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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

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

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  .تعدادي از مردم قائن در اعتراض به طرح تقسيم خراسان، تحصن و تجمع برگزار آردند
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  

گيري امور قائنات، از  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در پي درخواست شوراي شهر و ستاد پي
  .ندان براي تحصن در مسجد جامع، از صبح امروز، بازار قائن نيز به حالت تعطيل درآمدشهرو

جمعه، معاون فرماندار قائن و اعضاي شوراي شهر در مسجد  بر اساس اين گزارش، مردم به همراه امام
  .اند جامع قائن حضور يافته و مساجد اين شهر اقدام به پخش قرآن از بلندگوها آرده

از معترضان در ميدان مسجد جامع تجمع و چندتن از شهروندان در  اي   صبح عده10 ساعت چنين در هم
 به اتمام 11اين تجمع در ساعت . مخالفت با قرارگرفتن در استاني به مرآزيت بيرجند، سخنراني آردند

  .رسيد و معترضان دوباره به مسجد جامع برگشتند
قائن در اعتراض به تقسيم خراسان امروز با چنين اعالم شده است آه اعضاي شوراي شهر  هم

  .آنند رييس مجلس، مالقات مي محمدرضا خاتمي، نايب
، عنوان آرد آه )ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  عالمي، رييس شوراي قائن نيز در گفت

رييس مجلس  مي، نايبي قائنات، امروز ساعت يك بعداز ظهر با محمدرضا خات معترضان به همراه نماينده
  .ديدار خواهند آرد

ي متحصنان قاين تا فردا در تهران حضور دارند و  چنين تاآيد آرد آه پنج نفر به عنوان نماينده وي هم
 انتهاي پيام. اعتراضشان را به گوش نمايندگان خواهند رساند

  
     رواني برضد ايران  باجنگ  تهديد ديپلماسي

  2003وت   ا16 -1382 مرداد 25شنبه  
   جنگ   انداختن  راه  امريكا در به  آند اقدام  آميز را تهديد مي  پويا و صلح  امروز ديپلماسي  ـ آنچه تهران
  .   بر ضد ايران است رواني
 از   ايـران در خارج  نمايندگيهاي  در همايش   ايران  جـمهـوري اسالمي رئيس,  خبر   واحد مرآزي  گزارش به

   عواقب   اسـت امريكا را متوجه  دوسـت ايـن  هـاي   انتظار ما از دولـت:   گفـت  اين مطلـب  آشور با بيان
  .  آنند  بر ضد ايران  رواني  ادامه جنـگ خطرناك
 آنند دولتها و   در جهان نيز بايد تالش   ايران  اسالمي  سيـاسـي جمهوري نمـاينـدگـان:  افزود   خاتمي آقاي

  .   ايجاد آگاهي است   رواني  سازند زيرا پـادزهـر جنـگ  آگاه  ايران  هاي عيتملتها را از واق
  مردم :  گفت, برند   سود مي  طلبان  تنها تروريستها و جنگ  جهان  به اينكه از فضاي آنوني    با اشاره  وي

 تغيير    با ادعاي  هم  شور آن يا سربازان ايـن آ  امريكايي    دهندگان  ماليات  و حتـي  و افغـانـستـان عـراق
   آزاد مـردم  انتخابات  از طريق  فراواني مـي پـردازنـد اما دمكراسي  هاي  هزينه    دمكراسي براي رسيدن به

  .  است    انتخابات  از صـحنـه فـرار مـردم ,   تهـديـد و جنـگ  پيـام  نـخسـتيـن  شود در حالي آـه   مي حاصل
   مـا گفـتگـو براساس  و هـدف  نداريـم  سر جنگ مـا بـا هيچكس:  ملي گفت   امنيت  ي عال  شوراي رئيس
   .   است  ملي  و حفظ مصالح  اعتـدال در روش  با منطق   متقابل احترام
 فلسطينـي ها در گرو   براي امروز صلح:   گفت   صهيونيستي  طلبـي رژيـم  به جنـگ   با اشاره   خاتمي آقاي

  .  است   صهيونيست  هاي نظاميان   از بمباران هـا و ويرانگري   آنان يرهاساز
    از آشور با بخشهاي  خارج  ها و نمايندگيهاي  ارتبـاط سفارتخانه  خواهان افزايش   جمهور همچنين رئيس

اال آار  و صدور آ  به درآمدهاي غيـر نفتي  و اهتمام   جهانگردي  در عرصه:  شد و افـزود اقتصادي دولت
 . ايفا آنند  مهمي  نقش  عرصه  و نماينـدگـيهـا بايد در اين  امور خارجه  گيرد و وزارت بيشتـر بـايـد صـورت

 /انتهاي پيام
  

  شهرستان سمريم به تشنج آشيده شد
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  

تان دهاقان شهرستان  پيرو اعالم الحاق منطقه ورشت شهرستان سميرم به شهرس-خبرگزاري فارس 
  .سميرم از توابع استان اصفهان به تشنج آشيده شد

پيرو بحث تقسيمات آشوري و اعالم الحاق : به گزارش خبرگزاري فارس يك منبع آگاه در اين باره گفت
منطقه ورشت سميرم به دهاقان و شهرستان شدن دهاقان عده اي از اهالي سميرم ابتدا به صورت 

  . صورت نسبتًا گسترده به اين مساله اعتراض آرده و شهر به تشنج آشيده شدپراآنده و سپس به 
اعتراضات به حمله عده اي به فرمانداري و به آتش آشيدن دو دستگاه خودرو منجر : اين منبع افزود

  . شد
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با ورود يگان ويژه نيروي انتظامي به صحنه و تالش براي آنترل آشوب درگيري شدت پيدا آرد : وي گفت
  . تيراندازي بين عدهاي از معترضين و نيروي انتظامي آغاز شدو 

  . در اثر تيراندازي عده زيادي زخمي و احتماًال دو نفر نيز آشته شده اند: اين منبع افزود
بيمارستان سميرم در محاصره معترضين قرار گرفته و اجازه انتقال مجروحين به شهرضا : به گفته وي

  . هم نمي دهندرا ) شهرستان نزديك سميرم(
بنا بر اين گزارش مغازه هاي شهر، حتي نانوايي ها بسته يا نيمه تعطيل است و اوضاع شهر همچنان 

  . نابسامان و همراه با درگيري هاي پراآنده مي باشد
حاصلخيزي منطقه ورشت آه سيب معروف سميرم محصول اصلي آن است و عشايري بودن منطقه 

 /انتهاي پيام. ان شده استموجب تشديد درگيري اين شهرست

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  بحران سازان
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25 شنبه  -سر مقاله روزنامه جمهوري اسالمي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ين حال آه اقدامي درع, اعالم مردود شناخته شدن اليحه اصالح قانون انتخابات توسط شوراي نگهبان 

موجب عكس العمل تند بعضي از احزاب افراطي شده است , طبيعي است و داليل قانوني خود را دارد 
را براي ادامه حضور خود در مجلس شوراي » نظارت استصوابي « ارگان يك حزب افراطي آه حذف . 

