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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 
  

  مانوور دريائي آذربايجان با آمك نيروي دريايي آمريكا در مرزهاي شمالي ايران 
  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23 پنج شنبه  - راديو فردا –عليرضا طاهري، مصاحبه با بهمن آقايي ديبا

وزير دفاع . ي دريايي آمريكا مانوور مشترآي را با آذربايجان در درياي خزر آغاز آردندافسران نيرو
اين مانوور به منظور آماده شدن براي حفاظت از حمالت تروريستي به : آذربايجان روز چهارشنبه گفت

يو فردا دآتر بهمن آقايي ديبا، آارشناس امور خزر، در مصاحبه با راد. حوزه هاي نفتي درياي خزر است
: وي مي افزايد. اين مانوور يك مخاطب مشخص دارد و آن هم جمهوري اسالمي است: مي گويد

اختالف ميان جمهوري اسالمي و آذربايجان بر سر حوزه نفتي البرز سبب شد آه قايق هاي نظامي 
ان آار جمهوري اسالمي در درياي خزر، به آشتي تحقيقاتي بريتيش پتروليوم آه براي جمهوري آذربايج

در پي اين اخطار ترآيه واآنش نشان داد و ارتش . مي آرد، اخطار دادند آه از منطقه خارج شود
وي مي افزايد در گذشته نيز حكومت شوروي اجازه نداد ايران . آذربايجان به حالت آماده باش درآمد
  .ناوگانش را در اين دريا تقويت آند

  

  ر ايرانآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم برس
  

   ساله را تاييد آرد35ديوانعالي جمهوري اسالمي حكم سنگسار يك زن 
 2003 اوت  14 -1382 مرداد 23 پنج شنبه  - راديو فردا –بيژن فرهودي

 ساله بنام شهناز را 35بنا به گزارش هاي رسيده ديوانعالي جمهوري اسالمي حكم سنگسار يك زن 
ن يك سازمان بين المللي حقوق بشر از يوشكا فيشر، وزير امور به گزارش راديو آلما. تاييد آرده است

خارجه آلمان خواسته است در تماس با محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي، از او بخواهد اجراي 
جمهوري اسالمي، چندي پيش به اتحاديه اروپا قول داد احكام سنگسار را متوقف . حكم را متوقف سازد

  .آند

  

   آشتار جمعيتروريسم  و سالحهاي
  

  آليات طرح احداث دومين نيروگاه هسته اي در بوشهر تصويب شد
  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه  

شوراي عالي انرژي هسته اي آشور با بحث و بررسي درباره فراهم آردن مقدمات : خبرگزاري فارس
  .احداث دومين نيروگاه اتمي در بوشهر، آليات آن را به تصويب رساند

ه گزراش گروه انرژي شانا، در اين جلسه آه به رياست محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري ب
برگزار شد، مقرر شد آه آار ساخت اين واحد با ظرفيت توليد پنج هزار مگاوات برق در دستور آار قرار 

  . گيرد
رق، با مشارآت روسيه هم اآنون، نخستين واحد نيروگاه اتمي بوشهر با ظرفيت توليد يك هزار مگاوات ب

  .  ميالدي آغاز شود2005در دست احداث است و پيش بيني شده آه بهره برداري از آن تا اوايل سال 
  . قرار است آه آارخانه هاي روسي، سوخت مورد نياز اين واحد نيروگاهي را تامين آنند

تهران خواسته است آه با تاآنون دولت روسيه هيچ محموله سوختي به ايران تحويل نداده اما مسكو از 
امضاي يك پروتكل الحاقي به قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر تضمين الزم براي بازگرداندن زباله 

  . هاي سوخت مصرفي را به روسيه بدهد
  . ايران با اين درخواست روسيه بدون قيد و شرط موافقت آرده است

خت واحدهاي ديگري از نيروگاه اتمي در بوشهر اخيرًا وزير انرژي اتمي روسيه تمايل آشورش براي سا
  . را به اطالع مقام هاي ايراني رسانده بود

وزير امور خارجه ايران پيشتر از آشورهاي داراي فناوري هسته اي از جمله دولت هاي غربي آه نسبت 
 نيروگاهي به برنامه هاي صلح آميز هسته اي تهران ابراز نگراني آرده بودند دعوت آرد آه در طرح هاي

