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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 

  
  تحريم آمريکا به خاطر فروش مهمات روسی به ايران

  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26 چهار شنبه -بي بي سي 
  يزات نظامی روسی به ايران مخالف استآمريکا با فروش برخی تجه

  .يک شرکت دولتی روسيه به دليل فروش مهمات به ايران با تحريم آمريکا مواجه شده است
مقامات دولت آمريکا اين شرکت را به تحويل مهمات پيشرفته نظامی به جمهوری اسالمی متهم کرده 

  .اند
در تحويل گلوله های توپخانه " حی توالدفتر طرا"به گفته آمريکا، شرکت دولتی روسی موسوم به 

  .هدايت شونده با اشعه ليزر به ايران دست داشته است
  .شرکت توال اين اتهام را رد کرده است

تحريم های آمريکا شامل قطع هرنوع کمک آن کشور به توال و ممنوعيت عقد قرارداد و مبادله مجوزهای 
  .ساخت با آن شرکت است

  . به مدت يک سال برقرار خواهد بودتحريم ها عليه شرکت روسی
  .با اينهمه، مقامات آمريکايی گفته اند در نظر ندارند تحريم هايی را عليه دولت روسيه نيز وضع کنند

  . آنان چنين اقدامی را مغاير منافع ملی اياالت متحده دانسته اند

  
هاي آشتار جمعي و ارتباط با  هاي سوريه براي دستيابي به بازار سالح ي آنچه آه تالش آمريكا درباره

  . هاي تندرو خواند، به سوريه هشدار داد گروه
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

ي جنگ، آاخ سفيد پس از ادعاي  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
كه آشور سوريه در حال تبديل شدن به  مبني بر اين ي وزارت امور خارجه هاي برجسته يكي از مقام

  .گيري در برابر اين آشور مبادرت آرد تهديدي براي امنيت جهاني و عامل نگراني آمريكا است، به موضع
ما صراحتا به دولت سوريه آنچه بايد انجام دهد را اعالم «: اسكات مك آالن، سخنگوي آاخ سفيد گفت

  ».و بايد آن را تغيير دهندآنيم، عملكرد آنها غير قابل قبول است  مي
اهللا نمود و  ي آمك به گروهايي نظير حماس، جهاد اسالمي فلسطين و حزب وي سوريه را متهم به ارايه

نگراني آمريكا از بسته نشدن مرزهاي سوريه با عراق و نفوذ افراطيون به اين آشور به منظور حمله به 
  .نيروهاي تحت امر آمريكا را اعالم داشت

المللي نيز خطاب به اعضاي  ي آمريكا در آنترل سالح و امنيت بين ون، معاون وزير امور خارجهجان بولت
ي آنگره ادعا آرد آه سوريه از جمله آشورهايي است آه خطري بزرگ براي امنيت آمريكا  آميته

  .شود محسوب مي
نظامي به عراق را ي نقل و انتقال تجهيزات  سوريه قبل و حتي در دوران جنگ، اجازه«: بولتون گفت

داد آه داوطلبان براي حمله و آشتن نيروهاي ما وارد عراق  اين آشور طي جنگ اجازه مي. داد مي
  » .دهد شوند و هنوز هم همين آار را انجام مي

هايش در رابطه با عراق را پس  ي جنگ نوشته است، اگر چه دمشق همكاري به گزارش ايسنا، روزنامه
ي مقامات آمريكايي عملكرد اين آشور طي جنگ در  ايش داد، اما بنا به گفتهاز سقوط رژيم عراق افز

ي توان تسليحات آشتار جمعي سوريه تاآيد  ها و اطالعات درباره عراق بر اهميت جدي گرفتن گزارش
  .داشت

دولت نبايد انجام اقدامات جدي عليه سوريه و ديگر آشورها را آه واشنگتن به عنوان « : بولتون گفت
  » .آند، ناديده بگيرد ورهاي خودسر از آنها ياد ميآش

هاي آشتار جمعي به سوريه  ها مبني بر نفوذ سالح بولتون تاآيد آرد آه آمريكا نتوانست گزارش رسانه
  .دارد” جاي نگراني“ي اين گزارش ها  قبل از سقوط صدام را ثابت آند، اما همه

: ريه در سخنان خود در يك آنفرانس مطبوعاتي گفتي سو از سوي ديگر فاروق الشرع، وزير امورخارجه
  ».آند ي آمريكا اتهامات بي پايه و اساسي عليه سوريه مطرح مي اين اولين باري نيست آه آنگره«

هاي آمريكا در  وي گفت آه سوريه آماده است با آمريكا همكاري آند، البته در صورتي آه در خواست
هاي اعراب ـ  ظم و قانون و يافتن راه حل جامع و آامل براي درگيريالمللي و ايجاد ن چارچوب قوانين بين

  .باشد) صهيونيستي رژيم(اسراييل 
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آونداليزا رايس، مشاور امنيت ملي بوش، نيز سوريه را آشوري خواند آه آمريكا مشكالت زيادي با آن 
  . دارد

باشند و به فشار بر آنها ادامه آنيم آه آنها معيارها را به دست آورده  ما واقعا احساس نمي«: وي گفت
  انتهاي پيام» .خواهيم داد

  
  هاي اتمي را تصويب آرد    آارگيري سالح  سناي آمريكا طرح بوش براي بررسي به

  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 
" وچكهاي اتمي جديد آ  جلوگيري از اقدامات بوش براي بررسي انواع سالح"مجلس سناي آمريكا طرح 

  .را رد آرد و بدين ترتيب بر موضع بوش صحه گذاشت
گويند آه اقدام بوش مسابقه تسليحاتي جديدي را   الملل ايلنا، منتقدان مي  بين  به گزارش سرويس

