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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  برگزاری مراسم تدفين دکتر کلی 
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15 چهار شنبه  -بي بي سي 

ديويد کلی، کارشناس سابق تسليحاتی دولت بريتانيا که ماه گذشته ظاهرا بر اثر خودکشی جان 
  .  اوت به خاک سپرده شد6هارشنبه باخت، روز چ

دکتر کلی منبع اصلی گزارشی از سوی بی بی سی بود که ادعا می کرد دولت بريتانيا پيش از آغاز 
  .جنگ با عراق، تهديد تسليحاتی اين کشور را بزرگنمايی کرده است

به سر می در اين مراسم جان پرسکات، معاون نخست وزير که معموال وقتی نخست وزير در تعطيالت 
  .برد اداره امور کشور را به عهده می گيرد، به عنوان نماينده دولت حاضر خواهد شد

آقای پرسکات روز سه شنبه طی نامه ای به خانواده دکتر کلی از آنها به خاطر اظهار نظر يکی از 
  .خواستسخنگويان نخست وزير که در آن ظاهرا دکتر کلی را انسانی خياالتی توصيف کرده بود، پوزش 

شخصيتی که اسير . اين سخنگوی دولت دکتر کلی را به والتر ميتی، شخصيت داستانی، تشبيه کرد
  .خيال پروری است و درباره اهميت خود دچار توهم است

به گفته جان دويت، خبرنگار بی بی سی در امور سياسی، روابط خانواده دکتر کلی با دولت با کدورت 
  .نها با روزنامه ها و راديو تلويزيون ها نيز بهتر به نظر نمی رسدزياد همراه است اما روابط آ

به گفته وی، به نظر می رسد مراسم تشييع جنازه باعث توقف موقتی جنجال بر سر نقش ديويد کلی 
  .در گزارش بی بی سی پيرامون توجيه جنگ عراق از سوی دولت شده باشد

 که هفته آينده با آغاز جمع آوری شواهد در خبرنگار بی بی سی می گويد با اين حال شکی نيست
  .تحقيقات پيرامون مرگ وی پرسش های تازه خبرساز خواهد شد

همسر دکتر کلی خواستار احترام مطبوعات و رسانه ها به حريم خصوصی آنها در جريان مراسم تدفين 
  .شده است

ه خاک سپرده می شود پليس در اطراف دهکده ای در نزديکی شهر آکسفورد که دکتر کلی در آن ب
  .موانعی برپا کرده است تا مانع ورود خبرنگاران شود

در همين حال، خبرگزاری رويتر گزارش داده است که اگرچه مراسم تدفين دکتر کلی در يک کليسای 
اسقفی برگزار شد، اما طی آن، شعائری از آيين بهائيت که وی چهار سال پيش به آن گرويده بود، نيز 

 مدبه اجرا درآ

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  مسئوالن سه قوه فضاي آشور را متعادل سازند  : اي   آيت اهللا خامنه
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

مقام معظم رهبري هنر نظام اسالمي را نهادينه آردن حضور مردم در انتخابات دانستند و از مسئوالن 
  .وه خواستند آه فضاي آشور را متعادل سازندسه ق

به گزارش ايلنا، مقام معظم رهبري صبح امروز در ديدار رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسالمي، 
، نمايندگان مجلس، مسؤوالن   رئيس قوه قضائيه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي دولت

هاي مختلف، به تبيين   ها و سازمان  سؤوالن دستگاهقضايي، فرماندهان عاليرتبه نظامي و انتظامي و م
ها و   هاي برنامه چهارم توسعه، دستاوردهاي نظام، چالش    هاي چشم انداز آلي و سياست  شاخص

ملت ايران و مسؤوالن آشور با همتي : هاي پيش رو پرداختند و تأآيد آردند  مشكالت موجود و فرصت
  .  دهند  دن به پيشرفت و آباداني و سرافرازي را ادامه ميهايي استوار، راه رسي  بلند و گام

هاي مهم نظام برشمردند و   ايشان ارائه الگوي مردمساالري ديني به جهان اسالمي را از ديگرموفقيت
هنر بزرگ نظام اسالمي اين است آه حضور مردم در انتخابات مختلف و در : خاطر نشان آردند

  .ي گوناگون را نهادينه آرده استگير  هاي سياسي و تصميم  عرصه
مقام معظم رهبري، خدمت در چنين نظامي را باعث افتخار دانستند و تأآيد آردند بايد در پرتو تبيين اين 

ها، اين افتخار و سرافرازي را به نسل جوان نيز منتقل آرد تا جوان ايراني بر خالف   حقايق و واقعيت
  .خواهد به زندگي در ايران اسالمي افتخار آند  ميخواست دشمن آه او را شكسته و افسرده 

ها ضروري   ها و مشكالت را در آنار در نظر گرفتن امكانات، دستاوردها و پيشرفت  ايشان توجه به چالش
گيري يك اتحاد جهاني بر ضد ايران انجام   بر خالف تبليغاتي آه در مورد شكل: دانستند و افزودند
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ا همه توان بر ضد نظام اسالمي مشغول فعاليت است دو عضو دارد رژيم شود و جبهه متحدي آه ب  مي
  .اياالت متحده و رژيم صهيونيستي

نشيني در مقابل دشمن مستكبر و زورگو را باعث فشار بيشتر   اي هرگونه عقب  حضرت آيت اهللا خامنه
  .دشمن و تشويق بيشتر او به تعرض و زياده خواهي دانستند

ها   دن به مرتبه عالي پيشرفت و عزت را مستلزم پرداخت برخي هزينهمقام معظم رهبري رسي
هاي سابق   هايي دارد همانگونه آه اآنون ارتشي  ذلت پذيري و سازش نيز هزينه: برشمردند و افزودند

  .  عراق در حال پرداخت هزينه ذليالنه مقاومت نكردن در برابر ارتش آمريكا هستند
بر خالف : آاران حاآم بر آمريكا خاطرنشان آردند ساالران و نومحافظه گايشان با انتقاد شديد از جن

اي نيستيم و به طور اصولي و مبنايي با  تبليغات و هياهوي دشمن، ما به دنبال توليد سالح هسته
هاي  هاي آشتار جمعي مخالفيم، همان گونه آه حتي در زمان جنگ تحميلي نيز ما سالح سالح

  .دانستيم هاي ممنوع مي سالحميكروبي و شيميايي را 
هاي مستحكم بناي رفيع نظام اسالمي  ها و ستون اي، قانون اساسي را پايه اهللا خامنه حضرت آيت

دشمن براي فروريختن اين بناي عظيم و جلوگيري از الگو شدن نظام : خواندند و خاطرنشان آردند
بايد در تقويت هرچه بيشتر اين ستون آند و ما  هاي آن يعني قانون اساسي حمله مي اسالمي به پايه

  .محكم نظام حرآت آنيم
هاي مختلف  هاي تبليغاتي دشمنان، جناح به رغم تالش: مقام معظم رهبري در همين زمينه تأآيد آردند

گرا و پايبند به مباني هستند، هرچند ممكن است تعدادي تندرو در هر جايي وجود  ايران، همه اصول
  .داشته باشند

م رهبري با اشاره به انتخابات مجلس هفتم از مسؤوالن قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مقام معظ
هاي سياسي خواستند با پرهيز از اختالف و هياهو، فضاي سياسي  مسؤوالن قوه قضاييه و جريان

  .آشور را متعادل سازند
ها و اختالفاتي  د، جنجالآن ها را ناخشنود مي مردم به انتخابات عالقه دارند و آنچه آن: ايشان افزودند

  پايان پيام.ها هم ماهيت تبليغاتي دارد است آه اآثر آن

  
  ها نصيحت ما را گوش نكردند   آمريكايي: رئيس جمهور
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