  . ايران مشارآت آنند
 هزار مگاوات برق از انرژي اتمي در دستور آار دولت وقت ايران 20پيش از انقالب اسالمي توليد حدود 

 هزار مگاوات برق از اين منبع 6قرار داشت، اما هم اآنون دولت جمهوري اسالمي مجموعًا توليد حدود 
 /انتهاي پيام.  قرار داده استانرژي را در فهرست برنامه هاي بلند مدت خود
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تصويب مرحله دوم عمليات نيروگاه اتمي بوشهر توسط شورايعالي انرژي اتمي جمهوري اسالمي و 
  افزايش نگرانيهاي بين المللي

  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه  ): راديوفردا(ژان خاآزاد
يات نيروگاه هسته اي بوشهر را تصويب شورايعالي انرژي اتمي جمهوري اسالمي آغاز مرحله دوم عمل

نيروگاه هسته اي بوشهر در آانون نگراني هاي جهان از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي . آرد
آمريكا و اتحاديه اروپا تقريبا روس . اين تصميم بيگمان بازتاب وسيعي در جهان خواهد داشت. قرار دارد

تكل الحاقي منع گسترش سالح هاي هسته اي توسط هارا متقاعد آرده اند آه بدون امضاي پرو
همزمان با زمزمه هاي محافل محافظه آار . جمهوري اسالمي سوخت هسته اي به تهران نفروشند

جمهوري اسالمي مبني بر خروج از پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي، موضع رسمي دولت 
ل الحاقي درصورت دريافت آمك هايي در جمهوري اسالمي حكايت از تمايل اين آشور به امضاي پروتك

پيش بيني ميشود درصورت عدم امضاي پروتكل تا ماه سپتامبر . زمينه فن آوري هاي هسته اي است
همزمان با اجالس ويژه آژانس بين المللي براي رسيدگي به موضوع ايران، تصميمات شديدتري بر ضد 

جاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل شديد ترين تصميم ار. جمهوري اسالمي اتخاذ خواهد شد
  .خواهد بود

  
   از شرآت آاالي الكتريك نمونه برداري آردندIAEAبازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي 

  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه  ): راديوفردا(Financial Timesشهران طبري بر اساس گزارش 
نوشت جمهوري اسالمي به بازرسان سازمان بين المللي انرژي  چاپ لندن Financial Timesروزنامه 

 اجازه داد از يكي از تاسيسات هسته اي اش آه بر سر آن شك و ترديد وجود دارد، نمونه IAEAاتمي 
اين روزنامه نوشت نمونه هاي برداشته شده از تاسيسات نطنز درماه ژوئيه نشان داده بود . برداري آند

صابر زعيميان سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران . م غني شده به آار برده استايران درآنجا اورانيو
تاآيد آرد آه گروه چهارنفره بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي آه ديروز به بازديدشان از ايران 

ي جمهور. پايان دادند از شرآت آاالي الكتريك وساير مراآزي آه خواسته شده بود، نمونه برداي آردند
اسالمي به آرات ادعا آرده است آه برنامه هاي هسته اي اش بمنظور استفاده هاي غيرتسليحاتي 

است اما از سوي جامعه بين الملل تحت فشار است آه پروتكل الحاقي منع گسترش سالح هاي 
  نشان دهد ايران قرارداد تضمين آننده را نقضIAEAچمانچه يافته هاي جديد . هسته اي را امضا آند

جمهوري اسالمي انتظار دارد درصورت امضاي پروتكل . آرده است اين فشار ممكن است افزايش يابد
  .الحاقي از همكاري بين المللي در برنامه هاي هسته اي اش برخوردار شود

  
دستور بازداشت سفير سابق جمهوري اسالمي در آرژانتين به اتهام دست داشتن در انفجار تروريستي 

  بوئنوس آيرسمرآز يهوديان 
  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه  ): راديوفردا(جمشيد زند 

 ديپلمات ايراني را صادر 7يک قاضي فدرال آرژانتيني دستور بازداشت سفير سابق ايران در اين کشور و 
  کرد 

