعده از جمله آه تعدادي از مسؤوالن ب

  . اختيار ايران هستند
ابوغيث از ژوئن گذشته در بازداشت به سر : به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، اين روزنامه نوشت

ان برد و احتمال دارد آه به همراه ديگر دستگير شدگان اين گروه در شهر زاهدان، مرآز است  مي
  .سيستان و بلوچستان باشد

ما مي دانيم آه تعدادي از اعضاي « : الشرق االوسط همچنين به نقل از يك ديپلمات آمريكايي نوشت
  ».القاعده در ايران هستند ولي از چگونگي بازداشت آنان اطالعي نداريم

ه به آمريكا توسط از سوي ديگر اين روزنامه از احتمال تحويل دادن مستقيم اعضاي دستگيرشده القاعد
  .ايران خبر داد

در سايه فشارهاي آمريكا و در حالي آه بوش، « : الشرق االوسط به نقل از يك مسؤول ايراني نوشت
  ».هاي موجود بكاهد  تواند آمي از بحران  ايران را در محور شرارت قرار داده، تسليم آردن اين افراد مي

  
  اسالميتظاهرات افغاني ها بر عليه بنيادگرايان 

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  - راديو فردا –شيرين فاميلي 
. روز سه شنبه صدها افغان در خيابان هاي کابل راهپيمايي کردند و خواستار اصالحات دموکراتيک شدند

تظاهر کنندگان خواستار . تظاهرات توسط شماري از احزاب سياسي نو بنياد سازمان دهي شده بود
دولت با رشد بنيادگرايي اسالمي، تضمين آزادي مطبوعات، مقابله با افراط و پيشبرد کار تدوين مقابله 

  .قانون اساسي شدند

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  عدنان پاچه چي، رئيس احتمالي شوراي حكومت عراق
  2003  ژوئيه 16 -1382تير  25 چهارشنبه  - راديو فردا -)بغداد(پيمان پژمان 

در سن هشتاد سالگي و با موهاي سپيد، عدنان پاچه چي، يكي از با سابقه ترين و مشهورترين 
سياستمداران زنده عراقي است و انتساب وي اين هفته به مجلس حكومت موقت عراق، بار ديگر وي 

 رهبري آينده عراق را آغاز را به صحنه سياست انداخته و صحبت از نمايندگي احتمالي وي براي سمت
آارهاي : در مصاحبه اي در مورد مسئوليت هاي اوليه شوراي حكومت موقت، وي گفت. آرده است

همه چيز بايد مدرنيزه شود، البته . خيلي زياد ي بايد انجام شود، همه چيز بايد دوباره ساخته شود 
اول از همه مسئله قانون و امنيت . ارداينكه ما چقدر خواهيم توانست آار آنيم، بسته به چند عامل د

آقاي پاچه چي ميگويد مسئله مهم ديگر آه بايد به . است، بدون آن آار زيادي نميشود انجام شود
سرعت به آن پرداخت، مسئله بهبود اوضاع اقتصادي است و از مهمترين جنبه هاي آن، حل مسئله 

هيه بودجه و تخمين سرمايه گذاري الزم، غير بيكاري و ثبات ارزي است آه بدون آن چيزهايي مانند ت
آقاي پاچه چي ميگويد گرچه هنوز جزئيات تعيين اعضاي شوراي تهيه قانون اساسي . ممكن خواهند بود

مشخص نيست، يكي از پيشنهادها آه وي نيز از آن حمايت ميكند، انتخاب مستقيم اين اعضا از طرف 
رآت در صحنه سياسي را خواهد داد و شك و ظن آنها را وي ميگويد اين به مردم اجازه ش. مردم است

  در مورد قصد نيروهاي ائتالف براي اشغال طوالني عراق رفع خواهد آرد
  

  استاندار استان ديالي عراق در نزديك مرآز ايران
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه 

نشستي آه روز گذشته شوراي محلي استان ديالي در شرق عراق و نزديك مـرز ايران، طي 
  . داشت، عبداهللا حسن الجبوري را به عنوان استاندار ديالي انتخاب آرد) شنبه سه(

ي القدس العربي، عبداهللا حسن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .برد الجبوري، اهل تسنن است و اآنون در تبعيد به سر مي

 . به خارج از عـراق تبعيد شـده بود1991رس در سال وي پس از جنگ خليج فا
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  دولت آينده عراق در باره قراردادهاي نفتي با روسيه تصميم مي گيرد: سفير آمريكا در مسكو
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -خبرگزاري فارس

  .آمريكا تمامي قراردادهاي نفتي سابق روسيه در عراق را به تعليق درآورد 
دولت آينده عراق آه تنها : ه گزارش خبرگزاري اينترفكس، سفير آمريكا در مسكو با اعالم اين خبر گفتب

مرجع شايسته براي اظهار نظر در باره قراردادهاي نفتي اين آشور با روسيه است ، در باره ادامه اين 
  . قراردادها تصميم خواهد گرفت

شفاف است و بخش " مواضع ما در عراق آامال: آردالكساندر ورشبو سفير آمريكا در مسكو تصريح 
صنعت نفت عراق متعلق به مردم اين آشور است و دولت آينده عراق بايد در مورد استخراج ذخاير جديد 

  . و نيز افزايش توليد نفت تصميم گيري آند
ما سعي نداريم به ضرر شرآتهاي روسي عمل آنيم، بلكه از همكاري روسيه : وي در ادامه تاآيد آرد

  . آنيم در بازسازي عراق به بهترين وجه استقبال مي
داند، قراردادهاي نفتي  به گزارش خبرگزاري فارس، آمريكا آه نفت عراق را متعلق به مردم عراق مي

اي در اختيار شرآتهاي بزرگ آمريكايي مثل شرون   هيچ مناقصهمتعددي را پس از اتمام جنگ بدون
  . تگزاآو و هاليبرتون قرار داده است

 
   پسرش به قتل رسيد 9شهردار شهر حديثه عراق با 

   1382 تير ماه 25چهارشنبه 
 شهردار شهر حديثه آه از سوي مقامات امريكايي منصوب شده بود ، روز چهارشنبه -جام جم آنالين 

  . پسرش به قتل رسيد9ييه به همراه  ژو16
 پسرش به 9به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس ، شهردار شهر حديثه واقع در غرب بغداد به همراه 

  .قتل رسيد
  .هنوز نمي توانند جزييات دقيق اين حادثه را اعالم آنند: مقامات ارتش امريكا اعالم آردند

