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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  . منتشر  نشد2003  اوت 11 - 1382  مرداد20بولتن خبري ايران نبرد روز دو شنبه  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  نامزدي آلينتون براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا 

  2003اوت   11 - 1382 مرداد 20 دو شنبه  -خبرگزاري آار ايران 
بيل آلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا با قبول رياست حزب آارگر امريكا نام خود را در فهرست 

  .آانديداهاي رياست جمهوري قرار داد
  .  رقايت بين بازها و آبوترها آغاز شد

دگيش بيل آلينتون با استفاده از نفوذ هيالري درسناي آمريكا و شهرت زياد وي به خاطر انتشار آتاب زن
  . ساله بوش خاتمه دهد4قصد دارد به امپراطوري " بيل " با 

آه يكي از احزاب دموآرات ( روزنامه نيويورك تايمز در گزارش دوم خود با اشاره به جلسه حزب آارگر 
آلينتون در جلسه حزب آارگر با اآثريت آراء به : نوشت " بيل آلينتون"با ) آمريكا محسوب مي شود 

  . اين حزب معرفي شدعنوان آانديداي
تلويحا نام خود را در ليست , حتي چند سناتور آمريكايي آه از نزديكان بوش هم به حساب مي آيند

بدين ترتيب احتمال مي رود رقابت اصلي براي تصدي پست رياست . موافقان آلينتون قرار دادند
باشد، جدالي بين جمهوري و صندلي داغ رياست آاخ سفيد بين جرج واآر بوش و بيل آلينتون 

  .دموآراتها و جمهوري خواهان آه هميشه در آمريكا وجود دارد
, بدون شك پيروزي در جنگ عراق   : روزنامه واشنگتن پست در گزارشي جانب دارانه از بوش نوشت 

  .مي تواند مهم ترين عامل در پيروزي باشد... پيروزي در جنگ افغانستان و ,مبارزه مستمر با تروريسم 
سنده در حالي صحبت از پيروزي در جنگ عراق مي آند آه جوامع بين الملل هر روز نسبت به نوي

پيروزي در جنگ با افغانستان در . نكوهش اين اقدام غير منطقي اهتمام بيشتري به خرج مي دهند
ادگاه حالي بدست آمد آه آمريكائيها هنوز نتوانسته اند عامالن اصلي حوادث يازدهم سپتامبر را در يك د

محاآمه آنند، ساير مسايل عنوان شده در گزارش واشنگتن پست نيز تابع چنين شرايطي , بي طرف
  .است

بوش به اتكاي حضور : روسيه ژورنال نيز در تحليل خود درباره وضعيت آينده دولت بوش مي نويسد
ه اي به نام هيالري و  و آلينتون با پشتوان- آاليفرنيا -برادرش در راس هدايت بزرگترين ايالت آمريكا 

  .همدستانش وارد رقابتي بسيار سخت شده اند
    نظر سنجيهاي اينترنتي خبر از آاهش محبوبيت بوش مي دهند در حاليكه اين رآود باعث باالرفتن آراء

  !موافق آلينتون هم نشده است 
 برابر سئواالتي قرار بلر امروز در: گاردين با اشاره به همدست بودن بلر و بوش در مسئله عراق نوشت 

بوش هرگز نتوانست پاسخي متقن براي سئوالهايش پيدا آند، در . دارد آه مسبب آن جرج بوش است 
اين حال او افرادي مثل پاول و رايس را هدف پيكان خود قرارداده تا به نوعي از فشارهاي وارد بر دولتش 

  .بكاهد
ات آينده با شكست روبرو شود آيا بلر روابطي حال اين سوال مطرح مي شود، چنانچه بوش در انتخاب

  متعادل با پرزيدنت بعدي اياالت متحده خواهد داشت يا نه؟
آيا آلينتون آه در روابط بين المللش بسيار محتاط تر از بوش عمل مي آند، به ادامه پروژه هاي رقيبش 

  مي پردازد ؟
ه مي برد، از طرفي آلينتون را براي رياست تحليلگر روزنامه گاردين از اين ماجرا استفاده اي دو جانب

جمهوري آمريكا ارجح تر مي داند و از طرف ديگر به صورتي آامال حرفه اي به آلينتون گوش زد مي آند 
  .در روابطش با بلر وسواس بيشتري به خرج دهد, در صورت انتخاب شدن

  چرا آلينتون مطرح شد ؟
به جرات مي توان گفت : دن اين پاسخ شروع و مي نويسدگزارش خود را با مطرح آر, لس آنجلس تايمز 

آلينتون شايد معروف ترين فردي است آه مي تواند در برابر محبوبيت نه , در بين چهره هاي دموآرات 
  .چندان بوش تا حدي ايستادگي آند

دي اما سئوال اينجاست آه چرا او را انتخاب آردند؟ افرادي مثل ديك چني آه از قدرت و نفوذ زيا
  .بنابراين فقط قدرت سنا باقي است, برخوردارند حمايت خود را از بوش اعالم داشتند

سناتور هيالري با آنكه در زندگي شخصي . در اين بين مي توانيد روي نفوذ هيالري هم حساب آنيد
همسرش   ,اش چندان از همسر خود راضي نيست اما دوست ندارد در عرصه بين الملل و سياست 

اشد، خصوصًا اينكه آلينتون در دوره رياست جمهوري اش نيز چهره اي مخدوش به جاي گذاشت بازنده ب
  .  و اين دوره مي تواند فرصتي براي اعاده حيثت خانواده آلينتون باشد
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شانس آلينتون بسيار اندك است و : واشنگتن تايمز جهت ديگري را در پيش مي گيرد و مي نويسد
پس نمي تواند رقيبي ايده ال براي جرج , ه اي مخدوش به جاي گذاشتآلينتون چهر: ادامه مي دهد

  . بوش باشد
او از همين حاال وعده داده   : اين روزنامه به وعده هاي انتخاباتي بوش هم اشاره مي آند و مي نويسد

  .انجام خواهد داد... سيا و , پنتاگون, آه تغييرات زيادي در آاخ سفيد
  ! داده پس از عراق ساير آشورهاي حامي تروريسم را از سر راه بر مي دارداو به مردم و حاميانش قول

حال با توجه به اين شعارها ومانيفستهاي ارائه شده از سوي اين دو رقيب بايد به انتظار بنشينيم و 
  پايان پيام! ببينيم در پايان بازها برنده اين بازي هستند يا آبوترها 

  
  خارجي را در افغانستان برعهده گرفت ناتو فرماندهي نيروهاي نظامي 

  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  
 ساله خود اولين 54براي نخستين بار در حيات ) ناتو(سازمان پيمان آتالنتيك شمالي  :خبرگزاري فارس 

انستان ماموريت خود را خارج از اروپا آغاز آرد و فرماندهي نيروهاي نظامي خارجي را در آابل پايتخت افغ
  . برعهده گرفت

 وزير دفاع آلمان روز دوشنبه در مراسمي آه  "پيتر اشتروك  "به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويتر ، 
به اين منظور در آابل برگزار شد گفت وظيفه ناتو آن است آه تضمين آند افغانستان ديگر مكاني امن 

  . براي تروريست ها نخواهد بود
  "بسيار زياد "  آه نبايد اجازه داد افغانستان دوباره درگير هرج و مرج شود ، به اقداماتاشتروك با بيان آن

مورد نياز براي اين منظور اشاره و تاآيد آرد افغانستان نبايد مانند دوران حكومت طالبان ، آانون 
  . تروريسم باشد

، فرماندهي اين )ايساف(انستان پيش از فرماندهي ناتو بر بيش از پنج هزار نيروي نظامي خارجي در افغ
در مراسم واگذاري فرماندهي اين نيروها ، حامد آرزاي رييس . نيروها مشترآا برعهده آلمان و هلند بود

  . فرمانده عالي متحد ناتو در اروپا حضور داشتند" جيمز جونز  "دولت انتقالي افغانستان و ژنرال 
" فرمانده پيشين ايساف ، مسئوليت خود را به  "نوربرت وان هايست " در اين مراسم سرهنگ دوم 

  . ديگر ژنرال سه ستاره از آلمان واگذار آرد" گوئتز گليمروث 
دولت افغانستان و سازمان ملل بارها از نيروهاي ايساف خواسته اند عالوه بر آابل ، در ديگر مناطق 

ي ناتو ديروز گفته بود اين سخن گو. افغانستان نيز آه صحنه درگيريهاي جناحي است ، مستقر شوند
سازمان مايل است مساله گسترش عمليات صلح باني خود را در خارج از آابل در افغانستان بررسي 

  / . انتهاي پيام . فرصت نياز است" چند ماه " وي با اين وجود گفت براي حل اين مساله . آند 
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
آربال و نجف و جلوگيري از سفر هزاران ايراني به اماآن متبرآه شيعه در  زائر ايراني در راه 110مرگ 
  عراق

  2003  اوت 11 - 1382  مرداد20دو شنبه  ): راديوفردا(اردوان نيكنام
 روزگذشته 45تلويزيون دولتي ايران روزيکشنبه به نقل ازيک مقام ايراني دراستان ايالم اعالم کرد ظرف 