  .دهد  اي را افزايش مي  انگيزد آه خطر برپايي جنگ هسته  برمي
 رأي 41 رأي مخالف در برابر 53، مجلس سنا با )سپا( به گزارش خبرگزاري رسمي عربستان سعودي

  .بوش طرح مذآور را رد آرد   ميليارددالري به اقدامات جورج27ارائه بودجه   موافق با طرح منع
 رأي موافق بدون هيچ رأي مخالفي بودجه ساالنه را 92اين در حالي است آه مجلس سنا سابقًا هم با 

  .تصويب آرد
بوش را ملزم آرد تا به موافقت آنگره قبل از ساخت    طرح جرجآه اين  رغم اين  الزم به ذآر است آه به

يابد، طرحي شبيه به طرح مذآور نيز در ماه مي هنگامي آه مجلس   هرگونه سالحي از آن نوع دست
سال را تصويب آرد، به تصويب رسيده 12هاي اتمي آوچك به مدت    سنا به نفع بررسي و تجهيز سالح

   پايان پيام . بود

  
  راب از رای آمريکاخشم اع

  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه  -بي بي سي 
  نماينده آمريکا در جلسه شورای امنيت قطعنامه را ناقص خواند و آن را وتو کرد

نمايندگان کشورهای عرب در سازمان ملل متحد نسبت به اقدام آمريکا در وتوی قطعنامه ای مربوط به 
  .م کرده اندمساله فلسطين ابراز خش

در اين قطعنامه از اسرائيل خواسته شده بود تا دست از تهديدات خود عليه ياسر عرفات، رهبر 
  .فلسطينيان، بردارد

برخی مقامات دولت اسرائيل تهديد کرده اند که عرفات را از سرزمين های فلسطينی اخراج خواهند کرد 
  .و حتی ممکن است او را به قتل برسانند

ه، نماينده اياالت متحده در سازمان ملل متحد، در توجيه تصميم دولت خود به وتوی اين جان نگروپونت
  .قطعنامه گفت که محتوای آن کامل و متوازن نبوده است

آقای نگروپونته اظهار داشت که در اين قطعنامه مشخصا بمب گذاری های انتحاری گروه های تند رو 
يپ شهدای االقصی، محکوم نشده است و در نتيجه، فلسطينی، از جمله حماس، جهاد اسالمی و ت

  .محتوای آن را نمی توان متوازن دانست
در مقابل، ناصر القدوه، نماينده ناظر تشکيالت خودگردان فلسطينی در سازمان ملل متحد، هشدار داد 

  .که وتوی قطعنامه عواقب وخيمی در پی خواهد داشت
  .منحصرا متوجه آمريکا خواهد بودوی گفت که مسووليت پی آمدهای رد قطعنامه 

همچنين نماينده سوريه در شورای امنيت، که همراه با نماينده سودان پيش نويس قطعنامه را در 
  .شورای امنيت مطرح کرده بودند، استفاده آمريکا از حق وتو در مورد اين قطعنامه را توجيه ناپذير دانست

   برای سازمان ملل استوی گفت که روز رد اين قطعنامه روزی غم انگيز

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

پادشاه اردن گفت ايران آماده است براي جلوگيري از جنگ داخلي در عراق با آمريكا و آشورهاي منطقه 
  همكاري آند

  2003امبر  سپت17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه ): راديوفردا(علي سجادي 
ملك عبداهللا، پادشاه اردن آه به تازگي به ايران سفر آرده بود، مي گويد ايران حاضر است براي 
جلوگيري از جنگ داخلي عراق و احتماال فروپاشي اين آشور، با اياالت متحده و آشورهاي ديگر 

  . همسايه همكاري آند
ايران براي گفتگو با پرزيدنت بوش و آولين ملك عبداهللا آه در پي سفر به ): راديو فردا(مريم احمدي 

پاول، وزير امور خارجه آمريكا در مورد شرايط موجود در منطقه به آمريكا نيز سفر آرد، در مصاحبه با 
ايرانيها جدا نسبت به گسترش خشونت در عراق آه مي تواند يك جنگ :  گفتPBSشبكه تلويزيوني 

  . داخلي را به دنبال آورد، نگرانند
اه اردن گفت ما در اين زمينه آه فروپاشي عراق، مشكل بسيار بزرگي براي همه ما بوجود خواهد پادش

وي گفت محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران، معتقد است آه جنگ بين شيعه . آورد، اتفاق نظر داريم
  . و سني در عراق، به همان اندازه بد است آه جنگ بين فرقه هاي مختلف شيعه
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بر اساس گفتگوهايي آه در تهران داشتيم، مي توانم بگويم : ر ادامه سخنان نخود گفتملك عبداهللا د
از نظر مقامات ايران، . آه ايرانيها مصرانه مي خواهند خشونتهاي قومي و مذهبي در عراق پايان گيرد

 بي ثباتي در عراق، درگيريهاي قومي، اختالفهاي شيعه و شيعه و سني براي همه ما يك فاجعه است،
  .بنابراين زمينه مناسبي براي توافق و همكاري وجود دارد

 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  آنيم    يك آاري مي: خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگاران
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

ولت به سواالت خبرنگاران پاسخي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري امروز پس از جلسه هيئت د
  .نداد اما به احترام خبرنگاران محوطه هيئت دولت را پياده طي آرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در حاليكه خبرنگاران سواالت متعددي از جمله در مورد 
هايي آوتاه آنها را   ن پاسخپرسيدند، رئيس جمهوري تنها با داد   ميNPTپيوستن ايران به پروتكل الحاقي 