، خودرو حامل محمد نائل الجوريفي در مرآز شهر حديثه با اين حال به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره 
  .توسط افراد ناشناس ، هدف رگبار مسلسل قرار گرفت و در اين حادثه وي آشته شد

اما در مورد تعداد پسران وي آه در اين حادثه آشته شده اند ، گزارش هاي ضدونقيضي مخابره شده 
  .است

 
  ه استناامني زنان عراقي را در خانه زنداني آرد

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه 
ناامني گريبانگير مردم بغداد در ديگر شهرهاي عراق بر زنان و دختران عراقي اثر بيشتري داشته و آنها 

  .را از حضور در جامعه حتي براي انجام امور اوليه و ضروري بازداشته است
از پايگاه اينترنتي سازمان ديده بان حقوق بشر، در به نقل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 خشونتهاي جنبي و ربودن زنان و دختران در  فضاي ترس،«يي اين سازمان با عنوان   صفحه17گزارش 
آورده است، شكست نيروهاي عراقي و نيروهاي اشغالگر تحت امر آمريكا براي ايجاد امنيت در » بغداد

ربايي در ميان زنان و دختران به شدت  اي جنبي، تجاوز و آدمپايتخت عراق باعث شده تا خشونته
  . افزايش يابد

زنان و دخرتان «: گويد بان حقوق بشر در خاورميانه و شمال آفريقا مي هاني مگالي، مدير اجرايي ديده
ن  بسيار نگرانند و بسياري از آنها حتي براي مدرسه رفتن يا يافتن شغل از خانه بيرو بغداد اين روزها

 پس از جنگ حضور داشته باشند اوضاع امنيتي آنها بايد در اولويت  آيند اگر قرار باشد زنان در جامعه نمي
  ».قرار گيرد

اين سازمان در تحقيقات خود دريافته آه پليس نظامي آمريكا نتوانسته نبود پليس عراق را در اين مورد 
توسط پليس و عدم تحقيق و بازجويي آافي گويد اين توجه ناآافي  بان حقوق بشر مي ديده. پر آند

  .باعث افزايش اين جرايم شده و حتي در برخي موارد اين گزارشها ناپديد گرديده است
ها و دولت اشغالي خواسته شد اصالحات اساسي انجام دهند و مجريان قانون،  در اين گزارش از عراقي
 هاي حمايتي براي زنان را آموزش دهند بهداشت و سرويس

  
  خارج سنگين جنگ عراق براى آمريكام

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -راديو آلمان 
 ميليارد دالر بوده و تا ۴٨وزارت دفاع آمريكا اعالم آرد آه مخارج جنگ عراق تاآنون حدود : واشنگتن

، هزينه افراد در اين مبلغ . سپتامبر سال جارى ميالدى ده ميليارد دالر ديگر به آن اضافه خواهد شد
ديروز وزارت دفاع آمريكا اعالم . نيروهاى مسلح و همچنين هزينه امور ادارى عراق منظور نشده است

 هزار سرباز پياده نظام آمريكا به آشورشان ، به علت شرايط نامشخص در عراق و ١۶آرد آه بازگشت 
وراى موقت حكومتى در عراق، در اين ميان ش. امكان خطرات مجدد تا زمانى نامعلوم متوقف خواهد شد
بر مبناى يكى از اين فرمان ها، دولتمردان . اولين فرمان هاى دوران زمامدارى خود را به تصويب رساند
  . رژيم گذشته بايد در دادگاه جنايتكاران جنگى محاآمه شوند

ته و دو سرباز اما در جريان حمله به يك آاروان نظامى آمريكايى در غرب بغداد، يك سرباز آمريكايى آش
  .ديگر زخمى شدند
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  عراق براي صدام دادگاه جنايات جنگي تشكيل مي دهد  

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -خبرگزاري آار ايران
انتقالي عراق براي به محاآمه آشيدن صدام و   سخنگوي آنگره ملي عراق از تصميم شوراي حكومت

  .دستيارانش خبرداد
مسأله محاآمه اعضاي رژيم سابق « : اظهار داشت" ا نتفاض قنبر" الملل ايلنا،   بين  به گزارش سرويس
  ».باشد  ترين موضوعاتي است آه برعهده اين شورا مي  عراق يكي از مهم

اين مسأله، بسيارمهم است زيرا ما درباره : " گفت  نيوز، وي در اين باره   ال   بي  به گزارش خبرگزاري آي
در سال ) آرد(هزار نفر از افراد بارزاني   گوييم بلكه درباره آشته شدن هشت   سخن نميجنايات معمولي

فارس آشته شدند، سخن    پس از جنگ خليج1991 و نيز سيصدهزار شيعه آه در سال 1982
  ».گوييم  مي

  .اند  دهآدام از ديگر اعضاي اين شورا، خبر تشكيل دادگاه جديد را تأييد نكر  اين در حالي است آه هيچ
  .حاآم آمريكايي عراق نيز در اين باره سخني به ميان نياورده است" پل برمر"

  .شوراي حكومت انتقالي، داراي قدرت انتصاب و شرح بعضي از قوانين است
  .باشد و در نهايت اوست آه حرف آخر را خواهدزد  نيز داراي حق وتوي مصوبات شورا مي" پل برمر"
  

  ی؛ طرح محاکمه مقامات رژيم سابق عراق کشته شدن سرباز آمريکاي
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -بي بي سي 

در حمله ديگری به يک ستون نظامی آمريکايی در عراق، يک سرباز آمريکايی کشته و دو سرباز ديگر 
  .زخمی شده اند

وغريب، واقع در سی حمله به سربازان آمريکايی زمانی روی داد که ستون نظامی آنان از شهرک اب
  .کيلومتری غرب بغداد، خارج می شد

  .در اين هنگام، اتومبيلی که ظاهرا در کنار جاده رها شده بود در نزديکی ستون نظامی منفجر شد
اين انفجار، که گزارشگران آن را بسيار شديد خوانده اند، باعث انهدام يکی از بيست خودرويی شد که 

  .کرددر اين ستون نظامی حرکت می 
گفته می شود که بالفاصله بعد از وقوع انفجار، يک سرباز آمريکايی نواحی اطراف را زير رگبار مسلسل 

  .گرفت
با کشته شدن اين سرباز آمريکايی، شمار تلفات نظاميان آمريکايی از اول ماه مه، که رييس جمهوری 

