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اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولت عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------

رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحولت ايران

تظاهرات ضد جنگ در سراسر اروپا برپا شد
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥شنبه بي بي سي - 

 در بسياری از پايتخت هاو شهرهای مهم اروپا عليه حضور نظامی نيروهای به رهبری آمريکا در عراق
تظاهرات برگزار شده است.

 بنا به تخمين پليس بريتانيا بالغ بر ده هزار نفر در خيابان های لندن راهپيمايی کردند و اين تعداد در
پاريس، پايتخت فرانسه، نزديک به سه هزار و در آتن، پايتخت يونان، به دو هزار نفر رسيد.

 اما در برلين، پايتخت آلمان، و وين، پايتخت اتريش، فقط چند صد نفر دست به تظاهرات ضد جنگ زدند و
 گزارشگران می گويند که در مجموع اين تظاهرات به مراتب کوچکتر از اعتراضاتی بود که پيش از آغاز

جنگ توسط نيروهای آمريکا و بريتانيا عليه عراق برپا شده بود.
 در گردهمايی لندن تظاهرکنندگان از گوشه و کنار بريتانيا به پايتخت سرازير شدند و خواستار خروج

نيروهای نظامی از عراق شدند.
 تظاهرات لندن توسط "ائتلف برای پايان جنگ" سازماندهی شده بود و شرکت کنندگان در آن گفتند که
 آنها خشم عمومی عليه جنگ درعراق و عللی که دولت بريتانيا برای ورود به جنگ عنوان کرده است را

ابراز می کنند.
اين پنجمين تظاهرات ضد جنگ در بريتانيا بوده است.

در اولين تظاهرات که در اوج اعتراضات برگزار شد بالغ بر يک ميليون نفر در آن شرکت کردند

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

وزراي خارجه اتحاديه  اروپا دوشنبه آينده درباره ايران تصميم مي  گيرند  
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥شنبه 

 وزراي امور خارجه كشورهاي اتحاديه  اروپا، دوشنبه آينده (پس  فردا) در بروكسل گرد هم  مي  آيند تا درباره
مهم  ترين مسائل جهاني از جمله موضوع برنامه  هاي هسته  اي ايران، رايزني كنند. 

 به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، اتحاديه اروپا در نشست بروكسل در مورد تداوم روابط اين اتحاديه با
 جمهوري اسلمي ايران در سايه فشارهاي بين  المللي براي امضاي پروتكل الحاقي به پيمان پادمان

توسط تهران، مذاكره مي  كنند.
 برخي گزارش  ها نيز حاكي است كه در اين نشست در مورد چگونگي موضع  گيري اتحاديه اروپا با تهران
 در صورت عدم توجه ايران به ضرب  الجل تعيين شده توسط شوراي حكام آژآنس بين  المللي انرژي اتمي

تصميم  گيري مي  شود.
 به گزارش خبرگزاري رسمي كويت(كونا) از بروكسل، در اين نشست كه در مركز اتحاديه اروپا و در

 پايتخت بلژيك برگزار مي  شود، مسائلي چون موضع اين اتحاديه نسبت به مسأله عراق و روند بحراني
صلح خاورميانه نيز مورد بحث و بررسي قرار مي  گيرد.

 اين در حالي است كه وزير امور خارجه كشورمان، در نشست عمومي سازمان  ملل متحد، با تأكيد بر
 ادامه فعاليت صلح  آميز هسته  اي ايران، تصريح كرد:« ايران به هيچ وجه از فعاليت  هاي صلح  آميز خود

دست بر نخواهد داشت.» پايان پيام

پرونده زيبا(زهرا )كاظمي

وزارت اطلعات به جاي دفاع از بازجويان بايد مدرك ارائه دهد  
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥شنبه 

 عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به پرونده زهرا كاظمي گفت: پيگيري  هاي قوه قضائيه براي
شناخت مجرمين، موضع  گيري و برداشت سياسي نيست.

 حسن سيد آبادي نماينده سبزوار و عضو كميسيون قضايي و حقوقي در مجلس شوراي اسلمي در
 گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با بيان مطلب فوق در خصوص اختلفات ميان

 دادستاني كشور و وزارت اطلعات در قضيه زهرا كاظمي گفت: مقدمات پرونده  هاي سياسي و امنيتي
در وزارت اطلعات تكميل مي  شود، اما وظيفه شناخت مقصر به عهده قوه قضائيه است.
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 وي افزود: در مسائل مطرح شده از سوي دادستاني، بازجويان متهمان اصلي هستند و بايد پاسخگو
باشند و بهتر است وزارت اطلعات به جاي دفاع، مدارك مستند خود را ارائه دهد.

 وي خاطر نشان كرد: چالش  هاي ميان وزارت اطلعات و قوه قضائيه تبعات مثبتي براي افكار عمومي
ندارد و موجب تشويش اذهان مي  شود.

 سيد آبادي گفت: با توجه به حساسيت اين پرونده در سطوح داخلي و خارجي، دستگاه قضايي بايد به
گونه  اي رفتار كند تا رأي داده شده هر چه عيني  تر در معرض عموم قرار گيرد. پايان پيام

ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط كنوني ايران 

سخنراني نوه بنيانگذار جمهوري اسلمي در پايتخت آمريكا: ناسازگاري حكومت ديني و دمكراسي
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥بهمن باستاني (راديوفردا): شنبه 

 آيت ا سيد حسين خميني، نوه آيت ا روح ا خميني، بنيانگذار جمهوري اسلمي، كه از ايران به
 عراق رفت و در چندماه گذشته در بغداد، در گفتگوهاي متعدد با رسانه هاي بين المللي، حكومت

 اسلمي ايران و اصول نظام ديني را مخالف حقوق انسان ها و مغاير با موازين اسلم توصيف كرد، به
  در واشنگتن، كه با جناح محافظه كارAmerican Enterprise Instituteدعوت موسسه متنفذ 

 سياستگذاران آمريكا نزديك است، روز جمعه سخنراني كردو به پرسش هاي خبرنگاران و حاضران پاسخ
داد. 

  موسسهAmerican Enterprise Instituteامير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): مايكل لدين، چهره شاخص 
 آمريكائي انترپرايز، كه با مواضع سفت و سخت در مقابل جمهوري اسلمي شناسائي مي شود،

 گرداننده جلسه سخنراني سيد حسين خميني در واشنگتن بود كه در آغاز جلسه ضمن ارائه معرفي
كوتاهي از وي، از طرف موسسه خود ابراز خشنودي كرد كه ميزبان خميني ديگري در واشنگتن است. 