م االسالم و المسلمين خاتمي، رييس جمهور در ديدار آارگزاران عالي نظام با مقا به گزارش ايلنا، حجت
 سال 25هاي صورت گرفته در  معظم رهبري پيش از سخنان مقام معظم رهبري با اشاره به تالش

: انداز آينده را روشن و اميدبخش دانست و تصريح آرد هاي اخير چشم گذشته و اقدامات دولت در سال
در هاي صورت گرفته و ايجاد يك زير ساخت قوي  آنم، در نتيجه تالش من به ضرس قاطع اعالم مي

 يك جهش بزرگ علمي، تكنيكي و اقتصادي و تبديل شدن به يك قدرت برتر  آشور، ايران اآنون آماده
  .  اي است منطقه

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به هياهوي تبليغاتي در دنيا در خصوص تالش 
ا آمريكا دانست و خاطر نشان اي، منشا اين هياهوها و فشارها ر ايران براي دستيابي به سالح هسته

ها قبل از حمله به عراق، نصيحت ما را گوش نكردند و اآنون گرفتار مشكل و  متاسفانه آمريكايي: آرد
ها را با فرافكني برطرف نمايند؛ اما اين بار ديگر به واشنگتن  اند و تالش دارند اين ناآامي ناآامي شده
خروج از عراق و سپردن امور اين آشور به دست مردم آنيم راه حل مشكالت شما در گرو  توصيه مي
  .  عراق است

باشد و حاضر است  ملت ايران نشان داده است آه در مسير حرآت خود استوار مي: آقاي خاتمي افزود
  .ها بايد از تكرار اشتباهات گذشته خود بشدت بپرهيزند  را بپردازد لذا آمريكايي هاي آن  در اين راه هزينه

زدايي  اي عالي امنيت ملي با تاآيد بر اينكه جمهوري اسالمي ضمن ادامه سياست تنشرييس شور
در : خود، در مقابل هر گونه خدشه به تماميت ارضي و حيثيت انقالب خواهد ايستاد، تصريح آرد

سياست راهبردي دفاعي و نظامي جمهوري اسالمي سالح اتمي هيچ جايگاهي ندارد؛ زيرا اين نظام 
  .تواند از اين سالح استفاده آند ناي اسالمي و اخالقي خود نميبر اساس مب

اي به عنوان پايه قدرت  اما جمهوري اسالمي ايران از تكنولوژي و علم هسته: آقاي خاتمي تصريح آرد
گاه مسووالن نظام  مشروع مردم و نظام دست نخواهد آشيد؛ زيرا در صورت چنين آاري، ملت ايران هيچ

  .را نخواهند بخشيد
اي و استفاده صلح آميز از آن حق ما است و اگر جهان به اين  تكنولوژي هسته: رييس جمهور تاآيد آرد
را فراهم بياورد، جمهوري اسالمي هم حاضر است با حفظ مصالح ملي  هاي آن حق اعتراف آند و زمينه

  پايان پيام.  خود، برخي اقدامات معقول را انجام دهد

  

  وسط  رژيم حاآم بر ايرانآوب و نقض حقوق بشر ترس
  

  بازداشت چند تن از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد مشروطيت در تبريز توسط نيروي انتظامي
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  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15 چهار شنبه  - راديو فردا –کيوان حسيني 
ت روز گذشته مراسمي که به مناسب. در مراسم سالگرد مشروطيت در تبريز، چند تن بازداشت شدند

سالگرد روز مشروطيت بر سر مزار باقرخان و با شرکت تعدادي از نويسندگان، هنرمندان، دانشجويان و 
اهالي آذربايجان برگزار شده بود، با دخالت نيروي انتظامي نيمه کاره ماند و به گفته شاهدان، دست 

لگرد روز شرکت کنندگان در سا. کنندگان در اين مراسم بازداشت شدند کم سه نفر از شرکت
مشروطيت، قرار بود مراسم را با حضور در پارک مشروطيت و گلباران مزار ستارخان پايان دهند که با 

همزمان، همايش سالروز صدور فرمان . دخالت نيروي انتظامي موفق نشدند مراسم را ادامه دهند
ور در تبريز برگزار مشروطيت نيز با حضور عطاءاهللا مهاجراني و مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزارت کش

  .شد

  
  حتي از محل بازداشت پدرم هم خبري نداريم  :پسر اسماعيل جمشيدي

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  
از زماني آه پدرم بازداشت شده است، حتي از محل : ماني جمشيدي فرزند اسماعيل جمشيدي گفت

  .بازداشت او هم اطالعي نداريم
اي   بعد از دستگيري پدرم، نامه: و با خبرنگار خبرگزاري آار ايران گفتماني جمشيدي در گفت و گ

 مرداد ماه افرادي با منزل ما 7بعد از ارسال اين نامه در تاريخ .سرگشاده خطاب به آقاي خاتمي نوشتيم
  .تماس گرفتند و فقط گفتند آه حال پدرم خوب است و ابراز اميدواري آردند آه تكليف او مشخص شود

تا امروز هيچ : ن اشاره به اينكه قرار بود هفته بعد از آن قرار مالقاتي با پدرم داده شود، گفتوي ضم
  .ايم  تماس تلفني ديگر و هيچ مالقاتي نداشته

پدرم در يك سال اخير خانه : وي با ابراز تأسف از اينكه از روند پرونده ايشان هيچ اطالعي نداريم، گفت
  .صرف نوشتن آتاب مي آردنشين بود و تمام وقت خود را 

ما نامه هاي مختلفي به   :وي ضمن ابراز نگراني از زنداني بودن حدود بيست روزنامه نگار ديگرگفت
  .شود  مراجع مختلف نوشته ايم اما به نظر مي رسد با نامه هاي ما مشكلي حل نمي

از آخرين آارهاي » ي سال روزنامه نگار40خاطرات « و » گوهر مراد و مرگ خود خواسته«گفتني است 
 پايان پيام. وي عضو آانون نويسندگان ايران است.اسماعيل جمشيدي است

  
   دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي  7اخراج 

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  
 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به دنبال اعتراضات دانشجويي اخير، حكم اخراج دريافت 7

  .آردند
 نفر از 3:  فرد آگاه در تماس تلفني با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با اعالم اين خبر گفتيك

اند آه در هيچ   دانشجويان اخراجي از اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي بوده
  . اند  يك از اين اعتراضات شرآت نداشته

انشگاه شهيد بهشتي در جمع دانشجويان در آوي اين در حالي است آه دآتر نديمي رياست د
دانشگاه شهيد بهشتي، قول داده بود آه هيچ يك از دانشجويان معترض قضاياي اخير، اخراج نخواهند 

  .شد
گفتني است، دانشگاه شهيد بهشتي در پي اعتراضات دانشجويي در قبال حكم اعدام آقاجري، از 

 پايان پيام. دانشجويان دانشگاه را به آنان ابالغ آرده استهايي بوده آه حكم اخراج   معدود دانشگاه

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ارسال موشك هاى دوربرد آره شمالى به ايران
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15 چهار شنبه  -راديو آلمان 

ان ارسال دارد و بر اساس يك گزارش مطبوعاتى، آره شمالى قصد دارد موشك هاى دوربرد به اير: توآيو
با استناد » سانكاى« روزنامه ژاپنى محافظه آار ٠در توليد آالهك هاى هسته اى با تهران همكارى آند

به محافل امور دفاعى گزارش داد، حدود يكسال است آه پيونگ يانگ و تهران پيرامون فروش اجزاى 
آنگذشته، آره شمالى قصد  از ٠در حال مذاآره هستند» ٢تپودونگ «ساخت موشك دور برد آره اى 