  .همراهي آرد
" آند  آيا ايران در مدت زمان تعيين شده پروتكل را امضا مي"خاتمي در پاسخ سوالي مبني بر اينكه 

  .خيلي ممنون و از لطف شما متشكرم: گفت
 يك آاري: "آه خاتمي پاسخ داد" خواهيد انجام دهيد  در مورد لوايح چه آاري مي"خبرنگاري پرسيد، 

  ". آنيم  مي
انشاء اهللا : "خاتمي پاسخ داد" ايد  آيا در مورد وزير بعدي علوم تصميمي گرفته"خبرنگار ديگري پرسيد 

  ".گيريم  مي
وي در مورد پروتكل الحاقي هيچ اظهار نظري نكرد و وقتي خبرنگاري گفت آه البرادعي ايران را تهديد به 

 پايان پيام". اء اهللامبارك است ان ش: "تحريم آرده است، پاسخ داد
  

  معاون حقوقي رييس جمهور پاسخ سواالت خبرنگاران از خاتمي را داد
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در خصوص ابطال بخشنامه وزارت آشور توسط ديوان عدالت 
ده است آه ديوان عدالت اداري آن را باطل آرده اي صادر نكر وزارت آشور هنوز بخشنامه: اداري گفت

  .  باشد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، سيد محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس 

وقتي يك آار خالف قانون اتفاق بيفتد، : جمهور امروز بعد از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت
گران و شوراي نگهبان از وزارت آشور بخواهند آه به اين آار خالف قانون تن انتظار اين است آه دي

ندهد، اما دفاتر نظارتي خالف قانون هستند و طبيعي است آه وزارت آشور نبايد به اين آار خالف 
  .قانون تن دهد

خالف قانوني ما از ديوان عدالت اداري و ديگران توقع داشتيم آه اگر وزارت آشور بخواهد آار : وي افزود
  .انجام دهد، جلويش را بگيرند

" مرجع قضايي تشخيص داده آه اين دفاتر قانوني است"وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه 
مرجع قضايي نگفته است آه دفاتر قانوني است؛ بحث مرجع قضايي اين بوده آه بخواهد : گفت

تواند  نامه ابطال آند و نمي تواند آيين داري تنها ميبخشنامه را ابطال آند، در حاليكه ديوان عدالت ا
  .اظهارنظر نمايد

ابطحي در مورد امضاي پروتكل الحاقي در موعد تعيين شده از سوي شوراي حكام آژانس بين المللي 
درباره اصل صدور قطعنامه، شايد الزم بود از قبل تمهيداتي انديشيده شود، ولي االن : انرژي اتمي گفت

  .هاي ايران با آژانس، باز هم اين قطعنامه صادر شده است  ي هستيم آه عليرغم همكاريدر وضعيت
تواند تا حدي براي صدور قطعنامه تخفيف    مي آرديم همكاري ما با آژانس ما فكر مي"وي با بيان اينكه 
راهكارهاي آنم آه بايد   ما بايد به اين قطعنامه از نظر ملي توجه آنيم و فكر مي: ايجاد آند، گفت

مختلف را در مورد آن مورد توجه قرار دهيم، البته يكي از اين راهكارها، راهكار سياسي است آه در 
  .داخل وجود دارد

تواند در آينده سياسي ما  وي تأآيد آرد آه نوع نگاه ما به قضاياي سياسي داخلي و امنيت ملي مي
  .تاثيرگذار باشد

: ه شوراي امنيت ملي در صورت امضا نشدن پروتكل الحاقي گفتابطحي در مورد ارجاع پرونده ايران ب
توانيم   يك سير در ايران است و يك سير ديگر آار در خارج از ايران آه طبيعتًا در اختيار ما نيست و ما نمي

  .اظهارنظر آنيم
ت به در داخل ايران نظرات مختلف و متعددي از قبل مطرح بود و ديدگاه هاي متفاوتي نسب: وي افزود
 آردن يا نكردن پروتكل وجود داشت و به اعتقاد من بخشي از بار اين قطعنامه سياسي است و ما  امضاء

  .توانيم توجه بيشتري داشته باشيم در داخل به آن بار سياسي مي
بايد : گيري در مورد پروتكل، گفت معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در مورد مرجع نهايي تصميم

ا در دولت امضاء شود، بعد امضاي مقدماتي دولت به مجلس شوراي اسالمي برود و سير تصميم ابتد
  .گذاري را در مجلس و شوراي نگهبان طي آند قانوني قانون
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هنوز : ابطحي در پاسخ به سوالي آه آيا در هيات دولت در مورد پذيرش قطعنامه بحثي شد يا نه، گفت
  .اي به دولت نرسيده است  اليحه

چنانكه قبال نيز اعالم : ورد اينكه آيا پرونده زهرا آاظمي به فراموشي سپرده شده است، گفتوي در م
ام، معتقدم آه دولت در پرونده زهرا آاظمي آار خود را انجام داده است و من به عنوان يك فرد فكر  آرده
اف، مستند و آنم آه مردم ايران به صورت جدي عالقمند هستند آه اين پرونده ملي سريعتر، شف مي

آه در اين  منطقي به نتيجه برسد و همه اطراف ماجرا در اين قضيه مورد توجه قرار گيرند و آساني
  .مساله سهمي داشتند در اين زمينه مورد بازجويي و توجه قرار گيرند

اين طور نباشد آه يك بخشي مورد توجه و بازجويي و بازرسي قوه قضاييه قرار گيرد و : وي افزود
  .مورد توجه قرار نگيردبخشي 