  سالي كه از انقلب٢٤ سيد حسين خميني سخنراني خود را با اين جملت آغاز كرد كه مردم ايران در 
  گذشته به اين نتيجه رسيده اند كه رسيدن دمكراسي و آزادي با آميزش دين و حكومت١٣٥٧بهمن 

ميسر نمي شود. 
 آيت ا سيد حسين خميني (آمريكن انترپرايز اينستيتوت، واشنگتن): مسئله اصلي براي جامعه ايران
 در انقلب ايجاد دمكراسي و آزادي بود ولي با همه اين حرفها بعد از پيروزي انقلب، همه مي دانيم كه

 اين راه به كژراهه رفت و آزادي در ايران به وجود نيامد و استبداد خيلي شديدتر و با رنگ و لعاب مذهبي
 و ديني بر جامعه ما حكمفرما شد و تا حال هم حكمفرما است. حال مردم ايران باز دمكراسي مي

 خواهند و آزادي مي خواهند به اضافه اينكه تمام راه ها را هم تجربه كرده اند و مهم تر از همه، تجربه
حكومت ديني است و كامل برايشان روشن شده است كه دين و دولت نمي توانند يكي باشند.

 ا.م.ك.: سيدحسين خميني اضافه كرد مشكلت سياسي ايران را بايد در تشكيل نظامي دمكراتيك
جست وي آنگاه در باره وضعيت تازه عراق و حمله نظامي آمريكا به اين كشور گفت:

 سيد حسين خميني: تعجب مي كنم كه با اين طبيعت سرشت سردي كه دمكراسي ها دارند خصوصا
 دمكراسي آمريكا، چگونه توانسته برود و در عراق دمكراسي ايجاد كند. هرچه من اين مدت با شناختي

كه از اين ها دارم، هيچ دليل مادي براش نمي بينم جز اينكه حكم آسماني بوده. 
 ا.م.ك.: در بخش پرسش و پاسخ كه يك ساعت به طول انجاميد، سيد حسين خميني از جمله به اين

 پرسش پاسخ داد كه انتظار وي از آمريكا چيست و اگر با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ملقاتي
داشته باشد، از وي چه خواهد خواست. 

 سيد حسين خميني: كمك كردن به ايجاد دمكراسي در ايران، بهترين راه اين است كه آمريكا كمك كند،
 راهي را پيدا كند براي ايجاد دمكراسي و جدي به اين مسئله نگاه كند. اينطوري كه ما مي بينيم كه

 سرد هست نسبت به اين مسئله و منتظر يك روزي است كه سرش به سنگ بخورد بعد تكان بخورد،
اين را بگذارد كنار.

 ا.م.ك.: با اين همه سيد حسين خميني پيش از اين در پاسخ به پرسش ديگري گفت حمله نظامي
 آمريكا به ايران مورد تائيد وي نيست اما اين مسئله هم نبايد به صورت بهانه اي براي جمهوري اسلمي

 در آيد كه به سياست هاي خود ادامه دهد. در بخش ديگري از جلسه پرسش و پاسخ سيد حسين
خميني ايران را سبب عدم ثبات عراق كنوني دانست.

 سيد حسين خميني: دولت ايران يكي از بزرگترين حمايتگران عمليات تروريستي و گروه هاي تروريستي
 در دنيا است و الن هم در عراق خصوصا دارد خيلي فعاليت مي كند و اصلي ترين عامل عدم استقرار
 نظم و عدم آرامش در عراق عاملش ايران است و اين را خود عراقي ها هم مي دانندو در افغانستان

 هم همينطور است. آقاي كرزاي در نيويورك صحبت مي كرد چند بار از مسئله دخالت هاي نابجاي ايران
 در مسائل داخلي افغانستان صحبت كرد. در آنجا همين كار را مي كند در عراق هم خيلي جدي تر و با

 همكاري عربستان سعودي اخيرا. با عربستان سعودي دست به يكي كرده اند و در عراق كار هاي بدي
 را انجام مي دهند من جمله قتل مرحوم حاج محمد باقر حكيم را مردم عراق و كساني كه در مجلس

حكم خود عراق هستند به من گفتند جاي پاي ايران و عربستان را در آن مي بينند.
ا.م.ك.: سيد حسين خميني همچنين در پاسخ به پرسشي در باره تاسيسات هسته اي ايران گفت: 

 سيدحسين خميني: اطلع من ندارم از فعاليت هاي اتمي اينها، اما خود كل رژيم ناراحتي هستند و
همه كار ازشان بر مي آيد و الن هم نسازند در آينده خواهند ساخت.
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 ا.م.ك.: سيدحسين خميني كه پيش از اين نيز در پي خروج از ايران و رفتن به عراق در مصاحبه هاي
 خود از لزوم برگزاري يك همه پرسي سخن به ميان آورده بود، با تكرار موضع پيشين خود در پاسخ به

 اين سئوال ديگر كه ايران بعد از محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلمي انتظار چه كسي را مي كشد و
آيا شاهزاده رضا پهلوي مي تواند نقشي را در اين دوران بازي كند، گفت: 

 سيد حسين خميني: هر كس در اين راه از خودش جربزه و لياقت نشان دهد، زمينه خواهد داشت.
 زمينه خالي است و ميدان هست و مرد ميدان بايد پيدا بشود. همه دنبال مرد ميدان هستند و انشاء

ا اميدواريم كساني پيدا شوند، هركس مي خواهد باشد.
 ا.م.ك.: سيد حسين خميني در پاسخ به به اين پرسش كه آيا مخالف نظر پدربزرگ خود آيت ا خميني

در باره وليت فقيه است، گفت: 
 سيد حسين خميني: بله، ما با كساني كه قائل به وليت فقيه هستند، مخالف هستيم و دعوا هم

 نداريم. مخالف هستيم. خود كساني كه قائل بودند، من جمله خود بنيانگذار جمهوري اسلمي در دوران
  شمسي قائل به وليت فقيه شدندو قبلش قائل به وليت فقيه٣٠ ميلدي، يعني سالهاي ١٩٥٠

نبودند. 
 ا.م.ك.: پاسخ هاي سيد حسين خميني به پرسش هاي خبرنگاران و حاضران عموما با ابراز احساسات