 ٠ اين مذاآرات قرار است اواسط ماه اآتبر به پايان رسد٠دارد ايران را به دانش اين موشك ها مجهز آند
آره » چانگ وانگ سين يونگ«مى افزايد، طرف اين گفتگوها شرآت صادرات تسليحاتى » سانكاى«

چانگ وانگ سين « شود شرآت  گفته مى٠شمالى و مسئوالن صنايع نظامى و هوايى ايران هستند
  ٠بارها فن آورى موشكى به ايران صادر آرده است» يونگ

  
  گفتگو بين مقامات جمهوری اسالمی و کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15 چهار شنبه  -راديو امريكا 
  . می و کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه دارددر تهران گفتگو بين مقامات جمهوری اسال
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خبرگزاری رسمی ايران می گويد کارشناسان برای توضيح جزئيات پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش 
  . سالح های هسته ای با مقامات جمهوری اسالمی به گفت و گو نشستند

رسی های سرزده تر بيشتری از مراکز جمهوری اسالمی برای امضای پروتکل، که اجازه می دهد باز
  . هسته ای ايران انجام گيرد، زير فشار شديد بين المللی قرار دارد

محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسالمی روز چهارشنبه بدون اينکه روشن سازد آيا ايران پروتکل را امضا 
 شد و اين اتهام را که خواهد کرد يانه، مخالفت کشور خود را با سالح های هسته ای بار ديگر يادآور

  . ايران سعی در ساختن آنها دارد، بی اساس خواند
اتحاديه اروپا نيز . واشنگتن ايران را به کوشش پنهانی برای ساختن سالح های اتمی متهم کرده است

  .اخيرا گفت در روابط خود با ايران بر سر مسئله هسته ای بازنگری خواهد کرد
 

  ال قهر عليه سالح هاى آشتار جمعىحمايت اتحاديه اروپا از اعم
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15 چهار شنبه  -راديو آلمان 

وزيران خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه در لوآزامبورگ اعالم داشتند، درصورتيكه فشارهاى ديپلماتيك 
 در ٠واهيم داشتنافرجام بمانند، اقداماتى اجبارى از جمله ضبط آشتى ها و يا اعمال قهر را مد نظر خ

فاينانشال تايمز « به گزارش امروز ٠اين ميان شوراى امنيت سازمان ملل نقش مرآزى را ايفا خواهد آرد
گسترش مواد آشتار جمعى و موادى “: ، وزيران خارجه در بيانيه خود چنين استدالل مى آنند آه»آلمان

راى صلح و امنيت بين المللى آه براى آاربرد در موشك هاى حامل استفاده مى شوند، تهديدى ب
 آنان تصريح دارند آه پيش از آاربرد اعمال قهر بايستى تمامى اقدامات پيشگيرانه ٠”محسوب مى شوند

   ٠و تحريم ها به شكست انجاميده باشد
بر اساس داده هاى ديپلمات ها، اتحاديه اروپا براى نخستين بار موضعى صريح در مورد تسليحات 

دستيابى “:  در اين بيانيه همچنين آمده٠لوژيك و شيميايى اتخاذ آرده استغيرمجاز اتمى، بيو
تروريست ها به سالح هاى آشتار جمعى و يا مواد مربوط به آن به معناى تهديدى است مضاف براى 

   ٠”نظام بين المللى آه به احتمال پيامدهاى غيرقابل آنترلى خواهد داشت
وزراى خارجه آه مى بايستى اواخر اين هفته اجالس سران مى افزايد، » فاينانشال تايمز آلمان«

 شمارى از اين وزيران ٠اتحاديه اروپا را تدارك ببينند، خواستند آه درباره اوضاع ايران به گفتگو بنشينند
خارجه دولت تهران را فراخواندند آه به بازرسى ها تن دهد تا در مسئله اتمى ايران شفافيت ايجاد 

   ٠شود
 بنا به اطالع خود در نظر دارد موافقت خود را با خواست آژانس بين المللى انرژى اتمى مبنى دولت ايران

 روز دوشنبه گذشته آژانس بين المللى انرژى ٠بر آنترل سختگيرانه تر برنامه اتمى ايران موافقت آند
مللى ايران  به نظر آژانس بين ال٠اتمى در وين پيرامون برنامه اتمى ايران به مشورت خواهد نشست

   ٠مقررات امنيتى اى را نقض آرده آه بايد مانع از طراحى مخفيانه يك برنامه سالح اتمى گردد
ولى در اين ميان خبرهاى ديگرى نيز پيرامون برنامه هسته اى ايران براى توليد سالح اتمى در گردش 

ه ايران ارسال دارد و  بر اساس يك گزارش مطبوعاتى، آره شمالى قصد دارد موشك هاى دوربرد ب٠اند
با استناد » سانكاى« روزنامه ژاپنى محافظه آار ٠در توليد آالهك هاى هسته اى با تهران همكارى آند

به محافل امور دفاعى گزارش داده آه حدود يكسال است آه پيونگ يانگ و تهران پيرامون فروش اجزاى 
 از آنگذشته، آره شمالى قصد ٠تنددر حال مذاآره هس» ٢تپودونگ «ساخت موشك دور برد آره اى 

 ٠ اين مذاآرات قرار است اواسط ماه اآتبر به پايان رسد٠دارد ايران را به دانش اين موشك ها مجهز آند
از سوى ديگر، پاآستان ديروز سه شنبه يك گزارش اين هفته روزنامه هاى آمريكايى را تكذيب آرد آه 

 در اختيار ايران گذارده آه ايران بر اساس آن مى تواند به گفته بودند، پاآستان يك رشته دانش فن آورى
لس « يك بيانيه وزارت خارجه پاآستان از اين گزارش نام نبرد، ولى روزنامه ٠سالح هسته اى دست يابد

در شماره روز دوشنبه خود اعالم داشته بود، ايران آخرين مراحل توليد بمب هسته اى را » آنجلس تايمز
 ٠ و از حمايت دانشمندان و آارشناسان آشورهايى از جمله پاآستان بهره مى برداز سر مى گذراند

اين روزنامه به يك گزارش محرمانه دولت فرانسه استناد مى آند آه در آن آمده است، ايران بطور 
 بايد ٠غيرمترقبه اى به غنى سازى اورانيوم يا پلوتونيوم براى ساخت يك بمب اتمى دست يافته است

  ٠ران همچنان تمامى اين ادعاها را تكذيب مى آندگفت، اي
 

   برق توليد مي آند  83نيرو گاه اتمي بوشهر پايان سال 
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

توجه به انرژي اتمي در راستاي تنوع بخشيدن به منابع اوليه انرژي براي توليدبرق در ايران صورت گرفته 
  .است 

حبيب اهللا بيطرف وزير نيرو در گفت و گو با خبرنگاران روند اجرايي   ,ايلنا ,آار ايران به گزارش خبرگزاري 
 امكان توليد برق را از اين نيروگاه 83اواخر سال : نيروگاه اتمي بوشهر را خوب توصيف آرد وگفت 

  .خواهيم داشت 
ورشيدي با زمين گرمايي مهندس بيطرف با بيان اين آه سياست وزارت نيرو توليد برق از طريق انرژي خ

  .مجموع ظرفيت توليد برق آشور با اتكا به انرژي هاي نو آمتر از يك در هزار است : افزود ,نيست 
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درحال حاضر توليد برق در بخش انرژي بادي به صرفه ا قتصادي نزديك شده و چنانچه : وي ادامه داد
 فراهم شود توليد مولد هاي برق در اين دانش فني توليد برق در زمينه انرژي زمين گرمايي و هيدورژن

  .رابطه نيز آغاز مي شود 
وزير نيرو از اجراي يك پروژه بزرگ احداث نيروگاه بادي در منجيل و خراسان با مشارآت بخش خصوصي 

  .خبر داد
چنانچه برنامه ريزي مستمري براي آنترل مصرف برق در آشور صورت نگيرد ناگزير از : وي تاآيد آرد 