  .تآمريکا خاتمه جنگ در عراق را اعالم کرد، به سی و سه نفر رسيده اس
معلوم نيست که اين حمالت توسط چه کسانی سازمان داده می شود اما برخی از مقامات آمريکايی 

  .هواداران رژيم سابق عراق را مسوول دانسته اند
  محاکمه مقامات 

همزمان، اعالم شده است که اعضای شورای حکومتی عراق نحوه تشکيل دادگاهی برای محاکمه 
  .سابق آن کشور را مورد بررسی قرار داده اندمقامات رژيم صدام حسين، رهبر 

قرار است ساختار اين دادگاه ويژه و اختيارات آن توسط کميسيون ويژه ای که شورای حکومتی ايجاد 
  .می کند مورد مطالعه قرار گيرد

سخنگوی کنگره ملی عراق، که يکی از احزاب عمده در شورای حکومتی است، گفته است که وزيران و 
نيتی رژيم سابق بايد به دليل ارتکاب جرايمی مانند کشتار جمعی، اعدام های خودسرانه و مقامات ام

  .صدور دستور حمالت شيميايی محاکمه و مجازات شوند
  .براساس برخی تخمين ها، حدود سيصد هزار نفر در طول حکومت صدام حسين در عراق ناپديد شدند

 بيش از ساير اقوام و گروه های آن کشور مورد اذيت در اين دوره، شيعيان و کردهای ساکن شمال عراق
  .و آزار قرار داشتند

  ناامنی زنان
در مورد شرايط امنيتی عراق پس از جنگ، يک سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر گفته است که 

هراس از آزار جنسی در شهرهای عراق باعث شده است که زنان آن کشور از مشارکت کامل در روند 
  .ی کشور خود محروم بمانندبازساز

سازمان ناظران حقوق بشر گفته است که ناتوانی تشکيالت اداری به رهبری آمريکا در بغداد در تامين 
  .امنيت شهر به آن معنی بوده است که زنان عراقی را در معرض خشونت جنسی قرار گرفته اند

ان های شهر ربوده شده و مورد تجاوز اين سازمان مواردی را گزارش می کند که طی آنها، زنان در خياب
  .جنسی قرار گرفته اند يا به خودفروشی وادار شده اند

در نتيجه، بسياری از زنان از خروج از خانه های خود به منظور حضور در محل های کار يا آموزش امتناع 
  .می ورزند

مانی مانع از آن می شود خبرنگار بی بی سی در عراق می گويد که فقدان آمار دقيق پليس يا مراکز در
  .که موارد خشونت جنسی به طور کامل ثبت شود يا قربانيان کمک های الزم پزشکی را دريافت کنند
سازمان ناظران حقوق بشر پيشنهاد کرده است که نيروهای آمريکايی تا زمان آمادگی پليس محلی 

ژه را برای بررسی جرايم برای رسيدگی و جلوگيری از بروز خشونت جنسی عليه زنان يک واحد وي
 جنسی تشکيل دهد
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  دو گروه ناشناس عراقي خواهان خروج بيگانگان از عراق شدند  

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه   -خبرگزاري آار ايران 
اي از دو گروه ناشناس عراقي پخش آرد آه در آن اين دو   امارات، امروز بيانيه" العربيه" شبكه تلويزيوني 

  .روه از ديگر آشورها خواستند آه نظاميان خود را به اين آشور نفرستندگ
بخش   ارتش آزادي" الملل ايلنا، به نقل از خبرگزاري رويتر اين گروه آه خود را   بين  به گزارش سرويس

ابل هاي خود در مق  آنند و با سالح  آه به طور قاطع اين قضيه را رد مي: اند اعالم آردند  ناميده" عراق
هرگونه دخالت نظامي توسط سازمان ملل، شوراي امنيت و آشورهاي عربي و اسالمي به شدت 

  ».آنند  مقاومت مي
 سرباز آمريكايي 32: بوش رئيس جمهور آمريكا در اول ماه مي پايان جنگ را اعالم آرد  از زماني آه جورج

  .اند  در عراق آشته شده
 مقاومت ملي اسالمي عراق آه به آشورهاي اسالمي و عربي تلويزيون قطر نيز از ديگرگروهي به نام

  .هشدار داد آه نظاميان خود را به عراق نفرستند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

حلقه بسته آمريکا به دور جمهوري اسالمي و چگونگي واکنش مقامات حکومت ايران، از ديد يک روزنامه 
  فرانسوي

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه ): راديو فردا(مينا بهار مست 
روزنامه فرانسوي لوموند، امروز در مقاله اي تحت عنوان اميدي براي تغيير تدريجي وجود ندارد، به 

  . بررسي تحوالت جاري ايران پرداخت
نوان اميدي براي امروز روزنامه لوموند، چاپ پاريس، امروز در مقاله اي تحت ع): راديو فردا(فريبا مودت 

تغيير تدريجي وجود ندارد، مينويسد آليه رهبران ايران، بدون توجه به طبقه و ايدئولوژي سياسي و 
اجتماعيشان، در يك نكته توافق نظر دارند و آن اينكه اشغال عراق توسط اياالت متحده، حلقه اي را آه 

 پاآستان و خليج فارس به دور ايران بسته استقرار نيروهاي آمريكا در قفقاز، آسياي ميانه، افغانستان،
بود، آامال قفل آرده است و باز هم به اعتقاد آنها بستن اين چرخه، هدف عمده آمريكا در جنگ عليه 

و سوالي آه اآنون براي آنها مطرح است، اين است آه چگونه در مقابل همه اينها .ايران بوده است
  .واآنش نشان دهد

د، عمدتا به اختالفات داخلي ميان جناحهاي محافظه آار و اصالحگرا بستگي دارد پاسخ بنابر مقاله لومون
و در اين ميان، هريك از دو جناح آه معتقد است يا امسال، يا پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا در 
 با سال آينده، بايد به نوعي با آمريكا روبرو شود، سخت مشغول سبك سنگين آردن آن است آه آيا بايد

  .آمريكا از سر گفتگو برآيد يا سياست مواجهه را پيشه آند
در دستگاه رهبري . لوموند در ادامه ميگويد در آمريكا همواره اين دو جناح، همفكران خود را يافته اند

آمريكا، بويژه در وزارت خارجه، عناصري طرفدار حل مسائل با ايران از طريق گفتگو هستند و عوامل 
جنگ عراق، هرچند حلقه آمريكا را به دور ايران . ويژه در وزارت دفاع، خواهان مواجههمحافظه آار، ب