 مساعد و كف زدن هاي حاضران روبرو مي شد و سئوالي كه جهت انتقادي در برابر نظراتش داشته
 باشد، از وي نشد. سخنراني سيد حسين خميني براي حاضراني كه با زبان فارسي آشنائي نداشتند،

 به طور همزمان از طريق گوشي به انگليسي ترجمه مي شد. علوه بر اين، در بخش پرسش و پاسخ
 معادل انگليسي پاسخ هاي نوه آيت ا خميني را هرمز حكمت، سردبير فصلنامه برون مرزي بنياد

 مطالعات ايران، ايران نامه، براي پرسشگران، رسانه ها و حاصران ارائه مي داد. در جلسه سخنراني
 سيدحسين خميني علوه بر برخي سياستگذاران كنوني آمريكا، از جمله در كميته روابط خارجي كنگره

 آمريكا، خانم جين كرك پتريك، نماينده اسبق آمريكا در سازمان ملل متحد در زمان دولت رانالد ريگن، و
 پاتريك كلوسن، تحليلگر نزديك به جناح محافظه كار و معاون موسسه خاورنزديك درواشنگتن و شماري

 از گزارشگراان رسانه هاي ايراني و فارسي زبان برون مرزي و برخي دانشگاهيان، تحليگران و فعالن
سياسي ايراني مقيم واشنگتن به چشم مي خوردند.

سركوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاكم بر ايران

 برگزاركنندگان كنسرت راك كه در باشگاه ميلد وابسته به شهرداري كرج برگزار مي شد، به دستور
حسين رازقندي، دادستان كل كرج بازداشت شدند.

٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥شنبه 
 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دادسراي عمومي و انقلب شهرستان كرج، اعلم كرد:

  عاملن برگزاري كنسرت موسيقي راك كه در باشگاه ميلد شهرداري كرج٢٩/٦/٨٢ شب يكشنبه مورخ 
 برگزار مي شد، به دليل مختلط بودن زنان و مردان و تبديل كنسرت به مجلس رقص زنان و مردان و انجام

اعمال خلف شئونات اسلمي و قانوني به دستور دادستان كرج بازداشت شدند.
 اين برنامه علوه بر اينكه در خارج از محوطه ي سالن باشگاه برگزار شده بود، مزاحمت هايي را براي
مردم ايجاد كرده بود كه عاملن آن، به اتهام اعمال خلف قانون و فساد و فحشا بازداشت شدند. 

تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد. انتهاي پيام

تروريسم  و سلحهاي كشتار جمعي

 رهبران آمريكا و روسيه در كنفرانس خبري ترور را محكوم كردند و از ايران خواستند با سازمان بين
المللي انرژي اتمي همكاري كند

٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥علي سجادي (راديو فردا): شنبه 
 روز شنبه پرزيدنت جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، و ولديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه، پس از

 ملقات و گفتگو در کمپ ديويد، در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک شرکت کردند. پرزيدنت بوش با
اشاره به روابط محکم ميان دو کشور درباره اوضاع چچن و تروريسم گفت: 

 روسيه و ايالت متحده در جنگ عليه ترور متحد هستند. هر دو ملت ما از ترور رنج ديده اند و هر دو
 دولت ما قصد متوقف کردن آن را دارند. هيچ عملي ترور را توجيه نمي کند. در هر جا، از جمله چچن،

 بايد با تروريست ها مقابله شود، چون آن ها هرج و مرج و خرابکاري را رواج مي دهند. براي رسيدن به
 يک راه حل ماندگار، بايد ترور متوقف گردد، به حقوق بشر احترام گذاشته شود، و شرايط سياسي براي

انجام انتخابات منصفانه فراهم شود.
 ع.س: ولديمير پويتن با تشکر از رئيس جمهوري آمريکا به خاطر مذاکرات سازنده اي که درباره همه

 مسائل با آن داشته اند، گفت: مذاکرات کمپ ديويد در محيطي آزاد و فضايي باز صورت گرفت. وي
 افزود: مذاکرات ميان مسکو و واشنگتن ثابت کرد که مسئوليت ويژه اي براي حفظ صلح و ثبات در تمام
 جهان بر عهده دارند. او گفت: روابط ما بر اساس اين واقعيت بنا شده است که هر دو طرف مسئوليت
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 هاي خود را براي تقويت صلح و ثبات جهاني درک مي کنند و افزود همکاري روسيه و آمريکا علي رغم
همه مشکلت يک همکاري عميق است. 

 پرزيدنت بوش نيز در اين زمينه گفت: آمريکا و روسيه موفق شدند روابط جديدي را پي بريزند و افزود که
 روابط ميان دو کشور وسيعتر و عميقتر شده است. پرزيدنت بوش تاکيد کرد که دو کشور قبل درباره

 مشکلت کنترل سلح و جلوگيري از ايجاد تنش در روابطشان نيز گفتگو کرده بودند. روساي جمهوري
 آمريکا و روسيه از ايران خواستند ضمن همکاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي، نشان دهد که در

 صدد توليد جنگ افزارهاي هسته اي نيست. هر دو رئيس جمهور در پي اين گفتگوها در کمپ ديويد، در
کنفرانس خبري به پرسش هاي خبرنگاران در اين مورد پاسخ دادند. آقاي پوتين گفت:

 اعتقاد ما بر اين است که ما اکنون بايد در يک پيام محترمانه به ايران، ادامه و ضرورت گسترش همکاري
با سازمان بين المللي انرژي اتمي گوشزد کنيم.

 ع.س: پرزيدنت بوش نيز گفت نفع ملي هر دو کشور در آن است که تضمين پيدا کنند ايران قصد توليد
سلح اتمي را ندارد.

سفر بازرسان آژانس انرژی اتمی به ايران
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥ شنبه -  خبرنگار بی بی سی در تهران -جيم ميور

 ٢در تهران اعلم شده است که هياتی از سوی اژانس بين المللی انرژی هسته ای روز پنجشنبه (
اکتبر) به ايران سفر خواهد کرد.