يپلمات  د7قاضي فدرال آرژانتين با اعالم اين که هادي سليمان پور سفير سابق ايران در اين کشور و 
ايراني در حادثه بمب گذاري يک مرکز يهوديان در بئونس آيرس دست داشتند، دستور بازداشت آنان را 

  . قاضي دادگاه از پليس بين الملل خواسته است که ديپلماتهاي ايراني را بازداشت کند. صادر کرد
 با ماموران آرژانتيني به طور او همچنين از دولت ايران انتقاد کرد که گفته است ايران در مراحل تحقيقاتي

سفارت ايران در بئونس آيرس پس از صدور اين حکم در بيانيه اي اظهارات و . کامل همکاري نکرده است
حکم قاضي دادگاه را رد کرد و آنرا نتيجه طح بين المللي اسرائيل براي تحت تاثير قرار دادن دولت 

  . آرژانتين خواند
 نفر کشته و 85 ميالدي، 1994ز يهوديان در بوئونس آيرس در سال در حادثه بمب گذاري در يک مرک

 ديپلمات ايراني در زمان وقوع حادثه در 8به گفته مقامات آرژانتيني هر .  تن مجروح شدند300بيش از 
در ماه مارس نيز دستور . بئونس آيرس بودند و احتمال هادي سليمان پور اکنون ساکن بريتانياست

 ديگر ايراني صادر شده بود که سبب تيره تر شدن روابط دو کشور و فراخواندن  ديپلمات4بازداشت 
  . سفير ايران به تهران شد

سال . اما دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي در بوئنوس آيرس همچنان به کار خود ادامه مي دهد
منم رئيس جمهوري گذشته روزنامه نيويورک تايمز گزارش داد که ايران مبلغ ده ميليون دالر به کارلوس 

دولت . وقت آرژانتين رشوه داد تا او موضوع دخالت ايران در بمب گذاري بئونس آيرس را مسکوت بگذارد
منم در آغاز حزب اهللا لبنان را که مورد حمايت ايران است، مسئول اين بمب گذاري اعالم کرد ولي 

تا اين که رئيس . عمال گم شدسرنخ ايران در تحقيقات بي انتها و ناپديد شدن بي دليل شاهدان 
. جمهوري جديد آرژانتين نستور کروشنر دستور داد پرونده بمب گذاري بئونس آيرس منتشر شود

 ديپلمات ايراني و صدور 8بازگشايي اين پرونده و افشا شدن مطالب محرمانه، منجر به محکوم شدن 
  .حکم بازداشت آنان شد

  
  اعتبار است   ه آرژانتين سياسي و بياحكام دادگا: سخنگوي وزارت امور خارجه
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  2003  اوت 14 -1382  مرداد23 پنج شنبه  -ايلنا 
  . ايران حكم قاضي آرژانتيني را سياسي دانست و آن را محكوم آرد سخنگوي وزارت امور خارجه

: به گزارش ايلنا حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه با رد دخالت ايران در انفجار آميا گفت
هاي ذيربط آرژانتين داشته است؛ اما  اي با دستگاه جمهوري اسالمي ايران از ابتدا همكاري سازنده

متاسفانه از همان ابتدا مشخص شد آه دستگاه قضايي آرژانتين به تنها چيزي آه توجه ندارد، ابعاد 
  .قضايي پرونده است و صرفا با رويكرد سياسي درصدد اجراي دستورات اسراييل است

نظر به ماهيت سياسي احكام صادره، اين احكام اعتبار قضايي : گوي وزارت امور خارجه تاآيد آردسخن
  .باشد نداشته و مردود مي

الزم به ذآر است آه يك قاضي آرژانتيني روز گذشته،چهارشنبه، با صدور حكمي بي سابقه، دستگيري 
ن را به اتهام دست داشتن در انفجار هشت ايراني از جمله هادي سليمان پور، سفير ايران در آرژانتي

 پايان پيام. المل، اينترپل، خواستار شد  از پليس بين1994مرآز يهوديان آميا در آرژانتين در سال 
  