تكميلتر، اما بويژه از طريق سازمانهاي شيعه مذهب، راه را براي نشان دادن مراتب همكاري ايران با 
 به گفته عالوه بر اين ايران تالش عناصر سازمان افراط گراي انصاراالسالم را آه. اياالت متحده گشود

  .آمريكا با القاعده مرتبطند، براي عبور از مرز و ورود به ايران، خنثي آرد
اما به گفته روزنامه لوموند، تمام تالشهاي ايران براي جلب رضايت آمريكا، به دنبال اظهارات وزير دفاع 

ي مقاومت در آقاي رامسفلد هشدار داد ايران و سوريه نبايد از گروهها. اياالت متحده نقش بر آب شد
مخصوصا اينكه آمريكا قبل از جنگ عليه عراق به آن فكر نكرده بود، اينكه سازمانهاي . عراق حمايت آنند

شيعه مذهب در عراق، بويژه عمده ترين آن، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه رابطه اش با ايران 
راند و بويژه خواهان ايجاد دولتي غير قابل انكار است، نفوذ خود را در امور سياسي اين آشور بگست

  .آامال عراقي و خروج آمريکا از عراق گردد
اما از عراق گذشته، بنا بر مقاله لوموند، اين برنامه هسته اي ايران است آه بيش از همه موجب 

اين مقاله از يك سو ميگويد آه دستگاه رهبري آمريكا حق دارد . نگراني هم غرب و هم ايران شده است
 توجه به اهميت منطقه بخواهد برنامه اتمي ايران، هدف بازبيني هاي گسترده تري قرار گيرد و از آه با

سوي ديگر ايران هم گله مند است آه پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي، فقط براي 
  .جمهوري اسالمي در نظر گرفته شده است و در مقابل آن مقاومت ميكند

ده مقاله لوموند اين سئوال را مطرح ميكند آه پس چه راههايي براي آمريكا وجود و در اين ميان نويسن
دارد آه بتواند با آنچه آه دولتي بالقوه خطرناك مطرح ميكند، رويارو شود و سپس پاسخ را در اين 

مل ميجويد آه جنگ در ايران، به آن طريق آه نيروهاي ائتالف در عراق به انجام رساندند، بسيار غير محت
است، زيرا ايران چه از نظر مساحت، چه از نظر جمعيت، منابع و موقعيت استراتژيك، با عراق متفاوت 

و مقاومت مردم ايران در مقابل اشغال خاآشان، ميتواند تا . است و اشغال آن، مستلزم نيرويي عظيم
مريكا بر اين باور بينهايت ادامه يابد و اين امر موجب شده آه بسياري از مشاوران رئيس جمهوري آ

شوند آه هرگونه اقدام دولت، بايد از داخل ايران آغاز شود، بويژه آنكه بسياري از مردم، از حكومت 
  .روحانيون خسته و از سياستهاي اصالح گرايان، رويگردان شده اند
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ريكا نبايد اما لوموند در خاتمه مي افزايد آه هرچند رژيم ايران، در چنگ مسائل دست و پا ميزند، اما آم
فراموش آند آه ميهن پرستي و ناسيوناليسم، بخشي از روح جامعه ايران است و رهبران آنوني ايران 
يا جانشينان آنها بايد به خاطر داشته باشند آه براي رويارويي با نيروي برتر خارجي، بايد ميان جامعه و 

  . دولت، جبهه اي مشترك وجود داشته باشد
  

   تير24: روزنامه های تهران
  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -بي بي سي 

روزنامه های سه شنبه تهران خبر از بيانيه جبهه مشارکت درباره بازداشت های اخير دانشجويان و 
روزنامه نگاران داده و آن را کار گروه جسوری دانسته که برخورد نکردن با آن ها و تشويقشان می تواند 

  . شودبه فاجعه ای تبديل
در بيانيه جبهه مشارکت که آفتاب يزد آن را منعکس کرده تاکيد شده که دستگيری های اخير کار 
  .گروهی است که از وزارت اطالعات کنار گذاشته شدند و اينک به تمامی بازسازی و احيا شده اند

ز آزادی از زندان  در سرمقاله خود با اشاره به اقرارهای اجباری زندانيان و گفته هايشان پس اياس نو
نوشته نهادهای موازی دست های آلوده ای هستند که می توانند مرضی را به جان نظام بيندازند که 

  .عالج آن از هيچ کس ساخته نباشد
، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، دو هفته بعد از بازداشت های گسترده دانشجويان و ايران

از زبان سخنگوی قوه قضاييه نوشته در ايران کسی به خاطر روزنامه نگاران توسط دادستانی تهران 
  .انديشه در زندان نيست

 نايب رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران با ابراز نگرانی از دستگيری های گسترده آفتاب يزدبه نوشته 
دانشجويان و روزنامه نگاران در روزهای اخير گفته است بر فضای سياسی کشور نگرش های امنيتی 

  .به کرده استغل
عليرضا رجائی روزنامه نگار و فعال سياسی، تاکيد کرده که تنها کاری که رييس جمهور خاتمی در اين 
  .شرايط و با تمام محدوديت های خود می تواند انجام دهد هشدار نسبت به نقض قانون اساسی است

در ايران تخم ياس و  در مقاله ای با نامناسب خواندن فضای سياسی کشور نوشته هر روز اعتماد
  .نوميدی در ذهن ها پاشيده می شود و همه منتشر حادثه ای هستند

وحيد رستگار در مقاله اعتماد خبر از خستگی مردم از کشمکش ها داده و نوشته با وجود اين که صدای 
خلقی از اين همه طاقت و گذشت رييس جمهور بلند شده ولی بعيد نيست با وجود ذهنيت های مثبت 

 بين جناح محافظه کار و با پا در ميانی رييس جمهور بتوان فشار بر اصالح طلبان و روزنامه نگاران را در
  .کاهش داد
 کانادائی که سه روز – خبر داده که با وجود مخالفت پسر زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی روزنامه ايران

به خاک سپرده شدن جسد زهرا پيش خبر درگذشت وی در زندان اعالم گرديد، مادر خانم کاظمی با 
  .کاظمی در تهران موافقت کرده است

عکاسی که بعد از عکسبرداری از تحصن خانواده دانشجويان در اوين -استفان هاشمی فرزند خبرنگار
بازداشت شد و مرگ وی با ناباوری روبرو شده است از دولت های ايران و کانادا خواسته که پيکر 