اعلم اين خبر مسلما با استقبال آژانس بين المللی انرژی هسته ای روبرو خواهد شد.
 مقامات اين سازمان پيشتر با اظهاراتی توام با ابهام اعلم کرده بودند که اين سفر که قرار بود چند روز

پيش صورت بگيرد تا پايان هفته به تعويق افتاده است.
 مشخص بود که مقامات آژانس بين المللی اتمی مطمئن نيستند که مقامات ايران به سفر نمايندگان

آنها به تهران رضايت دهند.
 اما به هر حال با اعلم تاييد اين سفر از سوی مقامات سازمان انرژی اتمی ايران، اين سفر انجام می

شود.
 هدف از اين سفر گفتگو در خصوص روشن کردن مسايل و مشکلت تکنيکی و حقوقی مربوط به

فعاليتهای هسته ای ايران است.
 به نظر می رسد تاخير در انجام سفر به مدت يکهفته که از سوی مقامات ايران درخواست شده بود
 برای آن بوده تا مقامات ايران در خصوصی سياستی که می خواهند در پيش گيرند با يکديگر بحث و

تبادل نظر کنند.
 بسياری از چهره های تند رو در ايران گفته اند که ايران بايد از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته

ای خارج شود.
 اما چهره های سياسی مليمتر در کشور خواهان آن هستند که ايران به در خواستهای جهانی پاسخ
 مثبت دهد اگرچه بايد گفت هيچ طيفی در کشور خواهان آن نيست که اينطور ديده شود که ايران در

برابر آمريکا سر تعظيم فرود آورده است.
 اينکه آيا تصميمات استراتژيک در اين خصوص گرفته شد هنوز مشخص نيست؛ اما به هرحال اين

وضعيت مدت طولنی پايدار نخواهد بود.
 آژانس بين المللی هسته ای برای ايران برنامه ای دقيق را اعلم کرده و به همراه فهرستی از

نيازمنديهای آن سازمان به مقامات آن کشور داده است.
ايران تا پايان ماه اکتبر فرصت دارد به اين درخواستها پاسخ دهد.

 هياتی که از آژانس قرار است روز پنجشنبه وارد تهران شوند از مقامات بلند پايه اين سازمان تشکيل
 شده است که در نظر دارند در ملقاتهايشان با مقامات ايران بررسی کنند که آيا از سوی ايران با آژانس

همکاری خواهد شد يا نه.
 اگر همه چيز بخوبی پيش برود يک گروه از متخصصين اين آژانس از جمله متخصصين در غنی سازی

اورانيوم به ايران سفر خواهند کرد.
 برای آژانس مهم است که مشخص شود کار عملی بر فعاليتهای هسته ای ايران صورت خواهد گرفت و

 اينکه مشخص شود که رگه های اورانيوم غنی شده پيدا شده در يکی از تاسيسات اتمی ايران تا چه
ميزان غنی شده است.

 مقامات ايرانی گفته اند که با مقامات آژانس همکاری خواهند کرد اما به فشار تن نخواهند داد به
خصوص برای امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای.

البته برای آژانس اين پروتکل اولويت ندارد.
آنچه که مهم است همکاری عملی ايران در خصوص فعاليتهای هسته ايش است

برنامه اتمي ايران
 ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٥شبكه خبري فاكس- 

 گوينده: همانطور كه گزارش كرديم آژانس بازرسي اتمي سازمان ملل ردهاي بيشتري از اورانيوم غني
 شده در ايران پيدا كرده اند.  حال, ايران ادعا دارد كه دليل اينكه آنها آن را پيدا كرده اند اين است كه

 دستگاههايي كه خريدند از قبل آلوده به اين اورانيوم غني شده بوده اند.  گزارش شده است كه آمريكا
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 اعتقاد دارند كه تهران در تلش است كه بمب اتم توليد كند.  از واشنگتن, عليرضا جعفرزاده اطلعات
 بيشتري دارد, او نماينده سابق واشنگتن شوراي ملي مقاومت ايران مي باشد.  با تشكر كه به برنامه

ما آمديد.
عليرضا: مرسي

 گوينده: آيا آنها در آنجا در تلشند كه بمب اتم درست كنند, اگر نه چرا دولت ما مستمر مي گويد كه آنها
در حال اين كار هستند.

 عليرضا: خوب, ايران يكي از پيچيده ترين, خطرناكترين و پيشرفته ترين برنامه هاي تسليحات اتمي را
  آغاز شده است و از اوت گذشته كه من سايت نطنز را افشا كردم٩٠دارد.  اين برنامه در اوائل دهه 

وارد يك مرحله خطرناك شده است...
گوينده: مسلم است

  سايت ديگر.  خيلي واضح است كه آنها سالها يك سياست٦-٥عليرضا: سايت آب سنگين در اراك, و 
 فريب و لپوشاني پيش گرفته اند و بنظر من اين كشف جديد به وضوح نشان مي دهد كه ايران به
 ٢٠٠٥سرعت به سمت بدست آوردن تسليحات اتمي پيش مي روند, و اگر متوقف نشود قرار است تا 

يك بمب داشته باشند.  بنابراين اين يك موقعيت خيلي خيلي خطرناك و حساس است.
 گوينده: مي دانيد, اگر آنها اينقدر نزديك هستند سوالم اين است كه چرا در گذشته بيشتر به اين

 موضوع پرداخته نشده است.  از كجا بدانيم؟ آقاي جعفرزاده, با احترام, احترام خيلي خيلي زياد به شما
  دقيقه حمله هوايي كنند, به ما گفتند آنها٤٥سوالم اين است چون به ما گفتند مي توانند در عرض 

 سلحهاي كشتار جمعي دارند, به ما گفتند آنها دنبال بدست آوردن بمب اتم هستند, و حال شواهد
 نشان مي دهد كه هيچكدام از اين چيزها در عراق صدق نمي كند.  چرا در رابطه با ايران چنين چيزي را

باور كنيم؟
 عليرضا: خوب, بنظرم در رابطه با ايران شواهد همه جا وجود دارد.  چيزي نيست كه تهران افشا كرده

 باشد بلكه چيزهايي هستند كه از منابع مستقل مي آيند.  سايت غني سازي اورانيوم, كه در اوت
 سال گذشته همينجا در فاكس افشا كردم وقتي بعد از آن آي اي يي اي آنجا رفت با تعداد زيادي

 دستگاه سانترفيوژ مواجه شد كه تهران هيچكدام را اعلم نكرده بود.  سايت آب سنگين در اراك, شش
 سال است كه در حال كار مي باشد, هيچوقت تا زماني كه افشا شد آنرا اعلم نكرده بودند. در يك

 سايت ديگر, اين كشف جديد آي اي يي اي, كه رد اورانيوم غني شده لزم تسليحات پيدا كرده اند در
 سايتي است در نزديكي تهران.  اين سايت تحت پوش يك شركت ساعت سازي كار مي كرده است در
 صورتي كه در آنجا دستگاههاي سانترفيوژ را آزمايش مي كنند.  چندين سايت ديگر نيز وجود دارند مانند

 يكي در نزديكي كرج و يكي در كلهدوز كه درواقع در داخل يك محل نظامي مخفي شده است.
 هيچكدام از اين سايتها توسط تهران اعلم نشدند.  از آنها بازرسي صورت گرفته است, آي اي يي اي از

 بعضي از آنها بازرسي كرده است, بنابراين نگراني بجايي وجود دارد, و شواهد موثقي از سايتهاي
 مشخص وجود دارند, عكسهايي از آنها وجود دارد, بازديدهايي صورت گرفته است كه به وضوح نشان

مي دهند كه ايران يك برنامه خيلي خيلي جدي تسليحات اتمي دارد.
گوينده:  آقاي جعفرزاده خيلي ممنون. 

دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،رويدادهاي عراق 

تن از اعضاي سابق سازمان اطلعات و امنيت عراق دستگير شدند  
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥شنبه 

 تن از اعضاي سابق سازمان اطلعات و امنيت عراق خبر داد.٤منابع آگاه پليس عراق از دستگيري 
  تن از اعضاي سابق اطلعات و امنيت عراق كه آماده انجام٤به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،

عملياتي تروريستي مي  شدند دستگير شدند.
 به نوشته روزنامه المستقبل چاپ لبنان، اين گروه تروريستي به هنگام انفجاري كه در خانه  اي در شهر

طوز نزديك كركوك اتفاق افتاد, دستگير شدند.
 اين حادثه در حالي رخ   داد كه صاحب اين خانه به نام فاروق  صالح حمود يكي از اعضاي سازمان اطلعات

  را آماده مي  كردند كه درپي انفجارTNT تن ديگر مواد منفجره  اي از نوع ٣و امنيت سابق عراق به همراه 
 تن مذكور زخمي شدند كه حال دوتن از آنان وخيم است.٤آن 

 لزم به ذكر است كه بعد از بازجويي, اين افراد اذعان كردند كه مواد منفجره را به منظور ضربه  زدن به
بعضي از مؤسسات عراق آماده مي  كردند. پايان پيام 

وزير امور خارجه ي عراق بر ضرورت واگذاري امور امنيتي عراق به مردم اين كشور تاكيد كرد. 
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥شنبه 

 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه ي الشرق الوسط -چاپ لندن- هوشيار
 زيباري، وزير امور خارجه ي عراق در حاشيه ي پنجاه و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در

 گفت وگو با اين روزنامه اظهار داشت: «مردم عراق بهتر مي دانند كه چگونه بايد امور كشورشان را اداره
كنند.» 
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 وي گفت: « در صورتي كه ايجاد امنيت در عراق از نيروهاي ائتلف به مردم واگذار شود، اوضاع امنيتي
عراق بهتر خواهد شد.» 

 زيباري بهبود اوضاع امنيتي در عراق را مرتبط با بهبود اوضاع سياسي، اقتصادي، و خدمات عمومي در
عراق دانست. 

 وي در ادامه گفت: «ما معتقديم كه بهتر است امنيت داخلي در عراق مسووليت مردم باشد؛ چرا كه
 مردم عراق بهتر مي دانند كه چگونه بايد اوضاع كشورشان را اداره كنند و نيروهاي ائتلف نيز به حفظ

امنيت خارجي بپردازند.» 
 وزير امور خارجه عراق وجود هرگونه اختلفات بين اعضاي شوراي حكومت انتقالي و مقامات نيروهاي
 ائتلف را رد كرد و افزود كه هر يك از اعضاي شوراي حكومت انتقالي و نيروهاي ائتلف مسووليت ها و

 اختيارات خود را دارند و تا به حال هيچ اختلفي در سياست دو طرف وجود نداشته و روابط بسيار خوب
است و فضاي حاكم، فضايي آكنده از اطمينان، همكاري و تفاهم است. انتهاي پيام

شيعيان و آينده عراق- حكومت عرفي  يا مذهبي

● فرمان شليك نمى دهم
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٨–  ١٣٨٢ مهر ٦يكشنبه روزنامه شرق - 

 وگويي با مجله اشپيگل مقتدي صدر، روحاني برجسته عراقي، اخيرا در گفتترجمه عباس فتاح زاده:
 چاپ آلمان به اظهارنظر در مورد مقابله با اشغالگران آمريكايي در كشورش پرداخته است. متن

گذرد. وگوي وي با فولكهارد وينفور، خبرنگار اشپيگل، در زير از نظرتان مي گفت
•••

 كنيد اين كار هرج و مرج موجود در • شما خواهان خروج سريع اشغالگران آمريكايي هستيد. آيا فكر نمي
عراق را افزايش نخواهد داد؟

 بايد از هر نوع اشغالگري بيزاري چيست. هر چقدر اشغالگران بيشتر در كشور اشغال شده باقي
 ها بايد بروند. در غير اين صورت موج خشونت همه جا را پر بمانند، پيامدهاي آن بدتر است. آمريكايي

كند. اشغالگران حتما بايد بيرون بروند - همين، امروز براي چنين كاري بهتر از فرداست. مي
 ها در عراق اي از جنگ گويند اگر آنها نبودند مجموعه • آيا عكس حرف شما صحيح نيست؟ برخي مي

هاي فعلي بود. افتاد كه بسيار شديدتر از درگيري اتفاق مي
 توانند و نه رسد آنها نه مي اند. به نظر مي  آورده ها خودشان اين وضعيت را به وجود اما آمريكايي

 خواهند كه امنيت عمومي را برقرار كنند. حمله به مقر سازمان ملل در بغداد اين امر را نشان داد. مي
 حمله به روحانيون نجف نيز نشان داد كه نيروهاي خشن ارتش جورج بوش ناتوان هستند. اگر

 افتد. اين را ديگر كردند، چنين اتفاقاتي نمي هاي امنيتي قابل قبولي اجرا مي اشغالگران سياست
گويند. دوست و دشمن همه مي

 شود شود. گفته مي زنند و امنيت توسط خود مردم شهر تامين مي ها گشت نمي • در نجف آمريكايي
 ا حكيم هم توسط رقبا و يا طرفداران صدام حسين صورت گرفته است. نظر شما در اين مورد ترور آيت
چيست؟

كنم. من اين جنايت را شديدا محكوم مي
 • برخي شواهد حاكي از آن است كه القاعده در عراق نفوذ كرده است. شما در اين زمينه چه نظري

داريد؟
  آن دهنده هاست و نشان اين خود اگر واقعيت داشته باشد يك دليل ديگر مبني بر ناتواني آمريكايي

 است كه بايد خيلي سريع دست به اقداماتي بزنيم. البته به هيچ وجه نبايد از وظيفه اصلي خويش
يعني پايان دادن به اشغالگري غافل شويم.