  يك منبع مطلع اخبار مربوط به حضور و خروج عامل انفجار بيروت از ايران را تكذيب آرد 
  2003  اوت 14 -1382  مرداد23پنج شنبه  
يك منبع مطلع ادعاي روزنامه الشرق االوسط را مبني بر خروج اعضاي القاعده از ايران : ارسخبرگزاري ف

  . تكذيب آرد و اظهار داشت عناصر دستگير شده القاعده همچنان در بازداشت ايران به سر مي برند
آمده افرادي آه نام آنها در گزارش الشرق االوسط : به گزارش خبرگزاري فارس، اين منبع مطلع گفت
  .  آنها نيز معني ندارد است اصوال در ايران حضور نداشته اند و لذا خروج

به هر : وي بار ديگر با تاآيد بر عزم جدي ايران براي مبارزه با تروريسم و اعضاي القاعده اظهار داشت
گروه طريقي آه از حضور اعضاي القاعده در ايران آگاه شويم بالفاصله آنها را دستگير خواهيم آرد و 

  . القاعده امكان هيچ گونه فعاليتي در ايران ندارد
اين منبع مطلع همچنين وجود هر گونه ارتباط بين سپاه پاسداران انقالب اسالمي و القاعده را تكذيب 

هاي آنها مبارزه آرده  سپاه پاسداران با رشادت و قاطعيت با گروههاي تروريستي و توطئه: آرد و افزود
 /انتهاي پيام. است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
    

   هزار نيرو به عراق است 10ترآيه آماده اعزام 
  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه  

با وجود اين آه قرار است در خصوص اعزام نيروهاي ترك به عراق رسما تصميم گيري : خبرگزاري فارس
  . هزار نيرو به عراق آماده است10شود ، آنكارا براي اعزام 

: به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، روزنامه جمهوريت چاپ ترآيه امروز نوشت
سربازان ترآيه احتماال براي استقرار در مناطق سني نشين بغداد ، تكريت و فلوجه آه نيروهاي 

 فرماندهي يك ژنرال ترك به عراق اعزام آمريكايي در آن مناطق با مقاومت جدي مواجه هستند تحت
  . خواهند شد

 تمايل ضمني خود را  ترآيه روز سه شنبه و به دنبال نشست مقام هاي ارشد نظامي و سياسي ترك ،
  . براي اعزام نيرو به عراق اعالم آرد

  . درخواست اعزام نيروهاي ترآيه به عراق را آمريكا مطرح آرده است
 نوشت ترآيه مي تواند تعداد چهار هزار نيرو اعزام آند اما با اعزام نظامياني از روزنامه مليت ترآيه نيز

 هزار نفر 12پاآستان و آشورهاي آسياي مرآزي به عراق ، تعداد نيروهاي تحت امر ترآيه در عراق به 
  . نيز مي رسد

رصتي براي بهبود روابط بنا براين گزارش آنكارا از درخواست آمريكا براي اعزام نيرو به عراق به عنوان ف
  . خود با اين آشور ياد ميكند

از سوي ديگر ارتش ترآيه نيز آه در عرصه سياسي اين آشور نفوذي فراوان دارد ، دولت را تحت فشار 
  . " ترآيه نمي تواند در قبال تحوالت آشور همسايه خود بي تفاوت باقي بماند" قرار داده است و ميگويد 
پارلمان ترآيه در ماه . ميم گيري در اين زمينه به تصويب پارلمان ترآيه نياز دارددر هر صورت هرگونه تص

مارس با رد درخواست آمريكا براي استفاده از پايگاه هاي ترآيه به منظور جنگ با عراق ، ضربه اي مهلك 
  . به طرح هاي جنگ افروزانه واشنگتن وارد آرد

صميم گيري درباره اعزام نيرو به عراق پيش از پايان ماه بعد گل وزير امور خارجه ترآيه ميگويد ت... عبدا
  . اتخاد خواهد شد

انتهاي . افكار عمومي و احزاب مخالف و حاآم ترآيه با مساله اعزام نيرو به عراق قويا مخالف هستند
 /  پيام

  
  شوراي حكومتي عراق از سازمان ملل خواست اين شورا را به رسميت بشناسد

www.iran-archive.com 



  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه  
شوراي حكومتي عراق روز پنج شنبه از شوراي امنيت سازمان ملل خواست تا در : خبرگزاري فارس

