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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 

  
ديدار سران امريكا و روسيه و آوشش رئيس جمهوري امريكا براي متقاعد آردن روسيه به عدم همكاري 

  با ايران
  2003 سپتامبر 26  –1382ر  مه4جمعه ): راديو فردا(مسعود ملك 

تمايل ايران به دستيابي به تكنولوژي هسته اي در : پرزيدنت بوش روز پنجشنبه در آاخ سفيد اعالم آرد
در حالي آه برنامه هاي هسته اي . فهرست موارد مورد بحث دولت در مالقات آمپ ديويد قرار دارد

ت متحده سعي بر متقاعد ساختن روسيه در ايران، شك و ترديد جوامع غربي را برانگيخته است، اياال
خودداري از همكاري در تكميل و به راه اندازي نخستين نيروگاه اتمي ايران در بوشهر دارد، اما روسيه 

 2005 ميليون دالري ساختمان اين نيروگاه آه ايران اميدوار است تا سال 800قصد ندارد از قرارداد 
   .ميالدي راه اندازي شود، چشم بپوشد

در مورد مسئله عراق، آقاي پوتين در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك، از 
انتقاد شديد از تهاجم نظامي آمريكا به عراق آه با مخالفت شديد روسيه، آلمان و فرانسه روبرو بود، 

ياالت متحده به سازمان بنا بر گفته مقامهاي آاخ سفيد، روسيه از قطعنامه پيشنهادي ا. خودداري آرد
ملل متحد داير بر سهيم آردن آن سازمان در مسئوليتهاي مالي و نظامي در عراق و اعزام نيروهاي چند 

اما ميخائيل گرباچف، رئيس جمهوري پيشين . مليتي حافظ صلح به اين آشور، حمايت آرده است
اي والديمير پوتين و جرج بوش، به عقيده وي، محور اصلي گفتگوه: روسيه، در يك آنفرانس خبري گفت

  . درباره گسترش همكاريهاي اقتصادي دو آشور خواهد بود
اياالت متحده به اين واقعيت پي برده است آه به بهبود و گسترش هرچه بيشتر : آقاي گرباچف گفت

 اظهارات آخرين رئيس جمهور شوروي در پي مذاآرات وي با جرج بوش پدر. روابطش با روسيه نياز دارد
آقاي گرباچف اظهار اطمينان . صورت گرفت آه اخيرا در سفري به روسيه با ميخائيل گرباچف مالقات آرد

آرد آه روسيه هرگز به قيمت به خطر افتادن روابطش با همتايان اروپايي، حاضر به گسترش روابط با 
ستوار و در عين حال آمريكا نخواهد شد و نيز آقاي پوتين در گفتگو با رئيس جمهوري آمريكا، مواضع ا

  .قابل انعطافي اتخاذ خواهد آرد
 

  ادوراد سعيد فرزند قدس و فلسطين بود  : ياسرعرفات
  2003 سپتامبر 26  –1382 مهر 4جمعه 

انديشمند بزرگ " ادوراد سعيد"رئيس حكومت خودگردان فلسطين، امروز با تمجيد از " ياسر عرفات"
بشريت با رحلت سعيد يكي از نوابغ خود را : ريح آردفلسطيني آه ديروز در آمريكا درگذشت، تص

  .  ازدست داد
، در تمامي "ادوارد سعيد: "منتشر شد، تأآيد آرد) وفا(اي آه توسط خبرگزاري فلسطين  عرفات در بيانيه

هاي   هاي فكري و فرهنگي داراي سهم بسزايي است و به عنوان يك مدافع حقوق انسان و ارزش  عرصه
ه رفيعي را به خود اختصاص داده است آه هر آنچه را آه بر جاي گذاشته روشنگر تاريخ انساني، جايگا

  .تفكر بشري است
، فرزند قدس و فلسطين بود آه آثار مهمي را از خود برجاي گذاشته آه مؤيد "ادوارد سعيد: "وي افزود

  .ل، آزادي استاصالت وي و اعتقاد راسخ او به آوتاه نيامدن در قبال حقوق اين ملت در استقال
روش فكري روشنگر او : عرفات در ادامه بيانيه خود با اشاره به نقش سعيد در قضيه فلسطين، تأآيد آرد

هاي بلند انساني   آه پيروان و حاميان فراواني نيز يافت حاآي از عمق بينش و اخالص وي در مورد ارزش
  .  است

 جهان ما، امروز در غياب سعيد، يكي از ملت فلسطين و تمامي نيروهاي خير در: وي اضافه آرد
رادمردان و بزرگان اين عرصه را از دست داد و ما با تسليت اين اندوه بزرگ به ملت فلسطين و ابراز غم 

و تفكر خالق او " پروفسور ادوارد سعيد"شديد از فقدان يكي از بزرگترين فرهيختگان عصر خود يعني 
  پايان پيام. آنيم  تعزيت خود را به اين ملت تقديم مي

  
 

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
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رئيس جمهوري آمريكا گفت تالش ايران براي دستيابي به سالح اتمي محكوميت جهاني را در پي 

  خواهد داشت
  2003 سپتامبر 26  –1382 مهر 4جمعه ): راديوفردا(مريم احمدي 
ري آمريكا گفت قصد دارد برنامه هاي هسته اي ايران را در مذاآرات خود با رئيس جمهوري رئيس جمهو

  . روسيه در جريان اقامت خود در آمپ ديويد مطرح آند
رئيس جمهوري آمريكا گفت اين مسئله موضوع اصلي بسياري از گفتگو هاي او با رهبران جهان در 

آقاي بوش گفت براي جهان اين .  نيويورك بودحاشيه اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در
مسئله حائز اهميت است آه يكصدا براي ايران روشن سازد ادامه برنامه هاي هسته اي از نظر جامعه 

وي به خبرنگاران گفت واآنشي آه دراين باره ديده است بسيار مثبت بوده است . جهاني محكوم است
اظهارات بوش در حالي مطرح . ه اي را درك مي آنندو مردم خطر دسترسي ايران به سالح هاي هست

مي شود آه ديپلماتها مي گويند آارشناسان سازمان انرژي اتمي نشانه هاي تازه اي از اورانيوم غني 
شده در درجه خلوص الزم براي توليد سالح را در يكي از تاسيسات غني سازي اورانيوم در ايران پيدا 

  . آردند
تي سازما در تاسيسات نطنز آثار اورانيوم غني شده پيدا آردند در حاليكه درجه پيشتر بازرسان تسليحا

خلوص اورانيوم مورد نياز براي مقاصد مربوط به توليد انرژي پائين تر است و اآنون در تاسيسات برق 
  . آاليه در جنوب تهران نيزنشانه هاي تازه اي بدست آمده است

سخنگوي آاخ سفيد نيزگفته بود اينها بخشي از يك الگوي پيش از پرزيدنت بوش، اسكات مككنان، 
. قديمي فريبكاري و سرپوش گذاشتن بر ماهيت هدف واقعي فعاليت هاي هسته اي ايران است