 ها را با خواهيد آمريكايي العاده مسلح هستيد. آيا مي نظاميان فوق • شما اكنون صاحب يك گروه شبه
زور بيرون كنيد؟

 آميز از كشور هايي صلح ها بايد با روش دهم. آمريكايي خير، خير. من به هيچ وجه فرمان شليك نمي
رانده شوند.

يعني چگونه؟
 هاي سياسي. آميز، اعتراضات گروهي و متقاعد كردن آنها با روش هاي مسالمت ارائه درخواست

هاي زيادي وجود دارد. راه
 ها تا زمان تشكيل يك نظام سياسي دموكراتيك را كيشان شما حضور آمريكايي • بسياري از هم

دانند. منطقي مي
 دار است. توانند براي ما حكومت دموكراتيك به ارمغان بياورند؟ خنده ها مي كنيد آمريكايي آيا فكر مي

آمريكايي بدهند. اند كه به ما دموكراسي  سربازان آقاي بوش اينجا نيامده
• آنها براي چه اينجا هستند؟

 ها كامل به دنبال منافع خود ريزي كرده بود. آمريكايي ها پيش حمله به عراق را برنامه واشنگتن از مدت
كنند كه منافعشان برآورده شده باشد. هستند. به همين دليل تنها روزي عراق را ترك مي

 اي را در عراق تعقيب هاي استعمارگرانه كنيد كه سياست ها را به اين امر متهم مي  آمريكايي • آيا
كنند؟ مي
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ها اين اعتقاد را دارند. گويم. خيلي بله. تنها من هم نيستم كه چنين چيزي را مي
 خواهيد با زور آنها را بيرون كنيد. ها هستيد. از سويي هم نمي • شما نگران حضور درازمدت آمريكايي

 گيرد چيست؟ اين حملت روز به ها در حال حاضر صورت مي نظرتان در مورد حملتي كه به آمريكايي
كنيد؟ شوند. آيا آنها را محكوم مي روز بيشتر مي

 برانگيز صدام افرادي جنايتكار هستند. مردم عراق بايد از آنها بيزاري بجويند. هر طرفداران رژيم وحشت
كس كه براي برقراري مجدد رژيم صدام اسلحه به دست گيرد دشمن ملت است.

  هايي دموكراتيك را براي آينده عراق فراهم كوشد چارچوب • شوراي حكومتي جديد در عراق مي
آورد...

 ها، به دلخواه خود انتخاب كرده، به  نفري كه پل برمر، حاكم آمريكايي٢٥... چه باشگاه اسفباري! اين 
هيچ وجه نماينده كشور عراق نيستند.

• چند شخصيت سرشناس مسلمان از ميان شيعيان در شوراي جديد حضور دارند.
 دهد. آنها نماينده ملت نيستند. آنان در قبال مردم مسئوليتي ندارند بلكه تنها اين چيزي را تغيير نمي

هاي وي گوش دهند. بايد به برمر گزارش دهند و به حرف
شد به جاي اين شورا مطرح كرد؟ • خب چه جايگزين سياسي ديگري مي

 اشغالگران بايد خيلي زود انتخابات برگزار كنند. مردم بايد خودشان در مورد ساختار سياسي تصميم
 ها براي تواند يك آغاز باشد. چنين چيزي بايد الن اتفاق بيفتد و نه بعدها. آمريكايي بگيرند. اين مي

كنند تا شرايط را به دلخواه خويش پيش ببرند. انتخابات تاريخ دقيقي مشخص نمي
آورد. كنيد دارد مقدمات انتخابات را فراهم مي اش مي • اما همين شورايي كه شما مسخره

 رسد تنها در حد حرف است. تركيب شورا از نگاه هر عراقي عاقل بله اما تمامي اينها به نظر مي
رسد. غيرقابل قبول به نظر مي

  نفر شيعه هستند و ظاهرا به اندازه كافي به شيعيان توجه شده١٣ عضو شورا ٢٥• اما از مجموع 
است.

 هاي مسئله اين نيست. انتخاب اعضا توسط اشغالگران مشكل اصلي است. بسياري از اعضا توانايي
 لزم را ندارند. حتي يكي از علماي نجف هم در شورا حضور ندارد. اين به سخره گرفتن عقلنيت بشري

كنيم و براي ما اصل وجود ندارد. توان كاري را آغاز كرد. ما آن را تحريم مي است. با اين شورا نمي
 كنيد اما شوراي حكومتي فعلي را قبول نداريد. به نظر شما پس • شما از برگزاري انتخابات حمايت مي
چه كسي بايد انتخابات را برگزار كند؟

سياستمداراني كه توسط مردم انتخاب شده باشند.
توانستند اعضاي شورا را با راي مردم انتخاب كنند. ها چه طور مي • خب آمريكايي

 ها توجه كنند، بلكه كانديدهايشان را خود برگزيده و انتخاب كنند. هر هاي آمريكايي ملت نبايد به فرمان
چيزي غير از اين به معناي سوءاستفاده از مفهوم دموكراسي است.

 رفت، عراق جديد در خطر بروز يك جنگ با خواهيد اوضاع پيش مي • حتي اگر آن گونه كه شما مي
 هاي سياسي در بغداد را نقش بر آب توانست تمامي فعاليت گرفت. اين اتفاق مي كردها قرار مي

اثر كند؟ ساخته و بي
 متاسفانه همين حال هم خون بر زمين جاري است. من از مشكلت مربوط به كردها هم آگاهم. اما اگر
 ما يك دموكراسي واقعي ايجاد كنيم - يعني چيزي فراتر از دموكراسي مدنظر اشغالگران - در آن صورت

 آميز و مشترك دست پيدا كنيم. هر چه كه حل صلح خواهيم توانست با هموطنان كرد خود به يك راه
باشد كردها هم مثل ما مسلمانند.