  . غيرمجاز براي زيارت به عراق رفته بودند، جان خود را ازدست داده اند ايراني که به طور110جمعا 
 ساعت 24جواد ساالري رئيس پزشکي قانوني استان ايالم گفت تنها در ): راديوفردا(عباس ملكزاده 

  . جنازه به اين موسسه تحويل داده شده که بيش ازظرفيت سردخانه موسسه است21گذشته 
  .ن عده، رفتن روي مين، زمين خوردن و گرما زدگي بوده استوي افزود علت اصلي مرگ اي

از زمان آغازجنگ درعراق، ايران سفر شهروندان خود به عراق را که عمدتا به منظور زيارت کربال ونجف 
  .انجام مي شود، ممنوع اعالم کرده است

نفر که قصد داشته اند  هزار42 مرداد گفت نزديک به 14بهنام شريعتي فرد، رئيس گارد مرزي ايران، روز 
 نفر نيز بازداشت شده اند که با پيگرد 194به طورغير مجاز وارد عراق شوند، برگردانده شده اند و 

  .قانوني روبرو هستند
به گزارش روزنامه ها، هزاران نفر از ايرانيان همچنان کوشش مي کنند با ناديده گرفتن مقررات ممنوعيت 

عده اي نيز براي رفتن به عراق از وجود قاچاقچيان استفاده مي . دسفر به عراق، عازم اين کشورشون
  /پايان پيام .کنند

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  /آند  وزارت آشور از فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان جلوگيري مي
  2003  اوت 11 - 1382  مرداد20دو شنبه  

بارز انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي را پر ماجرا و بحراني خواند و عضو مجمع روحانيون م
دولت، مجلس (هاي مختلفي را در پيش روخواهد داشت، زيرا دو طرف موضوع   اين انتخابات چالش: گفت

  .  بنابر آوتاه آمدن ندارند) و شوراي نگهبان
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شايد بتوان گفت، اگر شوراي : ران، ايلنا، گفترسول منتجب نيا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار اي
  .نگهبان بر مواضع خويش اصرار ورزد و آوتاه نيايد اين امر منجر به بروز بحران خواهد شد

در گذشته نيز : وي با بيان اينكه انتخابات آينده پرماجراتر از انتخابات دوره گذشته خواهد بود، گفت
تر است مگر اينكه شوراي نگهبان   وره هفتم به مراتب چالشيهايي وجود داشت اما انتخابات د  بحران

  .بخواهد مسايل را حل آرده و تن به قانون دهد
دفاتر نظارتي بدون آمترين ترديد بر خالف قانون بوده و : اين عضو مجمع روحانيون مبارز تأآيد آرد

رونده سازي براي آانديداها توان توضيحي قانوني براي اين دفاتر در نظر گرفت، مگر اينكه قصد پ  نمي
  .داشته باشند و افرادي را آه برخالف رأي آنها باشند رد صالحيت آنند

اگر اليحه اصالح قانون انتخابات مجلس تصويب شود و دو محور نظارت استصوابي و احراز : وي افزود
ده آانديداها در صالحيت آانديداها به صورت باز در اختيار شوراي نگهبان قرار نگيرد، به حضور گستر

  .آند  ها آمك مي  صحنه آانديداتوري و مردم در پاي صندوق
در اين صورت مردم خواهند دانست آه رأي آنها موثر بوده و آانديداها هم اين جرأت را : نيا گفت  منتجب

  . پيدا خواهند آرد آه خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند
ها   خواهد از نظارت استصوابي استفاده آرده و در احراز صالحيتاگر شوراي نگهبان ب: وي اظهار داشت

اي بر خالف شورا   اصل را بر عدم صالحيت بگذارد مگر اينكه ثابت شود، در اينجا هر فرد صالح آه سليقه
  .بيند  داشته باشد خود را در معرض خطر مي
خواهد به صرف اختالف در صورتي آه شوراي نگهبان ب: عضو مجمع روحانيون مبارز اظهار داشت

شوند و يا اگر بشوند   سياسي و خطي صالحيت افراد را رد آند لذا بسياري از افراد اليق يا آانديدا نمي
  .شوند  به حيثيت آنها لطمه وارد شده و بدون دليل رد صالحيت مي

ين شوراي نگهبان بينند رأي آنها آامًال تعيين آننده نيست بلكه ا   هنگامي آه مردم مي  :وي تصريح آرد
  .شوند  آند چه آساني وارد مجلس بشوند يا نشوند، دلسرد مي  است آه اراده مي
تواند نقش موثري در فعال شدن مردم و آانديداها در   تصويب اليحه قانون انتخابات مي: منتجب نيا گفت

  .انتخابات داشته باشد
نتخابات وظيفه خاصي داشته و اجراي انتخابات هاي دخيل در ا  بر اساس قانون هر يك از ارگان: وي افزود

و هيأت اجرايي بر عهده وزارت آشور است در حاليكه نظارت بر حسن اجراي انتخابات بر عهده شوراي 
  .نگهبان است

اگر شوراي نگهبان و وزارت آشور بتوانند به وظايف خويش عمل آرده و از محدوده : منتجب نيا گفت
  . مطلوب و حضور پرشوري را خواهيم داشتخويش تعدي نكنند، انتخابات

حضور گسترده مردم در انتخابات منوط به عملكرد مثبت و منطقي : عضو مجمع روحانيون مبارز تأآيد آرد
  پايان پيام. و قانونمند شوراي نگهبان و وزارت آشور است

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
ي زهرا آاظمي مرتكب جرم نشده و مورد اتهام  دههيچ نهاد يا سازماني در پرون: ي قضاييه سخنگوي قوه

  نيست
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  

دآتر غالمحسين الهام امروز در يك ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي هفتگي مسووالن عالي قضايي، در تشريح موارد مطرح در  نشست مطبوعاتي پس از جلسه

ي تحقيقات در  ي زهرا آاظمي آماآان در مرحله آه پرونده چنين با اشاره به اين ي امروز هم جلسه
ي گزارش  ي جنايي است، تصريح آرد آه اطالعات قرار گرفته در اختيار قاضي به وسيله دادسراي ويژه

اين هيات منتخب رييس جمهور آمك شاياني به پيشبرد روال تحقيقات پرونده و موضوع ساعات حضور 
  .ي وارد شده به سر آرده است هاي مختلف و زمان ضربه خبرنگار در مكان
در اين راستا هيچ نهاد خاصي مورد اتهام نيست و افراد مورد اتهام هستند؛ ما به اين : وي تاآيد آرد

گردد در صورتي  بندي نرسيديم آه نهاد يا سازماني مرتكب جرم شده باشد؛ جرم به اشخاص برمي جمع
  .اي برسيم اطالعات در اختيار عموم مردم قرار خواهد گرفت چنين نتيجهآه به 

هاي آاري آميسيون حقوق بشر سازمان ملل به  الهام در پايان در پاسخ به سوالي مربوط به سفر گروه
زمان اين سفرها با توافق طرفين تعيين خواهد شد و احتماال گروه آاري آزادي بيان و گروه : ايران گفت
 انتهاي پيام. آنند پديدشدگان در پاييز امسال به ايران سفر ميآاري نا

 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  سازگارا به خانواده اش نامه خواهد نوشت: پيشگويي سايت گوياآ
  1382 مرداد 20  دوشنبه -سايت خبرنامه امير آبير 

رد آه خودزني سازگارا مربوط به اوايل بازداشتش بوده رسانه اينترنتي محفل قتلهاي زنجيره اي اعالم آ
اين سايت امروز . همچنين اين سايت از اعترافات سازگارا خبر داد آه قرار است ادامه پيدا آند. است
  : نوشت
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شنيده های موثق حاکی از آن است که بر خالف هياهو و جار و جنجال وابستگان محسن سازگارا، 
ب و رضايتبخش است و ماجراي خود زني به اوائل دوران بازداشتش باز وضعيت عمومي وي آامال خو

مي گردد آه مانند ماجراي اعتصاب غذايش با آن شروط جالب و گرفتن وآيل فرانسوي مرتبط با دستگاه 
گفته می شود سازگارا در نهايت همكاري با . ابوالحسن بني صدر ،براي وي نتيجه اي در بر نداشت 

ن به سر مي برد و از امكانات رفاهي خاصي نيز برخوردار است و در صورت لزوم و بازجويان و مسئوال
ضرورت به زودي نامه اي از وي خطاب به خانواده اش آه در برگيرنده فعاليتهاي افراطي گذشته و ارتباط 

با برخي محافل داخلي و خارجي و همچنين رد تمامي شايعات اخير مي باشد خطاب به خانواده اش 
گفتني است محسن . ال خواهد آرد آه خانواده وي مي توانند اين نامه را به رسانه ها ارائه آنندارس

سازگارا اعترافات عجيب و هولناآي آرده آه مي تواند در صورت تدوام بسياري از رازها و معماهاي 
  /يامپايان پ.  شهريور و آودتاي نوژه را بگشايد8گذشته حتي اوائل انقالب و حوادثي مانند 

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  آيا ايران می تواند اعضای القاعده را محاکمه کند
  2003 اوت  10-1382 مرداد 19 يكشنبه  -بي بي سي 