به ايران فرصت داده است تا صلح آميز بودن برنامه )  آبان9( اآتبر 31سازمان بين المللي انرژي اتمي تا 
اگر ايران از خواست سازمان انرژي اتمي بين المللي تبعيت . رساندهاي هسته اي خود را به اثبات ب

  .نكند، مسئله ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد
اسكات مككنان گفت اين آخرين فرصت براي ايران است تا از خواست سازمان بين المللي انرژي اتمي 

  .تبعيت آند
يس جمهوري اسالمي، روز پنجشنبه گفت به دنيا و به آژانس اين درحالي است آه محمد خاتمي رئ

بين المللي انرژي اتمي اطمينان خواهيم داد آه جمهوري اسالمي به دنبال توليد تسليحات هسته اي 
خاتمي در ديدار با سفير بلژيك نگراني مردم و آشورهاي دنيا را از گسترش سالح هاي . مخرب نيست

فت جمهوري اسالمي منادي منطقه و جهاني عاري از سالح هاي آشتار جمعي به حق دانست و گ
 .اتمي است

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  تجمع دانشجويي در دانشگاه فردوسی مشهد 
  1382 مهر 4 جمعه -سايت خبرنامه امير آبير 

اتيك احكام صادره از سوي آميته انضباطي بيش از پيش اين مسئله را ثابت مي آند آه نظام بوروآر
دانشگاه به هيچ چيز جز سرآوب و قلع و قمع آامل فعاالن سياسي و صنفي و ايجاد آرامش قبرستاني 

  . در دانشگاه نمي انديشد 
هفت تن از دانشجويان آه پيگير خواسته هاي سياسي و صنفي دانشجويان بودند اآنون با احكام 

  . سنگين محروميت يك ترم و دو ترم از تحصيل مواجه گشتند
دور اين احكام ، گام نخست مسئولين دانشگاه در جهت تبديل نمودن جو دانشگاهي به محيطي ص

صرفا محافظه آار و منفعل نسبت به مسائل اجتماعي است و آرمان چنين انديشه سرآوبگرانه اي جز 
  . تبديل دانشگاه به آارخانه آارشناس سازي نيست 
ر دفاع از مقام و حقوق انساني و رسالت روشنفكري دانشجويان در دفاع از هويت دانشجويي خود و د

اين تنها راهي است آه مسئولين دانشگاه با . خويش ، هيچ ابزاري جز حق اعتراض و اعتصاب ندارد 
  . احكام خود سرانه و حساب نشده ، پيش پاي دانشجويان حق طلب گذارده اند 

م آرده و مصرانه خواستار لغو بدون قيد و ما صدور اين احكام را از سوي آميته انضباطي به شدت محكو
 صبح روبروي سازمان 9 ساعت 7/7/82بنابراين در روز دو شنبه . شرط آن از جانب مسئولين هستيم 

از ديگر . مرآزي دانشگاه تا لغو آامل احكام ننگين آميته انضباطي ، به تجمع خواهيم پرداخت 
 . به حقوق صنفي و سياسي اين عزيزان تنها نگذارند خواستاريم تا ما را در رسيدن دانشجويان آگاه ،

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

اي براي ما نقطه قوت بوده و  واقعيت اين است آه دستاوردهاي اخير ما در عرضه تكنولوژي هسته
 را براي خودمان تبديل به يك الملل فراهم آرده ولي ما نبايد آن فرصت جديدي را براي ما در صحنه بين

   .آنيم تهديد جديد 

www.iran-archive.com 



  2003 سپتامبر 26  –1382 مهر 4جمعه 
محسن ميردامادي رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در رابطه 

وگو با خبرنگار خبرگزاري  اي در گفت المللي انرژي هسته با قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين
آرد از آن به عنوان يك اهرم جديد  هر آشوري آه چنين موقعيتي را پيدا مي: ان ايران افزوددانشجوي
ها براي ما  آرد ولي متأسفانه نوعا اين فرصت المللي خود استفاده مي زني در ارتباطات بين براي چانه

  .شود تبديل به تهديد مي
ي جديد ما در اولين ديداري آه آقاي ها اي و مسائل مربوط به سايت در موضوع هسته: وي ادامه داد

ها داشت پس از بازديدهايش در مالقات با مسؤولين آشور  البرادعي در اواخر سال قبل از اين سايت
ايد و تعداد آشورهايي  اي داشته هاي قابل توجهي در تكنولوژي هسته اظهار داشت آه شما پيشرفت

گزارشي هم آه وي . اند بسيار معدود هستند تهاي داش آه تا اين مرحله پيشرفت در تكنولوژي هسته
اي ايران تهيه آرد و ارائه داد اين بود آه ايران در موضوع  پس از بازگشت به وين در مورد تكنولوژي هسته

 يا Engagementاي رسيده است آه ما بايد سياستمان در قبال اين آشور سياست  اي به مرحله هسته
نا بود و هست آه ايران وارد خانواده آشورهاي داراي تكنولوژي اين حرف به اين مع. تعامل باشد

اي جز تعامل مثبت با اين  دهد و چاره اي شده و ديگر سياست ايزوله آردن در قبال آن جواب نمي هسته
 بودند آه بتوانند 93+2آشور نيست و در آنار آن خواستار امضاي پروتكل الحاقي يا همان پروتكل 

  .ري را نسبت به ايران اعمال آنندت هاي مطمئن بازرسي
البته اين سياست پيشنهادي مورد قبول آمريكا نبود و آنها از همان ابتدا موضع داشتند : ميردامادي گفت

گويند آه  آردند و هنوز هم مي اي براي ايران را قبول نداشتند و اظهار مي و داشتن تكنولوژي هسته
ولي در اين موضوع از ابتدا . اي ندارد ازي به انرژي هستهايران با داشتن منابع عظيم نفت و گاز ني

ها موضعي  موضع اروپايي. ها موضعي متفاوت با آمريكا داشتند و آن را مكرر به ما اعالم آردند اروپايي
هاي ما و هم به هيأت پارلماني ما اعالم  شبيه به موضع آقاي البرادعي بوده و آن را هم به ديپلمات

  . آردند
يسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به مذاآراتي آه وي و تعدادي از رئيس آم

آقاي خاوير : نمايندگان مجلس در اواخر خردادماه در بروآسل با مقامات اتحاديه اروپا داشتند؛ افزود
سوالنا و آقاي آريس پتن آه دو مسؤول اصلي سياست خارجي اتحاديه اروپا هستند هم در ديدار با 

أت ما و هم در سخنراني آه در جلسه علني پارلمان اروپا داشتند اعالم آردند آه ما استفاده هي
دانيم و نسبت به آن اعتراض نداشتند و ضمن اعالم اين  اي را حق ايران مي آميز از تكنولوژي هسته صلح

ها نسبت به استفاده  عالوه بر اينكه اروپايي. خواستند آه پروتكل الحاقي را امضا آند مطلب از ايران مي
اي اعتراضي نداشتند اين استدالل را نيز قبول داشتند آه سياست  آميز ايران از فناوري هسته صلح