  .محدوديت هاي بيشتر خواهيم بود و اين زنگ خطري براي مديران برنامه ريزي آشور است اعمال 
 مشكلي در زمينه توليد برق 83با وجود طرحهاي در دست اجرا تاپايان سال :بيطرف اظهار داشت 

 بوجود مي 84نخواهيم داشت اما چنانچه رشد مصرف برق ادامه يابد مشكل خاموشي ها بعد از سال 
 براي رفع آن بايد سرمايه گذاري جديد در اين صنعت با استفاه از ظرفيت بخش خصوصي صورت آيد آه
  پايان پيام . گيرد 

  
يي ايران چالش جدي را  ي تسليحات هسته ي آمريكا ادعا آرد آه برنامه سخنگوي وزارت امور خارجه

  . اده استيي قرار د المللي و رژيم منع گسترش تسليحات هسته ي بين پيش روي جامعه
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

ي هندو، فيليپ ريكر، سخنگوي وزارت  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي ايران، چالش جدي  هاي مخفي هسته آنيم آه برنامه ما فكر مي: ي آمريكا اظهار داشت امور خارجه

يي قرار  يي و رژيم جهاني منع گسترش تسليحات هسته مللي ثبات منطقهال ي بين را پيش روي جامعه
  . داده است

يي ايران  هاي هسته آمريكا متعهد است تا از تمامي ابزار موجود براي متوقف آردن برنامه: ريكر ادعا آرد
آميز به يي صلح  هاي هسته داند آه ايران تحت لواي برنامه ها پيش مي استفاده آند و واشنگتن از مدت

  . باشد يي مي هاي تسليحات هسته دنبال برنامه
انتهاي . يي دست يابد توانيم به ايران اجازه دهيـم آه به توانايـي هسته ما نمي: وي در پايان تصريح آـرد

 پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  راي حكومت عراق را به رسميت بشناسد  شوراي امنيت سازمان ملل بايد شو: آوفي عنان 
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

آوفي عنان دبير آل سازمان ملل از اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل خواست شوراي حكومتي جديد 
  .عراق را به رسميت بشناسد 

شوراي « : باره گفت به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، وي در اين
  .گذاري آند   امنيت بايد يك هياتي را از جانب سازمان ملل در عراق پايه

  .ما به تصميم هايي براي انجام اقدامات سازمان ملل در عراق نياز داريم: وي تصريح آرد 
 عراقي براي سخنراني در شوراي امنيت سازمان ملل را مورد انتقاد 3وي همچنين رد آردن تقاضاي 

 پايان پيام . اين پيام خوبي نبود: قرارداد و افزود
  

  برادر يكي از محافظان اصلي صدام دستگير شد
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

ارتش آمريكا امروزاعالم آرد پليس عراق برادر يكي از محافظان ارشد صدام را دستگير : خبرگزاري فارس
  .حويل داده است آرده و او را به نيروهاي آمريكايي ت

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، گفته مي شود، اين فرد دستگير شده حمالت چريكي عليه 
  . نيروهاي آمريكايي را سازماندهي مي آرده است

از لشكر چهارم پياده نظام آمريكا در عراق در اين باره گفت فرد دستگير شده برادر » استيو راسل«
  .  ژوئيه در تكريت اسير شد29 يكي از محافظان ارشد صدام است آه در »عدنان عبداهللا عبيد المسلط«

المسلط يكي از محافظان ديرين صدام است و اعتقاد بر اين است آه وي اطالعاتي در مورد مخفيگاه 
  . صدام رئيس جمهور سابق عراق دارد

د در به دام انداختن و وي افزود آه اسناد و اطالعاتي آه از منزل برادر المسلط بدست آمده، مي توان
 /. انتهاي پيام. تعقيب صدام حسين مفيد باشد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  مسؤوليت امنيت و نظم داخلي دو شهر نجف و آربال

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  
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ي  عراق درخصوص به عهدهي  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد، چهار تن از مراجع شيعه
  .گرفتن مسؤوليت امنيت و نظم داخلي دو شهر نجف و آربال به توافق رسيدند

ي اين خبر   با مخابره- چاپ لبنان -ي السفير  روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ق اظهار عادل عبدالهادي، يكي از مقامات مسؤول در مجلس اعالي انقالب اسالمي عرا: نوشت
آيت اهللا علي سيستاني، بشير النجفي، اسحاق فياض و محمد سعيد حكيم در آنار محمد «: داشت

اند، آه امنيت و نظم  باقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به اين توافق رسيده
ر بايد خارج از اين داخلـي در شهر نجف و آـربال را به عهـده بگيـرند؛ مشروط بر ايـن آه نيـروهاي اشغالگ

  ».شهرها و در اطراف آن متمرآز شوند
ي اماآن مقدسه و  نيروها اشغالگر نبايد به مرآز شهر وارد شوند و مسؤوليت اداره«: عبدالهادي افزود

 انتهاي پيام» .امنيت نجف و آربال نيز به عهده اين مراجع خواهد بود
 

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  اق دستگير شدند   زائر در شمال عر46
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

 نفر از آساني آه سعي 46حزب سوسيال دموآرات آردستان عراق اعالم آرد آه در اواخر ماه ژوئن 
  .داشتند به طور مخفي از طريق مرز ايران به شمال عراق وارد شوند را دستگير آرده است 

رئيس اين حزب و آسي آه شمال عراق را " محمد حاجي محمود",   به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
شد   ايراني هم پيدا مي, عرب ,  نفر آه بين آنها افراد افغاني 46اين « :تحت آنترل دارد، اظهار داشت

آنها , هايي آه انجام شد   در طي بازجويي. وارد عراق شوند "سيدصادق "سعي داشتند از طريق مرز 
  .را داشته اند ) آربال و نجف( ,زيارت مكانهاي مقدس شيعه تاآيد آردند آه قصد 

يكي از مقامات اين حزب امكان اين آه اين گروه متعلق به باند تروريستي " صابر فاآياني" عالوه بر آن
  .باشند را رد نكرده است " اسامه بن الدن" القاعده به سرآردگي

مان پول ايراني به همراه داشته اند و اآثر آنها آارت هر يك از اين افراد دويست هزار تو« :وي تصريح آرد 
 پايان پيام » .اند   شناسايي به همراه خود نداشته

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

نامه رئيس جمهوري اسالمي به وزير امور خارجه آمريکا براي از سرگيري مذاکرات غير علني، از ديد يک 
  روزنامه عرب زبان

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  ): راديو فردا(لناز اسفندياري گ
محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي : روزنامه الوطن چاپ رياض در شماره امروز خود نوشته است

ايران به کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا نامه اي فرستاده و از وي خواسته است تا مذاکرات رسمي 
هنوز واکنش تهران و . يان ايران و اياالت متحده آمريکا به صورت پنهاني در ژنو ادامه پيدا کندو مستقيم م

چکيده گزارش روزنامه الوطن را از مهدي خلجي مي . واشنگتن به اين گزارش منتشر نشده است
  . شنويم

خبرنگار روزنامه الوطن در پاريس به نقل از مقامات ديپلماتيک آمريکا و اروپا ): راديو فردا(مهدي خلجي 
کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا به جرج بوش، رئيس جمهوري اين کشور پيشنهاد : نوشته است

 3تا طرفين درباره کرده است گفتگوهاي پنهاني آمريکا با مقامات ايراني در ژنو از سر گرفته شود 
مسئله اساسي سرنوشت مسئوالن و اعضاي بازداشت شده سازمان القاعده در ايران، تحوالت عراق 

  . و نقش ايران در اين کشور، و طرحهاي هسته اي ايران به توافق برسند
روزنامه الوطن چاپ رياض از قول منابع خود در دولت محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي ايران 