ت را برنمي تابد طي مقاله اسالمي ضروري ميداند و به همين دليل رد شدن اليحه اصالح قانون انتخابا
آيا با راه حل هائي آه ديگران « اي در همين زمينه با اشاره به عدم تصويب اين اليحه پرسيده است 

  . » سياسي و اقتصادي موجود بود , ميتوان شاهد آاهش بحران هاي اجتماعي , ارائه ميدهند 
ينست آه وجود عناصر افراطي در مجلس زيرا واقعيت ا. در واقع يك تهديد است نه سئوال , اين سئوال 

وقت اين مجلس را به امور سياسي مشغول نموده و به مسائل اجتماعي و اقتصادي توجه , ششم 
سياسي و اقتصادي داشته , الزم را نكرده و در نتيجه سهم عمده اي در پيدايش بحران هاي اجتماعي 

بيانگر اين نكته است آه اگر ,  سئوال باشد بجاي آنكه, اين سئوال , باتوجه به همين واقعيت . است 
شوراي نگهبان در برابر اليحه اصالح قانون انتخابات تمكين نكند بايد در انتظار تشديد بحران هاي موجود 

  . اجتماعي و اقتصادي باشد, در زمينه هاي سياسي 
  . نكات قابل توجهي وجود دارد آه خوبست به آنها توجه شود, درباره اين تهديد 

اولين نكته اينست آه برخالف آنچه ارگان اين حزب افراطي مدعي شده است اصوال حل بحران هاي 
. سياسي و اقتصادي در گرو حذف عناصر بحران ساز از مجلس شوراي اسالمي است , اجتماعي 

معني . جاي قانونگذاري است نه جاي دعوا و حمايت از مجرمين و تحريك عناصر اغتشاشگر, مجلس 
اين جمله حضرت امام آه فرموده اند مجلس در راس امور است نيز اينست آه مجلس بايد با روشن 

, بنابر اين . روش صحيح و قانونمند و دلسوزانه خود طوري عمل آند آه باالترين جايگاه را داشته باشد
ر داشتن در در واقع مجلس را از قرا, اگر آساني برخالف آنچه جايگاه مجلس اقتضا مي آند عمل نمايند 

. محروم نموده و به اين اندام مهم نظام جمهوري اسالمي ضربه سهمگيني وارد آرده اند, راس امور 
  . اين ضربه بايد جبران شود و تنها راه جبران اينست آه چنين عناصري از مجلس حذف شوند

اه بحراني بوجود آمد نكته دوم اينست آه مردم همواره در برابر بحران سازان قرار داشته و دارند و هرگ
 يك نمونه 1378 تير 23حضور حماسي مردم در . براي مقابله با آن به صحنه آمده و آنرا سرآوب آرده اند 

روشن و تعيين آننده بود آه اتفاقا به عنوان پاسخ آوبنده اي به همين عناصر افراطي در تاريخ بحران 
 بحران نام برده شده توسط ارگان حزب از ميان سه, مردم . هاي آشورمان به ثبت رسيده است 

بحراني آه توسط همين , اآنون خود را با بحران اقتصادي مواجه مي بينند , افراطي مورد اشاره 
افراطيون بوجود آمده و محصول بي اعتنائي آنها به مسائل معيشتي جامعه و پرداختن افراطي به 

آنرا به درستي در مي يابند و ميدانند آه واقعيت تلخي است آه مردم , اين . مسائل سياسي است 
عناصر افراطي هيچ , به همين جهت . ظلم بزرگي به دولت و نظام آرده اند, افراطيون با اين آار خود 

جايگاهي در ميان مردم ندارند و اينكه هرچه خود ميخواهند را به مردم نسبت ميدهند و خود را نماينده 
تهديد افراطيون , بنابراين . گزافه اي بيش نيست , عرفي مي آنند مردم و ترجمان خواسته هاي مردم م

چه در صحنه هاي اجتماعي و سياسي و , بلكه مردم در مواقع الزم , نه تنها هيچ ربطي به مردم ندارد 
چه در پاي صندوق هاي راي پاسخ الزم را به آنان خواهند داد همانگونه آه در گذشته با افراطيون جناح 

  .  همين رفتار را آردندمقابل نيز
زيرا . و سومين نكته به شوراي نگهبان مربوط است آه قاعدتا مرعوب تهديدهاي افراطيون نخواهد شد

عالوه بر آنكه اين شورا نبايد از چارچوب قانون اساسي و شرع عدول آند و در اين چارچوب اصوال مجاز 
يز از شوراي نگهبان نخواهند پذيرفت آه در مردم ن, به عقب نشيني در برابر خواسته افراطيون نيست 

نظارت . برابر خواسته هاي غيرقانوني افراطيون تسليم شده و از نظارت استصوابي دست بردارند
شوراي نگهبان موظف است ,  قانون اساسي 99استصوابي تنها شكل نظارت موثر است و طبق اصل 
نزد مردم زير سئوال , يفه قانوني خود عمل نكند بر انتخابات نظارت موثر داشته باشد و اگر به اين وظ

سياسي و , حل بحران هاي اجتماعي , قطعا برخالف آنچه افراطيون مدعي شده اند . خواهد رفت 
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اقتصادي به پاآسازي مجلس قانونگذاري از عناصر افراطي و بحران ساز متوقف است و اين پاآسازي 
 /انتهاي پيام. ودفقط با اعمال نظارت استصوابي ميسر خواهد ب

 
  آمريكا بايد در جهت مقابله با تحرآات منافقين نيز به وظايف خود عمل آند: خرازي

  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  
بايست بر  آمريكا مي: ي اقدام آمريكا در بستن دفاتر شوراي ملي مقاومت گفت سيد آمال خرازي درباره

هاي   منتشر آرده بود با اين گروه برخورد آرده و فعاليتاساس ليستي آه از گروههاي ترويستي قبال
هاي بين المللي يك گام  با اين حال اين اقدام آمريكا، در چارچوب مسووليت. نمود آنها را متوقف مي

  .مثبت است
نبايد از نظر دور داشت آه : خرازي افزود) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

دگان اين گروهك تروريستي در عراق آه در آنترل آمريكاست، قرار دارند و آمريكا بايد در جهت سرآر
  .مقابله با تحرآات آنها نيز به وظايف خود عمل آند

آن آردن تروريسم، آليه آشورها و از جمله آمريكا بايد با  وزير خارجه آشورمان تاآيد آرد، براي ريشه
 انتهاي پيام. گزينشي، شفاف و قاطعانه برخورد آنندتمام اشكال اين پديده شوم غير

  
   ندارد   تصويب  براي  حلي  راه  جمهوري  رييس  اختيارات اليحه:   قضاييه  قوه سخنگوي

   2003 اوت  17 -1382 مرداد 26 يكشنبه  -روزنامه اعتماد 
   اين  تصويب  براي ، تاآيد آرد آه  جمهوري  رييس  اختيارات  تبيين  با انتقاد از اليحه  قضاييه  قوه سخنگوي

  .  نخواهد شد  حاصل  توافقي  اسالمي  شوراي  و مجلس  نگهبان  شوراي ، بين اليحه
 سراسر   دانشجويان سياسي  فرهنگي  گردهمايي  در نهمين  الهام  ايسنا، دآتر غالمحسين  گزارش به

 نهادها   همه  عمل  شاخا صحت  عنوان  به مهوري ج ، رييس  اختيارات  تبيين در اليحه:  آشور اظهار داشت
   و قانون  اساسي شود قانون  مي  جمهوري  ديگر رييس  عبارت گيرد، به  قرار مي  اساسي  قانون  به نسبت