اي نداشته و اين  اي و فاصله گرفتن و عدم همكاري با ما نتيجه ايزوله آردن ايران در تكنولوژي هسته
اي ما مشارآت آنند و از اين  هاي هسته مسأله شرايط مناسبي را ايجاده آرده بود آه آنها در پروژه

آميز را دنبال  اي ما صرفا اهداف صلح هاي هسته طريق هم اطمينان بيشتري حاصل آنند آه فعاليت
هاي خارجي هم آامال همين موضع آنها را نشان  هاي اخير خبرگزاري آه گزارش وي با بيان اين. آند مي
آساني آه در اتحاديه : تفاوت با آمريكا ارزيابي آرد و گفتها را موضعي آامال م دهد؛ موضع اروپايي مي

هاي مربوط به ايران  اند و همواره در بحث اروپا جزو طرفداران ارتباط و همكاري با ايران شناخته شده
آميز  اي به فعاليت صلح اند، اظهار آردند آه پذيرش پروتكل الحاقي به هيچ وجه لطمه مواضع مثبت داشته

ايد به هيچ وجه قصد استفاده نظامي از تكنولوژي   شما هم آه رسما و مكررا اعالم آرده.زند شما نمي
  .آردند آه پروتكل الحاقي را بپذيرند خواستند و اصرار هم مي اي نداريد و با اين استدالل از ما مي هسته

ه اروپا و آقاي ميشل من در بلژيك با آقاي سوالنا و آقاي آريس پتن از اتحادي: دآتر ميردامادي ادامه داد
 نفر در اتحاديه اروپا هر سه از طرفداران ارتباط و همكاري با  اين سه. وگو داشتم وزير خارجه بلژيك گفت

آردند آه ديد و نظر ما  در مذاآرات اظهار مي. شوند ايران و به قول خودشان از دوستان ايران شناخته مي
ها طرفدار ايزوله آردن ايران هستند ولي ما  آمريكايي. نسبت به شما متفاوت از ديد و نظر آمريكاست

ها به ما  دانيم ولي آمريكايي  و تعامل با ايران هستيم و اين سياست را مفيد ميEngagementطرفدار 
آنند ولي با شما همكاري  ها از شما يكطرفه فقط استفاده مي گويند شما ساده هستيد، ايراني مي
  .ها درست در بيايد گفت شما آاري نكنيد آه حرف آمريكايي يكي از آقايان مي. آنند نمي

وگو با ايسنا تاآيد  رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت
ما سياستمان همواره اين بوده و بايد هم باشد آه از اين تفاوت مواضع بين اروپا و آمريكا استفاده : آرد

نبايد . آه اين شكاف و فاصله پر شود و مواضع آنها به هم نزديك شودآنيم و به نحوي عمل نكنيم 
فراموش آنيم آه همين اختالف بود آه سياست مهار دو جانبه و قانون داماتوي آمريكا را در اواسط دهه 

گذاري در صنعت نفت ايران آه آمريكا به شدت   با شكست مواجه آرد و باعث شد تحريم سرمايه1990
در آن زمان شرآت توتال فرانسه با حمايت اتحاديه اروپا و تهديد . داشت شكست بخوردروي آن اصرار 

اروپا به مقابله به مثل نسبت به آمريكا در صورت اعمال تحريم آن آشور نسبت به توتال آمد در ايران 
ليت هاي خارجي آه امروز دارند در ايران فعا گذاري آرد و راه را باز آرد براي ساير شرآت سرمايه

  .آنند مي
ها اصرار و  ها هم به همان اندازه آمريكايي اي اروپايي البته در عدم استفاده نظامي از تكنولوژي هسته

 اجازه NPTآميز و فعاليت در چارچوبي آه  تأآيد دارند ولي در ساير موارد يعني هرگونه استفاده صلح
  .داده، نظرشان با آمريكا متفاوت است
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يد مراقب باشيم آاري نكنيم آه عمال اروپا به آمريكا نزديك و به تدريج يك اجماع ما با:ميردامادي گفت 
ما نبايد شك و ترديد ديگران را نسبت به خودمان افزايش دهيم و آاري . جهاني عليه خودمان ايجاد شود

نكنيم آه آنها احساس آنند و هر روز هم اين احساس تقويت شود آه ما صادقانه با آنها برخورد 
ن  . آنيم مي

در ايم جلسه : وي با اشاره به سخنان سه ماه قبل خود در جلسه مشترك دولت و مجلس، افزود
خدمت آقايان عرض آردم آه اين مسأله براي ما امروز يك فرصت است و بايد از آن استفاده آنيم و نبايد 

ت و در آن زمان ما همه  يا در وقت اضافي آن وقت ديگر دير اس90گيري را بگذاريم براي دقيقه  تصميم
هاي گذشته با زبان همكاري با ما  آشورهايي آه در ماه.ايم برداري را از دست داده هاي بهره فرصت

آردند و آماده همكاري بودند و ما هم آامال در موضع عزت و سربلندي بوديم، امروز دارند با  صحبت مي
آنند و  اي اذعان مي يشرفت، در عرصه هستهچرا وقتي آه همه به پ. آنند زبان ديگري با ما صحبت مي

توانيم بابت آن امتيازات معقول بگيريم و در آنارش رفع نگراني و اعتمادسازي بكنيم طوري برخورد  ما مي
  .ها از دست برود و يك قطعنامه ديگر بر ما تحميل گردد آنيم آه اين فرصت

راه منطقي آن اين : لس دانست و گفتي دولت و مج اي را بر عهده گيري در چنين مسأله وي تصميم
است آه جمع مشترآي از مجلس و دولت تشكيل گردد آه مشترآا روي مسأله آار آنند و از نظرات 

ربط مجلس هيچ اطالعي از  هاي ذي در حال حاضر آميسيون. مشورتي نهادهاي ديگر هم استفاده آنند
  . گيري و مباحث مطروحه ندارند پروسه تصميم

آنند آن هم در تصميمي به اين مهمي آه  گيري مي يد مشخص باشد چه آساني تصميمهرحال با به
اگر در آينده خيري براي آشور داشت روشن باشد مردم اين خير را از چه آساني دارند و اگر دردسر و 

  مشكلي هم براي آشور ايجاد آرد آن افراد و مسؤوالن پاسخگو باشند
 اينكه در مسأله مهم اينچنيني بايد در بررسي و مقدمات نكته ديگري آه الزم است اشاره شود

ترين و بهترين تصميم گرفته شود و  گيري از نظر همه صاحبنظران بهره گرفت تا هم آارشناسانه تصميم
هاي موافق و مخالف همه زواياي مسأله براي  هاي عمومي از همه جوانب ارائه استدالل هم با بحث

  . آه تصميم دولتمردان بتواند پشتوانه افكارعمومي را داشته باشدمردم و افكارعمومي باز شود 
  .دهند اين آاري است آه در همه آشورهاي دموآراتيك در مورد تصميمات مهم آشور انجام مي