برخی روزنامه های تهران روز يکشنبه نهم اوت به نقل از علی يونسی وزير اطالعات نوشته بودند که 
ران که کشورهايشان از آنها سلب تابعيت کرده اند در ايران اعضای بازداشت شده شبکه القاعده در اي

  .محاکمه خواهند شد
دولت ايران ماه گذشته تأييد کرد که برخی اعضای القاعده پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان 

به ايران گريخته اند و در پی آن گزارشهايی منتشر شد حاکی از اينکه دولت ايران قصد داشته است 
 از اين افراد را که تبعه کويت بوده اند به کشورشان برگرداند اما دولت کويت به دليل سلب تابعيت برخی

  .از آنان از پذيرش ايشان خودداری کرده است
عبدالکريم الهيجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر می گويد افرادی که تابعيت آنها سلب شده باشد 

 از پنجاه سال پيش در نيويورک امضا شده و می توانند از مشمول عهدنامه ای بين المللی اند که بيش
  .کشورهای امضاکننده اين عهدنامه درخواست حمايت کنند

به گفته آقای الهيجی، چون دولت ايران ناگزير است به اين افراد اجازه اقامت بدهد و از آنها نگهداری 
  .کند و محاکمه ايشان نيز تغييری در وضعيت آنان نخواهد داد

ای الهيجی می گويد دولت ايران بر اساس اصل سرزمينی بودن جرم صالحيت محاکمه اعضای شبکه آق
القاعده را ندارد و نمی تواند اين افراد را به سبب اعمالی که در خارج از مرزهای ايران مرتکب شده اند 

 محاکمه کند
  

  يمدر صورت ارتكاب جرم در ايران، اعضاي القاعده را محاآمه مي آن: آصفي
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  

اگر مشخص شود اعضاي القاعده دستگير : سخنگوي وزارت امور خارجه امروز گفت: خبرگزاري فارس
  .اند ما آنها را محاآمه مي آنيم شده، در داخل ايران جرايمي را مرتكب شده

هايي آه اينجا و  بحث: ارجي افزودرضا آصفي در جمع خبرنگاران داخلي و خ به گزارش خبرنگار ما، حميد
شود، هيچ تطبيق و هماهنگي با وضعيت  آنجا در مورد اعضاي القاعده دستگير شده در ايران مطرح مي

  . هاي عربي جذاب است شود آه ظاهرا براي رسانه هايي مي شدگان در ايران ندارد و خبرسازي دستگير
من : آند، اظهار داشت اي خود با اين افراد رفتار ميه وي ضمن تاآيد بر اينكه ايران بر اساس مسؤوليت

  . در موقعيتي نيستم آه اسامي آنها را بگويم
ها  ما در مبارزه با تروريسم بسيار جدي هستيم و اين غربي: سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد

روريستي در هاي ت هستند آه با حمايت از اسرائيل به عنوان يك تروريسم دولتي و حمايت از گروه
  . منطقه، به تعهدات خود عمل نمي آنند

المللي انرژي  وي در پاسخ به پرسشي نتايج جلسه هفته گذشته هيات سه نفره حقوقدانان آژانس بين
در اين جلسه، دو طرف نظرات خود را بيان آرده و ما : اتمي با مقامات ايراني را مفيد ارزيابي آرد و گفت

  .  نظر خود را گفتيمهم خيلي روشن، موارد مورد
آصفي با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري در خصوص وجود منع فقهي براي 

اين بهترين بياني است آه از جمهوري اسالمي : اي توسط ايران تصريح آرد استفاده از سالح هسته
آوري  ه دست آوردن فنتوان شنيد و ما در باالترين سطح اعالم آرديم آه مقصد ما از ب ايران مي
  . اي نظامي نيست هسته

طبيعت يك آشور تكثرگرا اين :  را دارد، گفتNPTوي در پاسخ به اين پرسش آه آيا ايران قصد خروج از 
 چه NPTهاي مختلفي داشته باشند ولي اينكه جمهوري اسالمي ايران در مورد  است آه افراد ديدگاه

  . دآنن مي آند مراجع رسمي آشور اعالم مي
ايران همچنان موضعش همكاري با آژانس است و اميدواريم آنها : سخنگوي وزارت امور خارجه تاآيد آرد

  . هم نگرانيهاي ما را درك آنند
آوري  وي مهمترين نگراني ايران را محترم شمردن حقوق جمهوري اسالمي ايران براي استفاده از فن

به خاطر ترس از جاسوسي نيست آه هنوز پروتكل ما : اي عنوان آرد و ادامه داد آميز هسته صلح
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هاي ما داراي اين توانمندي هستند آه نگذارند آسي در ايران  الحاقي را نپذيرفته ايم زيرا دستگاه
  /. انتهاي پيام. جاسوسي آند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ى در ايرانتظاهرات عراقى ها براى آزادى اسراى جنگ
  2003 اوت  10-1382 مرداد 19 يكشنبه  -راديو آلمان 

 آيلومترى شمال شرقى بغداد، براى آزادى اسراى جنگى ۶٠ نفر در شهر بعقوبه، واقع در ۵٠نزديك به 
 به گزارش آژانس خبرى فرانس پرس، ٠عراقى آه در ايران بسر مى برند، دست به تظاهرات زدند

ما جهانيان و سازمان هاى بشردوست را “:  از پالآارهاى خود نوشته بودندتظاهرآنندگان بر روى يكى
 محمود حاتم، سازماندهنده اين ٠”فرامى خوانيم تا براى آزادى زندانيان عراقى در ايران تالش آنند

 هزار اسير جنگى در ١٠ تا ٨ سال اسير جنگى بوده است، گفت، هنوز ٩تظاهرات آه خود نيز به مدت 
 مى برندايران بسر 

  
  يك نظامي آمريكايي در بعقوبه عراق آشته شد 

  2003  اوت 11 - 1382  مرداد20دو شنبه  
ارتش امريكا اعالم آرد در حمله امروز مهاجمان به گشتي هاي امريكايي در شهر : خبرگزاري فارس

  .بعقوبه در شمال شرق بغداد يك سرباز امريكايي آشته شد و دو نفر نيز زخمي شدند
  . ارش الجزيره، دو انفجار ديگر نيز امروز در نزديكي سفارت انگليس در بغداد رخ دادبه گز

اين دو انفجار در نزديكي محل عبور و مرور آاميونها منفجر شد آه بدنبال آن يكي از رانندگان مجروح شد 
  . و بالفاصله جهت درمان به بيمارستان منتقل گرديد

  /. انتهاي پيام . ان سفارت آسيبي نرسيددر اين انفجار به هيچ يك از آارمند
 

  انفجار بمب بغداد را لرزاند 
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  

  .شبكه تلويزيوني العربيه امروز از انفجار دو بمب در بغداد خبر داد: خبرگزاري فارس
در قسمتي از » صالحيه «آ آلمان، انفجارها در ميدان.پ.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري د

شهر آه ساختمانهاي سفارتخانه انگليس، ايستگاه راديويي عراق و وزارت دادگستري اين آشور در 
  . آنجا قرار دارد، رخ داد

امروز قرار بود در وزارت دادگستري عراق طي مراسمي هشت تن از قضات جديد براي دادگاه عالي 
  . عراق، قسم ياد آنند
 /انتهاي پيام.  از تعداد تلفات و يا ميزان خسارات وارده منتشر نشده استتاآنون هيچ گزارشي

  
منابع نظامي و اطالعاتي آمريكا فاش ساختند دليل سقوط بغداد تباني وزير دفاع سابق عراق و 

  . ي اين آشور با واشنگتن بود فرماندهان بلندپايه
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  

ي عكاظ چاپ عربستان، اين مقامات  به نقل از روزنامه) ايسنا(ي دانشجويان ايران به گزارش خبرگزار
نظامي و اطالعاتي اظهار داشتند، سلطان هاشم احمدعلي، وزير دفاع عراق با مقامات آاخ سفيد 

  . تباني آرده بود آه جنگ نظامي نيروهاي آمريكا در بغداد به سرعت پايان پذيرد
ي تاييد سخنان خود اظهار داشتند، نيروهاي آمريكايي به دليل اين تباني و اين مقامات هم چنين برا

ي مقامات آاخ سفيد با سلطان هاشم، زماني آه وي در محل وزارت دفاع يا مرآز  توافقات پشت پرده
  . دادندفت شد اين مناطق مورد هجوم قرار نمي تلويزيون عراق ظاهر مي

اني بسياري از فرماندهان ارتش عراق شرآت داشتند و با اين منابع هم چنين افزودند در اين تب
هاي از پيش برنامه ريزي شده توسط اين مقامات با واشنگتن بغداد بدون درگيري نظامي  سياست

 انتهاي پيام. گسترده و به سرعت سقوط آرد
  

  مبارزان عراقي پنج هزار عضو و يك سازمان مرآزي دارند
  2003ت   او11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  

مجله نيوزويك در مصاحبه با گروه مقاومت ملي عراق آه خودشان را ارتش محمد : خبرگزاري فارس
معرفي آرده بودند، نوشت تعداد مبارزين اين گروه بالغ بر پنج هزار نفر است و همچنين داراي يك 

  .سازمان مرآزي هستند
صاحبه سه تن از اعضاي اين گروه با مجله به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، در م