نشست امروز خود درباره پيش نويس قطعنامه آمريكا در خصوص وضعيت دولت موقت عراق ، اين شورا 
  .را به عنوان نماينده رسمي عراق به رسميت بشناسد

  
رئيس شوراي حكومتي » ابراهيم الجعفري«به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از خبرگزاري فرانسه، 

شوراي امنيت سازمان ملل به سوي به : عراق در مصاحبه با تلويزيون نيروهاي ائتالفي در عراق گفت 
   .رسميت شناختن شواري حكومتي عراق به عنوان نماينده بين المللي اين آشور پيش مي رود

سازمان ملل با به رسميت شناختن شوراي حكومتي عراق آن را از حمايت بين : افزود»الجعفري «
المللي بيشتري برخوردار خواهد آرد آه همين امر باعث مي شود تا دوره دولت موقت عراق سريعتر 

  . طي شود
ا درباره وضعيت شوراي امنيت سازمان ملل قرار است روز پنج شنبه درباره پيش نويس قطعنامه آمريك

  . دولت موقت عراق تشكيل جلسه دهد
آند اما » تاييد«در پيش نويس اصلي پيشنهاد شده بود آه سازمان ملل شوراي حكومتي عراق را 

برخي ديپلماتها در مقر سازمان ملل در نيويورك اعالم آردند تاييد اين شورا باعث مشروعيت بيش از حد 
  . د شوراي امنيت آن را به رسميت بشناسدآن خواهد شد و بعيد به نظر مي رس

» استقبال «بر اساس يك نسخه از پيش نويس جديد ، شوراي امنيت تنها از شوراي حكومتي عراق 
 /. انتهاي پيام. خواهد آرد

  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  پرچم عراق  گلپايگاني نسبت به حذف اهللا اآبر از  العظمي صافي اهللا اعتراض آيت
  2003  اوت 14 -1382  مرداد23پنج شنبه  

از پرچم آشور عراق را منافي با " اهللا اآبر"اي حذف   گلپايگاني با صدور بيانيه العظمي صافي اهللا آيت
  .ي انبياي عظام و موجب انزجار هر مومن حقيقي به خدا دانست دعوت همه

  : گلپايگاني بدين شرح است العظمي صافي اهللا به گزارش ايلنا متن پيام آيت
ها، حاآم اشغالگر آمريكايي در آشور اسالمي عراق، شعار بزرگ و  بر حسب خبر بعضي خبررساني

هاي مزين به اين  بديل و ضد استكباري اهللا اآبر را از پرچم عراق حذف نموده و دستور جمع پرچم بي
ار برابري انسانها؛ شعار محكوم شعار را صادر نموده است؛ شعار بزرگ و پر از معني و درس، شع

ي آائنات، صداي  صداي همه" اهللا اآبر"ي استضعاف، شعار توحيد، شعار روح بخش و دلنواز  آننده
هاي  ي گلبول ها و همه ي ذرات و اتم ها و صداي همه ها و صداي درياها و آوه آسمان و زمين و منظومه

  . هاي الهي ي مكتب  جهان هستي و صداي همهسفيد و قرمز حيوانات؛ صداي ظاهر عالم و صداي غيب
صداي مسيح و محمد عليهما السالم و صداي تورات و انجيل و قرآن مجيد و در يك آلمه صداي اسالم 

  .آه همه از هر رنگ و نژاد و قوم و ملت بايد به آن مترنم باشند و به حقيقت آن ايمان داشته باشند
كار اين صدا را داشته باشد؟ همه بايد در مسير اين صدا قرار آدام انديشمند در جهان است آه جرات ان

  .رسد هاي اين صدا به صلح و آرامش و امن و امان مي بگيرند و دنيا فقط با پيام
ها و  آيند و فرعون هاي ديكتاتورها و جباران از آن به لرزه در مي آه تخت و تاج صداي تاريخ و صدايي 

نمايد و حذف آن منافي با دعوت همه  ها را محكوم نموده و مي حاكهاي خونخوار و ض هيتلرها و صدام
 پايان پيام. باشد انبياي عظام و موجب انزجار هر مومن حقيقي به خدا مي