  .د شکافی و روشن شدن علت مرگ وی به کانادا منتقل کنندمادرش را برای انجام کالب
ياس نو از زبان رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خبر داده که پرونده زهرا 

کاظمی در مجلس بررسی خواهد شد و تاکيد کرده اگر معلوم شود که تخلفی در اين زمينه صورت 
  .ه نظام مجبور به پرداخت هزينه اين عمل خالف نشودپذيرفته بايد با مجازات خاطی، کاری کنيم ک

فاش کرده که زهرا کاظمی روز دوم تير توسط دادستانی تهران  ياس نو محسن ميردامادی به نوشته
بازداشت شده ولی سه روز بعد در زمانی به وزارت اطالعات تحويل داده شده که به دليل وضع 

  .ال يافته استنامناسب جسمی بالفاصله به بيمارستان انتق
رييس کميسيون امنيت ملی مجلس بدون نام بردن از دادستان تهران که حکم دستگيری زهرا کاظمی 
را صادر کرده گفته است بايد روشن شود چه کسی از مديرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد خواسته 

وری اسالمی خواسته که که بدون اطالع وزير ارشاد اطالعيه ای صادر کند و با اصرار از خبرگزاری جمه
  .آن اطالعيه به سرعت منتشر شود و چه کسی اصرار داشته که جنازه متوفی به سرعت دفن شود

ميردامادی گفته آن چنان که در مورد قتل های زنجيره ای عمل شد و مسووليت آن به پای نظام 
 از اقداماتی است که گذاشته نشد در اين جا هم پيدا کردن ريشه ها مشکل نيست و مرگ اين خبرنگار

زحمات دولت را در سطح بين المللی خنثی می کند و باعث محکوميت ايران در نهادهای حقوقی 
  .جهانی می شود

 خبر داده که دکتر سهيال حميدزاده همسر محسن سازگارا در نامه ای به نلسون ماندال رييس آفتاب يزد
ات همسر بيمارش که از سی روز پيش در جمهور سابق آفريقای جنوبی از وی خواسته که برای نج

  .زندان به سر می برد او را ياری برساند
محسن سازگارا ماه پيش به دنبال نوشتن نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسالمی که وی را مسبب 

نابسامانی های اقتصادی و سياسی در کشور اعالم کرده بود، به حکم دادستانی زندانی شد و از 
  . اعالم اعتصاب غذا و دارو نسبت به بازداشت خود اعتراض کردهمان ابتدا با
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 در مقاله ای با اشاره به سخنان هفته گذشته رييس جمهور که در چند اجتماع از دستگيری ياس نو
روزنامه نگاران انتقاد کرده بود نوشته که اين بخش از سخنان رييس دولت در بخش های خبری راديو 

  .سانسور شده استوتلويزيون انحصاری کشور 
امير عباس نخعی در ياس نو نوشته اگر دامنه تحمل برخی ها تا به اين جا کاهش يافته که تاب 
  . انتقادهای ظريف منتخب مردم و دومين فرد کشور را ندارند بايد گفت وای به حال منتقدان ديگر

دگاه روشن کرده بود علی دو روز پس از انتشار متن نامه عباس عبدی که علت اعترافات خود را در دا
اصغر خداياری در مقاله ای در ياس نو نوشته شايد هر کس ديگری به جای عبدی بود دادگاه را به 

  .محاکمه می کشيد و از خود قهرمان می ساخت ولی او شبيه هيچ کسی نيست
متبوع  تاکيد کرده که عباس عبدی از آبروی خود مايه گذاشت و ممکن است به حزب ياس نونويسنده 

خود هم آسيب هائی وارد کرده باشد اما کوشيده است تا در شرايطی که مخالفان اصالحات سعی در 
  .راديکاليزه کردن فضای جامعه را دارند آرامش کشور را به هم نريزد تا اصالحات در بستر آرامی رشد کند

ه اند که در آن ضمن رد روزنامه های سه شنبه تهران متن نامه دفتر آيت اهللا خامنه ای را چاپ کرد
شايعه اختصاص بخشی از بهای فروش خودروهای ساخت داخل به آن دفتر تاکيد شده که از نهادهای 

  .اطالعاتی خواسته شده که منبع شايعه را شناسائی کنند
 در سرمقاله خود اين بيانيه را ديرهنگام ولی الزم توصيف کرده و نوشته مدت هاست که شنيده کيهان

 در موسسات فروشنده خودرو به مشتريان گفته می شود که ده در صد بهای هر اتومبيل می شود و
  .برای تامين مخارج دفتر رهبر است

به نوشته حسين صفار هرندی دستگاه های شايعه ساز با قدرت عمل می کنند چنان که با ديدن هر 
يد و رستوران های زنجيره ای به ويالی مجللی نام يک مسئول عالی رتبه و يا فرزندان وی به ميان می آ

  .همين خانواده نسبت داده می شود
نويسنده سرمقاله کيهان بدون نام بردن از مقام عالی رتبه ای که مالکيت برج ها و شرکت های خورو 
سازی در شايعات به حساب وی گذاشته می شود نوشته ترديدی نيست که اکثر اين شايعات صحت 

  .  تصاص بخشی از قيمت خودروها به دفتر رهبر جمهوری اسالمیندارد همچنان که شايعه اخ
  

  گوناگون
  

   فرهنگی کشور به خامنه اي- شخصيت سياسی ٣۵٠نامه بيش از 
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه 
  اي، مقام محترم رهبري  خامنه اهللا سيدعلي حضرت آيت

  با سالم و احترام 
) ص(را وظيفه يكايك زنان و مردان مؤمن دانسته و پيامبر اآرم»  منكرامر به معروف و نهي از«قرآن آريم 

مهمترين آاربرد اين فريضه مترقي در مورد . »آلكم راع آلكم مسئول عين رعيته«: نيز فرموده است
يعني ارزيابي و نقد عملكرد دولتمردان و نهادهاي حكومتي از مصاديق . صاحبان قدرت و حكومت است

هاي  به عالوه، يكي از پرافتخارترين اسناد اسالمي در باره آزادي. ديني استآشكار اين وظيفه 
البالغه است آه در آن پيشواي عدالت طلبان و آزاديخواهان، از  سياسي، خطبه دويست و شانزده نهج

) ع(سلوك آريمانه علي. محروم نكنند» بيان حق و مشورت عادالنه«خواهد آه وي را از  همه مردم مي
 الگوي جاودانه – تا زماني آه به خشونت فيزيكي و سالح دست نيازيده بودند –دان و مخالفان با منتق