به . هاي اروپايي براي کولين پاول نامه اي فرستاده است ه است که آقاي خاتمي از طريق دولتنوشت
ابراز عالقه براي از سرگيري :  موضوع اصلي تأکيد مي کند3نوشته اين روزنامه، نامه آقاي خاتمي بر 

 اروپايي، هاي کشورهاي گفتگوهاي رسمي و غير علني مستقيم با آمريکاييها در ژنو يا ديگر پايتخت
هاي  آمادگي براي پيشبرد و ابتکار عمل در زمينه روابط ديپلماتيک ايران و آمريکا، و ناديده گرفتن تالش

همچنين آقاي خاتمي تعهد کرده است . جناح تندرو در دولت آقاي بوش براي براندازي حکومت ايران
ان هواداران و اعضاي اين گروه را اجازه ندهد ايران عرصه اي براي فعاليت سازمان القاعده شود و 

  .در بازداشت نگه دارد
همچن

به نوشته روزنامه الوطن آقاي خاتمي در نامه خود تعهد کرده که ايران از سازمانهاي تروريستي و اعمال 
آقاي خاتمي در اين نامه تصريح . آنها در حمله به منافع آمريکا و ديگر کشورهاي منطقه حمايت نکند

محور سوم . ره با آيت اهللا خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي به توافق رسيده استکرده که در اين با
نامه آقاي خاتمي به کولين پاول به نوشته روزنامه الوطن اين است که بايد آمريکا آغازگر دور جديد 
ع مذاکرات باشد، زيرا اين آمريکا بود که پس از انفجارهاي تروريستي اخير د رياض اين گفتگوها را قط

اش را براي فرستادن هيئتي براي گفتگو درباره شيوه هاي  آقاي خاتمي در نامه خود آمادگي. کرد
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کاهش تنش ميان ايالت متحده و ايران، در چهارچوب احترام متقابل و در جهت منافع ملي دو کشور 
  .اعالم کرده است

 خاتمي به رئيس جمهوري آمريکا، منابع روزنامه الوطن گفته اند که کولين پاول بر پايه اين نامه محمد
به نوشته الوطن، آقاي پاول به جرج بوش . پيشنهاد از سر گيري هر چه زودتر گفتگوها را داده است

توصيه کرده که به محمد خاتمي فرصت بيشتري بدهد تا توانايي خود را براي برقراري تفاهم ميان دو 
  .مستقيم با ايران محمد خاتمي را به دردسر نياندازدکشور به کار گيرد و در شرايط کنوني، با رويارويي 

منبع روزنامه الوطن گفته اند که آقاي بوش با اين پيشنهاد موافقت کرده و از وزير امور خارجه خواسته تا 
در . پرونده هاي تازه اي را براي گفتگوهاي دور جديد آماده کند و به آگاهي محمد خاتمي نيز برساند

تأکيد کرده که آمريکا فشارهاي مستقيم و غير مستقيم خود را بر ايران ادامه عين حال آقاي بوش 
  .خواهد داد تا در پاره اي مسائل مهم به توافق دست يابد

آمريکا ذر مذاکرات آينده بر آمادگيش براي تعهد در برابر : روزنامه الوطن به نقل از منابع خود نوشته است
دين خلق تأکيد خواهد کرد و همچنان از ايران خواهد خواست تا خلع سالح و منع فعاليت سازمان مجاه

دخالت مستقيم مالي و نظامي خود را در مسائل عراق پايان دهد و نيز پروتکل الحاقي منع توليد 
  .سالحهاي هسته اي را امضا کند

  
  پاول ادامه مذاآرات محرمانه را با ايران خواستار شد : الوطن

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  
وزير امور خارجه آمريكا به جورج دابليو » آالين پاول«روزنامه سعودي الوطن نوشت : خبرگزاري فارس

بوش رئيس جمهور اين آشور پيشنهاد داد تا مقام هاي آمريكا گفت و گوهاي محرمانه خود را با 
  . مسئوالن ايراني در ژنو ادامه دهند

پاول در اين پيشنهاد از بوش خواسته است تا سه : دي نوشتچاپ عربستان سعو» الوطن«روزنامه 
در ايران، اوضاع و تحوالت عراق و » القاعده«موضوع اصلي يعني سرنوشت بازداشت شدگان سازمان 

اي ناميده ميشود  نقش ايران در اين آشور و آن چه تالش تهران جهت دست يابي به سالحهاي هسته
  .  با مقامات ايراني مطرح شود ،

اين منابع فاش آردند آاخ سفيد امريكا از آشورهاي عربي مصر ، اردن ، آويت خواسته است تا با مقام 
هاي ايراني در خصوص تحويل عناصر بلند پايه القاعده آه ادعا ميشود در اين آشور در بازداشت به سر 

  . ورها بازجويي آنندمي برند به توافق دست يابند تا مقام هاي امريكايي بتواند از آنها در اين آش
الوطن مدعي شد مسئوالن سرشناس ايراني و از نزديكان سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسالمي 

هاي خود را به اطالع  ايران از طريق يكي از آشورهاي اروپايي آه روابط تنگاتنگي با آمريكا دارد، خواسته
  . اند آالين پاول رسانده

سه موضوع شرط ادامه گفت و گوهاي دو جانبه بين تهران و واشنگتن الوطن در ادامه ادعاي خود افزود 
اعالم شده است؛ اول اينكه، خاتمي در حال حاضر خواستار از سرگيري گفت و گوهاي سري رسمي و 

ها گامي به جلو  مستقيم با آمريكاييها در ژنو يا پايتخت آشور ديگري است و انتظار دارد آه اين نشست
انبه باشد و طرح هاي افراطيون آاخ سفيد امريكا را آه در تالش هستند تا دو آشور در در روابط تيره دوج

  . برابر هم قرار گيرند ناآام آند
در ايران گسترش » القاعده«دهد آه فعاليت سازمان  دوم، خاتمي تعهد آرده است آه ايران اجازه نمي

  . ر آشورهاي منطقه صورت گيرد يابد تا از ايران حمالت تروريستي عليه منافع آمريكا و ديگ
سوم خاتمي انتظار دارد آاخ سفيد آمريكا آمادگي خود را به منظور از سر گيري گفت و گوهاي سري با 

  . ايران آه از ماه مي گذشته به دنبال حوادث تروريستي رياض متوقف شده بود، اعالم آند
اي اعزام هياتي به ژنو يا پايتخت هر الوطن مدعي شد رئيس جمهوري اسالمي ايران آمادگي خود را بر

آشور ديگري براي گشودن باب مذاآره با هيات آمريكايي جهت آاهش بحران بين دو آشور و راههاي 
برطرف آردن مشكالت في مابين در چارچوب احترام متقابل آه تامين آننده منافع دو آشور باشد، 

  . اعالم آرده است
اول را پذيرفته و از وي خواسته است تا پرونده گفت و گوهاي براساس اين گزارش ، بوش پيشنهاد پ

جديد بين دو آشور را باز آرده و به نزديكان خاتمي ابالغ آند آه زمان مشخصي را براي اين گفت و 
  . گوها در نظر بگيرند

اين روزنامه سعودي افزود اين در حالي است آه بوش اعالم آرده است، از سرگيري گفت و گوهاي دو 
  . انبه بين تهران و واشنگتن به معناي اين نيست آه فشار امريكا به ايران را پايان يافته تلقي آنيم ج

الوطن مي افزايد مسئوالن آمريكايي با طرح سه شرط آماده شرآت در مذاآرات آينده خود با مقام هاي 
  : ايراني شدند

را خلع سالح آند و اجازه حمل ) فقينگروهك منا(دهد آه همواره اعضاي مجاهدين  آمريكا تعهد مي_ 1
اما هيچ گاه اعضاي اين . سالح و اقدامات تروريستي عليه جمهوري اسالمي را به اين گروه ندهد