نيوزويك، آنها يادآور شدند آه اين گروه از بازگشت صدام حسين رئيس جمهور عراق حمايت نكرده و 
  . گفتند آه ما خواستار ايجاد يك دولت جديد در عراق، بدون صدام هستيم
  . يميكي ديگر از اين افراد تصريح آرد آه ما مصمم به آزاد آردن عراق هست
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عضو ديگر اين گروه افزود آه ما روزانه با يادداشت هاي دست نويس از طريق نامه رسانان با فرماندهي 
  . مرآزي خود ارتباط برقرار مي آنيم

بر اساس بيانيه اي آه توسط يكي از اعضاي اين گروه خوانده شد، آمده است آه حضور نيروهاي 
  .  مجوز بين المللي استآمريكايي در عراق، بهانه اي اشتباه و بدون

در ادامه اين بيانيه آمده است آه نيروهاي آمريكايي اقدام به آشتن زنان، فرزندان و پيرمردان ما مي 
  . آنند

اين بيانيه تصريح مي آند آه آمريكايي ها مي خواهند براي آنترل عراق، يهوديان را به سرزمين مقدس 
  . ما بياورند

شش ماسك در يك نوار ويديويي آه از شبكه ماهواره اي الجزيره قطر پخش روز شنبه نيز چهار مرد با پو
شد، خود را اعضاي گروه محمد ناميدند و گفتند آه آنها قصد دارند عراق را به گورستاني براي 

  . استعمارگران و مهاجمين تبديل آنند
انتهاي .  گروه مطلع هستندروز گذشته نيز مقامات نظامي آمريكا در تكريت اظهار داشتند آه از وجود اين

 /پيام
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  جويان اسالمگرا از ايران به عراق خبر داد مدير آمريکايي اداره امور عراق از بازگشت ستيزه
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  ): راديو فردا(نازي عظيما

صدها ستيزه جوي اسالمگرا که در طول جنگ : پل برمر، مدير آمريکايي اداره امور عراق گفته است
 از قول پل برمر مي New York Times. عراق از کشور فرار کرده بودند، بار ديگر به عراق باز گشته اند

گفته مي شود انصار االسالم با القاعده . جنگجويان انصاراالسالم از ايران به عراق بازگشته اند: نويسد
  : زارش مي دهدمسعود ملک گ. ارتباطهايي دارد

 در New York Timesپل برمر، ناظر آمريکايي امور عراق در مصاحبه اي با ): راديو فردا(مسعود ملک 
مبارزان انصاراالسالم که در جريان سرنگوني صدام حسين به ايران پناه برده بودند اکنون به : بغداد گفت

اراالسالم، گروه ستيزه جويي که به مقامهايي اطالعاتي معتقدند انص: وي گفت. عراق بازگشته اند
شبکه تروريستي القاعده نسبت داده مي شود مشغول طراحي حمالت گسترده تروريستي در عراق 

 14روز شنبه، پل برمر در رابطه با بمب گذاري سفارت اردن در بغداد که منجر به مرگ دست کم . است
هنوز نمي داند چه کسي مسئول اين : فت مجروح بر جاي گذاشت به خبرنگاران گ50نفر شد و بيش از 
  :آقاي برمر افزود. حادثه ناگوار است

ما مي دانيم خطر حمالت تروريستي در اين کشور وجود دارد، گرچه ): ناظر آمريکايي امور عراق(پل برمر 
  .انصار االسالم مطمئنا در باالترين رده فهرست گروههاي تروريستي مظنون قرار دارد

ل پل برمر گروه انصار االسالم را تنها مظنون عمده ماجراي بمب گذاري سفارت اردن در با اين حا: م .م
  :او گفت. بغداد نخواند

گروههاي تروريستي ديگري نيز در اين کشور فعال هستند که در جريان عمليات نظامي، : پل برمر
ود در حمالت توريستي ها، و فعاليتهاي اداري اصالعات شناسايي شده اند و احتمال آن مي ر بازجويي

  .عليه نيروهاي ائتالف دست داشته باشند
ناظر آمريکايي امور عراق ار فدائيان صدام، عناصر سازمانهاي اطالعاتي پيشين عراق، و نيز : م.م

پل برمر همچنين از وفاداران . اعضايي از حزب بعث که نمي توانند يک عراق جديد را بپذيرند نام برد
نيروهاي آمريکايي در جريان بازجوييها از افراد دستگير شده دريافته اند که ماموران : صدام نام برد و گفت

بمب گذاري سفارت اردن در بغداد که روز . اطالعاتي صدام توانايي ساختن بمبهاي پيچيده اي را دارند
 عراق رخ پنج شنبه اتفاق افتاد، مرگبارترين حادثه اي بود که از پس از سرنگوني رژيم صدام حسين در

  /پايان پيام .داده است
 

  تدارك تهيه يك حمله بزرگ توسط انصاراالسالم: مدير آمريکايي اداره امور عراق
  2003 اوت  10-1382 مرداد 19 يكشنبه  - راديو فردا –اردوان نيكنام 

از پل برمر مدير آمريکايي اداره امور عراق گفت، صدها ستيزه جوي اسالم گرا که در طول جنگ عراق 
روزنامه نيويورک تايمز از قول پل برمر مي نويسد . کشور فرار کرده بودند بار ديگر به عراق بازگشتند
گفته مي شود انصار االسالم با القاعده ارتباط هايي . جنگجويان انصاراالسالم از ايران به عراق بازگشتند

 براي يک حمله بزرگ به نيروهاي آقاي پل برمر همچنين گفت انصاراالسالم مشغول برنامه ريزي. دارند
  /پايان پيام .ائتالف هستند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد19: روزنامه های تهران

  2003 اوت  10-1382 مرداد 19 يكشنبه  -بي بي سي 
رهای نظارت روزنامه های يکشنبه تهران دستور وزير کشور به استانداران برای جلوگيری از فعاليت دفت

  .شورای نگهبان را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده اند
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به نوشته روزنامه ايران وزير کشور در دستور خود از استانداران سراسر کشور خواسته جلوی هر کار 
  .غيرقانونی را که به سالمت انتخابات آينده لطمه می زند بگيرند

جلس و خواست رييس جمهور و دولت اصالح طلب از دو ماه پيش شورای نگهبان بی اعتنا به مصوبه م
در حرکتی غيرمنتظره برای اولين بار دفترهائی با عضويت محافظه کاران فعال در سراسر کشور تاسيس 
کرد و اعالم داشت که از طريق اين دفترها قصد دارد از هم اکنون درباره نامزدهای آينده اطالعاتی جمع 

  .آوری کند
 از زبان علی اکبر محتشمی وزير سابق کشور نوشته است شورای نگهبان وظيفه اصلی انسيم صب

  .اش دفاع از حقوق نامزدهای انتخابات است نه حذف آنها
علی شکوری راد عضو جبهه مشارکت به نوشته ياس نو گفته است که اگر شورای نگهبان به حد خود 

  . بسنده کند در انتخابات شرکت خواهيم کرد
از شورای نگهبان را مدير روزنامه کيهان به عهده گرفته که در سرمقاله يکشنبه اين روزنامه ضمن دفاع 

بی پايه خواندن سخنان وزير کشور نوشته وی بايد از گفته های خود ابراز پشيمانی کند چرا که شورای 
  .نگهبان حق دارد برای نظارت خود هر کار بکند

ود به شورای نگهبان پيشنهاد کرده که وزير کشور را از دخالت در حسين شريعتمداری در پايان مقاله خ
امور انتخابات خارج کند و نوشته شورای نگهبان می تواند از هر وزير و مقامی که با نظارتش مخالفت 

  .کرد سلب اختيار کند
و و محکوميت سنگين برای نويسنده و ناشر کتاب زنان پرده نشين در صفحات اول روزنامه های ياس ن

  .آفتاب يزد به عنوان اقدامی تازه در جهت کنترل انديشه و بيان تلقی شده است
به نوشته روزنامه های يکشنبه دادگاه عالوه بر توکا ملکی نويسنده، جعفرهمائی ناشر، و مغازه ای 
 مترجم کتاب زنان پرده نشين، بنفشه سام گيس را به دليل معرفی اين کتاب در روزنامه ايران و مجيد

صيادی مديرکل وزارت ارشاد را به خاطر دادن اجازه انتشار به اين کتاب به حبس و محروميت از فعاليت 
  .های نشر محکوم کرده است

 از قول رييس دفتر رييس مجلس خبر داده سال هاست هيچ ديدار رسمی و شخصی بين مهدی انتخاب
ه و اخباری که در اين باره منتشر شده کروبی و مهدوی کنی دبير جامعه روحانيت مبارز اتفاق نيفتاد

کذب است، منتجبی نيا سخنگوی مجمع روحانيت مبارز هم گفته است که احتمال هيچ ائتالفی بين 
  .اين دو جناح روحانی نمی رود

به دنبال اخباری که در ماه های اخير در روزنامه های هوادار محافظه کاران درباره اختالف در ميان اصالح 
طلبان و نزديک شدن شاخه ای از هواداران اصالحات به محافظه کاران چاپ می شود، روز شنبه روزنامه 