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور با اشاره به تاثيرات نامطلوب اين پرونده در بسياري از مسائل 
ماجراي زهرا آاظمي شايد در بسياري از مسائل سياسي تأثيرگذار بود و در : سياسي آشور، گفت

اي حكام عليه ايران داشت، نيز نوع برخورد شديد و تندي آه دولت آانادا در تصويب قعطنامه شور
  .تاثيرگذار بود

وي با تأآيد بر اينكه هر چه سريعتر بايد در مورد پرونده آاظمي به نتيجه برسيم، از قوه قضاييه خواست 
  .آه اين پرونده ملي را با سرعت به يك نتيجه شفاف، منطقي و مستدل برساند

ايران در سطح روابط خود با آشورهايي آه عليه آيا "ابطحي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني اينكه 
  .دانم اين مسأله مطرح شود بعيد مي: گفت" ايران قطعنامه را امضاء آردند، تجديدنظر خواهد آرد؟

ام آه اميدي به تصويب آنها ندارم و   بارها اعالم آرده: وي در خصوص سرنوشت لوايح خاتمي گفت
  .رود نتيجه اميدبخشي ايجاد نكرده است  يش ميهمچنان بر اين اعتقاد هستم؛ روندي آه پ

: ابطحي همچنين در مورد تمهيدات دولت براي شرآت پرشور مردم در انتخابات مجلس هفتم گفت
هاي مهم در حل مسائل سياسي داخلي و خارجي حضور   حضور مردم در انتخابات يكي از پشتوانه

حضور جدي داشته باشند بسياري از مشكالت پرشور مردم است، يعني اگر در انتخابات آينده مردم 
  .گيرد مگر اينكه تمهيداتي انديشيد  خارجي ما آم خواهد شد و اين صورت نمي

بحثي آه ما در اليحه انتخابات داشتيم نيز همين بود آه مردم احساس اطمينان بيشتري : وي افزود
  . تري در انتخابات داشته باشند  بكنند و حضور پررنگ

هيچ آس منكر نظارت : ي و پارلماني رئيس جمهور در مورد نحوه نظارت بر انتخابات گفتمعاون حقوق
  . نيست اما ما به نظارت قانونمند معتقديم آه در اليحه انتخابات آنرا آورديم

طبيعي است آه در نظارت قانونمند آنچه جوهر اختالفات است اين است آه، ما نظارت را : وي افزود
پسنديم در انتخابات شرآت نكنند به آار بريم آه اين نظارت نيست    افرادي را آه نميابزاري براي اينكه

  .بلكه دخالت در انتخاب است ولي نظارت براي حسن برگزاري انتخابات را همه قبول دارند
آنچه قبل از امضاي پروتكل مهم است مذاآره با : وي در مورد امضاي بدون قيد و شرط پروتكل گفت

آه براي شكل امضا آردن به آن احتياج است و جمهوري اسالمي براي ادامه مذاآرات آژانس است 
  .بسيار جدي است

من از موضوع آن : ابطحي در مورد پيشنهاد هاشمي رفسنجاني در مورد تشكيل شوراي فتوي گفت
 رفتار اطالعي ندارم اما معتقدم آه شوراي فتوي يك وقت در مورد اداره حكومت است و يك وقت در مورد

در رفتار فردي طبيعي است آه هر آس مقلد هر آسي آه هست از لحاظ شرعي بايد به حرف . فردي
آنم آه بجاي شوراي فتوي آنچه همه حكومت به آن رسيده   او عمل نمايد ولي در اداره حكومت فكر مي

  .است مباني قانون اساسي است
اگر مبناي قانون اساسي رعايت : اند، گفت  آردهوي با بيان اينكه فقهاي بزرگ قانون اساسي را تأييد 

  .شود به وظايف حكومتي عمل شده است
آيا اين به " گذاريم آار به شوراي امنيت بكشد  اند آه نمي  آيت اهللا صانعي اظهار داشته"خبرنگاري پرسيد

ه دهيم تا مهمترين آار اين است آه به مذاآراتمان ادام: معناي امضاي پروتكل است؟ ابطحي پاسخ داد
  .رسيم  اي مي  ببينيم به چه نتيجه

در اين خصوص در هيأت دولت بحث شد و از وزارت : وي در خصوص حمله به سفارت انگليس گفت
  .اطالعات، وزارت آشور و نيروي انتظامي خواسته شد آه مسئله را به طور جدي دنبال آند

آنند منافع   آساني آه اين آار را مي: وي حمله به سفارت انگليس را يك مسئله ملي دانست و افزود
  .برند  ملي را زير سوال مي

ها يك نوع   جداي از اينكه سفارت متعلق به چه آشوري است، حمله به سفارت خانه: ابطحي افزود
  . شود  اهانت ملي است، چرا آه به معناي بلبشو و هرج و مرج در داخل آشور تلقي مي

آشور و نيز نيروي انتظامي به صورت فعال هم از نظر برخورد اطالعاتي وزارت اطالعات و : وي تصريح آرد
براي آشف عوامل آن و هم از لحاظ برخورد انتظامي براي تقويت حفاظت سفارت انگليس مأمور 

  .اند  شده
اند،   هاي ايران در انگليس به شهادت رسيده  هاي گذشته دو تن از ديپلمات  در سال"خبرنگاري پرسيد 

. آن ماجرا ربطي به اين موضوع ندارد: ابطحي پاسخ داد" اي داشته است؟  اقدامات دولت چه نتيجه
 انگليس ها محكوم است و ما به همان ميزان آه از دولت  طبيعي است آه حمله به سفارت خانه