  . شود  متبلور مي  نيز در وي اساسي
شود و در   مي  قانون  داد، خالف  اساسي  قانون  تشخيا خالف  وي  هر آجا آه  اليحه  اين طبق:  افزود وي
  شود و يك  مي  جمهوري  متمرآز در رييس  نحوي  به  اليحه  در اين  رهبري  و بلكه  قوه  سه  اختيارات واقع
  .   است  قانون  روح  خالف  اساسي  از قانون  برداشتي چنين
   عمل  اساسي  قانون  خالف  تشخيا داد نهادي  اگر وي  دارد، يعني  اجرا هم  ضمانت  اليحه اين:   گفت الهام
 و   نيست  منطبق  اساسي ، اصال با قانون  قدرتي  حوزه  تقسيم تواند آنهارا بر آنار آندأ چنين ، مي آرده

   آقاجري  حكم  بودن  درست  درخصوص  سوالي  به  در پاسخ وي.  باشد  وجود داشته  حلي  راه آنم فكر نمي
   بود آه  تعزيري  از نظر اتهامات  اول  بودأ بخش  بر دو بخش  مبتني ي آقاجر حكم:   گفت  حقوقي از لحاظ
   حكم  اين  آه  وي  اعدام  بود، حكم  مناقشات  محور اصلي  آه  دوم شد و بخش  مي  توهين  بحث  به مربوط

 و  نظرات آيا   آه  است  اين ، مساله شودأ از نظر موضوع  صادر مي النبي  ارتداد يا سب اصوال بر اساس
 را  امور موضوعي:  افزود  در ادامه الهام.   است  دادگاه  بر عهده  تشخيا آن  ارتداد دارد آه  مصداق اعتقادات
 بود،   آرده  تلقي  توهين  دادگاه  آه هايي  بخش  آن  براي  مورد قاضي دهد، در اين  تشخيا مي دادگاه
   قانون طبق:   گفت وي. داد  اعدام  به ، حكم  ارتداد و سب له مسا  به  و راجع  در نظر گرفت  تعزيري مجازات
لذا .   تجديدنظر است  قابل  مربوطه  استان  در دادگاه  تعزيري  آشور و احكام  عالي  در ديوان  اعدام آراي
 و  رفت مي آشور   عالي  ديوان  بايد به  آه  اعدام  از جهت  تجديدنظر بودأ يكي  قابل  از دو جهت  صادره حكم
.  شد  ارجاع  تجديدنظر استان  دادگاه  به  آه  حبس  سال5   از جهت  شد و ديگر ي  ارجاع  قم  ديوان به

   از راي  بود، قبل  مستشار ديوان  آه  ديوان  از اعضاي يكي:   اظهار داشت  قضاييه  قوه سخنگوي
   آار، از حق  اين  اظهار نظر آند و در صورت  از راي  قبل  نبايد قاضي  قانون  طبق  آرد چون يي مصاحبه
   از آن  ديوان  از قضات  آند و يكي  شرآت  در راي  نتوانست  ترتيب  اين شد به  مي  محروم  در راي شرآت
   داشت  را قبول  اعدام ، حكم  شعبه رييس:  تاآيد آرد وي.  شد  آم  ديوان  از قضات  شد و يكي  خارج شعبه

 بايد   حالت  شد، در اين  خارج  از شعبه  آه  و مستشار هم  نداشت  اعدام  به  نظر موافق ندهو عضو باقيما
 مذآور   شعبه  به  قاضي شد لذا يك  مي  اضافه  قاضي  يك  اعدام  حكم  درخصوص  نهايي گيري  تصميم براي

  . وارد شد
   به  احتياج  گفتند پرونده  نكردند، يعني هوي ما  نقض  اعدام  را از نظر حكم پرونده:  آرد  خاطرنشان الهام

   بر معنايي  حمل  است  ممكن  آقاجري  سخنان  در متن  شده  آار برده  به  دارد و عبارات  بيشتري تحقيقات
   همدان  دادگاه  به ، پرونده  نقا در تحقيقات  دارد لذا از باب  بيشتري  بررسي  به  احتياج  شود بنابراين مختلف

   درخواست  روند تجديدنظر بدون  بر اينكه  مبني  سوالي  به  در پاسخ  قضاييه  قوه سخنگوي. شد رجاعا
   عالي  ديوان  به  شود، پرونده  اعتراض  راي  به  آه  وقتي  نداردأ چون  امكان  موضوع اين:  ، گفت  بوده متهم

 /انتهاي پيام .  است  آرده  را اعالم  اعتراض  اين  متهم شود، وآيل  مي آشور ارجاع
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  تعطيل دفاتر سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت از ديد يك عضو اين شورا
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  2003  اوت 16 -1382  مرداد25 شنبه  ):راديو فردا(شهران طبري 
( تمام دفاتر دفاتر شوراي ملي مقاومت : ا دستور دادروز جمعه، وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريک

در آمريکا، از جمله دفتر اين سازمان در واشنگتن، که در ) سازمان وابسته به مجاهدين خلق ايران
يم، يکي از اعضاي قديمي و صدر گفتگويي با دکتر کريم ق. همسايگي کاخ سفيد قرار دارد، تعطيل شود

ي پرسم علت تعطيل دفاتر شما از سوي وزارت امور خارجه آمريکا، باال رتبه شوراي ملي مقاومت م
وابسته بودن شما به مجاهدين خلق و تاييد سياست آنها بودکه از طرف آمريکا سازماني تروريستي 

  شما اين نظر را قبول داريد؟ . خوانده شده
ي است که من به طبيع): يکي از اعضاي قديمي و باال رتبه شوراي ملي مقاومت(يم صدکتر کريم ق

عنوان عضو غير مجاهد شورا، عضو قديمي و با سابقه اين شورا، با يک چنين اقدام ظالمانه اي بالکل 
وانگهي مجاهدين به هيچ وجه با برچسب و اتهام تروريستي موافقت نداشته و . واساسا مخالف هستم

. وارد کارزار شدند و شکايت کردندندارند و عليه اين برچسب از همان ابتدا به صورت قانوني در آمريکا 
انجام گرفته عليه دفتر نمايندگي شورا در واشنگتن سيتي، اين اقدام هم ) ديروز(اين اقدامي که اخيرا 

به نظر من يک نوع باج دهي به حکومت آخوندها است چون تنها طرفي که خواهان اين اقدام از مدتها 
 به عنوان يک نهاد غير انتفاعي در 94 اين دفتر از سال وانگهي. قبل بوده، رژيم حاکم بر تهران بوده

واشنگتن رسما ثبت بوده و با اطالع و موافقت وزارت خارجه آمريکا و دولت آمريکا کار مي کرده و 
بيشترين فعاليت اين دفتر، واقعا مي شود گفت بخش اساسي فعاليت اين دفتر، هم در جهت افشاي 

دها در تهران بوده که مي شود به بسياري از اين فعاليتها از جمله در اقدامات تروريستي خود رژيم آخون
زمينه پروژه اتمي، در زمينه سايتهايي که مخفي نگه داشته بودند، سايتهاي بيولوژيک و موشکي و 

  .تسليحاتي شيميايي رژيم اشاره کرد
  ...يست، ولي خوب، شما معتقديد که شوراي ملي مقاومت بخشي از سازمان مجاهدين خلق ن: ط.ش

  ...معلوم است، اين امري است که همه مقامات آمريکا اين را به خوبي مي دانند : يمصدکتر کريم ق
ولي اين دولت ايران فقط نيست که اين را بگويد، در خود واشنگتن در بين ايرانيان ديگر خيليها : ط.ش