 روحانی داده و از آن به جمهوری اسالمی در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر از مالقات سران دو جناح
  .عنوان گامی برای ائتالف روحانيون و تنها گذاشتن اصالح طلبان تندرو ياد کرده بود

 در سرمقاله يکشنبه خود با پذيرش ضمنی اشتباه بودن خبر روز قبل نوشته اين جمهوری اسالمی
ند و از اختالفاتی که آرزوی هواداران روحانيت بوده است که چهره های مبارز قديمی با هم نزديک شو

  .موجب تضعيف روحانيت می شود جلوگيری کنند
 نظر چند تن از متخصصان و مسووالن دولتی را منعکس کرده که گفته اند حضور اعضای نسيم صبا

  .القاعده در ايران می تواند به عنوان ابزاری برای کسب امتياز از آمريکا به حساب آيد
ررسی های استراتژيک که وابسته به دفتر رييس جمهور است گفته به نوشته نسيم صبا معاون مرکز ب

نظر وزير اطالعات در مورد محاکمه اعضای القاعده در ايران برای گرفتن امتيازهائی از کشورهای غربی 
است و ما بايد در يک کار تبليغاتی بگوئيم که تحت هيچ شرايطی حاضر به تحويل دادن سران القاعده 

  .نيستيم
 نوشته که هرميداس باوند استاد دانشگاه نيز تائيد کرده است که ايران می تواند از حضور نسيم صبا

سران القاعده به عنوان اهرمی در مذاکرات با غرب استفاده کند و محاکمه آنان در تهران هم عملی 
  . است اما همه اين کارها بدون مشکل نخواهد بود
يران حضور دارند به دنبال آن صورت می گيرد که مقامات گفتگو بر سر سرنوشت سران القاعده که در ا

دولتی خبر منابع آمريکائی را تائيد کردند و دو روز پيش وزير اطالعات خبر داد که ايران قصد دارد اين عده 
  .ريز و درشتی را که در اختيار دارد محاکمه کند

سلمانان اروپا و آمريکا از ايران  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که عده ای از مايران
خواسته اند که از تحويل سران القاعده به هر کشوری خودداری کنند و گرنه اين کار موجب برخورد 

  .ديپلماتيک گروه ها و سازمان های اسالمی با ايران خواهد شد
انی که قبل که از در حالی که روزنامه های مختلف تهران درباره فيلم تلويزيونی اعترافات دانشجويان زند

آزاد شدن آنها صورت پذيرفت سکوت کرده اند به نوشته روزنامه ايران تعدادی از اعضای دفتر تحکيم 
وحدت ضمن مالقات با دانشجويان آزاد شده بر پافشاری جنبش دانشجوئی بر دمکراسی تاکيد کرده 

  .اند
انشگاه اميرکبير که در مراسم  محمد طباطبائی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دايرانبه نوشته 

تحصن اعالم شده روزنامه نگاران شرکت کرده بود گفته است که دانشجويان برای تحقق دمکراسی در 
  .کشور با هر گروه که خواهان آزادی کامل باشد همراهی خواهد کرد
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ای جايزه به ياس نو در کاريکاتوری که دو روز پس از اعتراض روزنامه نگاران اصالح طلب به مراسم اهد
خبرنگاران صدا و سيما چاپ می شود قلمی را کشيده که آن قدر تبر بر کمرش خورده که تا شده است 

  .و در اين حال کسی دارد جايزه ای به او می دهد
مقاله ای در ياس نو به دفاع از وزير ارشاد در مقابل قطعنامه روزنامه نگاران اختصاص دارد که خواستار 

  .بودنداستعفای وی شده 
 پيشنهاد استعفا به مسجد جامعی داليل قانع کننده ندارد چرا که مسووالن ديگر مدير ياس نوبه نوشته 

و از جمله قوه قضاييه است که فشارهای فزاينده ای برای نقص آزادی بيان وارد می آورد و اگر در اين 
 بيش از گذشته مختل می شرايط مسووالن اجرائی و مدافعان آزادی استعفا کنند اقدامات فرهنگی

  .شود
روزنامه نگارانی که روز جمعه در انجمن صنفی روزنامه نگاران دست به تحصنی سمبوليک زده بودند در 

قطعنامه پايانی تحصن از جمله خواسته بودند وزير ارشاد دولت خاتمی به دليل ادامه تجاوز نهادينه 
  .شده عليه آزادی بيان استعفا کند

  
 ای به شدت به محسن آرمين نماينده اصالح طلب مجلس تاخته و بدون اشاره به  در مقالهرسالت

افشاگری اخير وی درباره سعيد مرتضوی دادستان تهران که مورد حمايت محافظه کاران است نوشته 
  .آرمين به دليل حمايت از اکبر گنجی و عمادالدين باقی بايد از نمايندگی مجلس کنار برود

، با نقل جمالتی از مانيفست جمهوری "سخنان گنجی از حلقوم آرمين"اله حسن کربالئی در مق
خواهی نوشته اکبر گنجی، از آرمين پرسيده چطور با دفاع از صاحب اين نظريات که معتقد به تغيير 
قانون اساسی و برقراری جمهوری دموکراتيک و ليبرال است می تواند به سوگند خود در نمايندگی 

  .دمجلس وفادار بمان
يک هفته بعد از جنجال محافظه کاران بر سر مصوبه مجلس درباره پيوستن ايران به کنوانسيون رفع 

تبعيض از زنان، به نوشته آفتاب يزد آيت اهللا آل اسحاق رييس يکی از شعبات ديوان عالی کشور گفته 
  .است که پيوستن به اين کنوانسيون با احکام اسالم منافات ندارد

ی با نقل قول دو تن از مراجع روحانی قم در هفته گذشته مجلس را  جمهوری اسالمکيهان، رسالت و
به شدت مورد حمله قرار داده و به تصويب اليحه های خالف شرع متهم کرده بودند که در نهايت ريييس 

 مجلس از آنها خواست جو را مساعد کنند تا روحانيون ديگر هم بتوانند نظر خود را بدهند
  

   مرداد20: ی تهرانروزنامه ها
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20 دو شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های دوشنبه تهران در نظرسنجی ها و مقاالت خود به بررسی دستور وزير کشور به استاندارها 
  .پرداخته و از جلوگيری از فعاليت دفاتر نظارت شورای نگهبان انتقاد و يا از آن حمايت کرده اند

 خبر داده است که استانداران کشور در پايان اجالسی که وزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی،ايران، ر
برپا داشته بودند از حکومت خواسته اند که زمينه اجرای اليحه پيشنهادی رييس جمهوری که به تصويب 

  .مجلس هم رسيده فراهم آيد تا مردم پای صندوق های رای حاضر شوند
جدال بر سر دفترهای نظارت شورای نگهبان را جدالی بيهوده خوانده و نوشته  در مقاله ای آفتاب يزد

  .دارد ماجرای اصلی که قانونمند شدن نظارت شورای نگهبان است فراموش می شود
نويسنده مقاله آفتاب يزد با نقل گفته هائی از آيت اهللا خمينی درباره شورای نگهبان و سخت گيری 

استصوابی نمی توانند نظر خود را به بنيان گذار جمهوری اسالمی نسبت هايش نوشته هواداران نظارت 
دهند در حالی که وی در آخرين سال عمر خود هم از شورای نگهبان خواست انتخابات تهران را تائيد 

  .کنند و نگران حيثيت جمهوری اسالمی باشند
قدند که تاسيس دفترهای  در حالی که اعضای دولت و اکثريت مجلس معتنوشته روزنامه انتخاببه 

نظارت برای کنترل نامزدهای انتخاباتی آينده کاری غيرقانونی است و شورای نگهبان با آن دارد حوزه 
فعاليت خود را گسترش می دهد يکی از کارکنان شورای نگهبان گفته است فعاليت دفاتر نظارت ادامه 

  .ا نداردمی يابد و وزارت کشور حق دخالت در نظارت شورای نگهبان ر
 نظر دفتر حقوقی وزارت کشور را منعکس کرده که در آن گفته شده تاسيس دفتر های نسيم صبا

نظارتی شورای نگهبان در شهرستان ها اقدامی بی سابقه و مخالف قانون است و قانون اجازه داير 
  .کردن دفاتر دائمی را به شورای نگهبان نداده است

گر قرار است تخلف در انتخابات تکرار شود بدون پاسخی به استدالل  در سرمقاله خود با عنوان مکيهان
های حقوقی مخالفان نوشته است که اصالح طلبان با کمک زور و تهديد می خواهند در کرسی های 

  .خود باقی بمانند
 خبر داده است که ستاد انتخاباتی جناح ياس نوعلی اکبر مجتشمی وزير سابق کشور به نوشته 

ر ناطق نوری، مشاور رهبر جمهوری اسالمی، تشکيل شده و آن ها قصد دارند با به راه راست زير نظ
انداختن تبليغات روانی عليه اصالح طلبان و مطرح نکردن کانديداهای جناح راست فضائی مانند انتخابات 

  .شوراها را تجديد کنند
 تمامی سران جناح راست  فاش کرده است کهياس نونماينده اصالح طلب تهران در مجلس به نوشته 