هاي آنها را   ها هستيم، وظيفه ملي و حكومتي ماست آه امنيت ديپلمات  خواستار حفظ امنيت ديپلمات
  . حفظ آنيم
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تصميمي را از رئيس جمهور : ابطحي در مورد نماينده بعدي رئيس جمهور براي سمت وزارت علوم گفت
ن باز شدن مجلس، فرصت است آه ام و چون مجلس تعطيل است تا زما  براي انتخاب فرد جديد نشنيده

  .فرد مورد نظر انتخاب شود
ابطحي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا وزارت آشور با دفاتر نظارتي همكاري خواهد آرد، 

ما همچنان معتقديم آه دفاتر نظارتي غير . تواند آار خالف قانون انجام دهد  وزارت آشور نمي: گفت
  .آن استدالل حقوقي داريمقانوني است و براي 

تواند صورت   ريزي مي  وي با يادآوري اينكه گسترش تشكيالت تنها با مجوز سازمان مديريت و برنامه
ها را در حدود قانون آمتر بكنيم، زمينه را براي حضور   آنيم هر چه بتوانيم محدوديت  فكر مي: بگيرد، گفت

  .ايم  بيشتر مردم در انتخابات فراهم آرده
در انتخابات شوراها نظارت شوراي نگهبان وجود نداشت، پس چرا در انتخابات " رنگاري پرسيد خب

ما قبول داريم آه شوراي نگهبان همين آار را در انتخابات مجلس : ابطحي پاسخ داد. شرآت نكرديم
  .هفتم انجام دهد

هار نظر مشخصي بكنم ولي توانم اظ  االن نمي: ابطحي در مورد امكان حل اختالف ايران و آمريكا گفت
  پايان پيام. دنيا دنياي تغيير و تحوالت است

  
هاي سفارت انگلستان در تهران آارنيروهاي   حمله به ساختمان: منتجب نيا،عضو مجمع روحانيون مبارز

  خودسر است 
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

هاي سفارت انگليس   ي افراد ناشناس به ساختمانعضو مجمع روحانيون مبارز درباره حمالت مكرر برخ
هاي تند، ارتجاعي و   در تهران آنها را گروهي بسيار اندك و خودسر دانست آه داراي افكار و انديشه

  .مغاير با شرع، قانون و حقوق بين الملل هستند
كه اين افراد خودسر تابع رسول منتجب نيا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با بيان اين

ايجاد اخالل در امنيت آشور، مسايل فرهنگي، اجتماعي و سياسي : هيچ اصل و قانوني نيستند، گفت
دار شدن   ترين اهداف آنها است آه در نهايت اين مسئله منجر به خدشه  هاي مختلف از مهم  در مناسبت

  .شود  نظام و سلب امنيت از مردم و نخبگان آنها مي
سوال مردم در رابطه با اين افراد خودسر به دو موضوع معطوف بوده است يكي آنكه آنها براي : فزودوي ا

آنند و مسئله ديگر اين است   مبارزه با نظام چگونه از امكانات اقتصادي، نظامي و مخابراتي استفاده مي
رخورد قاطعي با آه چرا شناسايي سران اين گروه توسط نيروهاي اطالعاتي و قضايي شناسايي و ب

  .شود  آنها نمي
در صورت ريشه يابي اين مسايل ممكن است اين افراد خودسر : مدير مسؤول روزنامه نسيم صبا گفت

هاي سياسي مربوط باشند اما بيشتر دستهاي بيگانه   به برخي افراد آج انديش در داخل يا برخي گروه
پشت تحريكات اين افراد مشاهده در جهت مخدوش آردن حيثيت نظام و سلب آسايش مردم در 

  .شود  مي
هاي نظامي و امنيتي دانست آه   وي حمالت مكرر به ساختمان سفارت انگليس را نشانه ضعف دستگاه

  .بايد با دقت بيشتري از مناطق حساس محافظت آنند
است و خدشه دار شدن روابط بين الملل از مهمترين مضرات اين گونه رفتار خودسرانه : منتجب نيا گفت

  پايان پيام. هايي را از اين افراد بگيرند  نيروهاي اطالعاتي و قضايي بايد جرأت چنين گستاخي
  

  بودن آنها ارائه نشده است دفاتر از نظر ما غيرقانوني هستند و هيچ استداللي بر قانوني
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

ي تصميم اخير ديوان عدالت اداري و همكاري  يات دولت دربارهي ه وزير آشور امروز پس از پايان جلسه
بودن يا نبودن دفاتر  اين تصميم هيچ ربطي به قانوني: يا عدم همكاري وزارت آشور با دفاتر نظارتي گفت

  .ندارد
  .بودن آنها ارائه نشده است دفاتر از نظر ما غيرقانوني هستند و هيچ استداللي بر قانوني: وي تاآيد آرد

موسوي الري آه در جمع خبرنگاران سخن ) ايسنا(ه گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ب
ريزي بايد اعالم آند  بودن دفاتر نظارتي را يا مجلس يا سازمان مديريت و برنامه قانوني: گفت، افزود مي

  .بودن آن، نظر منفي دارند آه هر دو دستگاه، نسبت به قانوني
هاي  ما با هيات: اينكه قطعا با دفاتر نظارتي همكاري نخواهيم داشت، اظهار داشتوزير آشور با بيان 

آنيم اما چيزي  نظارت مرآزي و استاني آه طبق قانون، مسووليت نظارت را بر عهده دارند، همكاري مي
  . شناسيم به نام دفاتر نظارتي را به رسميت نمي

نظارت را قانون معين آرده است، ولي در مورد هاي  حدود وظايف هيات: موسوي الري خاطرنشان آرد
ريزي آشور آه مسوول تشكيالت آشور است، رسما اعالم  دفاتر نظارتي، سازمان مديريت و برنامه