  ...معتقد هستند که شوراي مقاومت 
ما خودتان داريد با يک آدم زنده و يک عضو غير مجاهد قديمي شورا ش! آخر ببخشيد: يمصدکتر کريم ق

بنابراين آن چه در واقع . صحبت مي کنيد وبه همين صفت هم به من زنگ زديد که با من صحبت بکنيد
آشکار است ديگر حاجت به استدالل ندارد و همه مي دانند که اعضاي غير مجاهد شورا در شوراي 

يک .  و شوراي ملي مقاومت نهاد غير مذهبي است، يک نهاد الئيک استملي مقاومت عضويت دارند
سازمان ائتالفي و يک دستگاه سياسي ائتالفي الئيک است و سازمان مجاهدين يک سازماني است 
که صاحب ايدئولوژي اسالمي است از نوع دموکراتيک و بالکل سابقه و پرنسيپهاي سازماني متفاوتي 

د، البته عضو اصلي شوراي ملي مقاومت به حساب مي رود و مسئولين از شوراي ملي مقاومت دار
عالي رتبه شورا در واقع در باالترين رده هاي سازمان مجاهدين هم هستند و اين امري است کامال رايج 

اين برچسب کامال بچه گانه است، همه هم اين را مي . که در تمام ائتالفات سياسي هم موجود است
برعکس است، سازمان مجاهدين عضو . لي مقاومت عضو سازمان مجاهدين نيستدانند که شوراي م

  .شوراي ملي مقاومت است
  
حاال از اين موضوع بگذريم شما دفاترتان و فعاليتتان را من بعد به چه ترتيب و از کجا ادامه خواهيد : ط.ش
  داد؟

گي شورا در واشنگتن سيتي که از اوال تا آنجايي که من اطالع دارم، اين دفتر نمايند: يمصدکتر کريم ق
ديروز مورد اين رفتار ناگهاني قرار گرفته، اطالعيه اي در اين زمينه داده و در همين جا هم، در همين 

اطالعيه که االن به دست من رسيده، آقاي جعفر زاده، مسئول اين دفتر اشاره کرده به اين که عليه اين 
که مي (ز طرف شورا و نمايندگان مردم آمريکا در کنگره و سنا اقدام به صورت قانوني اقدام خواهد شد ا

عليه اين اقدام ) دانيد اکثريت اعضاي آنان پيوسته از شوراي ملي مقاومت و فعاليتهاي آن دفاع کرده اند
اعتراض خواهند کرد و تا آنجايي که من مي دانم، طبق سنتي که شورا دارد عليه اين اقدامات نادرست 

اروا وارد اقدام قانوني خواهد شد و تا آن زمان هم فعاليتهاي خود را در چهارچوب قوانين و برچسبهاي ن
موجود آمريکا و به خصوص در نهايت دستاوردهاي قانون اساسي آمريکا با حمايت نمايندگان مردم آمريکا 

 /انتهاي پيام .ادامه مي دهد
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  در ايران، از ديد يك روزنامه آلماني» خانه هاي امن«ن تروريستي القاعده در حضور عناصر ارشد سازما
  2003  اوت 16 -1382  مرداد25شنبه  ): راديو فردا(پرويز فرهنگ 

در حالي که همه روزنامه هاي آلماني زبان به دستگيري حمبلي که به عنوان رهبر شبکه تروريستي 
 افزون بر آن در شماره Die Weltشد پرداخته اند، روزنامه القاعده در جنوب شرقي آسيا شناخته مي و

: امروز خود باز هم به ايران نگريسته و در مقاله اي در پيوند با حضور اعضاي القاعده در ايران مي نويسد
نخستين اعتراف ايران که اعضاي شبکه تروريستي القاعده در اين کشور در بازداشت به سر مي برند، 

  . مريکا بودپيامد فشارهاي آ
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همين سه ماه پيش بود :  در اين مقاله اشاره به گذشته اي نزديک دارد و مي نويسدDie Weltروزنامه 
 تن از جنگجويان القاعده در ايران و در بازداشت به 500که کمال خرازي، وزير خارجه ايران اعتراف کرد که 

 بودند ادامه مي دهد که مقاملت بلند اين روزنامه پس از اين پرسش که آنها چه کساني. سر مي برند
پايه دولت عربستان سعودي در همين هفته اعالم کرده اند که در ميان بازداشتيان در ايران، اعضاي 

  . درجه اول سازمان القاعده وجود دارند، چيزي که وزارت خارجه در آن جا بالفاصله تکذيب کرد
 تن در سطح 12 تا 10ن اطالعات خود، از اما عربستان سعودي ضمن پافشاري بر روي درست بود

  . ما مي دانيم که آنها زير نظر ايران در خانه هاي امني زندگي مي کنند: رهبري القاعده ياد کرد و گفت
نخست در ميان بازداشتيان سخن از سعد بن الدن فرزند اسامه بن الدن، ايمن الظواهري معاون شبکه 

سپس يکي از .  سليمان ابوغيث سخنگوي سازمان مي رفتالقاعده، سيف العادل رئيس عمليات، و
مقامات ايراني کوشيد تا به گمانه زني ها پايان دهد و گفت که هيچ کدام از اين چهار نفر هرگز در ايران 

اقامت نداشته اند، در حالي که بر اساس گزارشهاي مطبوعات عرب زبان، گويا الظواهري نظريه پرداز 
  . خر ماه ژوئن در ايران دستگير شده استسازمان القاعده در اوا

حتي آمريکا نيز از اين موضع حرکت مي کند که تروريست :  در مقاله خود مي نويسدDie Weltروزنامه 
  . هاي درجه اول القاعده در ايران پناهگاهي يافته اند

بر . بکه القاعده نيستايران اما تنها تنها گريزگاه و نهانگاه تروريستهاي ش:  مي نويسدDie Weltروزنامه 
و موساد اسرائيل، نشانه هايي ديده مي شود که ) CIA(اساس شناختهاي منابع اطالعاتي آمريکا 

 در همين پيوند Die Weltروزنامه . تروريستها بيشتر از هر جاي ديگر در آفريقاي شرقي پنهان شده اند
ي در کنيا فاضل عبداهللا محمد ادامه مي دهد که بر اساس شناختهاي موساد، رهبر شبکه تروريست

هسته هاي :  در پايان مي نويسدDie Weltروزنامه . است که در سر تاسر جهان تحت پيگرد قرار دارد
تروريستي ديگري به شيوه هسته کنيا در سومالي، اتيوپي، يمن، و نيز عربستان سعودي سازمان 

 /انتهاي پيام .دهي شده اند
  

   سمينار سفرا و آارداران جمهوري اسالمياجراي سناريوي تسليم طلبان در
  2003  اوت 16 -1382  مرداد25 شنبه  -آيهان 

  .بازي با منافع ملي به سمينار سفرا هم آشيده شد
) 93+2(براساس خبرهاي موثق، جريان مشكوآي آه براي الحاق غيرقابل توجيه ايران به پروتكل 

از فرصت برپايي سمينار نمايندگان سياسي جمهوري اقدامات شتابزده اي را آغاز آرده است، بنا دارد 
  .اسالمي در خارج از آشور حداآثر بهره برداري را بكند

گزارش هاي واصله حاآي است چند تن از سفراي ايران در آشورهاي اروپايي و آسيايي دراقدامي 
هماهنگ با يك جريان داخلي قصد دارند در طول زمان برگزاري سمينار، با بزرگ نمايي تهديدهاي 