موظف شده اند که فعاليت های خود را با ستاد مرکزی ناطق نوری هماهنگ کنند و عسگراوالدی هم 
  .به اعضای موتلفه اسالمی گفته است که بايد خود را با اين ستاد همسو کنند
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 صلح انتشار خبری از سوئد که نشان می دهد رييس موسسه صلح آن کشور احتمال داده که جايزه
 به هاشم آغاجری، استاد زندانی دانشگاه تهران، اعطاء شود روزنامه های هوادار 2003نوبل سال 

  .محافظه کاران را به شدت به واکنش انداخته و به مخالفت با آن پرداخته اند
 تنها روزنامه دوشنبه تهران است که خبر نامزدی آغاجری برای دريافت جايزه صلح نوبل را در ياس نو

  .ر اخبار خود نقل کرده استصد
 روزنامه صبح، با اين مقدمه که آشورهاي غربی همواره درصدد دامن زدن به فتنه جمهوری اسالمی،

های داخلی ايران و حمايت از عناصر مساله دار هستند از خبر نامزدی آغاجری با عالمت تعجب خبر 
  .داده است

 جايزه صلح نوبل به جيمی کارتر داده شد که به ی يادآور شده که سال گذشتهروزنامه جمهوری اسالم
ادعای اين روزنامه از شاه سابق ايران در برابر ملت ايران حمايت آرده و به او مجوز آشتار هزاران نفر از 

  .مردم ايران را در جريان انقالب اسالمی داده بود
 کرزی، رييس دولت کيهان با نقل خبر نامزدی آغاجری برای جايزه صلح نوبل وی را بديل حامد

افغانستان، خوانده و از قول يک مقام سوئدی نوشته اما اين آه بعضی ها او را يك عروسك خيمه شب 
  .بازی در خدمت آمريكا می بينند ممكن است آار را خراب آند

 نوشته آغاجری آه هم اآنون به خاطر اهانت به مقدسات دينی در زندان به سر می برد، روزنامه کيهان
او عضو مرآزيت سازمان مجاهدين انقالب است آه . از اين دين را افيون مردم و حكومت خوانده بودپيش 

  .طی دو دهه اخير مواضع دوگانه ای در قبال آمريكا اتخاذ آرده است
 مقاله ای از غالمعلی رجائی را به چاپ رسانده که در آن به نقل خاطره هائی از هاشم نسيم صبا

که وقتی در همدان زندانی بود در مقابل اين سئوال که شما می خواستيد آغاجری پرداخته است 
اسالم و هدف های متعالی آن را در جهان ترويج کنيد و حاال درگير مساله انتقال از زندان همدان به 

  .تهران شده ايد، لبخند تلخی زده است
 به يک استاد دانشگاه وقتی از  با ابراز تاسف از اين که مسووالن می خواهندنسيم صبانويسنده مقاله 

زندان به دادگاه برده می شود دستبند بزنند نوشته دنيا در برابر اين نحوه برخورد با نخبگان جامعه 
  .انگشت به دهان است

 ضمن اعتراض به ادامه نگاه ياس نورييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به نوشته 
 جلوگيری از تماس او با خارج از زندان گفته است که تخلفاتی در داری عباس عبدی در سلول انفرادی و

  .پرونده وی صورت گرفته و نگران فاش شدن آن تخلفات هستند
محسن ميردامادی پرسيده تا چه مدت می توانند به عبدی اجازه تماس با خارج را ندهند، او را در 

 که بدانيم عبدی تخلف کرده و يا کسانی انفرادی نگاه دارند و به او مرخصی ندهند برای ما مهم است
  .که روی پرونده وی کار کرده اند، آيا واقعا پرونده ای وجود دارد يا همه چيز ساختگی است

 خبر داده که اعظم طالقانی فعال سياسی اعالم کرده است که به عنوان اعتراض به نحوه نسيم صبا
  .ده استمرگ زهرا کاظمی در مقابل زندان اوين دست به تحصن ز

خانم طالقانی که بعد از يک دوره نمايندگی مجلس شورای اسالمی به فعاليت های سياسی و انتشار 
نشريه ای مشغول است از هموطنان خواسته در تحصن روز سه شنبه وی شرکت نکنند مبادا که گروه 

 های فشار مداخله ای بکنند
  

  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان
  

عدم شرآت در آنوانسيون بين المللي رفع تبعيض از زنان به زيان آشور : ي منتظريآيت اهللا العظم
  است  

  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  
عدم شرآت در آنوانسيونها و سازمانهاي بين المللي : آيت اهللا العظمي حسينعلي منتظري گفت

  .  تانزواي سياسي آشور را در پي خواهد داشت و به زيان آشور اس
مجرد : در پيام آيت اهللا منتظري آه روز دوشنبه به خبرگزاري آار ايران ايلنا ارسال شده ،آمده است

هاي آن اگر مستلزم راي دادن به   پيوستن به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شرآت در جلسه
 ساير مجامع بين هاي خالف احكام قطعي اسالم نباشد، اشكال ندارد و نظير عضويت ايران در  مصوبه

  .المللي است
بجاست آه ايران و ساير آشورهاي اسالمي در اينگونه مجامع شرآت آنند و در : در اين پيام آمده است

مشترآات با ساير ملل هماهنگ شوند و قاطعانه از احكام قطعي اسالم در موضوعات خاص دفاع 
  .نمايند

بايد با شرآت در اين مجامع با منطق و : ستآيت اهللا العظمي منتظري در پيام خود تاآيد آرده ا
استدالل ثابت آرد آه برخي تبعيضات وارده در اسالم نسبت به زنان بر اساس تفاوت طبيعي و 

سازماني زن است و ناشي از ظرافت مخصوص زن و متناسب با آشش و تمايالت دروني او و امور 
ه عقول ساده انسان ها از درك آن قاصر گزافي نيست، بلكه تابع مصالح و مفاسد واقعي است آه گا

  .است 
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نوعا هر يك از آشورهاي جهان داراي سنت هاي : در پيام آيت اهللا العظمي منتظري تصريح شده است
خاصي هستند آه جز بافت فرهنگ آنها ست و ناچارند آنها را رعايت نمايند و با اين وضعيت عضويت 

  /پايان پيام. ات با آنان هماهنگ باشنددرمجامع جهاني را نيز پذيرفته و در مشترآ
  

  ي اشكال تبعيض عليه زنان نپيوستند آمريكا و آانادا هم به آنوانسيون رفع آليه: وحيده طالقاني
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  

ي پيوستن ايران به آنوانسيون رفع  مساله: عضو فراآسيون زنان مجلس شوراي اسالمي اعالم آرد
ها و  توانستيم طرح  اشكال تبعيض عليه زنان با مراجع و شرع هماهنگ نشده بود و ميي آليه

  .ي شرع زير سوال نرود پيشنهاداتي ارائه دهيم آه مساله
وگو با خبرنگار پارلماني  ي مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفت وحيده عاليي طالقاني نماينده

ي اشكال تبعيض عليه زنان در  يوستن ايران به آنوانسيون رفع آليهي علت مخالفت خود با پ ايسنا درباره
 من هم با  آه آمريكا و آانادا هم به اين آنوانسيون نپيوستند، به دليل اين: مجلس شوراي اسالمي گفت

  . اين پيوستن مخالفت آردم
گفت،  د سخن ميي زن مجلس آه با پيوستن به اين آنوانسيون مخالف بو وي آه به عنوان تنها نماينده

مان را هم بدهند، و اين برايمان آافي  ما راضي هستيم آه حق و حقوق اسالمي: در ادامه تاآيد آرد
ها و پيشنهاداتي ارائه  توانستيم طرح اين مساله با مراجع و شرع هماهنگ نشده بود و ما مي. است

  .ي شرع زير سوال نرود دهيم آه مساله
خواستيم و آن را مالك   تصويب اين طرح، نظر مراجع را به صورت آتبي ميما بايد قبل از: وي ادامه داد
 انتهاي پيام. داديم عمل قرار مي

  
آل هويت آنوانسيون رفع تبعيض عليه : ي زنان گفت هاي علميه مدير دفتر مطالعات و تحقيقات حوزه

  .دهي غلط طراحي شده است زنان از مقدمه تا پايان آن مبتني بر يك سازمان
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20 شنبه  دو

در مورد ) ايسنا(و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  نژاد در گفت حجت االسالم محمدرضا زيبايي
ي اين آنوانسيون بر آزادي بدون قيد و شرط زنان بر  در مقدمه: آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان گفت
شان تاآيد شده است، يعني زن پس از ازدواج هم همان  اشوييآليه امورشان صرف نظر از وضعيت زن

  .آزادي را آه قبل از ازدواج داشته، خواهد داشت
ي زنان ما چيست آه اين آنوانسيون درصدد حل آردن  بايد ببينيم مشكالت اصلي جامعه: وي ادامه داد

هاي زنان را دست  ارآمدياگر مشكل اصلي جامعه زنان ما اين است آه مردان جامعه آ. آن برآمده است
آورند حتي اگر خانواده  گيرند و تسهيالتي براي آارآمدن شدن زن در جامعه و خانواده بوجود نمي آم مي