  
  در غيبت امام زمان، ادعاي تشكيل حكومت اسالمي گناه است: نوه بنيانگذار جمهوري اسالمي

 اوت   14 -1382 مـرداد    23 پـنج شـنبه        - راديو فـردا     –هشهرام ميريان، بر اساس گزارش فرانكفورتر آلگماين      
2003  

حسين خميني، نوه بنيانگذار جمهوري اسالمي، آه به تازگي از ايران به عراق رفته، در مصاحبه اي با 
حسين خميني در مصاحبه با اين روزنامه گفت رژيم صدام . روزنامه فرانكفورتر آلگماينه شرآت آرد

وي برقراري يك . حكومت ها در تاريخ بود و سقوط آن يك موهبت الهي استحسين يكي از مستبدترين 
حكومت مذهبي در عراق مانند ايران را رد آرد و گفت اآثر علماي شيعه در عراق معتقدند در غيبت امام 

از اينرو آقايان در تهران از اين مي ترسند آه . زمان، ادعاي تشكيل يك حكومت اسالمي گناه است
ه مانند نجف و آربال به مكانهاي آزادي انديشه بدل شود و بزودي بسياري از روحانيون اماآن مقدس

حسين خميني گفت يك سال پس از انقالب به اعدام هاي رژيم جمهوري . هوشمند به ترك قم بپردازند
  .اسالمي اعتراض آرد ولي پدربزرگش از انتقاد او بر آشفت

  
نندگان هوادار مقتدي صدر و نيروهاي ائتالف به مرگ يك آودك درگيري در صدام شهر بغداد ميان تظاهرآ

  انجاميد
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بعد از تبادل گلوله بين سربازان آمريکايي و عده اي از اهالي بغداد در يک منطقه شيعه نشين شهر، 

اهدان عيني مي گويند هزاران تن در منطقه اي که قبل از ش. يک کودک کشته و چهار تن مجروح شدند
اهالي . جنگ شهر صدام نام داشت، و اکنون شهر صدر ناميده شده براي تظاهراتي جمع شده بودند

در خالل تظاهرات . منطقه عموما از طرفداران آيت اهللا محمد صادق صدر و فرزند وي مقتدي صدر هستند
در همين حال .  و پرچمهاي سياه و سبز مخصوص شيعيان را برافراشتندعده اي روي برج مخابراتي رفته

يک هليکوپتر آمريکايي در حال پرواز در ارتفاع پايين سعي کرد پرچمها را بردارد ولي مردم با چوب و 
يک خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت وي و شاهدان عيني ديگر بعد از تظاهرات . چماق آنها را بازداشتند

که در آن عده اي خود را عضو القاعده مطرح کرده بودند را در خيابانهاي اطراف محل تظاهرات کارتهايي 
به گزارش اين خبرگزاري به عراقيهايي که در عراق با نيروهاي آمريکايي همکاري مي کنند، . پيدا کردند

  .هشدار داده شده بود که محکوم به مرگ هستند
  

نين ديروز در حومه بغداد از روحانيون شيعه عراقي عذر خواهي ارتش ْآمريكا به خاطر درگيري هاي خو
  آرد

  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه  
 ارتش آمريكا به خاطر درگيري هاي ديروز در حومه بغداد آه در آن يك عراقي آشته  :خبرگزاري فارس 

يي را آه مسئول اين حوادث شد ، از روحانيون شيعه در بغداد عذرخواهي و تاآيد آرد سربازان آمريكا
  .بوده اند تنبيه خواهد آرد 

از لشكر دوم سواره نظام " آريستوفر هوفمن "  در نامه اي آه  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ،
ما شديدا بابت آنچه آه روز چهارشنبه در شهرك صدر در :" ارتش آمريكا آن را امضا آرده آمده است 

  . " سفيم حومه بغداد رخ داد متا
. شهرك صدر در حومه بغداد روز گذشته صحنه تظاهرات ضد آمريكايي مردم شيعه ساآن اين شهرك بود

تظاهرات زماني رخ داد آه يك فروند هليكوپتر آمريكايي تالش آرد يك پرچم سياه رنگ را آه نمادي 
لوله نظاميان آمريكايي در اين تظاهرات يك عراقي به ضرب گ. مذهبي داشت از يك برج مخابراتي بردارد