سياسي، اقتصادي و حتي نظامي عليه آشورمان، مسئوالن آشور را براي تصميم گيري برخالف 
  .و منافع ملي تحت فشار بگذارندمصالح 

گفته مي شود جمعي از نمايندگان مشارآتي و متأثر از سازمان مجاهدين انقالب آه در طراحي اين 
سناريو دخالت داشته اند، از مدت ها قبل، با سفراي ايران در چند آشور اروپايي و شرق آسيا 

تهديد نظامي : آنها حول محورهايي از قبيلهماهنگي هاي الزم را به عمل آورده اند تا در اين سمينار 
اظهارات ... آمريكا، تهديد اروپا به قطع روابط اقتصادي، احتمال صدور قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران و

  .يكساني داشته باشند
طبق اخبار واصله، در يكي از جلسات فرعي اين سمينار، آه روز چهارشنبه برگزار شد، سفير ايران در 

 آه به تازگي به اين مأموريت اعزام شده و فاقد هرگونه سابقه ديپلماتيك -شورهاي اروپايييكي از آ
 با تأآيد بر حقانيت فشارهاي وارده بر آادر ديپلماتيك ايران در آشور محل مأموريت خود، ضرورت -است

ريت يك وي در اظهاراتي مغاير با روح مأمو. امضاي هرچه سريعتر اين پروتكل را يادآور شده است
ديپلمات، از لزوم تأمين فرصت الزم در اين سمينار براي ارائه رهنمود و سياست آاري به مسئوالن 

سخنان غيرآارشناسي اين سفير، مديرآل اروپا و آمريكاي وزارت ! آشور سخن به ميان آورده است
  .خارجه را ناگزير از توضيح و تعديل حرف هاي او آرد

فرا و آارداران جمهوري اسالمي در تهران خبرگزاري دانشجويان از گفتني است همزمان با نشست س
نايب رئيس مجلس آه ! قول بهزاد نبوي اعالم آرد ايران نبايد در انرژي هسته اي سرمايه گذاري آند

اصرار داشت اين موضع گيري وي به نام خودش ثبت شود، درباره ضرورت دست آشيدن جمهوري 
مينه هسته اي، دقيقًا مواضع مقامات آمريكايي را دوباره گويي آرده و گفته اسالمي ايران از فعاليت در ز

انتهاي  !است درمملكتي آه اين همه نفت و گاز دارد چه نيازي به بهره گيري از انرژي هسته اي است؟
 /پيام

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ا آردن صدام حسين به حمالت چريكي عليه نيروهاي آمريكائي پايان فرمانده نيروهاي ائتالف گفت پيد
  خواهد داد
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  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25 شنبه  -)راديوفردا(جمشيد چالنگي 
فرمانده نيروهاي ائتالف درعراق روزجمعه گفت تا زماني که صدام حسين کشته يا دستگيرنشده است، 

  .ردپرده اي ازوحشت برفراز مردم عراق قراردا
ژنرال ريکاردو سانچز فرمانده نيروهاي ائتالف درعراق درمصاحبه اي با شبکه ): راديوفردا(ليلي صدر 

تلويزيوني خبرگزاري آسوسيتد پرس گفت پيدا کردن صدام حسين به مقاومت چريکي که از اول ماه مه 
  .  آمريکائي درعراق شده است، پايان خواهد داد60تاکنون باعث کشته شدن 

 سانچزگفت من تصورمي کنم تا زماني که صدام دراين جا وجود دارد وما موفق به کشتن ويا ژنرال
اما اگرما موفق به انجام اين . دستگيري اونشده ايم، پرده اي ازوحشت برفراز مردم عراق قراردارد

د ماموريت شويم، نقطه عطف بزرگي دراعتقاد مردم به وجود مي آيد که رژيم گذشته هرگز بازنخواه
  .گشت

درهمين حال ارتش آمريکا روزجمعه آموزش يک نيروي چريکي عراقي را براي برعهده گرفتن وظايف دفاع 
  .غيرنظامي وهموار کردن راه خروج نهائي نيروهاي آمريکا ازعراق آغازکرد

 مرد جوان که ازسوي رهبران قبايل عراق انتخاب شده بودند، يک آموزش فشرده سه هفته اي را 50
تکريت که زادگاه صدام حسين ومحل يکي ازکاخ هاي عمده اواست، اکنون . کريت آغازکردنددرشهرت

  . مرکزلشکرچهارم پياده نظام آمريکا است
سرهنگ دوم استيو راسل افسرآمريکائي گفت به زودي برنامه هاي آموزشي مشابهي درجاهاي 

بايل گفت هدف ما اين است که وي دراين مورد به ماموران استخدامي و رهبران ق. ديگرآغازمي شود
ما شما را آموزش مي دهيم که رهبري . شما جاي ما را بگيريد وامنيت مردم خود را عهده دار شويد

  . نيروي بزرگتري را که ما ظرف ماه هاي آينده تشکيل مي دهيم برعهده گيريد
ريکي به خبرگزاري آسوسيتد پرس درگزارش خود به نقل از سرهنگ دوم راسل افزود نيروي چ

طورمقدماتي درگشت زني هاي مشترک با سربازان آمريکائي همکاري مي کند، اما به تدريج مسئوليت 
  . دفاع از تاسيسات عمده زيربنائي و ساختمان هاي دولتي را برعهده مي گيرد

اين بيش از دوبرابرحقوقي است .  دالر پرداخت خواهد شد125به اعضاي موسس نيروي چريکي ماهانه 
پيش بيني مي شود سربازان دست کم به مدت يک . ه سربازان سابق عراقي پرداخت مي شدکه ب

 /انتهاي پيام .سال متعهد به انجام وظيفه باشند
  

  انفجار ديگري صادرات نفت شمال عراق را متوقف آرد 
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  

 جيهان ترآيه آه در روز پنجشنبه آغاز شده  صادرات نفت شمال عراق از آرآوك به بندر-خبرگزاري فارس
  . بود در اثر انفجار ديگري متوقف شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سي ان ان، شاهدان عيني از آتش سوزي خطوط نفتي شمال 
  . در اثر انفجار ديگري رخ داده است" عراق در شهر بيجي خبر دادند آه احتماال

 300شنبه با روزانه  شمال اين آشور پس از تعمير چند ماهه از روز پنجصادرات نفت عراق از چاههاي 
  . هزار بشكه آغاز شده بود

  . ارتش آمريكا با اعالم اين خبر، مدت زمان الزم براي تعمير مجدد اين خطوط نفتي را اعالم نكرد
ايش انفجارهاي بنابر اين گزارش، يكي از معضالت آمريكا در افزايش توليد و صادرات نفت عراق، افز

هاي نفتي در اين آشور است آه برنامه آمريكا براي افزايش قابل توجه توليد را محقق  خطوط لوله
 /انتهاي پيام. نساخته است

  
  ترآيه يك هزار نيرو به عراق مي فرستد

  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  
 تامل براي صدور قطعنامه سازمان رئيس جمهوري ترآيه نيروهاي نظامي خود را بدون: خبرگزاري فارس

  .ملل به عراق مي فرستد
چاپ ترآيه، پس از خاتمه جلسه اي آه با حضور » حريت«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه 

، رئيس جمهوري ترآيه اعالم آرد آنكارا براي تاييديه »احمد نجدت سزر«مقامات اين آشور برگزار شد 
  . د آرد و در آينده نزديك يك هزار سرباز خود را به عراق مي فرستدجامعه جهاني تامل نخواه