آند و در آل  ها حتي مشكالت زنان را بيشتر مي گونه آنوانسيون در آشور ما با بحران روبرو باشد، اين
  .هد بودساز خوا گشايي، مشكل اين آنوانسيون به جاي مشكل

ي  در تماسي آه با يكي از فقهاي شوراي نگهبان داشتم وي عنوان آرد آه در جلسه: وي در پايان گفت
 انتهاي پيام. ي شوراي نگهبان، آنوانسيون از طرف شورا رد شده است چهارشنبه گذشته

  
  نامه مهم آيت اهللا مشكيني به رئيس مجلس درباره اليحه الحاق به آنوانسيون زنان

  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه   - آيهان
دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور اعالميه اي تصويب الحاق ايران به معاهده محو آليه 

  .اشكال تبعيض عليه زنان را صريحًا غيرمشروع و مغاير با احكام ديني اعالم آرد
ز انديشمندان حوزه و دانشگاه با دفتر جامعه به دنبال تماس هاي مكرر جمعي از مؤمنان، بويژه عده اي ا

معاهده محو آليه اشكال «مدرسين حوزه علميه قم و پرسش از اين جامعه درباره اليحه الحاق به 
  :، مسئول دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم طي اطالعيه اي اعالم آرد»تبعيض عليه زنان

 بحث هاي متعدد و بررسي هاي آارشناسانه  پيرو1380اين جامعه در بيست وهفتم اسفند ماه سال 
در جلسات شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نظرات آارشناسي خود را به صورت 

خيرخواهانه طي نامه هايي جداگانه براي رؤساي محترم جمهوري اسالمي و مجلس شوراي اسالمي 
  .ارسال آرده بود

ه مذآور را توسط مجلس غيرمشروع دانسته و اعالم شده در اين نامه ها تصويب الحاق ايران به معاهد
مغايرت معاهده مذآور با احكام شرع به گونه اي نيست آه با حق شرط جزئي يا آلي قابل «بود آه 

  ».اصالح باشد
متن آامل نامه ارسالي آيت اهللا مشكيني رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم خطاب 

  : نگاشته شده به شرح ذيل است1380 اسفند سال 27مي آه در تاريخ به رئيس مجلس شوراي اسال
  »دام عزه«حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي آروبي 

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
  بعد السالم و التحيه

از قرار اطالع مجلس شوراي اسالمي بزودي اليحه الحاق ايران به معاهده محو آليه اشكال تبعيض 
  .زنان را مورد بحث قرار خواهد دادعليه 

  :نظر به اهميت موضوع و پيامدهاي ناشي از الحاق، نكاتي به عرض مي رسد

www.iran-archive.com 



 تالش براي ارتقاي شأن، جايگاه و شخصيت زن و دفاع از حقوق زنان ضرورتي غيرقابل اغماض است -1
 اسالم پرچمدار مبارزه با آه اين امر نه تنها در سايه تعاليم آزادي بخش اسالم تحقق مي يابد و مكتب

تبعيض عليه زنان و مبتكر الگويي متعادل در دفاع از حقوق و فعاليت هاي اجتماعي زنان، متناسب با 
توانمندي ها و ويژگي هاي آنان است، اهتمام به شخصيت واالي زن در ديدگاه اسالمي تا بدانجا مي 

و مريم آبرا و آسيه ) مه ساز فيض آثيرچش(را به عنوان آوثر » س«رسد آه قرآن آريم فاطمه زهرا
از سوي ديگر فراخوان زنان به مشارآت . را ضرب المثلي براي مؤمنان معرفي مي آند» عليهماالسالم«

و نقش تعيين آننده زنان ) ره(در نهضت اسالمي و پشتيباني از رزمندگان اسالم از سوي امام خميني
يت ها و تخصص هايي آه جامعه اسالمي به آن نياز دارد، در اين دو حادثه تاريخي و مهم و قبول مسئول

  .بهترين شاهد بر آارآمدي و تحول آفريني ديدگاه اسالمي درباره زنان است
از اين رو مي توان با استفاده از بيانات و رهنمودهاي امام امت و رهبر معظم انقالب، ابعادي از نگاه 

ه ريزي آالن اجتماعي راهگشاي مسئوالن و برنامه ريزان اسالم به مقوله زن را ترسيم آرد آه در برنام
  .نظام باشد

 جرياني آه با بيش از يك سده قدمت در جهان غرب داعيه دار دفاع از حقوق زنان شد، صرفنظر از آن -2
آه تحت نفوذ و هدايت نظام سرمايه داري گسترش يافت، به دليل آن آه براساس الگوي تشابه محور و 

وزه هاي فرهنگ غرب به دفاع از حقوق زنان مي پرداخت، نه تنها موفقيت چنداني نيافت با اتكا به آم
بلكه بر پيچيدگي مسائل و مشكالت زنان افزود و تحت نام فمينيسم با نگاهي غيرواقعگرايانه به زن، 

ام زمينه تخاصم ميان دو جنس و تزلزل بنيان خانواده را بيش از پيش فراهم آرد و آرزوي ديرينه نظ
 به دليل آنكه خانواده مهمترين عامل انتقال ارزش ها از نسل گذشته -سرمايه داري را در نفي خانواده

  . به تحقق نزديك آرد-به آينده و سدي در مقابل فرهنگ مصرف گرايي است
در مجامع بين المللي به تصويب رسيده » معاهده محو آليه اشكال تبعيض عليه زنان«آنچه به عنوان 

اصل تالش نظام سرمايه داري و دولت هاي غربي در تحميل الگوي فرهنگي اجتماعي خود به است، ح
  .تمامي آشورهاي جهان و زمينه ساز فرهنگ واحد در آستانه جهاني سازي است

معاهده مذآور آه در صدد نفي تمامي تمايزات ميان زن و مرد در عرصه آموزش و فرهنگ، اقتصاد، روابط 
ت، نه تنها در آليت خود با ارزش هاي ديني همخواني ندارد و با ده ها حكم از اجتماعي و حقوق اس

احكام شرع مقدس اسالم در تضاد است، بلكه تنها ماده اول آن با بيش از ده ها مورد از قوانين داخلي 
از سوي ديگر مطالعه وضعيت زنان در . آه براساس فقه اسالمي تدوين شده در تعارض است

ز باالترين شاخصه هاي دفاع از حقوق زنان براساس مفاد معاهده مذآور برخوردارند آشورهايي آه ا
  .خود نشانگر عدم موفقيت الگوي تشابه محور غربي در دفاع از شخصيت و جايگاه زنان است

پيامدهايي در پي خواهد داشت از جمله » محو آليه اشكال تبعيض عليه زنان«الحاق به معاهده -3
  :آنكه
تن جمهوري اسالمي ايران به عنوان پرچمدار اصولگرايي اسالمي در جهان، به اين معاهده، پيوس: الف

زمينه ساز تحقق اجماعي جهاني خواهد شد، آه يگانه راه دفاع از زنان را التزام به جهان بيني مادي 
فاع از غرب و پي گيري الگوي تشابه محور مي داند و مهر تأييدي بر اين مدعاست آه اسالم خود در د

  .حقوق زنان طرح مشخصي ندارد
بر ازدياد فشارهاي بين المللي براي پس گرفتن حق شرط ها و اجرايي آردن مفاد معاهده خواهد : ب

  .افزود
پس از امضاي معاهده، عملكرد جمهوري اسالمي بيش از آنچه امروزه شاهد آن هستيم مورد نقد : ج

 و حربه اي به دست مخالفان نظام اسالمي در داخل و پي در پي مجامع بين المللي قرار خواهد گرفت
  .در عرصه بين الملل خواهد داد

حكومت اسالمي، پس از الحاق، موظف به برنامه ريزي براساس الگوي جنسيتي تشابه محور : د
خواهد بود و نمي توانند بر اساس ارزشهاي اسالمي و مصالح اجتماعي مبتني بر آارشناسي هاي 

  .اي متناسب با شرايط اجتماعي و با ويژگي هاي زنانه تنظيم آندبومي، برنامه ه
التزام به اين معاهده، زمينه ساز بسط نگرش هاي نادرست در دفاع از حقوق زنان و اجراي مفاد : هـ

معاهده موجب بي توجهي به مسائل و مشكالت اصلي زنان و زمينه ساز تزلزل در بنيان خانواده و 
  .د شدتحقير شخصيت آنان خواه

به دليل آن آه معاهده مذآور در آليت خود برخالف اهداف اسالمي و احكام شرع است، نظام : و
  .اسالمي به فاصله گرفتن از شرع متهم مي شود

 اين قانون و روح 28 ماده 2شرط و قيد تحفظ و عدم مخالفت با قوانين اسالمي از آنجا آه با نص بند : ز
ه و الحاق به معاهده سبب مي شود تا در چانه زدن هاي بين المللي، آن معاهده سازگار نيست لغو بود

  .ايران را متعهد به پذيرش بدون قيد و شرط معاهده آنند
نمونه آن . عدم الحاق به معاهده فوق الذآر از سوي برخي آشورها، امري طبيعي تلقي مي شود: ح