توانيم از فرصت استفاده و منافع  ميردامادي با ابراز اين عقيده آه هنوز هم اگر با تدبير عمل آنيم، مي
 و NPTدانم توضيح بدهم و آن اينكه در مورد  يك مسأله را الزم مي: در ادامه گفتخود را حفظ آنيم، 

 NPTآند  هايي را براي ما و هر آشور ديگر عضو ايجاد مي پروتكل الحاقي پيمان اصلي آه محدوديت
هاي پديرفته شده در آن هستيم و نبايد از آن  است آه ما عضو آن هستيم و متعهد به رعايت محدوديت

 در مورد 598 آه قطعنامه 1367در سال . دانم يك نكته تاريخي را ذآر آنم فايده نمي بي. ف آنيمتخل
هاي  پس از قطعنامه هم چند روزي درگيري. جنگ با عراق پذيرفته شد، بنده استاندار خوزستان بودم

ي نظامي ها ها و توقف درگيري چند روز پس از آرام شدن جبهه. نظامي ادامه داشت و سپس تمام شد
 احمد آقا از بيت حضرت امام زنگ زدند و گفتند اين مطالب را بنويس و به يكي از  يك روز مرحوم حاج

مسؤوالن عاليرتبه امروز آشور آه آن موقع در جبهه بود برسان مطلب ايشان پيامي بود از سوي حضرت 
) يا پيشنهاد دارند( قصد دارند ام آه تعدادي از برادران نظامي امام آه مضمون آن اين بود آه من شنيده
  .آه عمليات نظامي عليه عراق انجام دهند

ايشان با همان بيان پدرانه خود ضمن تمجيد از نيروهاي نظامي اعالم آرده بودند به آقايان بگوييد به 
همانطور آه در جنگ جدي بوديم امروز هم در صلح جدي . هيچ وجه دست به چنين اقدامي نزنند

 يا NPTاين مثال را ذآر آردم آه بگويم آه ما در رابطه با پيماني مثل . ن وفادار هستيمهستيم و به آ
هاي آن را هم بپذيريم و صادقانه به  نبايد عضو شويم و آن را بپذيريم يا اگر آن را پذيرفتيم بايد محدوديت

د آند و با ما معتمدانه رفتار در غير اين صورت نبايد انتظار داشته باشيم دنيا به ما اعتما. آن وفادار باشيم
  .آند

هايش   است آه ما آن را با محدوديتNPTآند پيمان  آه به هر حال آنچه ما را محدود مي وي با بيان اين
ايم و پذيرش آن هم امروز نبوده از قبل از انقالب ايران عضو آن بوده پس از انقالب هم نه تنها  پذيرفته

ايم، ادامه   آن را به مدت نامحدود تمديد آرده1374 يعني 1995در سال ايم بلكه  عضويتمان را لغو نكرده
 است نه NPTتر براي اجراي  عمده آن چيزي آه در پروتكل الحاقي هست سيستم بازرسي دقيق: داد

  .چيزي بيشتر از آن
هايي آه در پروتكل الحاقي مطرح است در نظام  در اينجا بد نيست اشاره آنم آه مشابه بازرسي(
 نيز مطرح است آه ما آن را هم در اوائل دهه OPCWهاي شيميايي  هاي سازمان منع سالح زرسيبا

بيني شده است، بازرسي عادي و بازرسي اتهامي  در اين نظام دو نوع بازرسي پيش. ايم  پذيرفته1370
  ).هاي مطرح در پروتكل الحاقي آه بازرسي اتهامي آن خيلي شباهت دارد به بازرسي

هاي مورد  ايم عمال بدون پذيرش پروتكل الحاقي با بازرسي ا با آنچه در چند ماه اخير عمل آردهدر واقع م
يعني . اند هاي را انجام داده اند همه بازرسي ايم و آنها آمده المللي موافقت آرده درخواست آژانس بين

  .مند شويم زايايش بهرهايم بدون اينكه از م هاي پروتكل الحاقي را پذيرفته ها و محدوديت عمال الزام
هايي فراتر از پروتكل  حداقل اين مزايا جلوگيري از صدور قطعنامه عليه ما و جلوگيري از طرح خواسته

اين نوع همكاري امروز ما را رسانده است به قطعنامه اخير شوراي حكام و تبعات مهمي آه . بوده است
مناسب بتوانيم اين مسأله را بهتر از گذشته به هر حال اميدواريم با تدبير . تواند داشته باشد مي
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اي دست نيافتني  آنم اين خواسته تر گردد و فكر مي تر و مشكل مديريت آنيم و نگذاريم آار از اين پيچيده
 .نباشد

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  بيانيه خبرنگاران بدون مرز درباره نتايج آميسيون تحقيق درباره قتل زهرا آاظمي

زهرا آاظمي خبرنگار ايراني آانادايي و تشكيل آميسيون تحقيق درباره آن، دادسراي در پي قتل 
عمومي و انقالب تهران چندروز پيش در اطالعيه اي به نقل از دادسراي امور جنايي تهران اعالم آرد 

براساس تحقيقات بازپرس و نظريه سرپرست دادسراي جنايي تهران، جرم منتسب به يكي از بازجويان 
ده و هيچگونه تصميم يا برنامه سازمان يافته اي يا اراده اي سازماني و اداري براي تحقق اين جرم بو

  . وجود نداشت
  2003 سپتامبر 26  –1382 مهر 4جمعه ): راديو فردا(ميرعلي حسيني 

و سازمان خبرنگاران بدون مرز آه مرآز آن در فرانسه است، نتايج اخير آميسيون تحقيق درباره جزئيات 
چگونگي قتل زهرا آاظمي، خبرنگار ايراني آانادايي را آه در دهم ژوئيه در تهران آشته شد، زير سئوال 

 ساعت زهرا آاظمي طي اسارتش بين 77دبير آل اين سازمان، رابرت منارد مي گويد به مدت . مي برد
  . دبخشهاي مختلف دادگستري، پليس و وزارت اطالعات جمهوري اسالمي رد و بدل مي شو

براساس گفته آميسيون تحقيق برگزيده شده توسط محمد خاتمي، رئيس جمهوري، زهرا آاظمي در 
چرا نتيجه تحقيقات آقاي اسماعيلي آه . اولين ساعات بازداشتش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت

 وابسته از سوي سعيد مرتضوي مامور رسيدگي به اين امر شده، تا اين حد با نتايج تحقيق آميسيون
به آقاي خاتمي تفاوت دارد؟ چرا تنها يك فرد به اين قتل متهم شده است؟ چگونه متهم اين قتل 

  توانسته بدون اجازه روساي خود، اقدام به آتك زدن خانم آاظمي آرده باشد؟ 
 خبرنگاران بدون مرز مي افزايند شك ما در مورد واقعيت داشتن نتايج تحقيقات از آنجايي قوت مي گيرد

آه رئيس مستقيم آقاي اسماعيلي، سعيد مرتضوي دادستان تهران است آه به عنوان عامل اصلي اين 
 سپتامبر نيز بيل گراهام، وزير امور خارجه آانادا، طي ديدارش با 23از سويي در . قتل معرفي شده بود