  . همچنين ترآيه يك آميته مخصوص براي ارزيابي اوضاع عراق به اين آشور مي فرستد
، معاون وزير دفاع اين آشور آه تالشهاي »پل ولفوويتز«سزر گفت رياست جمهوري ترآيه از اظهارات 

  . نستان را ستوده بود، خوشنود استآنكارا در آوزوو، بوسني و افغا
  . سزر افزود نيروهاي ترآيه در عراق به جنگ نمي پردازند و به منظور ثبات اوضاع، به اين آشور مي روند

 /.انتهاي پيام.  هزار نيروي نظامي به عراق بفرستد10ترآيه قرار است در آينده حدود 
  

  ق بازداشت آردندنيروهاي آمريكايي يك روحاني را در شهر بعقوبه عرا
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  

روحاني اهل » علي الكريم«فرماندهي مرآزي آمريكا در بغداد امروز از بازداشت : خبرگزاري فارس
  .بعقوبه آه گفته مي شود يكي از وفادارن صدام است، خبر داد
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فرماندهي مرآزي آمريكا در بغداد آ آلمان، به گفته .پ.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري د
هاي مالي حمالت بر ضد نيروهاي آمريكايي و همچنين تحريك  متهم به تامين هزينه» علي الكريم«

  . آميز عليه اين نيروها در عراق است عمليات خشونت
الكريم بعد از يورش سربازان لشكر چهارم ارتش آمريكا در هفته گذشته به منزل وي و آشف تسليحات 

  . هاي اين حمالت، دستگير شد رقانوني و مدارآي مبني بر تامين هزينهغي
بنا بر اين گزارش در ميان اسناد بدست آمده از منزل اين روحاني عراقي، رسيد سهامي به ارزش يك 

  .  سپتامبر بر ضد آمريكا نيز بدست آمده است11اي در حمايت از حمالت  ميليارد دينار عراقي و نامه
وي متهم است آه به يك .  الكريم فتوايي را براي جهاد عليه نيروهاي آمريكايي صادر آرد2003در آوريل 

  .  ميليون دينار عراقي رشوه پرداخته است50فرمانده آمريكايي 
 /.انتهاي پيام

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  انتقاد آيت اهللا حكيم از امريكا 

  2003وت   ا16 -1382 مرداد 25شنبه  
امريكا در : رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ضمن انتقاد از امريكا تاآيد آرد : خبرگزاري فارس

  . تالش است تا شوراي انتقالي عراق را از افكار اسالمي و برقراري رابطه با آشورهاي اسالمي دور آند
اهللا حكيم آه در خطبه هاي نماز جمعه به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه امارتي البيان، آيت 

شوراي : سخن مي گفت، اظهار داشت)  آيلومتري جنوب شرق بغداد160(در شهر مقدس نجف 
  . انتقالي عراق بايستي در تصميمات خود استقالل عمل داشته باشد

تار وي براي اجتناب از سيطره امريكا در عراق، مشارآت سازمان ملل را در امر بازسازي عراق خواس
  . شد

  . حكيم از آشورهاي عربي و اسالمي خواست آه شوراي انتقالي عراق را به رسميت بشناسند
وي تاآيد آرد آه جمهوري اسالمي ايران شوراي انتقالي عراق را به رسميت شناخته ولي در حال 

  /. انتهاي پيام . حاضر اتحاديه عرب از پذيرش آن امتناع مي آند
  

  ت خوردند بايد بروند متحدين شكس: مقتدي صدر
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  

بايست اداره اين  خورده خواند و اعالم آرد، مي مقتدي صدر، آمريكا و انگليس را در اداره عراق شكست
  .هاي علميه باشد آشور به دست حوزه

ه آوفه، حمالت هاي نماز جمع ، روز گذشته مقتدي صدر در خطبه»بازتاب«الملل  به گزارش سرويس بين
اخير چند روز گذشته نيروهاي آمريكايي به شهر بصره و شهر مدينةالصدر و همچنين آشته و زخمي 

شدن چند شهروند در اين مناطق را به شدت محكوم و خواستار اخراج نيروهاي نظامي متحدين از عراق 
  .شد

بايست  روهاي آمريكايي است و ميالمهدي به مراتب بيشتر از ني  توانايي جيش :وي بار ديگر تأآيد آرد
  .اداره امور به دست اين ارتش جديد سپرده شود

  
 شوراي حكومت انتقالي، يك اداره آامال آمريكايي است و اعضاي آن  :صدر تأآيد آرد» القناة«به گزارش 

  .به فكر تأمين منافع و باز آردن جاي پا در هرم قدرت آينده عراق هستند
 سال حكومت 30بايست به دست مردم سپرده شود زيرا نزديك به   ميحكومت وي تأآيد آرد، 

ديكتاتوري و جور و ظلم را تحمل آردند، بايد قدرت را در دست بگيرند زيرا آنهايي آه به تازگي از تبعيد 
  .ديده عراق باشند توانند، پاسخگوي خوبي براي مردم رنج اند نمي بازگشته

گيري   حكيم، رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در موضعاهللا سيدمحمدباقر از سوي ديگر آيت
مخالف با صدر اعالم آرد، شوراي حكومت انتقالي، اداره آامال قانوني است و از همه آشورهاي عربي 

  .و اسالمي خواست تا اين شورا را حمايت آنند
هاي  آنند، باقي دولت ييد مي وقتي جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه عرب، اين شورا را تأ وي تأآيد آرد،
وي از همه آشورهاي منطقه خواست تا براي استقالل اين . بايست از آنها تبعيت آنند عربي نيز مي

  . شورا از آمريكا و انگليس تالش آنند
 .حكيم تأآيد آرد، آمريكا در صدد است تا انديشه اسالمي را از ساختار اصلي اين آشور حذف آند

 /انتهاي پيام
  

  له رژيم ايران در عراقمداخ
  

  جمعي از پرسنل شهرداري شهر ري براي بازسازي نجف عازم اين شهر شدند
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25شنبه  

  .جمعي از پرسنل شهرداري شهر ري براي بازسازي نجف عازم اين شهر شدند: خبرگزاري فارس
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شرآت در مراسم نماز جمعه عازم اين به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس اين عده روز گذشته پس از 
  . شهر شدند

بنابراين گزارش پيش از اين شهرداران مناطق بيست و پانزده تهران براي بازديد و نحوه بازسازي 
  . شهرهاي مقدس عراق از جمله نجف و آربال به اين شهرها مسافرت آرده بودند

هاي خود از اين اقدام  ر ري در خطبهگفتني است نماينده ولي فقيه در هالل احمر و امام جمعه شه
 /انتهاي پيام. حمايت آرد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  هاي صبح تهران  تيتر روزنامه

    1382 مرداد 25 شنبه -خبرگزاري آار ايران
   تكرار شود76براي رفع تهديدها بايددوم خرداد : بهزاد نبوي/ آفتاب يزد
  يلي در مورد اليحه الحاق به آنوانسيون منع شكنجه گزارش تحل/ اعتماد

  اختالف در مفاهيم شكنجه
  قدرت نمايي براي روسيه/ توسعه

  باآو ناوگان آمريكا را به خزر آورد
  در پي قطع برق در شهرهاي بزرگ آشكار شد/ حمايت

  ناآارآمدي دولتمردان آمريكا در مهار بحران برق
  شي آمريكا و آاناداترين خامو  ابهام در بزرگ/ خراسان
   ايالت آمريكا و آانادا 6به دنبال قطع برق در / رسالت