خواهد آه اعضاي القاعده را آه در  دهد و در مقابل از مقامات ايران مي سازمان را به ايران تحويل نمي
  . هر آشوري آه روابط حسنه با آمريكا دارد، تحويل دهداند به آمريكا يا به  اين آشور بازداشت شده

خواهد آه از آن چه دخالت مستقيم در امور داخلي عراق از لحاظ مادي و  آمريكا از ايران مي_ 2
  . تسليحاتي مي نامد پرهيز آند و از طريق همكاري با واشنگتن اوضاع آينده عراق را دنبال نمايد
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اي را امضا آند  د آه پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سالحهاي هستهآمريكا از ايران انتظار دار_ 3
اي ايران بازديد بعمل آورند و مشخص شود آه  تا بازرسان تسليحاتي آزادانه بتوانند از تاسيسات هسته
 /انتهاي پيام. ايران قصد توليد سالح هاي هسته اي را در خفا ندارد

  
  

 لزوم خاتمه دادن به گسترش اسالم وهابي براي مبارزه با :بررسي روزنامه هاي چهارشنبه آمريکا
  تروريسم

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
نويس متخصص خاورميانه، به واکنش  اي از آقاي تامس فريدمن، ستون روزنامه نيويورک تايمز در مقاله

اي از  آقاي فريدمن مقاله خود را با جمله. پردازد ي عراق ميکشورهاي عرب به تشکيل شوراي حکومت
کند که پس از تشکيل شوراي حکومتي عراق گفته بود اگرا  عمرموسي، دبير اتحاديه عرب شروع مي

  . کرد بود، قدرت و اعتبار پيدا مي ين شورا انتخابي مي
آقاي عمرموسي خودش . يز استآم شرمانه و نفاق نويسد اين نقل قول گستاخانه، بي آقاي فريدمن مي

 کشور عضو آن رهبري ندارد که در انتخابات عادالنه و آزادانه به 22اي است که حتي يکي از  دبير اتحاديه
عالوه بر آن، قبل از جنگ رهائي بخش عراق، همين اتحاديه عرب . حکومت انتخاب شده باشد

د برپا نکرده بود را از حمله مصون نگه کوشيد صدام حسين را که هرگز در عمرش يک انتخابات آزا مي
حاال، همين عمرموسي شوراي حکومتي عراق را که حتي درهمين شکل فعلي، بيش از . دارد

ها و احزاب و قوميت ها و مذاهب اين کشور  هرحکومت ديگري در عراق و کشورهاي عرب، نماينده گروه
  .برد است، زيرسئوال مي
افزايد اما اين گفته عمرموسي در ذات خود پيامي   ر نيويورک تايمز مي درمقاله خود د آقاي تامس فريدمن

اي کاش شعارجامعه عرب . شود گويد قدرت و اعتبار از انتخابات آزاد ناشي مي يعني مي: انقالبي دارد
نويسد واکنش اعراب  آقاي فريدمن مي. همين بود، و حيف که چنين نيست، اما شايد روزي چنين شود

. وني حکومت صدام حسين مجموعه اي از شگفتي، انکار، ترس و جنبش براي تغيير بودنسبت به سرنگ
آنها از سهولت سقوط او يکه خوردند و فقدان هرنوع بحثي دراين باره در ميان نخبگان اعراب نشان 

  .دهنده انکار حقيقت است
هتل ماريوت جاکارتا، مي گذاري ديروز در اي در واکنش به بمب روزنامه وال استريت جورنال در سرمقاله

نويسد براي مبارزه با تروريسم اسالمي بايد به گسترش اسالم وهابي که با بودجه عربستان سعودي 
اين انفجار درسي درنبرد جهاني عليه القاعده است، و . يابد خاتمه داده شود درجهان گسترش مي

 نيروي انتظامي امکان پذير دهد که ريشه کن ساختن اين شبکه تروريستي صرفا از طريق نشان مي
نيست، بلکه نمايانگر آن است که اقدامات پليسي عليه القاعده و شعبه آن در اندونزي، جمعيت 

گذاري در دو کلوب شبانه در بالي بيش از دويست نفر را به قتل  اسالمي، که اکتبر گذشته در بمب
توانند بيش از اين اقدام عليه   نميها در کشورهاي اسالمي دولت.رسانيد، بايد با آموزش همراه شود

  .گستردند، به تعويق بيندازند آنها که پيام نفرت را درميان جوانان عرب مي
سازمان دهندگان آن . افزايد شيوه عمل جمعيت اسالمي کامال آشکار است وال استريت جورنال مي

اعده در افغانستان تعليم فارغ التحصيالن جهاد عليه شوروي در افغانستان هستند يا توسط عناصر الق
پردازند و بسياري  آنها در ميان شاگردان شبکه مدارس اسالمي در اندونزي به بسيج نيرو مي. ديده اند

اي از  کنند و درس شاخه هاي بنيادهاي خيريه عربستان سعودي استفاده مي از اين مدارس، از کمک
  . گسترند اسالم به نام وهابيت را در ميان شاگردان خود مي

 معاون ارشد گروه Mark L. Schneiderروزنامه لس آنجلس تايمزدر مقاله اي از آقاي مارک اشنايدر 
 هنگام رياست جمهوري جرج بوش پدر، نيروهاي آمريکا 1990نويسد در سال  بحران بين الملل، مي

 و به اين سفارت اين کشور در ليبريه را تخيله کردند اما حاضرنشدند در امر حفظ صلح شرکت کردند
 هزار نفر 250ترتيب اجازه دادند که جنگ داخلي براي سالها در اين گوشه آفريقا ادامه پيدا کند و جان 

نويسنده مقاله مي نويسد اينک که نيروهاي آمريکا در نزديک ساحل ليبريه منتظر تصميم . تلف شود
تواند چارلز تيلور  ريه است که ميرئيس جمهوري آمريکا هستند و تنها تصميم او به مداخله نظامي در ليب

  .را به ترک مقام خود راغب سازد
 

   مرداد15: روزنامه های تهران
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

روزنامه های چهارشنبه تهران، سفر اولين هيات رسمی ايران به عراق و گفتگوهايش با اعضای دولت 
ه فشارهای بين المللی برای امضای پروتکل الحاقی موقت عراق و بحث ها پيرامون واکنش دولت ب

  .پيمان منع توليد سالح های اتمی را در صدر اخبار خود آورده اند
 خبر داده که همزمان با سفر هيات ايرانی که اولين مذاکره رسمی بين دو کشور بعد از حمله انتخاب

ی مجلس با دعوت از وزيران نظامی آمريکا را صورت می دهد، کميسيون امنيت ملی و سياست خارج
  .خارجه و اطالعات به بررسی سياست های آينده دو کشور پرداخته است

 اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و نمايندگان دولت بر تثبيت  ايرانبه نوشته
  .روابط شيعيان عراق با شورای حکومتی اين کشور و نيروهای ائتالفی تاکيد کردند
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ار است که ايران به مذاکره رسمی با رهبران جديد عراق می پردازد و در همين حال روزنامه اين اولين ب
های وابسته به جناح محافظه کار همچنان در تبليغات خود از لزوم خارج شدن نيروهای خارجی از عراق 

  .و لزوم انتخابات در آن کشور می نويسيند
ن مجاهدين خلق همچنان به پخش برنامه های راديوئی  در گزارشی از بغداد خبر داده که سازماانتخاب

  .و خريد تجهيزات و رفت و آمد آزادانه در عراق مشغولند
در حالی که روزنامه ايران خبر از پايان سفر هيات اعزامی از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی داده 