خانواده خانم آمال خرازي، همتاي ايرانيش، از سوي وي اطمينان حاصل آرد آه مقامات آانادايي و 
زهرا آاظمي در جلسات دادگاه متهم اين قتل شرآت خواهند جست، درحاليكه هنوز تاريخ آن مشخص 

  . نيست
سازمان خبرنگاران بدون مرز، اميدوار است آه مقامات ايراني و آانادايي، تنها به نتايج تحقيقات قاضي 

اسماعيلي اآتفا نكنند و تا روشن شدن محكوميت عاملين اصلي اين قتل، به دنباله اقدامات خود ادامه 
ت اتهام بسته شده به وزارت اطالعات آه به عنوان هم راي اصالح طلبان شهره است، به مناسب. دهند

يكي از ماموران خود، شديدا اعتراض آرده و فورا تهديد به افشاي حقايق و مدارآي خواهد آرد آه 
نتايج تحقيقات انجام شده پيرامون قتل خانم . مسئوليت قاضي مرتضوي را در اين قتل ثابت مي آند

. ه آاران هوادار خامنه اي استآاظمي، در گروي مبارزه بين اصالح طلبان نزديك به خاتمي و محافظ
نبردي آه تا آنون، عامل بوجود آمدن مانع در افشاي حقايق شده و به نظر خبرنگاران بدون مرز، اين 

مانع ايجاب ميكند آه هرچه زودتر يك آميته مستقل و بي طرف، متشكل از آارشناسان بين المللي، 
  .مامور تحقيق در اين زمينه شود

  

   آشتار جمعيتروريسم  و سالحهاي
  

  سفر بازرسان به تعويق افتاد
  2003 سپتامبر 27  –1382 مهر 5 شنبه -روزنامه شرق

سفر نخستين گروه از بازرسان تسليحاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از تصويب قطعنامه 
» نگمليسا فلمي«. انجام شود، به تعويق افتاد) جمعه(شوراي حكام عليه ايران آه قرار بود ديروز 

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين باره به خبرگزاري فرانسه گفت آه اين تيم اواخر هفته 
دولت ايران خواستار به تعويق افتادن تاريخ عزيمت اين تيم شده تا : وي افزود. به ايران سفر خواهند آرد

اما از سوي ديگر،  علي اآبر . ندادفلمينگ جزييات ديگري در اين باره ارائه . در طي اين مدت آماده شود
خبر داد آه ايران و » ايرنا«صالحي نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت و گو با 

آژانس بين المللي انرژي اتمي توافق آردند آه سفر بازرسان تسليحاتي اين سازمان به تهران با يك 
ليحاتي سازمان ملل براساس برنامه ريزي قبلي قرار بود تا روز بازرسان تس. تاخير دو روزه انجام شود

دوشنبه آينده وارد تهران شوند اما در  تازه ترين توافق به عمل آمده اين سفر تا روز پنج شنبه آينده به 
تعويق سفر هيات بازرسان براساس تفاهم ميان ايران و آژانس بين : صالحي گفت. تعويق افتاده است

 اتمي بوده و براي ايجاد هماهنگي و فراهم آردن شرايط و زمينه مناسب تري براي ادامه المللي انرژي
  .مذاآرات صورت گرفته است

 
  

  آزادي سه تن از عوامل آشتار رستوران ميكونوس در مقابل اطالعات درباره خلبان مفقوداالثر اسرائيلي
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 11 ايراني و دو لبناني را آه در آشتار براساس گزارش روزنامه اسراييلي هاآرتص آلمان در نظر دارد يك
  . سال پيش در رستوراني در برلين دست داشتند آزاد آند

   2003 سپتامبر 26  –1382 مهر 4جمعه ): راديو فردا(شهرام ميريان 
در چهارچوب برنامه تبادل زندانيان ميان اسرائيل و سازمان حزب اهللا لبنان آه با ميانجيگري آلمان به 

خواهد شد، گفته مي شود آه آلمان در نظر دارد يك ايراني ودو لبناني را از زندانهاي اين زودي عملي 
آشور آزاد سازد، اما در مقابل سازمان حزب اهللا لبنان آه از سوي ايران و سوريه حمايت مي شود، 

  . اطالعاتي در مورد سرنوشت خلبان ناپديد شده اسرائيلي، ران اراد، در اختيار بگذارد
  
 گزارش را آسوشيدپرس به نقل از روزنامه هاارتص، چاپ روز جمعه مخابره آرده و يادآور شده است اين

آه نزديكي ميان اسرائيل و لبنان، در رد و بدل آردن زندانيان در آغاز هفته جاري با ميانجيگري آلمان 
 ديگر از لبنان را هاآرتص اگرچه اسامي يك زنداني ايراني و دو زنداني. شكل جدي به خود گرفته است

ذآر نكرده، ولي خاطر نشان ساخته است آه اين سه مرد به خاطر آشتن صادق شرفكندي، ناراضي 
صادق شرفكندي و سه تن از همراهان وي، در سپتامبر يازده . ايراني در آلمان، در زندان به سر مي برند

  .سال پيش، در رستوراني به نام ميكونوس در برلين آشته شدند
 پس از اين آشتار، دادگاهي در برلين با صدور حكمي اعالم داشت آه مقامهاي طراز اول ايران  سال5

در اين حكم نام علي فالحيان، وزير وقت سازمان اطالعات وامنيت . دستور اين آشتار را صادر آردند
زي يك درباره درستي يا نادرستي آزادسا. ايران به عنوان يكي از طراحان اين قتل، ذآر شده است

زنداني ايراني و دو زنداني لبناني، تا آنون نه دولت اسرائيل و نه دولت آلمانف واآنشي از خود نشان 
آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، قبال در مصاحبه اي گفته بود آه در چهارچوب برنامه تبادل . ندادند

شارون در . شي از اين برنامه استزندانيان ميان آشورش و لبنان، آزادسازي زندانياني در اروپا نيز بخ
ما يك وثيقه زنده در دست داريم آه ايرانيها و حزب اهللا لبنان : شبكه دوم تلويزيون اسرائيل عينا گفته بود

بسيار بسيار خواستار آنند و اضافه آرده بود آه اين وثيقه زنده، در يك آشور اروپايي است و آن بخشي 
 اين وثيقه را خرابكاراني دانسته است آه دست به عمليات تروريستي شارون در پايان. از قرار داد است

در قراردادي آه نخست وزير اسرائيل از آن ياد آرده است، از آزادي حدود سيصد زنداني عرب . زده اند
  .سخن به ميان آمده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   قانون اساسی عراق ضرب االجل آمريکا برای
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کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا می گويد مايل است که قانون اساسی جديد عراق ظرف شش ماه 
  . آينده تکميل شود

زم برای آقای پاول در گفتگو با نيويورک تايمز گفت آمريکا از شورای حکومتی عراق خواسته است زمان ال
  . تدوين قانون اساسی را برآورد کند

وی گفت پس از تدوين اين قانون اساسی، در عراق انتخابات برگزار می شود و يک دولت جديد روی کار 
  . خواهد آمد