  اعالم حالت فوق العاده در آمريكا
  در پي جنگ و انفجار هاي شديد بر جاي مانده/ سياست روز

  هاي افغانستان   صدها آشته و زخمي در خونين ترين درگيري
  يه نظامهشدار خاتمي به جدي بودن تهديدات عل/ صداي عدالت 

  تا پايان ماه آينده/ آاروآارگر
   ميليون سهم به آارگران واگذار مي شود5

بر اساس يك ادعاي تكذيب شده قاضي آرژانتين حكم دستگيري هشت تن از مقامات / مردم ساالري
  ايران را صادر آرد 

  حكم سياسي دستگاه قضايي آرژانتين
  ان جواب نمي دهدالبي هاي محافظه آار: نايب رييس مجلس / نسيم صبا

  اسراييل بايد در مقابل تاسيسات اتمي ايران خويشتنداري آند: بوش/ هم بستگي
  گزارش دو روز اجراي مقررات ترافيكي وضعيت اضطرار در تهران/ همشهري

  دستگاهها هماهنگ نبودند، شهروندان استقبال نكردند
   قانون اساسي استادامه نظارت استصوابي مرگ انقالب و: آيت اهللا طاهري/ ياس نو

  پايان پيام
  

   مرداد25: روزنامه های تهران
  2003 اوت  16 -1382 مرداد 25 شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران اظهار نظر رييس جمهور را با اهميت ديده اند که در ديدار با دانشجويان 
ی اسالمی را خدشه دار می ايرانی مقيم اروپا گفته است برخی عملکردها در داخل، چهره جمهور

  .سازد و او نگران خطراتی است که نظام را تهديد می کند
 در عنوان اصلی خبری خود اظهار نظرهای آيت اهللا طاهری امام جمعه سابق اصفهان را منعکس ياس نو

ر کرده که گفته است نظارت گسترده شورای نگهبان بر انتخابات و برگزيدن کانديداها توسط اين نهاد زي
  .تسلط روحانيون محافظه کار، مرگ انقالب و قانون اساسی است

امام جمعه مستعفی اصفهان در زمانی به مخالفت با دخالت گسترده شورای نگهبان در انتخابات 
پرداخته که ناطق نوری رييس سابق مجلس به نوشته رسالت به جمع هواداران نظارت شورای نگهبان 

  .نظارت توسط شورای نگهبان قانونی و درست استپيوسته و گفته تاسيس دفترهای 
 نظر بهزاد نبوی نايب رييس مچلس را نقل کرده که گفته جريانی با روش های اقتدارگرايانه برای ياس نو

  .مشارکت مردم در انتخابات مانع ايجاد می کنند و عواقب آن خطرناک است
 سازمان برنامه و مديريت گفته است از آن ی خبر داده که رييسايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالم

چا که دفترهای تازه تاسيس شده توسط شورای نگهبان مراحل قانونی خود را طی نکرده و شرح 
  .وظايفشان به تصويب سازمان برنامه نرسيده غيرقانونی هستند

 نظارت پيش از اين شورای نگهبان و مدير روزنامه کيهان اعالم داشته بودند که تاسيس دفترهای
  .شورای نگهبان در شهرستان ها با موافقت سازمان برنامه صورت می گيرد

تاسيت دفترهای ثابت و هميشگی برای نظارت بر افرادی که ممکن است نامزد نمايندگی مجلس و يا 
رياست جمهوری شوند آخرين گامی است که شورای نگهبان برای گسترش حوزه دخالت خود در 

که همزمان با مخالفت دولت و مجلس با نحوه اعمال نظارت شورای نگهبان بر انتخابات انجام داده 
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اصالح طلبان دفترهای ثابت نظارتی شورای نگهبان را نوعی نهاد اطالعاتی . انتخابات صورت گرفته است
  .جديد می دانند که برای بی اختيار کردن نهادهای اطالعاتی دولت تاسيس شده اند

د از تاسيس دفترهای جديد و گسترش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در  در ادامه دفاع خورسالت
سرمقاله شنبه خود از رييس جمهور پرسيده در حالی که وی با نفوذ فاشيست ها و ليبرال ها در 

حکومت مخالفت می کند چرا وزير کشور با تاسيس دفترهائی که قرار است از همين کار جلوگيری کند 
  .مخالفت می ورزد

 چهار دستگاهی که قانون معين کرده؛ يعنی وزارت سرمقاله رسالته نظر کاظم انبارلوئی نويسنده ب
اطالعات، نيروهای انتظامی، ثبت احوال و قوه قضاييه برای جلوگيری از نفوذ فاشيست ها و ليبرال ها به 

  .مجلس کافی نيست و هيچ کدام از فاشيست ها و ليبرال ها در مراجع پرونده ندارند
 در مقاله ای از رييس جمهور خواسته مانند روزهای اول رياست جمهوری خود به مصاحبه های آفتاب يزد

مطبوعاتی بپردازد و به سئواالت خبرنگاران پاسخ بگويد و از اين طريق با مردم درد دل کند و مشکالت 
  .خود را با آنان در ميان بگذارد

کرده که چيزی به پايان دوران رياست جمهوری خاتمی علی شيرازی نسب در مقاله آفتاب يزد تاکيد 
  .باقی نمانده و مردم مايلند بدانند چه عواملی باعث شد تا برنامه های اصالحی دولت ناکام بماند

امامی کاشانی در نمازجمعه تهران با اليحه پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض آفتاب يزد به نوشته 
  .ته مانند دانستن زنان و مردان در فعاليت ها خالف ناموس طبيعت استاز زنان مخالفت کرده و گف

 در مقاله ای از خانم زهرا شجاعی مسوول امور زنان در دولت به خاطر حمايت وی از اليحه رسالت
پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض زنان انتقاد کرده و از وی پرسيده چرا به نظر علما و مراجع 

نائی کرده و گفته است که نظر مراجع برای مقلدين آنها الزم االجراست و برای دولت روحانی بی اعت
  .تکليفی ايجاد نمی کند
 خطاب به خانم شجاعی نوشته اسالم که منادی وحدت و يکسانی  رسالتصادق مهدوی نويسنده

 علما انسان هاست تساوی حقوق اجتماعی را به رسميت پذيرفته اما آيا شما اسالم شناس تر از
  .هستيد

 و ديگر روزنامه های هوادار محافظه کاران در تبليغات خود عليه اليحه مربوط به پيوستن رسالت و کيهان
ايران به کنوانسيون زنان به نظر چند تن از مراجع روحانی استناد می کنند و بر همين اساس از دولت و 

  . مجلس می خواهند که به نظر علما احترام بگذارند
 روز که از اعتصاب 56 از زبان همسر محسن سازگارا خبر داده که اين فعال سياسی بعد از زدآفتاب ي

غذا و داروی او می گذرد حال مناسبی ندارد و به همين دليل با قرار وثيقه قرار است از زندان در روزنامه 
  .های آينده آزاد شود
يت های اقليت های مذهبی آنها را  روزنامه صبح نوشته بی توجهی مسوالن به فعالجمهوری اسالمی

  .جسور کرده به طوری که به تبليغات دينی خود خارج از محل های مجازشان دست می زنند
 به ويژه از کشيش های مسيحی به عنوان ماموران سرويس های امنيتی روزنامه جمهوری اسالمی