ستن ايران به پروتکل الحاقی در که سه روز پيش به تهران وارد شد بحث های مخالف و موافق درباره پيو
  .نشريات مختلف تهران ادامه دارد

 در مقاله ای نوشته رد پروتکل الحاقی از نظر سياسی و اقتصادی هزينه های سنگينی در بر دارد اعتماد
  .که پرداخت آن از عهده جامعه ايران بيرون است

ت می گيرند و مواضع دوآتشه به نوشته جعفرگالبی در اعتماد کسانی که در اين فرصت ژست شجاع
اتخاذ می کنند ثابت کرده اند که احساس مسووليتی در قبال رنج و محنتی که باالخره دامن مردم را 

  .می گيرد ندارند
نويسنده مقاله خسارتی ديگر در اعتماد اظهار نظر کرده که اگر مجلس در راس امور باشد و رييس 

وردار باشد و مطبوعات به عنوان نماينده افکار عمومی آزاد باشند جمهور برگزيده مردم از اقتدار الزم برخ
امکان بازسازی وجهه جهانی ايرانی وجود دارد و کشور می تواند داعيه قدرت هسته ای هم داشته 

  .وقتی کشوری در دست مردم باشد هيچ ماشه ای بی جهت چکانده نمی شود. باشد
 بازشکافی مواد پروتکل الحاقی اظهار نظر کرده که تنها  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی ضمنايران

راه حرکت و تامين کننده منافع ايران در جنجالی که برسر فعاليت های هسته ای به راه افتاده 
  .ديپلماسی است

نويسنده مقاله روزنامه ايران با اشاره ضمنی به مخالفت ها و تندروی ها يادآور شده که در بحث دريای 
 در صد خزر به افکارعمومی 50 به جائی رسيد که نتوانستيم دليلی برای از دست دادن خزر هم کار

  .عرضه کنيم و هنوز هم بايد در برابر آن پاسخگو باشيم
 در ادامه مخالفت های خود با پيوستن ايران به پروتکل الحاقی انرژی اتمی در عنوان اصلی خود از کيهان

  .وتکلی را از ايران می خواهد که خود آن را نپذيرفته استقول متخصصان نوشته آمريکا امضای پر
دو روز پس از سخنان رييس جمهور خاتمی در جمع اعضای دولت و مجلس، روزنامه های مختلف به 

  .بررسی محتوای سخنان وی که به گفته اصالح طلبان صريح تر از هميشه بود ادامه می دهند
 در هر فرصت از فاشيسم دينی و استفاده ابزاری از دين  در مقاله ای از اين که رييس جمهوررسالت

سخن می گويد انتقاد کرده و پرسيده آيا امروز که از فتنه از هر سو بر سر و روی کشور می بارد خطر 
  .فاشيسم دينی و استبداد بيش تر است يا خطر تهاجم افکار غربی
 امروز خطر ليبراليسم، اومانيسم و ناصر ايمانی نويسنده رسالت خود در پاسخ تاکيد کرده است که

سکوالريزم غربی به مراتب از متحجران بيشتر است و خطری است که دانشجو ها و دانشگاهيان را 
  .تهديد می کند

امير محبيان در مقاله ای ديگر در رسالت از رييس جمهورخاتمی گاليه کرده که چرا از امکانات ونفوذ 
فات خطرناک موجود در کشور بهره نمی گيرد و به گاليه از وجود اين کالم خود برای از ميان بردن اختال

  .اختالفات بسنده می کند
 در مقاله ای به بررسی مخاطبان انتقادهای خاتمی پرداخته و نوشته روشن است که خاتمی ياس نو

تبار بابت گفتن از فاشيسم دينی و خطرات آنچه هزينه ای را تحمل می کند و او که آبرو دهنده و اع
  .دهنده به جمهوری اسالمی است در همين شرايط به سياه نمائی متهم می شود طنز تلخی است

اشاره ياس نو به گفته های بادامچيان نفر دوم هيات موتلفه است که روز پيش گفته بود سخنان 
  .افشاگر خاتمی مصداق سياه نمائی اوضاع مملکت است

که محمد خاتمی نيازی به رای ندارد تا فقط بخواهد افکارعمومی در ادامه مقاله ياس نو با اشاره به اين 
به خود جلب کند بلکه مخاطبان خود را بيشتر به تامل و بازنگری می خواند تا بلکه به تغيير رفتار خود 

  .رضايت دهند
تير در حالی که خبرهای متعدد روزنامه ها از نگرانی خانواده دانشجويان دستگير شده در وقايع خرداد و 

ماه حکايت دارد به نوشته روزنامه ايران نمايندگان رهبرجمهوری اسالمی در دانشگاه ها، در نامه ای از 
 وی خواسته اند که اگر صالح می داند نسبت به دانشجويان با رافت اسالمی رفتار شود

  
  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان

  
عضاي شوراي نگهبان، مخالفت صريح خود را با الحاق اي به ا هاي زنان با ارسال نامه جمعي از تشكل

  .ايران به آنوانسيون محو تبعيض عليه زنان اعالم آردند
  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  

الحاق : ارسال شده ، آمده است) ايسنا( اي از آن به خبرگزاري دانشجويان ايران  در اين نامه آه نسخه
ن آنوانسيون، يكي از مظاهر شبيخون فرهنگي دشمن است، دشمني جمهوري اسالمي ايران به اي

  .اش عليه اسالم نيست آه تحت هيچ شرايطي حاضر به عدول از مواضع خصمانه
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: ي اين نامه با تاآيد بر خالف شرع و قانون بودن روح و مفاد اين آنوانسيون، تصريح شده است در ادامه
اسالمي، اصالحي را در پي ندارد بلكه به تخريب جامعه دامن ماهيت اين آنوانسيون نه تنها براي نظام 

  .زند مي
اند و اين  در بخش پاياني اين نامه نويسندگان نگراني خود را از الحاق به اين آنوانسيون اعالم آرده

هاي اجتماعي و سياسي بويژه در  اقدامات را در جهت آاهش دادن مشارآت جدي مردم در عرصه
  .دان انتخابات دانسته

  : در پايان اين نامه اسامي زير آورده شده است
، جامعه زينب ) بخش خواهران(هاي علميه خواهران، جمعيت زنان انقالب اسالمي، جمعيت موتلفه حوزه

، انجمن زنان پژوهشگر، مجمع جهاني اهل بيت،انجمن همسران جانبازان، امور مساجد خواهران، )س(
نشجويان اروپا و آمريكا، انجمن زنان پيرو اهل بيت، انجمن دوستي ، انجمن دا جمعي از اساتيد دانشگاه

 انتهاي پيام . دختران جوان و مجتمع فرهنگي مدرسه شهيد مطهري
  

ي آنوانسيون منع تبعيض  ميز جمعي از بانوان استان قم در اعتراض به تصويب اليحهýآ تجمع اعتراض
  .برگزار شد) س(ه عليه زنان در مقابل صحن بزرگ حرم مطهر حضرت معصوم

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15چهار شنبه  
معترضان، حرآت نمايندگان مجلس ششم در تصويب اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .آنوانسيون را مغاير با شرع مبين اسالم قلمداد آردند و خواستار لغو فوري آن شدند
  .  عظام قرائت شددر اين تجمع بخشي از استفتائات مراجع

چنين يكي از استادان حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مسايل زنان در اين تجمع به ايراد سخن پرداخت  هم
 سازمان ملل نشان 1979ي منع تبعيض عليه زنان  ي اعالميه مطالعه«: و درخصوص اين آنوانسيون گفت

 اهداف اسالمي آشكار شود؛ اين دهد آه استناد به چند بند آن آافي است تا مخالفت و ضديت با مي
ي آن آه به مسايل حقوقي  ي اوليه  ماده16. هاي افراطي بود آنوانسيون در راستاي خواست فمينيست