کالين پاول اظهار اميدواری کرد که قانون اساسی عراق ظرف اين شش ماه تهيه شود و امکان برگزاری 
  . فراهم گرددانتخابات در سال آينده 

اما علی البياتی، از اعضای برجسته مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق به بی بی سی گفت برای 
  . تدوين يک قانون اساسی قابل قبول و عملی، دست کم دوازده ماه وقت الزم است

ايان پانل، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد تعيين اين ضرب االجل از سوی آمريکا، دادن 
  . نوعی امتياز به منتقدين اشغال عراق به رهبری آمريکا است

کشورهايی مثل فرانسه خواستار آن شده اند که هر چه زودتر يک جدول زمانی برای سپردن حکومت 
اين کشورها اعطای کمک به عراق را به تعيين اين جدول زمانی . عراق به مردم اين کشور تعيين شود

  . منوط کرده اند
ت سازمان ملل متحد در حال حاضر مشغول بحث درباره قطعنامه جديدی است که شورای امني

  . کشورهای ديگر را به اعطای کمک مالی و اعزام نيرو به عراق تشويق کند
اين درحالی است که کميسيون اروپا می گويد وخامت اوضاع امنيتی در عراق باعث شده وجوهی که 

  .ور تخصيص داده شده است مصرف نشده باقی بماندبرای هزينه های امداد رسانی در اين کش
 ميليون دالر را به عنوان بخشی از بودجه ای بزرگتر برای پروژه های 80اين کميسيون پيش از اين مبلغ 

امداد در عراق تعيين کرد، اما حداقل يک چهارم از اين مبلغ به دليل نگرانی های امنيتی متوقف شده 
  .است

  . پروژه های مين روبی بيش از ديگر فعاليت ها از اين شرايط متاثر بوده استکميسيون اروپا می گويد
برنامه های درمانی اين سازمان در عراق همچنان در جريان است، اما مقامات در مقر کميسيون در 
بروکسل می گويند که صرف وجهی که برای عراق تخصيص داده شده بسيار با دشورای انجام می 

  .گيرد
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   ها در عراقادامه خشونت
در همين حال، خشونت ها در عراق همچنان ادامه دارد و مقامات نظامی آمريکا از کشته شدن يک 

  . سرباز ديگر آمريکايی خبر داده اند
اين مقامات گفتند خودروی حامل اين سرباز روز پنجشنبه، بيست و پنجم سپتامبر، در شهر کرکوک در 

  . دو سرباز آمريکايی نيز در اين حمله مجروح شده اند.  گرفتجی قرار. پی. شمال عراق هدف گلوله آر
کمی قبل از آن نيز هشت غيرنظامی عراقی در بازاری در شهر بعقوبه در پنجاه کيلومتری شمال بغداد 

  . اين انفجار هيجده مجروح بر جای گذاشت. در اثر يک حمله خمپاره ای کشته شدند
  يستعامل يا عامالن اين حمله هنوز مشخص ن

 
  "  عقيله الهاشمي"هاي تسليت سران آشورها درباره درگذشت   پيام
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الهاشمي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق آه شنبه گذشته از جانب افراد   درپي درگذشت عقيله

  . گفتاي درگذشت وي را تسليت  برمر طي بيانيه  مسلح ناشناس مورد حمله قرارگرفت، پل
از : اي آتبي اعالم آرد  حاآم آمريكايي عراق، با صدور بيانيه" پل برمر"الملل ايلنا،   بين  به گزارش سرويس

طرف نيروهاي ائتالف به خانواده و همكاران الهاشمي در شوراي حكومت انتقالي عراق و ملت عراق 
  .آنم  تسليت عرض مي

وزير انگليس و جك استراو،   بلر نخست   اتحاديه اروپا، تونيملل،  از سوي ديگر آوفي عنان، دبيرآل سازمان
  .را تسليت گفتند" عقيله الهاشمي"اي، درگذشت   هاي جداگانه  وزير خارجه اين آشور با صدور بيانيه

الهاشمي   وزير انگليس در بيانيه تسليت خود، ضمن اظهار تأسف از درگذشت عقيله  نخست" بلر  توني"
مي آه با وي درلندن مالقاتي داشتم درك آردم آه دآتر عقيله الهاشمي نسبت به هنگا« :تصريح آرد

  ».ساختن آينده بهتر براي عراق بسيار مصر و قاطع است
شان فقط ضرر   آساني آه در آشتن دآتر عقيله الهاشمي دست داشتند هدف« :وي در ادامه افزود

الش همه آساني آه در ساختن عراق رساندن به شوراي حكومت انتقالي عراق و از بين بردن ت
  پايان پيام» .آنند بوده است  فعاليت مي

  
  هشت آشته در اتفجار بمب در عراق  
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  . عراقي آشته شدند8درپي انفجار يك بمب در يك بازار در شهر بعقوبه، 

درپي   در اين بازار انفجاراتي پي.  نيز زخمي شدند نفر18الملل ايلنا، در اين انفجار   بين  به گزارش سرويس
هنوز علت اين انفجارات .اند  همه قربانيان اين انفجار از مردم بومي بوده. ديگري نيز رخ داده است
  . مشخص نشده است

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، سربازان نيروهاي ائتالف در به خاآسپاري آشته شدگان و امداد 
  .حين شرآت آردندرساني به مجرو

  پايان پيام . پيش از اين نيز در بعقوبه، حمالتي عليه نيروهاي ائتالف انجام شده است
  

   سپتامبر26 - پيشرفتها و دستاوردها -امروز در عراق 
  تارنما دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه اياالت متحده

  خدمات اوليه
 المللی هفته گذشته بازسازی دو کارخانه تصفيه آب در ال هواتن و ال کزوینی در کميته امداد بين

  . کارخانه کوچک تصفيه آب در نجف بازسازی شده اند32تا به امروز . استانداری نجف را تکميل کرد
ن هزار کارگر عراقی که در استخدام مدیریت برق بابل هستند در حال تعمير و نما سازی انبار و دفاتر ای

 به سازمان بين المللی مهاجرت اهدا USAIDبودجه این پروژه از طرف . مرکز در الحالل و الکفل هستند
  .کارگران همچنين در حال تعمير واحد سردکننده مرکزی یک ایستگاه توزیع برق هستند. شده 

فعاليتهای .  شدکار در درمانگاه های بهداشتی ابو روویا و ام روویا در استان کربال هفته گذشته تکميل
حمایت شده از طرف کميته امداد بين المللی شامل کمکهای مدنی و تهيه مبلمان و تجهيزات بوده 

  .است
با کمک مهندسين نيروهای ائتالفی، عراقيها در حال بازسازی یک سيستم فاضالب در محله بریه بغداد 

 فاضالب جهت بازساریهای مقامات محلی و مهندسين در حال تدوین اطالعات و حفر خطوط. هستند
کامل هستند که شامل تعویض بخش بزرگی از سيستم فاضالب و ساختمان یک ایستگاه پمپ برای 