  .آرده آه قانوني نيستند
در اين خصوص، نقض قانون نبوده و : ي راي ديوان عدالت اداري در مورد اين دفاتر افزود وزير آشور درباره

اي نداشته است آه آنها نقض آنند؛ يك  ي وجود نداشته است، حتي وزارت آشور بخشنامها بخشنامه
  .ها روي آن آار آردند آار سياسي و تبليغاتي بوده است آه صدا و سيما و بعضي از جريان
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ي مجمع تشخيص  اگر مصوبه: ي فعاليت وزارت آشور براي انتخابات مجلس هفتم نيز گفت وي درباره
توانيم فضاي  اهللا مي هاي نظارت و اجرايي بر اساس آن عمل آنند، انشاء شود و هياتمصلحت رعايت 

 انتهاي پيام. مناسبي را براي مشارآت همگان در انتخابات داشته باشيم
  

  مسئوالن سپاه پاسداران مخالفان جناح محافظه آار و مقامات آمريكا را تهديد آردند
 سپاه پاسداران انقالب اسالمي در جمع فرماندهان سپاه گفته محمد باقر ذوالقدر، جانشين فرمانده کل

است، آمريکا به هيچ وجه قادر نيست به کشور قدرتمند ايران حمله کند و جمهوري اسالمي استراتژي 
ماه منير رحيمي نگاهي دارد به گفته . دفاع همه جانبه را با هدف بازدارندگي دشمن اتخاذ کرده است

  : ه جمهوري اسالميهاي نظاميان بلند پاي
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه ): راديو فردا(ماه منير رحيمي 

لحن مسئوالن بلند پايه سپاه پاسداران انقالب اسالمي، آشکارا تهديد آميز به نظر مي رسد که هم به 
آيت اهللا موحدي . مخالفان سياستهاي محافظه کار برمي خورد و هم به رهبران اياالت متحده آمريکا

کرماني نماينده ولي فقيه در سپاه در پانزدهمين مجمع فرماندهان گفته است، سپاه پاسداران نمي 
اين سخنان به گفته برخي . تواند نسبت به حرکتهاي براندازنده گروههاي ضد انقالب بي تفاوت باشد

  . تحليلگران حالت تحريکي نيز براي خود سپاهيان را دارد
 از اين نيروي عظيم جمهوري اسالمي افزده است، سپاه پاسدارن ستون محکم و وي در تقدير

و قدرت سپاه بيش از آن که به توان نظامي متکي باشد، به قدرت . نگهدارنده انقالب اسالمي است
بنا بر تعريف موحدي کرماني، سپاه فقط به افزايش بنيه نظامي خود نمي پردازد، بلکه . معنوي اتکا دارد

ائل کشور فارغ نيست و حفظ انقالب و دستاوردهاي آن به گفته وي از اصول اين نهاد مردمي از مس
است که به تعبير حضرت امام، نقش يک ستون قوي را بازي مي کند که درهر کجاي کشور که نقصي 

  . ايجاد شد بتوان با توسل به سپاه آن ضعف را برطرف کرد
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در اين مراسم آمريکا را هدف محمد باقر ذوالقدر، جانشين فرمانده کل 

افول سلطه اقتصادي، سياسي و . قرارداده و يک سري ناتوني براي اياالت متحده برمي شمرد
فرهنگي، حاکميت تيم جنگ ساالر در هيئت حاکمه آمريکا، کسري بودجه، ناتواني در به کار بردن برتري 

يج افکار عمومي، گرفتار شدن در گرداب افغانستان، باتالق عراق و تسليحاتي در جنگ با ملتها، بس
و در همين حال افزوده است آمريکا به هيچ وجه قادر نيست به کشور قدرتمند ايران . منجالب اسرائيل

حمله کند و جمهوري اسالمي، استراتژي دفاع همه جانبه را با هدف بازدارندگي دشمن اتخاذ کرده 
  . است

ديگر، سرلشکر سليمي، فرمانده کل ارتش در همين مراسم به زبان خط و نشان بر اتحاد اما از سوي 
ارتش و سپاه تاکيد کرده و گفته است ساختار و ويژگي ارتش و سپاه به گونه ايست که در برابر هر 

همه آنهايي که در شرق و غرب عالم دست . دشمني وظيفه و رسالت مکتبي خود را انجام مي دهند
 هم داده اند تا انقالب را با چالش مواجه کنند؛ بدانند که همکاري سپاه و ارتش تنها مختص به دست

امروز نيست، بلکه برادري ما در عرصه نبرد، داغتر، پرشورتر و مستحکمتر خواهد بود و ما اين همکاري را 
با سياستي به نظر مي رسد سخنان اين مقامات سپاه و ارتش . به رخ دشمنان اسالم خواهيم کشيد

دوپهلو زده شده، چه فرماندهان سپاه آمريکا را ضعيف نشان مي دهند و فرمانده ارتش قدرت جمهوري 
به هر روي اين پرسش مطرح مي شود که آيا مسئوالن جمهوري اسالمي . اسالمي را يادآور مي شود

ورد رعايت توليد به واقع احتمال حمله نظامي آمريکا را مي دهند و يا فشارهاي بين المللي در م
  .سالحهاي هسته اي موجب اين واکنشها شده است

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

در تاالر عالمه اميني دانشگاه ) چهارشنبه(صبح امروز “ ها يي، آاربردها و چالش انرژي هسته”همايش 
  .تهران آغاز به آار آرد

  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 
، اين همايش آه با حضور )ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران - خبرنگار سياسي به گزارش