  . مداراي ديني و آشورداري اسالمي است
  

 آه امر به معروف و نهي از منكر را حق و وظيفه –بر اين اساس، با اتكا به اصل هشتم قانون اساسي 
دانان،  وندان ايراني، استادان دانشگاه، حقوق جمعي از شهر–قانوني همگاني مردم شناخته است 

... هاي علميه، نويسندگان، فرهنگيان، فعاالن سياسي و مطبوعاتي و مدرسان و محققان حوزه
هاي خود را آشكارا در باره برخي از مهمترين مسائل جاري ايران با جنابعالي، به  ها و توصيه دغدغه

ارند و بذل توجه به آنها را در شرايط حساس آنوني گذ عنوان رهبر جمهوري اسالمي، در ميان مي
  . آشور انتظار دارند

  
اي، آاهش مقبوليت عمومي مقامات بلندپايه سياسي و سست شدن  استحضار داريد آه در هر جامعه

هاي آن  شود آه يكي از نشانه مي» بحران مشروعيت«هاي آنان نزد مردم باعث  اعتبار ادعاها و ديدگاه
ها و عملكردهاي رهبران و مديران جامعه در مهمترين مباحث حياتي  عمومي با سياستتعارض افكار 
آميز براي اصالح امور جامعه به  هاي قانوني و مسالمت بحران مشروعيت با شكست روش. آشور است

هاي متضاد و خنثي شدن  انجامد و دوگانگي در ساختار حاآميت، سياست مي» بحران مشارآت«
» بحران آارآمدي«ها يا نهادهاي انتصابي به  هاي نهادهاي منتخب مردم از سوي مقام مها و تصمي اقدام

بايد توجه داشت آه قانون اساسي يك مجموعه يكپارچه است آه در آن بر حقوق ملت . زند دامن مي
  . هم عرض با حقوق زمامداران تصريح و تأآيد شده است

  
گفته همزمان رخ دهد، توسل  در وضعيتي آه سه بحران پيشهاي تاريخي در ايران و جهان،  بر پايه تجربه

هاي آمرانه، همانند آنچه اين روزها در برخورد با دانشجويان شاهد آن  به خشونت، سرآوب و روش
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هايي براي  گيري از چنين شيوه اندازي ندارد و بهره ها هيچ نتيجه و چشم هستيم، جز تشديد بحران
انوني نيست و مشروعيت مردمي، اخالقي و ديني ندارد، آارآمد و ادامه حكومت، عالوه بر اينكه ق

  . ثمربخش نيز نيست
  

هاي فني، اقتصادي و سياسي و پيچيدگي هاي جامعه  همچنين مستحضريد آه تحوالت و پيشرفت
هاي  هاي فردي و فارغ از آارشناسي گيري آنوني موجب آن شده است آه مديريت آالن بر پايه تصميم

  . اعتنايي به اراده و خواست مردم يا رودررويي با آن، ناآارآمد و به زيان منافع ملي باشد بيدقيق و نيز 
  

آوشند حضور و حاآميت سياسي خود را با  ها مي امروزه پرچمداران همه اديان، مكاتب و ايدئولوژي
هاي فردي  يتبه همين دليل، اينك گذار از حاآم. ساالرانه و مشارآت جمعي همراه آنند هاي مردم روش

خواهي صرف نيست، بلكه ضرورتي گريزناپذير  ساالري، ديگر گزينشي از سر آرمان يا گروهي به مردم
  . براي تداوم حيات آشور و ملت به صورت يكپارچه، مستقل و برخوردار از نظم و آرامش و ثبات است

  
جه است آه آمترين به نظر امضاآنندگان اين نامه، حساسيت وضع آنوني آشور و جامعه بدان در

تواند به فاجعه  هاي مؤثر سياسي مي گيرندگان آالن آشور و نيز نيروها و جريان خطاي مديران و تصميم
ها و باورهاي شخصي، به  هاي محدود دلبستگي از اين رو تالش براي گذار از چارچوب. ملي بينجامد

  .  انساني مبدل شده استهاي جمعي و بلندمدت به يك ضرورت و تكليف سياسي و سوي دلبستگي
  

اي آه شاهديم، بيشتر مردم ايران  اآنون، در بيست و پنجمين سال استقرار جمهوري اسالمي، به گونه
هاي تعيين سرنوشت در روزهاي دوم خرداد هفتاد و  حضور مردم در صحنه. اند از روند امور آشور ناراضي

 جلوه آشكار ابراز نظر و اراده مردم براي شش، بيست و نه بهمن هفتاد و هشت و هجده خرداد هشتاد
جنابعالي همواره . هاي آالن آشور و تعيين سمت و سوي جديد در اين تغيير بوده است تغيير سياست

گستره اين نارضايتي عمومي و ميل به اصالح را منحصر به حوزه اقتصادي و فقر، فساد، تبعيض و گراني 
ل و عوامل رويگرداني و اعتراض مردم بايد به مطالعه علمي يابي عل ايد، حال آنكه براي ريشه آرده

 آه علل آن – ملت پرداخت، چرا آه مردم، عالوه بر مشكالت اقتصادي و معيشتي –فزاينده ميان دولت 
ها و  هاي ديگري نيز دارند آه مهمترين آنها تحميل سياست  دغدغه–بيش و آم براي آنان روشن است 

هاي اساسي ملت و تحقير بسياري از   مومي و نيز نقض حقوق و آزاديهايي برخالف خواست ع روش
البته بايد توجه داشت آه بخش . نخبگان و شهروندان از سوي نهادهاي مسئول يا غيرمسئول است

اي از فساد، فقر و بيماري در حوزه اقتصاد ريشه در انسداد سياسي و وجود باندهاي  قابل مالحظه
به بيان ديگر، انسداد . ناپذير است ارد و به هر حال، از فساد سياسي جداييمافياي اقتصادي و مالي د

  . آند سياسي خود را در فساد اقتصادي بازنمايي مي
  

ساالري را  اي و مدبرانه امور آشور و حرآت به سوي مردم ما امضاءآنندگان زير، تالش براي اصالح مرحله
ميت ارضي، حاآميت ملي، بهبود زندگي مردم و دانيم آه به استقالل، تما وظيفه همه آساني مي