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
 مهر ٥روزنامه های تهران: 

٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥بي بي سي - شنبه 
 روزنامه های اول هفته تهران با توجه به نزديک شدن پايان مهلتی که شورای حکام سازمان بين المللی
 انرژی اتمی در گزارش های خبری و مقالت خود درباره پروتکل الحاقی و امضای آن از طرف ايران و روابط
خارجی ايران نوشته و نسبت به وضعيت نگران کننده کشور در برابر تهديدهای خارجی هشدار داده اند.

  از ميان گفته های تازه وزير خارجه ايران اين نکته را مهم يافته که وی برای گفتگو با آمريکا اظهاراعتماد
 علقه کرده است، به نوشته اين روزنامه همکاری ايران و آمريکا فصل تازه ای در روابط خارجی جمهوری

اسلمی می گشايد.
  به خاطر بزرگ کردن سخن کمال خرازی انتقاد کرده اعتماد در اخبار کوتاه خود از روزنامهکيهانروزنامه 

و آن را نشانه های بر ذوق زدگی اصلح طلبان برای مذاکره با آمريکا دانسته است.
  در مقاله ای نوشته بهترين فرصت برای مذاکره با آمريکا زمانی بود کهاعتمادجعفرگلبی نويسنده 

 ايران برگ های برنده ای در دست داشت ولی در شرايط حاضر هم به خاطر آن که دولت آمريکا تحميل
بعضی از خواست های خود را به ايران دارد کاری نابه جا نيست.

  اگر حمايت عمومی مردم از دولت بازسازی شود، در مذاکره با آمريکا و اعتمادبه نوشته نويسنده مقاله
 هر قدرت ديگری چيزی کم نخواهد آورد اما اگر اين اعتماد بين دولت و ملت وجود نداشته باشد چگونه

منافع ملی ايران تامين خواهد شد.
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  از انتشار اين بخش از گفته های آقای خرازی خودداری کرده وجمهوری اسلمی و کيهان، رسالت
به جای آن در صدر اخبار خود از قول کمال خرازی نوشته اند ما تسليم زورگوئی نخواهيم شد. 

  در مقاله ای نوشته است با توجه به مهلتی که برای پذيرش شرايط شورای حکام سازمان بينياس نو
 المللی انرژی اتمی تعيين شده بايد کاری کرد که کار به طرح و تصويب قطعنامه ای عليه ايران در

شورای امنيت سازمان ملل نکشد.
  چاپ کرده است اظهار عقيده کرده که در مناسبات بين المللیياس نورضا فراهانی در مقاله ای که 

 همه چيز عليه ايران جلو می رود و از اعتباری که در دوم خرداد نصيب کشور شد چيزی باقی نمانده
است.

  در مقاله ای نوشته گرچه امضای پروتکل بهترين گزينه ايران در شرايط دشواری است که بهآفتاب يزد
آن گرفتار شده ولی نشانه های زيادی برای اين خوش بينی به چشم نمی آيد.

  با اشاره به تبليغات احساسات برانگيز محافظه کاران در تهييج مردمآفتاب يزدفياض زاهد در مقاله 
 عليه امضای پروتکل الحاقی نوشته سرنوشت عراق، ليبی، کوبا و از همه برتر کره شمالی نشان داد

که نبايد با احساسات مردم بازی کرد و آن ها را از درک واقعيت های جهانی محروم کرد.
  در عنوان اصلی خود اين خبر را از زبان رييس کميسيون امنيت ملی مجلس نقل کرده که گفتهياس نو

است مجلس از روند مذاکرات و تصميم های حکومت درباره فعاليت های هسته ای بی اطلع است.
 محسن ميردامادی که گفته های او در همه روزنامه های شنبه درج شده اضافه کرده است که ما با

 عملکرد خود عمل آمريکا و اروپا را عليه خود به هم نزديک کرده و اجماع جهانی را که هرگز سابقه
نداشته به دست خود به وجود آورده ايم.

 در بخشی از گفته های تازه محسن ميردامادی که يک هفته بعد از سکوت مطبوعات اصلح طلب در
 مورد تهديدهای خارجی و مهلت تعيين شده برای قبول شرايط بين المللی توسط ايران بر زبان می آيد

پرسيده است که مراجع تصميم گيرنده درباره مساله ای به اين اهميت چه کسانی هستند.
  اين بخش از گفته های نماينده اصلح طلب تهران را مهم يافته که تاکيد کرده تا امروز همآفتاب يزد

 ايران با پذيرش بازرسی های گاه گاهی از تاسيسات خود عمل به خواست های پروتکل الحاقی عمل
کرده بدون آن که از مزايای آن برخوردار باشد.

  در مقاله ای با اشاره به گفته های محسن ميردامادی نوشته معلوم می شودآفتاب يزدسردبير 
 مسوولن حکومت توجهی به افکار عمومی ندارند و از همين روست که در شرايط سخت فغلی قوه

قضاييه به روند قبلی خود بی اعتنا به افکار عمومی ادامه می دهد.
  وقتی مسوولن نتوانند رييس مجلس و رييس جمهور را نسبت به تصميم هایآقتاب يزدبه نوشته 

خود توجيه کنند تصور قانع کردن افکارعمومی آيا ساده انگارانه نيست.
  در پايان مقاله خود تاکيد کرده که بی اعتنايی به مردم به ويژه در شرايطیآفتاب يزدسردبير روزنامه 

 خطرناک است که تصميم های آينده از يک سو می تواند کشور را از دست يافتن به دستاورهای نوين
علمی محروم کند و از سوئی می تواند خطرهائی را برای کشور به وجود آورد.

  نظريات فرمانده سپاه پاسداران و معاون وی را نقل کرده که در دو مراسم جداگانه اصلح طلبانرسالت
 را منحرفان سياسی خوانده و گفته اند که نظرات آن ها تسليم شدن در برابر زورگويان است و تهديد

آمريکا بلوفی بيش نيست.
 همزمان با آغاز کار دانشگاه های کشور که از روز شنبه سال تحصيلی جديد را آغاز کرده اند روزنامه

  از دانشجويان خواسته اند وارد فعاليت های سياسی نشوند و بهجمهوری اسلمی و کيهانهای 
درس و فعاليت های علمی بپردازند.