هاي  شود؛ قصد دارد تا به بررسي پروتكل الحاقي از جنبه اساتيد و آارشناسان مختلف برگزار مي
ي  ي صادر شده عليه ايران را در شوراي حكام از جنبه مختلف حقوقي و سياسي بپردازد و قطعنامه

 انتهاي پيام.  مورد بررسي قرار دهدعلمي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اعترافات يكي از مقامات سابق حزب بعث به دست داشتن در ترور آيت اهللا حكيم  
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

 يكي از مجريان نقشه ترور محمد باقر حكيم مقامات مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق از دستگيري
  .خبر دادند
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اند آه يك   الملل ايلنا، مقامات مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرده  به گزارش سرويس بين
مقام سابق حزب بعث آه به دست داشتن در ترور سيد محمد باقر حكيم دستگير شده است به 

  . عتراف آرده استريزي عمليات تروريستي نجف ا  برنامه
به نوشته روزنامه المستقبل چاپ لبنان اعضاي سپاه بدر شاخه نظامي مجلس اعالي انقالب اسالمي 

مدير سابق . عراق آه اآنون رياست آن به عهده سيد عبدالعزيز حكيم برادر سيد محمد باقر حكيم است
  .اند  امينيتي شهر نجف به نام آريم غثيث را دستگير آرده

خبري اظهار آرد است آه نيروهاي آمريكايي غثيث را به اتهام فساد و ارتباطش با رژيم سابق يك منبع 
  . عراق آنار گذاشتند

ابوذوالفقار حسن يكي از فرماندهان سپاه بدر آه در دستگيري غثيت حضور داشت اعالم آرده است آه 
  .تراف آردريزي و اجراي عمليات تروريستي نجف اع  اين بعثي به نقشش در برنامه

اهللا   وي در ادامه افزود آه اعتراف غثيث بيان آننده اين است آه بقاياي رژيم سابق مسوول ترور آيت
  .ترين مخالفان صدام حسين بود هستند  حكيم آه از سخت

ذوالفقار حسن معتقد است آه سازمان القاعده به رهبري اسامه بن الدن در عمليات تروريستي نجف 
  .وي به نبود داليل آافي در اين زمينه اعتراف داردشرآت داشتند اما 

  با چشمان خودم در پايگاه : الصدر از توابع بغداد انجام داد گفت  اي آه در دفترش در مدينه  وي در مصاحبه
اي متعلق به هواداران اسامه بن الدن ديدم آه آمده بود بايد سران شيعه يعني حكيم و علي   اينترنتي

  پايان پيام. ين ببريمسيستاني را از ب
  

  آند    نخستين بار پس از جنگ؛ عراق در نشست اوپك شرآت مي
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

  .احمد چلپي سخنگوي شوراي حكومت انتقالي عراق از حضور نماينده عراق در نشست اوپك خبر داد
ه است آه ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت عراق در المل ايلنا، احمد چلپي اعالم آرد  به گزارش سرويس بين

  .آند  شود شرآت مي   سپتامبر در وين برگزار مي24نشست اوپك آه در 
اين اولين بار است آه عراق در نشست , به نوشته روزنامه اماراتي البيان بعد از شروع جنگ عليه عراق

 پايان پيام. آند  اوپك شرآت مي
  

  در رسانه هاي جمعي ايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  هاي صبح تهران  تيتر روزنامه
    1382 شهريور 26 جهارشنبه -خبرگزاري آار ايران

  توانند به نظام مردمي زور بگويند  دشمنان نمي: خاتمي/ جوان
 ميليون 420به دليل عمليات شهادت طلبانه گروه حماس، يك دادگاه آمريكايي ايران را به / مردم ساالري
  تهم آرددالر غرامت م

  افتتاح سه پروژه ملي در فارس- با حضور رئيس جمهور انجام شد/ رسالت
  راه مقابله با تهديدهاي خارجي، آزادي انتخابات است:   خاتمي/ ياس نو
  رد مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان بايد مستند باشد/ شرق

  پيشنهاد هاشمي رفسنجاني براي تأسيس شوراي فتوا
انتخابات باشكوه، نيازمند تغيير فضاي عمومي آشور : در جمع مردم سپيدانرئيس جمهوري / ايران
  است
  خواهند  مردم، احساس آزادي مي :رئيس جمهوري در جمع اهالي سپيدان فارس تأآيد آرد/ اعتماد

  تغيير در درون نظام خواست ملت است: خاتمي/ همبستگي
كوه مستلزم تغيير فضاي عمومي آشور برگزاري انتخابات پرش: رئيس جمهوري در سپيدان/ همشهري

  است
  توانند آاري آنند  اگر مردم نباشند نيروهاي نظامي هم نمي: خاتمي/ آفتاب يزد

  آمريكا بايد از رفتار مسئوالنه ايران درس بگيرد :روزنامه انگليسي گاردين/ سياست روز
  هاي دولت بلر در قبال ايران  از سياست" انتخاب"گزارش / انتخاب
  انتخابات با توصيه پرشور نخواهد شد: رئيس جمهوري/  آشتيفرهنگ
  هاي دولتي  زمان اعالم اسامي قبول شدگان آزمون آارداني دانشگاه/ آفرينش