  » .پردازد در ضديت آشكار با اسالم است مي
اند؛ اين  وي در ادامه با ابراز اين ادعا آه عجيب است از نمايندگان مجلس ما آه اين الحاق را پذيرفته

وجود فشارهاي : حد و وصف است يا تعمدي در آار است؛ افزود يرش يا ناشي از جهالت بيپذ
  .ترسند ي جديدي نيست آه نمايندگان از آن مي المللي بر ايران مساله بين

آميز خواندن اين حرآت، ابراز اميدواري آردند آه اين الحاق انجام  در پايان اين تجمع معترضان با توطئه
  پيامانتهاي. نگيرد

  
  گوناگون

  
  پايان کار نخستين کنفرانس ايدز در آفريقای جنوبی

  2003 اوت  6 -1382 مرداد 15 چهار شنبه  -راديو امريكا 
نخستين کنفرانس ايدز در آفريقای جنوبی روز چهارشنبه به کار خود پايان داد و بار ديگر از دولت خواست 

در جريان کنفرانس . سات بهداشتی عمومی به اجرا بگذاردبرنامه ای را برای ارائه داروهای ايدز در تاسي
روز سه شنبه . چهار روزه، سخنرانان يکی پس از ديگری مسووالن را به انجام اقدامات فوری فرا خواندند

اما يک . اسقف کيپ تاون گفت پاسخ دولت به بحران ايدز وضعی بدتر از آپارتايد به وجود آورده است
نوبی به شرکت کنندگان اطمينان داد که دولت برای در دسترس قرار دادن دارو مقام بهداشت آفريقای ج

 ميليون نفر از مردم آفريقای جنوبی به ايدز يا ويروس اچ آی وی مبتال ۵نزديک به . آماده می شود
  . هستند

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
 در   سوريه  ستاد ارتش  روي  بود، روبه  ساخته  خود را در آنجا پنهان  فرستنده  آهن  الي  آه آپارتماني
   ستاد ارتش سيم  بي  مخابرات آرد، با امواج  مي آويو مخابره  تل  او به  آه  و مورسهايي  قرار داشت دمشق

 در   آهن الي.  نداشتند  امواج  آن  به  توجهي  سوريه نيتي ام  رو ماموران شد، و از اين  مي  گرفته  اشتباه به
   بزم  مجلس  اروپايي  و مشروبات  عالي  با غذاي  سوريه  ژنرالها و سرهنگهاي  خود براي آپارتمان

 او در  گرچه. آوردند  مي  سخاوتمندشان  دوست  آن  بزرگ  آپارتمان  خود را به هاي  رفيق گسترد و آنان مي
 او   از همفكران  و بسياري  شد، صدام  دار آويخته  به1965   مه  و دستگير و در ماه  شناسايي1964  سال
   تنها به1969   در سال  يهوديان  خوردند و شايد اعدام  يكه  اسراييل  مخوف  جاسوسي  از قدرت  راستي به

   ارتشهاي  اسرار و مرموزات  محرمانه ريم ح  به  اسراييل پرده  و بي  گسترده درازيهاي  با دست  تقابل عنوان
   خلبان آه (  عراق هاي ،آردها، مسيحي  يهوديان آلود خود را متوجه  خون  چنگكهاي جهاز هنين.  بود عربي

 و   نجف  ساآن ، ايرانيان ، شيعيان) بود  اقليت  شديد آن  نارضايي  مبين  هواپيما و اقوامش  رباينده مسيحي
.  بود ها آرده ها و آشوري خواند، ترآمن  مي  آشور همسايه  پنجم  آنها را ستون  صدام  آه آربال و آاظمين

   و حزب  عراق  آمونيست  حزب  دبيرخانه  تلفني  و شنود مكالمات  زيرنظر گرفتن  براي  دوايري همچنين
 با  ، صدام  بر آن افزون.  شد  ديگر تاسيس  غيرلقبي  و تشكيالت  حزب  و هرگونه  آردستان دموآرات
   حزب  رهبري  هيات  بلندپايه  اعضاي  مراقبت  تعقيب  شنود و عمليات يي آميز و خبيثانه  شيطنت بيني پيش
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  را در برنامه)   انقالب  فرماندهي شوراي (  الثوره  القياده  مجلس  و نيز اعضاي  عراق  شاخه  فرماندهي بعث
   خود استفاده  حزبي  آورد بر ضد رقيبان  دست  به  آه  اطالعاتي همه و بعدها از   گذاشت آار جهاز هنين

 و پسرعموها و   ناتني  از برادران  دست  و يك  متشكل يي  ديواره  رفته  رفته  صدام در اطراف. آرد
  بلندتر و هاي  پرش  خود را براي صدام.   گرفت  بودند، شكل  آمده  از تكريت  همه  او آه هاي پسرخاله
   حزب  و ناپيداي  مخفي ، سازمان  لنين  در دوران  حتي  آه  مانند استالين صدام. آرد  مي  آماده تري جسورانه
 و همسر او را   لنين  آه زد، تا جايي  مي  ساز مخالف  بود و گاهي  و ايجاد آرده  را طراحي آمونيست
   ناپيدايي  البكر، دولت  احمد حسن لت دو  و ظاهري  رسمي  مشي  رغم آرد، به  مي  و خشمگين مشوش
   فرماندهي  شوراي  خود را به  و افراطي  تند و خشن  بود و نظرهاي  ايجاد آرده  جمهوري  دولت در شكم
   البكر،آافي  احمدحسن  دولت  سياست  از دوگانگي  آگاهي براي. آرد  مي  القا و تحميل  و دولت انقالب
در آمتر از .  شود  اشاره ،ايران  آن  البكر با آشور همسايه ر عصر احمد حسن د  عراق  مناسبات  به است
   در روز اول  عراق  انقالبي هاي دادگاه.  را در بغداد پاشيد  از مرگ  بذر وحشت ، بار ديگر صدام  ماه يك

 صادر  راييل اس  براي  جاسوسي  اتهام  نفر ديگر را به  هفت  اعدام  احكام ، دستور اجراي1347اسفند 
 و دو نفر   نظامي  نفر از آنان  پنج  نفر بود آه  هفت  دارزدن  شاهد به  بار هم  التحرير اين ميدان. آردند

   عراقي  آردهاي  بعد خبر رسيد آه چندي.  نبودند  نفر يهودي  از هفت  يك  بودند،اما هيچ غيرنظامي
   دولتي  چريكها و نيروهاي  و به  گرفته  خمپاره تش را زير آ  آرآوك  در شمال  نفت  بزرگ خانه تصفيه

  نصيرالدين (  دولتي  چريكهاي  آغاز شد زيرا رييس  ابتدا از شهر پنجومين حمله. اند  وارد آورده خساراتي
 نبود، مگر   ساخته  و جهاز هنين  از صدام در مورد آردها، آار چنداني.  شهر مستقر بود در اين)  الفارس
  ، با موافقت قاسم.  بيندازد  هم  جان زدند،به  خود را مي  حرف  هرآدام  آردها را آه طلب  جاه هبران ر اينكه

   در زير خاآستر پنهان  آن هاي شد شعله  مي  سالي  دوازده  را آه ،آتشي  بارزاني  مالمصطفي با بازگشت
 خود بر ضد   سرآوبگرانه  از حمالت  آوچك ارف ع  و نه  بزرگ  عارف  نه  قاسم  نه  آرده  بود،از نو مشتعل شده

.  بودند  سر نبسته شدند، طرفي  مي ها و غارها پنهان ها و مغاك  آوهستانها و صخره  در دل آردها آه
 در   انشقاق داد، نوعي  مي  را ترويج  عروبيت  آه  بعثي  از نظر رژيم آردند آه  مي  را مطالبه آردها حقوقي

 .  آورد جود مي و  به  ملت صفوف
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