ساالرانه از  ما همچنين، آوشش براي ارايه قرائتي واقعي يعني مردم. سربلندي ايران عالقه مندند
آلود و  دانيم و اطمينان داريم آه بنيادگرايي تعصب اسالم را تنها راه بقاي اسالم در حوزه عمومي مي

  . ن مسلمانان ايران نخواهد داشتاستبداد ديني هرگز جايگاهي در ميا
  

توانيد در تسهيل  نگراني عميق نسبت به اوضاع خطير آنوني و وقوف به نقش مهمي آه جنابعالي مي
هاي مهم و در عين حال حداقلي  ساالري ايفا آنيد، ما را بر آن داشت آه برنامه و تسريع گذار به مردم
واضح است آه مطالبات ملي، به ويژه . ي در ميان گذاريمساالري را با جنابعال الزم براي استقرار مردم

تقاضاي جمعيت جوان آشور، بسيار فراتر از اين موارد است، اما تحقق اين پيشنهادهاي حداقلي 
  . تواند مردم را تا حدودي نسبت به بهبود وضعيت اميدوار و دلگرم آند مي

  
يك راه آن . سازي قرار گرفته است رنوشتبه نظر ما، جمهوري اسالمي ايران اآنون بر سر دوراهي س

است آه با قرائتي استبدادي از اسالم و قانون اساسي، با انتصاب افرادي آه جايگاهي در افكار 
هايي مخالف افكار عمومي و بعضًا برخالف  اند و با اتخاذ سياست ساالري عمومي ندارند و مخالف مردم

 اصلي آردن عامل خارجي و دشمن در بروز مشكالت و مصالح ملي، جمهوريت نظام را نقض آرده و با
ناديده گرفتن نقش عوامل دروني، طوفان نااميدي و اعتراض ملت را گستراند و راه دوم آن است آه به 

پرسي تاريخي  ساالرانه از قانون اساسي، يعني همان قرائتي آه هنگام برگزاري همه قرائت مردم
تواند مردم را اميدوار و  شت اعالم شد و در شرايط آنوني نيز ميفروردين يكهزار و سيصد و پنجاه و ه

ما بر اين باوريم آه حساس بودن موقعيت . تهديدهاي بيگانگان را دفع و آشور را نجات دهد، تن داد
گذارد جز آنكه همگان در برابر اراده ملي سرفرود  آنوني ايران و عمق مطالبات مردم راهي باقي نمي

شجاعت و . ساالري اميد، اعتماد و مشارآت هرچه بيشتر مردم را جلب آنند ت مردمآورند و با تقوي
صداقت در پذيرش و تحقق بخشيدن به چنين اصالحاتي نشانه اقتدار، بصيرت و خدمتگزاري به ملت 

  . بزرگ ايران است
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هايي  د، خواستهآنن هاي حداقلي زير را اعالم مي با توجه به موارد باال، امضاآنندگان اين نامه خواسته
هاي بيگانه نيز به آن چشم   آه قدرت–هاي عمومي  آه اگر پاسخ مثبت نيابند، موج فزاينده نارضايتي

 حوادث و تحوالت سياسي و –آنند  اند و براي سوار شدن بر اين موج برنامه ريزي مي طمع دوخته
  . اجتماعي عميقي را در آينده رقم خواهد زد

  
  
مهمترين . وه قضاييه در جهت احياي حقوق اساسي مردم و اجراي عدالت دگرگوني اساسي در ق-١

. ساالر و اسالمي، عدالت در قضا و برابري همگان در برابر قانون است شاخص يك نظام سالم، مردم
 عمومي، رويه غيرعادالنه دستگاه قضايي،  حال آنكه متأسفانه اآنون يكي از بزرگترين عوامل نارضايتي

ها و محاآمات و آمبود دانش  ها، بازجويي ها، بازداشت ن دادرسي آيفري در دستگيريعدم رعايت آيي
ها و افراد در خدمت  با آمال تأسف، قضاوت در باره برخي از پرونده. حقوقي در اين دستگاه است

هاي مدني،   آه به مخالفت با آزادي–بنابراين، برآناري مديران جناحي و سياسي . سياست است
 از مناصب آليدي در قوه قضاييه و انتصاب –گريزي اشتهار دارند   سياسي و قانوناجتماعي و
طرف، حقوقدان، آشنا با فرهنگ اسالم و ايران و مورد تأييد جامعه حقوقي آشور  هاي بي شخصيت

  . ضروري است
  
 اعضاي گيري با تغيير ترآيب رود آه رهبري نظام به عنوان باالترين مرجع عملي تصميم  انتظار مي-٢

از جمله ضرورت دارد آه . نهادهاي انتصابي، آنها را در راستاي اراده ملي جهت دهد و هماهنگ آند
ترآيب اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع اراده عمومي و مصالح ملي تغيير 

اد شده فاقد پايگاه ارزيابي عمومي نخبگان و شهروندان اين است آه ترآيب فعلي شورا و مجمع ي. يابند
مردمي و نگرش متناسب با درد و رنج مردم است و به همين دليل، اين دو نهاد عمًال مانع قانوني شدن 

براي بازگرداندن مجلس . و اجراي مصوبات مجلس هستند آه خانه ملت است و بايد در رأس امور باشد
هاي دانشگاهي،  دانان و شخصيتبه جايگاه حقيقي و قانوني آن الزم است تعدادي از فقها، حقوق

سياسي، فرهنگي و اجرايي همسو با گرايش اآثريت ملت و معتقد به اصل حاآميت قانون در اين 
گذاري به طور انحصاري به مجلس شوراي اسالمي  به عالوه، الزم است آه قانون. نهادها عضويت يابند

 آار قانونگذاري به موازات مجلس واگذار شود و نهادهايي مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي به
با تسريع در رفع موانع قانوني شدن مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص . نپردازند

هاي منصفه،  هاي مربوط به اصالح قانون مطبوعات، تشكيل هيأت مصلحت، از جمله در مورد لوايح و طرح
پرسي، اصالح قانون  نون اساسي در مورد همهتعريف جرم سياسي، چگونگي اجراي اصل پنجاه و نه قا

  . توان اميدواري بيشتر مردم به نظام و آينده را جلب آرد مي... تأسيس وزارت علوم و 
  
تضمين » آزادي انتخابات« تأييد دو اليحه تقديمي رئيس جمهور به مجلس در شوراي نگهبان، تا آنكه -٣

  . دان، به ويژه منتقدان و مخالفان، بازداشته شوندشود و نيز، نهادهاي حكومتي از نقض حقوق شهرون
  