  .کمک به جریان فاضالب می باشد
  امور امنيتی

 ساله ساخته شده از سنگ آهک از صورت یک زن، یکی از قيمتی ترین 5100بانوی وارکا، یک مجسمه 
پليس .  سپتامبر به این موزه بازگردانده شد23ی در جریان آزادی عراق، در اقالم غارت شده از موزه مل

  .عراق با همکاری ارتش آمریکا این مجسمه را در مزرعه ای در خارج از بغداد بدست آورد
سربازان، پليس، و کادر پزشکی فيليپينی در حال کمک به یک فرماندهی بين المللی به رهبری 

ا خدمات مربوط به حفظ صلح و کمکهای انساندوستانه به مردم عراق ارائه لهستان در الحالل هستند ت
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 نفز کادر را تضمين کرده است که در تالشهای بازسازی پس از جنگ 500دولت فيليپين تعداد . دهند
  .کمک خواهند کرد

  اقتصادی
قتصادی و مالی  سپتامبر اعالم کرد یک سری اصالحات ا21وزیر امور مالی عراق، کامل ال گيالنی، روز 

جهت تشکيل یک بازار آزاد اقتصادی در عراق، ترویج رشد اقتصادی در آینده، تسریع ورود مجدد در اقتصاد 
  . جهانی، و توسعه موسسات داخلی عراقی در دست انجام می باشد

ائه خواهد ، اعالم کرد که دینار جدید عراقی در ماه اکتبر ارJohn Taylorمعاون وزیر خزانه داری، جان تيلر 
تيلر گفت تالشهایی جهت . واحد جدید پول در شش رده، چهار رده بيش از واحد کنونی خواهد بود. شد

بازسازی سيستم مالی عراق در حال انجام است و عراقيها نقش مهمی در ایجاد یک اقتصاد جدید 
  .دارند
  دولتی

بودجه این کار توسط . اوه هستندکارگران در استان المثنی در حال پی ریزی بازار جدیدی در شهر سم
USAID به موسسه تحقيقاتی تراینگل اهدا شده و این پروژه همچنين شامل ساختمان یا ترمينال 

  .اتوبوس، دکه های دستفروشی، و توالتهای عمومی است
شورای دولتی عراق طی دو امریه از شرکت اعضای سابق حزب بعث در دولت جدید جلوگيری بعمل 

یه از اعضای عاليرتبه این حزب که هنوز در مقامهای خود هستند خواسته است بالفاصله یک امر. آورد
استعفا دهند، و دیگری خدمت در مقامهای رهبری را برای عراقيهایی که بعنوان رئيس کل و یا مقامهای 

ی باالتر در شرکتهای دولتی، مقامات شهرداری، و یا مشاور در دولت صدام خدمت کرده اند ممنوع م
  .کند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر۴: هفته نامه های ايران
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حضور بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در تهران، قطعنامه شورای حکام اين آژانس عليه ايران، 

جلس شورای اسالمی و فعاليتهای تازه اصالح طلبان برای مقابله روابط ايران و بريتانيا، انتخابات آينده م
  .با محافظه کاران، مهمترين مطالب و ياداشتهای هفته نامه های چاپ تهران است

 خبر داده نخستين گروه از بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از تصويب همشهری جمعه
  . وارد تهران خواهند شد)  سپتامبر٢۶(م مهر قطعنامه شورای حکام اين آژانس روز جمعه چهار

)  اکتبر٣١(شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی دو هفته پيش با صدور قطعنامه ای تا نهم آبان 
به ايران فرصت داده است به اين آژانس اطمينان دهد که به دنبال دستيابی به جنگ افزار هسته ای 

  .نيست
رازی وزير خارجه ايران با جک استرا همتای بريتانيايی اش در نيويورک خبر  از ديدار کمال خايران جمعه

ما حق ايران را برای استفاده از انرژی هسته ای برای : "داده و به نقل از جک استرا نوشته است
  ".مصارف صلح آميز انکار نمی کنيم

ی حکام آژانس بين المللی آقای استرا ابراز اميدواری کرده که ايران در چارچوب قطعنامه اخير شورا
  .انرژی اتمی همکاری الزم را با آژانس به عمل آورد و پاسخ به سئوالهای باقی مانده را روشن کند

آقای خرازی هم گفته که جمهوری اسالمی به همکاری مثبت و شفاف خود با آژانس ادامه می دهد 
  .ولی تحت فشار هيچ چيزی را نخواهد پذيرفت

 در ديدار وزيران خارجه دو کشور، موضوع دستگيری هادی سليمانپور و تير هايران جمعبه نوشته 
  .اندازی به ساختمان سفارت بريتانيا در تهران نيز مورد بررسی قرار گرفته است

 به بررسی روابط تهران و لندن پرداخته و از همراهی بريتانيا با سياستهای اميد جوانهفته نامه 
نپور سفير پيشين ايران در آرژانتين و قطعنامه شورای حکام به عنوان امريکا، دستگيری هادی سليما

  .عوامل مؤثری نام برده که تأثير نامطلوبی بر روابط دو کشور برجای گذاشته است
 با اشاره به قطعنامه شورای حکام به سخنان حميدرضا آصفی اميد جوانحسن فتحی ستون نويس 

ه گفته بود ايران با کشورهايی که از اين قطعنامه حمايت سخنگوی وزارت خارجه انتقاد کرده است ک
  .کرده يا آن را ارائه کرده اند برخورد خواهد کرد

اميد جوان، تيراندازی به سفارت بريتانيا در تهران را راه حلی غيرمنطقی برای پاسخ به حاميان قطعنامه 
کودکانه در جهان امروز راه خود را به خوانده و نوشته که اگر قرار است با برخورد انتقامجويانه و حتی 

جلو بگشائيم چگونه قادر خواهيم بود با کشورهايی نظير روسيه برخورد کنيم که در همسايگی ما قرار 
دارد و يکی از حاميان قطعنامه شورای حکام بود، آيا بايد با روسيه قطع رابطه کنيم و ديپلماتهای روسی 

  .را عنصر نامطلوب بدانيم
 چاپ کرده و در آن به حريمعنوان ياداشتی است که هفته نامه » خورد از موضع اقتدارضرورت بر«

مسئوالن جمهوری اسالمی هشدار داده است از مصلحت انديشی بی مورد در زمينه قطعنامه شورای 
  .حکام آژانس بين المللی انرژی دوری کنند
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اسالمی توجه نکرده، به تهديدات  پيشنهاد کرده که اگر شورای حکام به ديدگاههای جمهوری حريم
خود ادامه دهند بهتر است ايران با اخطار قبلی از پيمان منع گسترش جنگ افزار هسته ای خارج شود 

  .زيرا برخورد از موضع اقتدار آنها را به وادار به عقب نشينی خواهد کرد
ی اسالمی در مقابل  ارگان جامعه اسالمی مهندسين از سکوت نمايندگان مجلس شوراجامهفته نامه 

قطعنامه شورای حکام انتقاد کرده و نوشته چرا مجلس ششم که در نگارش نامه ها و بيانيه های 
  .مختلف و گاه بی اهميت همواره فعال بوده در اين زمينه سکوت کرده است