  شود  انتخابات با توصيه پرشور نمي: خاتمي/ آار و آارگر
  پايان پيام

 
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
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  2003 سپتامبر 18 – 1382 شهريور 27 شنبه  پنج- روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 
   هيجان  به اندازه  و بي  بازگشته اش  چوپاني  دور خود و دوران هاي  گذشته ، به  بازي  تاثير آن  تحت  آه صدام
 پسر   بار سه  و سه  يافت  ادامه مسابقه.  بدهد  جايزه  فرانك  ميليون  يك  بازي  برنده  داد به  بود، وعده آمده
 تصور آردند   و همه  رفت  عراق  آرد و به ، او خداحافظي  از صدام  شايان  از پذيرايي پس.  شدند  برنده جوان
 در   عراق  بعد، آاردار سفارت  هفته اما سه.   است  آرده  لفظي  مليح  شوخي  عراق  جمهوري  رييس معاون
 را   فرانسوي  پسر جوان  سه  آمد و جايزه  توليه دفتر  به  فرانكي  ميليون  يك  چك  فقره  با سه فرانسه
 آندأ   و بخشش  بذل  فرانك  ميليون  سه آرد صدام  باور نمي  آس هيچ.  شد  داده  آنان  به  او آرد آه تسليم
  ، اين  او قرار خواهند گرفت  تاثير سخاوت  چقدر تحت  فرانسه  و تلويزيونهاي  مطبوعات دانست  مي اما او آه

  .  را آردآار
 از   اسلحه  ميليارد فرانك  بعد، بيست  سال  پانزده او ظرف...  شدند  صدام  عاشق  و جان ها از دل فرانسوي
   را خشنود و گاهي  فرانسوي  اسلحه  و دالالن  فروشندگان  بود آه او خريدار سخاوتمندتري.  خريد فرانسه
   و اساسا در آمارهاي  نداشت  مهمي  نقش خريد اسلحهدر ( 1349 )1970  ، تا سال عراق. آرد  مي مبهوت

  آنتوني « آمد و حتي  نمي  ميان  آشور به  از آن  نامي  اسلحه  خريداران  به  مربوط  و مجالت جينز و آتب
  ( خ ؤ ظع ضضهضإ لقگ گ)»  بازار اسلحه «  در آتاب  انگليسي نويسنده»  سپمسون
،   شده  نوشته1970   در دهه  آه  انگليسي  و محقق  نويسنده  سمپسون  آنتوني  آه  بازار اسلحه در آتاب
   و ليبي  و اسراييل  و عربستان  ايران  او متوجه  و بيشتر اظهار نظرهاي  نكرده  عراق  به يي  اشاره آمترين
(  نويسنده )  و من  است  نيامده  ميان  به  از عراق  نامي  آتاب  آن  از فصول  يك  در هيچ  آنكه  و عجيب است
  .  نيافتم  عراق  تسليح  درباره  مطلبي  آتاب ، در متن وجو آردم  جست هر چه
 قدرتمند و تا گلو   ارتشي  و محدود بود، به  آوچك  بيشتر ارتشي  آه  عراق ، ارتش1970   دهه تا پايان
  .  بود  شده  تبديل مسلح

   بودند و ژنرالهاي  شده  و يا اعدام ، بازنشسته ا پاآسازيه  و عارف  قاسم  دوران  ژنرالهاي تقريبا همه
   متوسط  سن  بودند آه  شده چين  دست  نظاميان  داشتند و از وفادارترين  عضويت  بعث  در حزب جديد اغلب

رد تا  آ  صدام  به  شاياني هاي ، آمك  آندروپوف  يوري  رياست ، به» ب. گ.آا«.  بود  سال  و پنج  زير چهل آنان
سرلشگر . دادند  مي  نشان  صدام  به  خاصي  جديد وفاداري هاي  برآند ژنرال  را در ارتش  مخالفان ريشه
، و سرلشگر ماهر عبدالرشيد و سرلشگر عامر   صدام ، پسر دايي ، برادر زن  طلفاح  خيراهللا عدنان

 خانمانسوز   از آغاز جنگ  پس  ويژه ، و به رفت جلو   رو به  زمان هرچه.  ژنرالها بودند  بارز اين  نمونه السعدي
 از   پيش  عراق  آوچك  احضار شدند، ارتش  زير پرچم  به  وظيفه  از سربازان  جديدي  لشگرهاي  آه با ايران
 شمار افراد 1370\1991   در سال  رسيد آه  و زماني  يافت  بيشتري  و حجم  و طول ، عرض1958  آودتاي

  . شدند  مي  زده  هزار نفر تخمين950 بر   بالغ آن
  .  بسيار دشوار شد  نامشان  آردن  رديف  آه  يافت ، تعداد ژنرالها آنقدر افزايش  زمان در آن

  
 123اعالم آرد آه با آغاز سال تحصيلي جديد، ) يونيسف(صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل 

  .محروم هستندهاي درس  ميليون آودك در سراسر جهان از حضور در آالس
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26چهار شنبه 

به نقل از دفتر اطالع رساني سازمان ملل در تهران، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها خانواده در جهان  در اين ماه ميليون« : باره اعالم آرد مدير اجرايي يونيسف در اين» آارول بالمي«

اين يك واقعيت تلخ است، در . ادي فرستادن آودآانشان به مدارس سهيم باشندتوانند در ش نمي
  ».حاليكه آموزش حق طبيعي آودآان است

 ميليون آودك قادر به حضور در مدارس 46يونيسف اعالم آرد آه تنها در آشورهاي جنوب آفريقا، 
اي آه با  ديگر منطقه. ست، افزايش چشمگيري داشته ا1990ي  نخواهند بود؛ آماري آه از ابتداي دهه

 ميليون آودك حضور در مدارس را 46رو است، جنوب آسيا است آه در اين منطقه نيز  اين معضل روبه
اين دو منطقه جمعا دو سوم آل آودآاني را آه قادر به حضور در مدارس نيستند، . تجربه نخواهند آرد

 انتهاي پيام. دهند تشكيل مي
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