  .ان مسلمان می پردازندخارجی نام برده و نوشته که آنها با استفاده از امکاناتی به جذب جوان
هشت سال پيش به دنبال تبليغاتی که گروه های تندرو عليه فعاليت گروه های مسيحی به راه 
انداختند چهار کشيش مسيحی به وضع مشکوکی کشته شدند و اين در حالی که کشته شدن 

ی منابع بسياری از رهبران مذهبی اقليت های سنی و گروه های شيخی و دراويش نيز در گزارش ها
  .خارجی به گروه های تندرو نسبت داده شد است

 امام جمعه شيراز با حضور زنان بی حجاب در مساجد تاريخی مخالفت کرده و در آفتاب يزدبه نوشته 
توضيح خود گفته است زنانی که لباس سفيد زننده می پوشند نه بد حجاب، بلکه بی حجاب به حساب 
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  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  17 -1382 مرداد 26يكشنبه   -روزنامه اعتماد  –خسرو معتصد 

  ، پس  در لبنان  سفير ايران  و فزع  درخواستها و جزع  به  توجه  بعد، بدون  شمسي ها، در آغاز سال لبناني
ها   عراقي  به  زندان  را از همان بودند، وي   داده  عراقي  او گذرنامه ها به  عراقي  بختيار آه از آزاد آردن

 از ديدار با همسر   فرستادند تا پس  سويس  آردند و به  را سوار هواپيمايي بخت  دادند سپهبد نگون تحويل
  حامي. ها قرار بگيرد  عراقي  برود و زير چتر حمايت  عراق  شود و به  ديگري ، سوار هواپيماي  محبوبش دوم

البكر   ديدار بختيار با احمد حسن  ترتيب  بود آه  حسين ، شخا صدام  عماش  مهدي  از صالح بختيار، گذشته
 بگير و  ، رسماص حقوق  و پارتيزاني  چريكي  نيروي  يك  دهنده  تشكيل  عنوان  بختيار به  پس را داد و از آن

 و   بر سر، با اسكورت قال و ع پوشيد و آوفيه  مي  او دشداشه اند آه گفته.  شد  عراق  دولت عامل
 بختيار از  با فرار دادن.  بود  شده  داده  وي  به  عراقي آرد و تابعيت  مي  در بغداد حرآت  آافي محافظان

   با لبنان  ايران  تجاري  بود، دستور داد روابط  شده  خيط  آه شاه.  شد  تيره  بشدت  و لبنان  ايران ، روابط لبنان
  ، دولت1348   احضار شد و در آغاز سال  تهران ، به  در بيروت ، سفير ايران نوچهر ظلي، م سپس.  شود قطع
،   در سويس  اقامت  دو ماه  از يكي بختيار، پس.  آرد  قطع  و آوچك  آشور ضعيف  خود را با آن  رابطه ايران

   به  با ايران  عراق  اختالف  زمان  ايندر.  شد  بغداد از هواپيما پياده  وارد و در فرودگاه  عراق  به پيروزمندانه
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   در جوار آاخ  آاخي  و سپس  خود پذيرفت  رسمي  بختيار را در اقامتگاه  حسين صدام. بود  خود رسيده اوج
 و خرابكار را در   نظامي  سازماني اندازي  راه  براي  الزم  او وگذار آرد و بودجه  را به  عراق  جمهوري رياست

   پنجم  يا ستون  لشگر پنجم  نام  به  هزار نفره  پنج لشگري.   پرداخت  فعاليت بختيار به.  ذاشتاختيار او گ
  بختيار، از آغاز سال) 1.( و نفربر در اختيار او قرار داد پوش  و زره  تانك  تعداد آافي  عراق  داد و دولت ترتيب
   داد، زير چتر حمايت  خود را از دست  جان  ساواك  وسيله  به يي  در توطئه  آه1349   تا اواخر تابستان1348
  تر بود و سرانجام  خود زرنگ  سابق  از رييس اما ساواك.   قرار داشت  امنيتي  و دستگاههاي  حسين صدام
 داد و او را در   ترتيب  بختيار بود، سوءقصدي  محافظ  پيشتر در ايران  آه  چتربازي  ارمني  گروهبان  وسيله به

 فرار آرد، اما   مرز ايران  سوي  به  ياد شده  ارمني گروهبان. رساند  قتل  به  مرز ايران  نزديك رگاهيشكا
 از   گرفتند و پس  را سرانجام گروهبان.  آنند آوپتر او را تعقيب  دستور داد مرز را ببندند و با هلي صدام

   بختيار آه  اطرافيان ، همه  ضارب  برگروهبان الوه، ع  صدام  فرمان به.  رساندند  قتل  به  فراوان هاي شكنجه
 در   آنان  شدند و تقريباص همه  بودند دستگير و بازجويي  ساواك  و خبررسانان  ماموران اغلب

   رفت  بيمارستان  به صدام) 2.( رسيدند  قتل  به  فراوان  درد و عذاب  و با تحمل  قصرالنهايه گاههاي شكنجه
 بود  او دستور داده.  آرد گذراند و از او عيادت  مي  را در آن  حياتش  دقايق  آخرين ورده بختيار تيرخ آه

   و به  باخت بختيار جان.  بود  شوندأ اما دير شده  بختيار آورده  حال  دادن  نجات  براي  از خارج پزشكاني
 بختيار   رها آردن از زندان.  سپردند  خاك ، به  مطهر نجف  ديگر، در صحن ، او را با نامي  عراق دستور دولت

   عراق  عايد دولت  چيزي  قيامش  براي  آردن  هزينه  همه  او آن  عراق  به ها، آوردن  لبناني  به دادن رشوه
   و از طبقات  آامالص معمولي  زني  او را آه  آرد همسر دوم  سعي  بختيار، صدام  از مرگ پس.  نساخت
   زودتر عراق  هر چه  نبود و آرزو داشت  نقش  اين  ايفاي  به  مايل  بگذارد، اما زن بش جن  بود، در راس عادي
  .  آند را ترك
  پانويس

   رزمي پوشها و نفربرها و ادوات  تانكها و زره  آن  حسين  بختيار، صدام  از مرگ  پس  سال  در حدود پانزده1  
   و آهنه  فرسوده  اقالم  البته  آه  گذاشت  خلق  مجاهدين  سازمان ، رهبر متواري را در اختيار مسعود رجوي

  .شدند  مي  گذاشته  نمايش  به  در تصاوير و فيلمهايي گاه  شد و گه بعداص نوسازي
   او الگن قاتل.   است  شده ، آورده ، جلد سوم  ساواك  روايت  سپهبد بختيار به  افراد در آتاب  اين  اسامي2 

   آه  ساواك  ماموران  همه هاي  خانواده  به در ايران. بود»  فرهنگ« او   رمزي  نام  آه داشت   نام ما طاووسيان
   ضارب  نيز در اختيار خانواده يي  شد و خانه  داده  و امتيازاتي  بودند، حقوق  بختيار را گرفته  اطراف در عراق

 و   شده ريزي  طرح  و ؤابتي  و نصيري اه زير نظر ش  بختيار از ماهها پيش  آشتن توطئه.  او قرار گرفت
 /انتهاي پيام.   بود  توطئه  آن  انجاميدن  موفقيت  به  اصلي  و سبب  بختيار علت  ايلياتي لوحي ساده
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