  .نها بيش از ديگران نيستدر آشورهاي قدرتمند آم نيست و فشارهاي بين المللي نيز بر آ
با توجه به نكات ذآر شده و همچنين نگراني شديد مراجع عظام تقليد از الحاق به اين معاهده و نظر 
مبارك آنان مبني بر اين آه مغايرت معاهده مذآور با احكام شرع به گونه اي نيست آه با حق شرط 

» معاهده محو آليه اشكال تبعيض عليه زنان«جزئي و يا آلي قابل اصالح باشد، تصويب الحاق ايران به 
در يك آالم اين اقدام، در شأن . توسط آن مجلس محترم را غيرمشروع دانسته و به مصلحت نمي دانيم
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مجلس شوراي اسالمي نبوده و نيست آه بسياري از احكام قطعي اسالم را آه همه مسلمانان 
  ...ريم است نفي آند مثل ارث و شهادت وسراسر جهان باور دارند و برخي از آنها صريح قرآن آ

  .اميد است شما و حداقل، روحانيان مجلس به اين نكته توجه دقيق داشته باشيد
تدوين . در خاتمه، مسئوالن و آارشناسان نظام را به تدوين ديدگاه اسالم پيرامون زنان فرا مي خوانيم

هد دانشگاه براساس الگوي تناسب منشور زن مسلمان توسط آارشناسان فقيه حوزوي و اساتيد متع
محور، مي تواند موضع نظام اسالمي را در پيگيري حقوق زنان، به وضوح تبيين آند و زمينه ساز ايجاد 

 .موضع مشترك در ميان آشورهاي اسالمي در دفاع از حقوق و شخصيت زن مسلمان شود
 
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20 دو شنبه  -روزنامه اعتماد 

 آورد اما از   دست  به  دولت  مذهبي  بختيار را با مخالفان  از همكاري هايي  خرداد نشانه15   در حوادث دولت
 و در   بغداد رفته رسيد او به  خبر مي  آه  بود، در حالي  نياورده  دست  به  موارد توفيقي قرار، بختيار در اين
ها و   ميداني  و ميان  شهر تهران بختيار درجنوب.   است  در تهران  حوادؤي قوعآنجا در انتظار و

 و   سويس  و ميان  اروپا رفت  به  رسيدن  پيروزي  از به  از نااميدي  اما پس  داشت ها دوستاني مشدي داش
  بختيار تالش. آرد  مي  دو آشور زندگي  خود در اين  مجلل  در سفر بود و در ويالها و آپارتمانهاي فرانسه
   انتقال  خارج  بود به  ايران  در بانكهاي  خود را آه هاي  اندوخته آم  بازگردد و دست  ايران  به  آرد آه فراواني
   تخمين  ميليارد تومان  در حدود پنج  و غيرمنقول  را از منقول  آن  بختيار آه  ديگر، ؤروت از سوي. دهد
   سازمان  رياست  و سپس  نظامي  فرمانداري  تصدي  ساله  هشت  مدت طول آنها را در  زدند و همه مي

 و ويال در   و قصر و خانه  و مستغالت  امالك  بود، بيشتر شامل  آورده  دست  آشور به  و امنيت اطالعات
 دورادور  ه و فرانس  در سويس  آه  ساواك  و خبر رسانان  داشت  از بختيار واهمه  آه اما شاه. شد  مي ايران

   ؤروت  داد آن دادند، اجازه  خبر مي  شاه  او به  و آين  و نارضايي بختيار را زير نظر داشتند از خشم
  ها، آلمان  روسها، مصري  ناچار به بختيار به.  گردد  او ارسال  و ارز شود و براي  پول  به  تبديل غيرمنقول
  بختيار در سالهاي.   در اختيار او گذاشت ، تسهيالتي ي شرق  آلمان  دولت  شد و بويژه ها متوسل شرقي
، خسرو   و همكارش  دهدأ اما او و دوست  ترتيب  شاه  جان  را به  آرد سوء قصدي  سعي1346 و 1345

 و   آلماني  و عامالن  را آشف  شاه  جان  سوء قصد به  توطئه  آلمان  نبردند و پليس  از پيش ، آاري قشقايي
   نزديك هاي  در آوه بازي  اسكي  را هنگام  شاه يي  زبده قرار بود تيراندازان.  را دستگير آرد  آن سويسي

   بابا مهدي خان. ( اجرا درنيامد  هرگز به  طرح  اين  برسانند آه  قتل  به  موريتز، با رگبار مسلسل سن
   اشاره  آن  و اجرا نشدن  پا نگرفتن ل و عل  طرح  اين ، به  است  مصاحبه  صورت  به  آه  در خاطراتش تهراني
 عارفها   خود در دولت ، دوست  عماش  مهدي  صالح  دعوت  در صدد برآمد بنابه بختيار سپس.)   است آرده

.  آند  را سازماندهي  چريكي  شود و مبارزات  ايران  غرب  برود و از آنجا راهي  عراق  به  لبنان ، از راه در عراق
.  آرد دار تعبيه  دوربين  چند تفنگ  آردن  مخفي  براي  جاهايي  خريد و در زير آن  بزرگي لبختيار اتومبي

.  را بدهد  ترور شاه دار ترتيب  دوربين  تفنگهاي  وارد شد، با آن  ايران  به  مخفيانه  وقتي  بود آه  اين هدفش
  آندي. اف.  جان  آشتن  تفنگها براي  آن  از مدلهاي ، از يكي1963   در سال  آندي اسوالد، قاتل. هاروي. لي

 او دآتر شاپور زندنيا   راه  بختيار و رفيق  ميان  نامعلوم  علل به.  بود  آرده  امريكا استفاده  جمهور وقت رييس
  رود به  مي  احتمال  داد آه  روي آرد اختالفي  مي  جاسازي  را در اتومبيل  اسلحه  آه  فرانسوي با مكانيك

 هر  به.  دانست  را زياد مي آرد و بختيار آن  مي  آار خود مطالبه  او براي  باشد آه  دستمزد هنگفتي دليل
 قرار بود   بختيار آه ها بر سر راه  رساند و اسراييلي  اسراييل  سفارت  اطالع  ماجرا را به ، مكانيك حال

  ، به  اسراييل عوامل.  را گستردند  الزم د دام شو  و در آنجا تخليه  حمل  بندر بيروت  به  با آشتي اتومبيلش
  .  انتظار نشستند  به  بيروت  و پليس  گمرك  آردند و ماموران  را مطلع  لبنان ، پليس يي گونه

  
   درصد ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد6/8ايران 

  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  
 تنها 2002ش پتروليم، ذخاير اثبات شده نفت ايران تا پايان سال  براساس گزارش بريتي-خبرگزاري فارس

  . درصد بوده است6/8
به گزارش آسوشيتدپرس، شرآت نفتي پريتيش پتروليم آماري از ده آشور بزرگ صاحب نفت تا پايان 

 درصد ذخاير اثبات شده نفت جهان در صدر 25 گردآوري آرده است آه دراين بين عربستان با 2002سال 
  . رار داردق

 درصد در رتبه دوم 7/10اين رتبه بندي آه براساس تخمين مجله نفت و گاز انجام شده است عراق را با 
  . قرار داده است

 درصد ذخاير آشف شده نفت 13به گزارش خبرگزاري فارس، وزير نفت درهفته گذشته اظهار داشت آه 
  . جهان متعلق به ايران است

  . باشد  به شرح زير مي2002 برتر صاحب ذخاير نفت جهان تا پايان سال براساس اين گزارش، ده آشور
   درصد 25عربستان سعودي 

   درصد 7/10عراق 
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   درصد 3/9امارات متحده عربي 
   درصد 2/9آويت 
   درصد 6/8ايران 

   درصد 4/7ونزوئال 
   درصد 4/5روسيه 
   درصد 9/2آمريكا 
   درصد 8/2ليبي 

   درصد 3/2نيجريه 
  / مانتهاي پيا

  
  آند  هزار نفر را اخراج مي5آلستوم فرانسه 

  2003 اوت  11 - 1382 مرداد 20دو شنبه  
 .آند  هزار نفر را اخراج مي5شرآت بزرگ مهندسي آلستوم فرانسه :خبرگزاري فارس

به گزارش رويترز، شرآت مهندسي آلستوم فرانسه در حال حاضر بيش از سه ميليارد دالر بدهي دارد و 
  . ن مالي شده استدچار بحرا

 درصد 50اين شرآت ده هزار نفر را در شعبه توليدي خود در انگليس در اختيار دارد آه رقم اخراجيها 
  . شود نيروي آار اين شرآت در انگليس را شامل مي

  . بنابراين گزارش، مسووالن اين شرآت از عدم حمايت مالي دولت انگليس از اين شرآت انتقاد آردند
 نيز از آميسيون اروپايي براي خروج اين شرآت از بحران مالي درخواست آمك آرد، ولي دولت فرانسه

  . تاآنون به جواب مثبتي دست نيافت
آاهش فروش محصوالت شرآت مهندسي آلستوم در انگليس و برخي آشورهاي ديگر اروپايي يكي از 

  . داليل اصلي بحران مالي اين شرآت عنوان شده است
ي فارس ، آارگران اخراجي اين شرآت به صورت يك راهپيمايي به سمت پاريس در به گزارش خبرگزار

  . حرآت هستند تا مخالفت خود را با اين تصميم ابراز آنند
 /انتهاي پيام
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