که  با توهين آميز توصيف کردن قطعنامه شورای حکام به امريکا و کشورهای اروپايی هشدار داده جام
  .در موقعيتی نيستند که برای ايران ضرب االجل تعيين کنند

 ياداشتی از فيض اهللا عرب سرخی عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در باره گوناگونهفته نامه 
  .راهکار ايران در مقابل قطعنامه شورای حکام چاپ کرده است

 اساسی برای عبور از بحران به عقيده آقای عرب سرخی همه پرسی و رجوع به مجلس دو راهکار
است که ريشه در نگرش مردمساالرانه دارد اما ساده ترين راه، رجوع غير مستقيم به رأی مردم از 

طريق مجلس است، زيرا دنيا باور دارد که مجلس ششم مجلسی تشريفاتی نيست و با دستور تصميم 
  .نمی گيرد

ی دارابی قائم مقام جمعيت ايثارگران انقالب  ارگان انصار حزب اهللا سخنان عليالثاراتهفته نامه 
اسالمی را در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا چاپ کرده و به نقل از وی نوشته است که حزب اللهيها در 
عرصه های مختلف حضور دارند و در گام اول در اسفند سال گذشته موفق شدند شورای شهر تهران و 

  .شور را در اختيار بگيرند که موفقيت بزرگی بودبيش از شصت و پنج درصد شوراهای سراسر ک
به گفته آقای دارابی، برای موفقيت در انتخابات مجلس که اسفند آينده برگزار می شود بايد يا حسين 
ديگری گفت و مجلس هفتم مجلسی است که بايد در اختيار نيروهای اصولگرا، مردمی و حزب اللهی 

رآمدی شکل خواهد گرفت که ديگر کسی جرأت نمی کند عليه قرار بگيرد و اگر چنين شود مجلسی کا
  .کشور اولتيماتوم دهد

 روزه سياسی جمعی از اصالح طلبان را فاز جديد اصالحات خوانده که طی آن فعاالن صداهفته نامه 
سياسی و فرهنگی اصالح طلب در آستانه انتخابات مجلس تصميم گرفته اند به گونه ای عملی تر 

  . ت و برنامه های محافظه کاران بايستندمقابل اقداما
 روزه سياسی را حرکتی آرام اما جدی معرفی کرده که اصالح طلبان برای دستيابی به نتيجه بايد صدا

ادامه دهند زيرا محافظه کاران نشان داده اند حاضر نيستند در مقابل حرکتهای مقطعی اصالح طلبان 
  .واند محافظه کاران را مجبور به عقب نشينی کندکوتاه بيايند و اين برنامه های جدی می ت

هفته گذشته گروهی از اصالح طلبان در اعتراض به وضعيت زندانيان سياسی اقدام به برگزاری روزه 
  .سياسی کردند و قرار است در هفته آينده نيز اين کار را تجديد کنند

 اعالم کرده است که  سی شماره، پس از انتشار گوناگونفاطمه فرهمندپور صاحب امتياز هفته نامه 
به دليل مشکالت مالی، انتشار نشريه را متوقف خواهد کرد، انتشار هفته نامه گوناگون در حالی 

 . متوقف می شود که دو سال پيش نيز به حکم دادگاه توقيف شده بود
  

  گوناگون
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 سپتامبر 27  –1382 مهر 5 شنبه -روزنامه اعتماد
   

نياز آند و   بي  شوروي  به ، از اتكاي  را از نظر توليد سالح  عراق  داشت  سعي  صدام  آه در حالي
   فكر افتاد تمهيدي ، به بست  مي  با فرانسه پوش ، هليكوپتر و زره  خريد هواپيما، موشك  آالن قراردادهاي

   درآورده  تصرف  را به  عراق ا سراسر شمالآرده.  شود  خطر آردها برطرف يي  گونه  آار بندد تا به به
   آه  ايران  ارتش  سنگين توپخانه. آردند  مي  آمك  آنان  ديگر به  سو و سيا از سوي  از يك شاه. بودند

   را در هم  عراق  ارتش  بود، مواضع  مستقر شده  عراق  آردستان  در بخش  عراق  خاك  در داخل مخفيانه
  . بود  زودرس ، خطري  گفت  بعدها صدام  آه ، آنچنان  شمال صالآوبيد و خطر انف مي

 بود و   شده  توپها تمام گلوله.  نداشتند  و تيراندازي  پرتاب  براي  و قطار مسلسل  بمب  عراق هواپيماهاي
   وسيله  به  حمل  يا در حال  از فرانسه  شده  خريداري هاي اسلحه. آرد  نمي  آمكي  آمترين شوروي

 فكر افتاد با   به  ناگهان صدام.  بود  نشده ها ساخته  بودند و يا هنوز در آارخانه  و نقل  حمل هاي شتيآ
  . آند  آشتي شاه
 را   اول ، گام  هاشمي ، مصر و اردن ، پاآستان  ترآيه  همچون  آشورهايي ، با وساطت  از ماهها پيش صدام

   دو آشور مبادله  و سفراي  يافته  در بغداد از نو گشايش  و ايران  در تهران  عراق هاي  و سفارتخانه برداشته
   قبول  را به  بود،شاه  يافته  در ايران  نفوذ فراواني  مصر آه  جمهوري  رييس انورالسادات.  بودند شده

،   و سپس  يافت  ادامه1352   دو آشور تا شهريورماه  سياسي  روابط قطع.  آرد  تشويق  عراق درخواست
 امور   وزارت  و موافقت  مصر و اسراييل  اآتبر و درگيري  جنگ  به  و با توجه  عراق  خارجه  پيشنهاد وزارت به

 آمد و دآتر   تهران  پاييز به  در اواسط ، سفير عراق  جمعه  ابراهيم مدحت.  برقرار شد  روابط ،اين  ايران خارجه
 نزد   به  سفير جديد ايران  آه هنگامي.  بغداد شد  راهي ه ، در اسفندما ، سفير ايران  شهيدزاده حسين
   به  آه  است  شما اين  اصلي وظيفه.   است  شما آار حساسي ماموريت«:   او گفت  به  بود شاه  رفته شاه

 را   واقعيت بايد اين.   هستيم  آشور منطقه ترين ما قوي. شود آرد  نمي ها بفهمانيد با ما شوخي عراقي
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   را به  دو دقيقه  آرد، يكي  مكث يي  چند لحظه سپس» .شود آرد  نمي  با ما شوخي  آرد آه آنها تفهيم  به
   خون جهت  بي خواهم  نمي من«:   در برابر سفير ايستاد و گفت  گذرانيد و دوباره  و فكر آردن  زدن قدم
     شود و گرنه  ريخته گناه  بي مردم

   آنها بدهم  به  و درسي  خود بنشانم  جاي  را به  عراق  و چهار ساعت  بيست رف ظ  آه  را دارم  آن توانايي
 ». آنها بفهمانيد  را به  مطلب  اين  آه  است  شما اين ماموريت.  نكنند  تا عمر دارند فراموش آه
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