گيري  هاي فشار و بهره ها، دخالت گروه نظري سازي فضاي سياسي آشور؛ به دليل اعمال تنگ  سالم-۴

سازي فضا ضرورت  براي سالم. هاي عوامل بيگانه، فضاي عمومي آشور ملتهب و ناآرام است و تحريك
يم سياسي، مطبوعاتي و دانشجويي سريعًا آزاد شوند و از نشرياتي دارد آه متهمان و محكومان به جرا

هاي فشار،  گروه. اند، رفع توقيف شود آه بدون محاآمه علني و بدون حضور هيأت منصفه توقيف شده
با تبري جستن . دانند هاي خود را مستظهر به عنايت و حمايت مقام رهبري مي ها و خشونت اقدام

هاي  ها، الزم است نيروهاي انتظامي و امنيتي با قاطعيت از اقدام  گروهصريح مقام رهبري از اين
  . هاي آنها رسيدگي آند خودسرانه آنها جلوگيري آنند و قوه قضاييه ملزم شود آه سريعًا به اتهام

  
   
  

هاي حداقلي باال برآورده شود، حقوق مدني، اجتماعي، سياسي  باور ما بر اين است آه اگر خواست
 تأمين و آزادي واقعي انتخابات تضمين شود، عالوه بر امضاآنندگان اين نامه، ديگر نيروهاي شهروندان

سياسي نيز براي حفظ استقالل، تماميت ارضي، منافع ملي و نظام سياسي در چارچوب قانون 
  . اساسي آنوني مشارآت و تالش خواهند آرد

  
  

  با آرزوي توفيق روزافزون در خدمت به مردم ايران 
  
  ست و چهار تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو بي
  

  :امضاءآنندگان نامه
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رناني، مهندس مسعود  محمد آزادي، مهناز آذرنيا، فريبا آقاباقري، زهره آقاجري، حسين آقامحمدي
آقايي، ناصر آملي مقدم، عباس ابوذري، دآتر طاهر احمدي، نعمت احمدي، روزبه ابراهيمي، مهندس 

ن اربابي، محمد آريم اسدبيگي، وحيد اسالمي، دآتر مرتضي اشرفي، مرتضي حميد احراري، حس
اشفاق، علي افصحي، محمد جواد اآبرين، سيدامير اآرمي، علي اآرمي، حسين اعتمادي، اعظم 

مهر، اسداهللا امين، اآبر ايزدپرست، مصفطي  اآبرزاده، عبدالمجيد الهامي، مهندس مجتبي اماني
 ابوالفضل بازرگان، مهندس عبدالعلي بازرگان، دآتر محمد نويد بازرگان، دآتر ايزدي، علي باخرد، مهندس

اهللا  الدين بازرگاني، داود باقري، پروين بختيارنژاد، غالمحسين بخشي، سعيد بداشتي، دآتر رحمت آمال
اسدي،  برهاني، علي اآبر بديع زادگان، مجتبي بديعي، محمد بسته نگار، دآتر محمد حسين بني

 نصيرآبادي، ناصر بهبهاني، مهندس محمد بهزادي، مهندس داود بهرامي، محمد بهفروزي، بوجاري
راضيه بيروني آاشاني، صفا بيطرف، سيد امير پاآزاد مقدم، حسين پايا، دآتر علي پايا، دآتر مسعود 

صر بين، عباس پوراظهري، نا بين، دآتر محمود پيش پدرام، ناصر پروين، آرش پهلوان نصير، جعفر پيش
اهللا پيمان، مهندس مجيد پيمان،  پوررضا، رضا پويا، مهندس رضا پويان، محمد حسين پيروزي، دآتر حبيب

اهللا تقواييان، دآتر غالمعباس  زاده، عزت اهللا پيمان عباسي، دآتر علي تاجرنيا، سيدمصطفي تاج فرج
 مصطفي تنها، توسلي، محمدرضا توسلي، مهندس محمد توسلي، محمد توآل، خالد توآلي، مهندس

پور،  زاده، دآتر حميدرضا جاليي دآتر محمود توآلي، مهندس مجيد تواليي، رضا تهراني، جالل جاللي
مندني جهانتاب، مهندس بهمن حافظي، دآتر سعيد حجاريان، مهندس حسين حريري، فاطمه حسين 

ي، زاده، دآتر سيد حسن حسيني، سيد محمد حسيني، سيد مسعود حسيني، ابوالفضل حكيم
پناه، علي حكمت، مجيد حكيمي،  جو، بهزاد حق زاده، فاطمه حقيقت اهللا حقاني، مرتضي حقيري سيف

محمدرضا حمسي، ايرج جمشيدي، سيد حسين جعفري، مهندس مجيد جابري، محمد حيدري، علي 
محمد حيدري، تقي خادم، ابراهيم خانيكي، ابراهيم خدادادي، مهندس امير خرم، علي خدابخش، دآتر 

محمدي، حاصل  نيا، ابراهيم خوش سيرت سالمي، اسماعيل خوش اهللا خضوعي، محمد خليل شمتح
 داوران، سعيد دارابي، مصطفي درايتي، محمود دردآشان، سعيد  داسه، محمد دادفر، دآتر حبيب

نژاد،  دار، مصيب دواني، عباس دهقان درودي، محمد حسين دروديان، پرويندخت دفتري، سعيد دستگاه
ديانت، خشايار ديهيمي، مسعود ذهبيون، اسحاق راستي، فاطمه راآعي، محمد صادق رباني، محسن 

خواه،  اهللا رجبي، حسين رحمانيان، مهندس محسن رزم دآتر عليرضا رجايي، محمد جواد رجائيان، روح
سعيد رحيمي مقدم، محمد جواد رسايي، مهندس جمشيد رسايي، محمد صادق رسولي، اصغر 

ضايي، محمد رضايي، محمد جواد رضايي، عبدالعلي رضايي، احد رضايي، محمد رضايي، بيوك ر
زاده، دآتر بهروز رفيعي، توفيق رفيعي، دآتر  راد، بهمن رضاخاني، سعيد رضوي فقيه، شهرام رفيع رضايي

حسين رفيعي، غالمعلي رفيعي، دآتر رضا رئيس طوسي، مهندس مهدي رهنما، محمد علي ريگي، 
 فياض زاهد، مهندس حسين زمان، محمد ابراهيم زماني، علي اآبر زنگنه، محمد رضا ايرج زارع، دآتر
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