  . آشته شد و چهار نفر ديگر نيز زخمي شدند
  . خبرگزاري فرانسه افزود اين نامه را يك روحاني شيعه در بغداد ، در اختيار اين خبرگزاري قرار داده است

 اگوست امضا 13در اين نامه آه سربرگ آن را آرم واحد تشكيالتي هوفمن تشكيل ميداد و به تاريخ 
 آنچه آه رخ داد اشتباه بود و قطعا منظور سرآوب مردم شهرك صدر نبوده  " :همچنين آمده است   شده ،
    . "من خود شخصا در حال پيگيري اين مساله هستم و مسببان آن را تنبيه خواهم آرد. است

خبرگزاري فرانسه مدعي شد از زمان سقوط صدام اين نخستين درگيري مسلحانه ميان نيروهاي 
 / انتهاي پيام . ي و شيعيان بغداد بوده استآمريكاي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  هاي صبح تهران  تيتر روزنامه

    1382 مرداد 23 پنج شنبه -خبرگزاري آار ايران 
  شما تهديد به محاآمه شده ايد:خبرنگار / آفتاب يزد
  م به هر قيمتي از حقوق مردم دفاع مي آني: وزير آشور

  : سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي/ ابرار
  مردم مملكت را از وضعيت نجات دهند

  رويارويي بزرگ، وزارت آشور و شوراي نگهبان هر دو آار يكديگر را غير قانوني مي دانند/ اعتماد
  آميته هماهنگي و نظارت بر مواقع اضطراري آلودگي هوا اعالم آرد/ ايران

  ر تهران در وضعيت اضطرا
  دستور آار مخالفان در پي قاطعيت وزير / توسعه

  اخراج وزارت آشور از عرصه انتخابات 
  پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران / جام جم
  در خزر چاه نفت مي زنيم: زنگنه
  بحران زيست محيطي آشور را مهار آنيد/ جوان

  مني آمريكا نبوده و نيست دشمني القاعده با ما آمتر از دش: رييس جمهور / حمايت
  به آمريكايي ها اجازه بازجويي از اعضاي القاعده را نمي دهميم / خراسان

  به دنبال عدم حمايت رييس جمهور صورت گرفت؛/ سياست روز
  عقب نشيني وزير آشور از دستور برخورد استاندارنبا دفاتر نظارتي 

  است   نع نشدهنظرم اين است معين نرود اما قا: خاتمي / صداي عدالت
  به زودي از خزر نفت استخراج مي آنيم: بيژن زنگنه/ آار وآارگر

  مشكل شوراي نگهبان قابل حل است: وزير آشور / فرهنگ آشتي
  من نمي دانم روز خبرنگار را به شما تبريك بگويم، نگويم يا تسليت بگويم: رييس جمهور/ مردمساالري
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 شوراي نگهبان جلوي فعاليت غير قانوني دفاتر نظارتي را :معاون پارلماني رييس جمهور / نسيم صبا
  بگيرد

  در رد اليحه اطالح قانون انتخابات توسط شوراي نگهبان / ياس نو
  .مجلس تصميم نهايي را بگيرد: خاتمي 

  پايان پيام 
 

   مرداد23: روزنامه های تهران
  2003 اوت  14 -1382 مرداد 23پنج شنبه   -بي بي سي 
پنجشنبه تهران عنوان های اصلی خود را به واکنش رييس جمهور نسبت به رد اليحه های روزنامه های 

دولت در شورای نگهبان اختصاص داده اند که گفته است مجلس راهی پيدا کند و بار ديگر با ارسال 
  .لوايح پيشنهادی خود به مجمع تشخيص مصلحت مخالفت کرده است

ن بر سر تاسيس دفترهای نظارت بر انتخابات که دولت و حقوق اختالف بين وزارت کشور و شورای نگهبا
دانان آن را غيرقانونی می دانند و شورای نگهبان اصرار بر برپائی آنها دارد به نوشته انتخاب دو طرف را 

  .به سوی روياروئی بزرگ می برد
مردم و سالمت  در مقاله ای از رييس جمهور خواسته اگر مايل است که در مورد حق رای آفتاب يزد

انتخابات اقدام کند بايد هرچه سريع تر عزم خود را نشان دهد شايد تالش افرادی که با اين ترتيب 
مطمئن خواهند شد که شورای نگهبان بدون دليل نمی تواند مانع نامزدی آنها در انتخابات شود بتواند از 

  .سردی انتخابات آينده جلوگيری کند
کرده حاال که شورای نگهبان به هيچ ترتيب حاضر نمی شود نظر دولت را در  پيشنهاد آفتاب يزدسردبير 

مورد انتخابات بپذيرد بهتر است دولت اعالم دارد که مطابق با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت از پذيرش 
  .رد صالحيت های شورای نگهبان در مواردی که دليل و مستند ندارد جلوگيری خواهد کرد

 قلم مصطفی تاج زاده نوشته مشکل شورای نگهبان در انتخابات، نبودن قانون  در مقاله ای بهياس نو
نيست بلکه مشکل آن است که اعضای اين شورا که از يک جناح فکری هستند خود را ملزم به رعايت 

  .قانون نمی دانند
مت خود معاون سابق وزارت کشور که با مخالفت محافظه کاران و بعد از درگيری با شورای نگهبان از س

کنار گذاشته شد با اشاره به انتخابات دوره گذشته مجلس نشان داده که وقتی بی قانونی های 
شورای نگهبان را به رييس مجمع تشخيص مصلحت خبر داده احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نوشته 

يص که اين شورا بر اساس فهم خود از قانون عمل می کند و با اين توجيه به مصوبه مجمع تشخ
  .مصلحت هم تمکين نکرده است

 در مقاله ای با اشاره به رد مصوبه های جديد مجلس در شورای نگهبان نوشته اين اقدامات و نسيم صبا
موج بازداشت های گسترده دو ماه اخير همزمان با رد اليحه های پيشنهادی دولت کار را به جائی 

امه کار نباشد و در آن روز محافظه کاران می رسانده که امکان دارد رييس جمهور خاتمی حاضر به اد
  ! مانند و يک صندلی خالی و مشروعيت از دست رفته

نيما نامداری در ادامه مقاله خود در نسيم صبا نوشته اگر نوميدی از حد گذشته و رييس جمهور قصد آن 
و تحمل آن را خواهند کرد که مخالفت ها و ممانعت ها را با مردم در ميان گذارد آيا محافظه کاران تاب 

  داشت؟
 مدير روزنامه کيهان گفته است که شورای نگهبان می تواند در صورت ممانعت وزارت اعتمادبه نوشته 

کشور از کار دفترهای نظارت از وزارت کشور در کار انتخابات سلب اختيار کند و خود به برگزاری انتخابات 
  .بپردازد

ل کرده که گفته است رييس جمهور خاتمی بايد شفاف و صريح با  نظر صادق زيبا کالم را نقآفتاب يزد
  . مردم سخن گويد که چرا برنامه هايش پياده نشده و چه عواملی موجب ناکامی شده است

اين استاد دانشگاه در عين حال اصالح طلبان را در پديد آمدن وضعيت جديد موثر دانسته و گفته اصالح 
  .ی و سياست خارجی و اصالح قوه قضاييه هيچ برنامه ای نداشتندطلبان برای اقتصاد، توسعه سياس

 مقاله ای دارد از محمد علی ابطحی معاون حقوقی رييس جمهور که در آن عمل شورای نگهبان را ايران
در رد اليحه پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان هياهوئی دانسته که محافظه کاران به راه 

ظلم بزرگی است به مردم ايران و انقالب اسالمی که جهان بر همين اساس قضاوت می انداخته اند و 
  . کند که ايران از رفع تبعيض از زنان ابا دارد

محمد علی ابطحی در توضيح خود نوشته که در اليحه به دولت اجازه داده شده است که در صورت 
نان بپيوندد اما شورای نگهبان و مخالفان تحقق خواست ها و شرايط خود به کنوانسيون رفع تبيعض از ز

اصالحات بدون توجه به اين اصل چنان وانمود می کنند که انگار دولت قصد پيوستن بی قيد و شرط به 
 کنوانسيون را دارد

www.iran-archive.com 
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