  با اشاره به تنشی که بر فعاليت های هسته ای کشور در سياستجمهوری اسلمیروزنامه 
 خارجی پيش آمده نوشته در جنين شرايطی، دانشگاهيان و بويژه دانشجويان بيش از هر قشر ديگری

آماج مطامع دشمنان قرار دارند.
  بدون اشاره مستقيم به تشکل های دانشجويی نوشته در حالی که هزاران دانشحو باکيهانسرمقاله 

 اميد بر سر کلس های درس می روند عده ای در صددند که دانشجويان را در برابر هم قرار دهند و تخم
کينه بين آن ها بپاشند.

  آنها در پی آنند كه دانشجوها يا به كلس درس نروند و ياکيهانبه نوشته محمد ايمانی در سرمقاله 
اگر می روند، در حال و هوای ديگری سير كنند. قطع كردن دست اين افراد، كار سختی نيست. 

  با چاپ عکس بزرگی از سعيد رضوی فقيه با ريشی انبوه در حالی که به شدت لغر شدهياس نو
 است نشان داده که اين عضو فعال جنبش دانشجوئی که از دو ماه پيش دستگير و به سلول انفرادی

انداخته شد در آستانه باز شدن دانشگاه ها آزاد شده است.
 از زبان سعيد رضوی فقيه نوشته که هيچ يک از اتهامات را قبول ندارم.ياس نو

  سعيد فقيه رضوی که در لحظات اول آزادی جمعی از نمايندگان مجلس و روزنامهآفتاب يزدبه نوشته 
 نگاران اصلح طلب به ديدن وی رفته بودند هدايا و شيرينی ها را به خانه عباس عبدی روزنامه نگار

ديگری برد که از يک سال پيش در زندان است و از آن جا به خانه هاشم آغاجری رفت.
  خبر داده که با بازشدن دانشگاه ها کار کميته های انضباطی هم شدت گرفته و صدور احکامياس نو

آنها در محکوم کردن دانشجويان فعال از حضور در دانشگاه ا دامه دارد.
  نفر از دانشجويان احکامی صادر٣١ خبر داده که تنها در اصفهان کمينه های انضباطی عليه آفتاب يزد

کرده است.
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  در ستون اخبار ويژه خود نوشته که عباس عبدی و وکيل وی که ادعای قانونگرائی دارند به نامهرسالت
نويسی به خارج از زندان پرداخته اند که با آئين نامه اداره زندان ها مغايرت دارد.

 عباس عبدی در نامه های خود به مقامات کشوری ادعا کرده است که هيچ قانونی درباره او به اجرا
 گذارده نمی شود و قاضی پرونده اش بدون داشتن مدرکی وی را محکوم کرده و از آن پس هم در

نگرانی از برمل شدن تخلف های قانونی با وی مانند ساير زندانيان و مطابق قانون رفتار نمی شود. 
  در ستون ويژه خود نوشته از خانه هنرمندان، اخبار ناخوشايندی می رسد. علوهجمهوری اسلمی

 بر نمايش فيلم های ضداخلق، تهيه كنندگان آنها تلش دارند چهره اسلم، نظام جمهوری اسلمی،
دفاع مقدس و بسيجيان و رزمندگان را وارونه جلوه دهند.

  با اين مقدمه به برگزاری ميزگردی درباه مسائل سينمای ايران اعتراضجمهوری اسلمیروزنامه 
 کرده و با نقل گفته چند تن از شرکت کنندگان در آن از مقامات دولتی و شهرداری تهران خواسته است

 که بر آنچه در خانه هنرمندان ميگذرد نظارت دقيق کنند تا "عده ای منحرف برای آلوده ساختن جامعه
براساس ضد ارزشهای غربی اقدام نكنند."

  خبر داده که در آستانه سال تحصيلی هشت هزار ليوان مزين به آيات قران توسط شهرداریکيهان
تهران بين دانش آموزان و بچه های کودکستانی توزيع شده است.

  روی اين ليوان های که برای برانگيزاندن نوآموزان به مقاهيم مذهبی ساخته شدهکيهانبه نوشته 
عباراتی مانند روزه و نماز و زکات و انفاق و آخرت تبليغ شده است

گوناگون

صدام  از ظهور تا سقوط  
٢٠٠٣ سپتامبر ٢٨–  ١٣٨٢ مهر ٦روزنامه اعتماد- يكشنبه 
  صدام  در مقابله  با كردهاي  شمال  كه  مورد حمايت  ايران  قرار١٣٤٩ ١٩٧٠در خلل  سالهاي  دهه  \

 داشتند، ناتواني  و زمين گيرشدن  ارتش  عراق  را دريافت . مهمات  و مرميات  فراواني  در جنگ  با كردها به 
 هدر مي رفت  و نتايج  لزم  به  دست  نمي آمد. كردها جنگجويان  كوهستاني  ورزيده يي  بودند و هرگز به 
 جنگ  منظم  با ارتش  عراق  دست  نمي زدند، بلكه  در صخره ها و تنگه ها و گردنه ها كمين  مي كردند و

يگانهاي  ارتش  عراق  را زير آتش  گلوله  مي گرفتند.
 ارتش  عراق  كه  عمده  تكيه  آن  بر نيروهاي  وظيفه  بود، كار چنداني  در برابر كردها انجام  نمي داد.

 هواپيماهاي  جنگنده  بمب افكن  عراقي  كه  بر فراز كوهستانهاي  سر به  آسمان  كشيده  گشت 
 مي زدند،هدفي  را براي  حمله ور شدن  و بمباران  نمي يافتند. در آن  زمان ، هنوز صدام  با جنگهاي  مرگبار

 شيميايي  آشنا نبود و بمبارانها تنها به  وسيله  مرميات  عادي  انجام  مي شد. همه  جا صخره  و كوهستان 
و رودخانه  بود و روستاهاي  محقر و مخروبه  هم  كه  ارزش  بمب انداختن  نداشت . 

 زماني  فرا رسيد كه  ذخيره  مهمات  ارتش  عراق  روبه  اتمام  مي رفت . صدام ،در آن  زمان ،ميان  دو حق 
 انتخاب  از دست  رفتن  شمال  كشور به  وسيله  كردها و نزديك  شدن  به  ايران  كه  پيوسته  آمادگي  خود را

 براي  مذاكره  در جهت  بستن  قرارداد جديد در مورد كشتيراني  در اروند رود و تصفيه  اختلفات  بر سر
 مرزهاي  دو كشور اعلم  داشته  بود،شق  دوم  را برگزيد،بويژه  كه  نيروهاي  مسلح  ايران  ضرب شست 

  ،در طي  حادثه يي  كه  به  يكشنبه  خونين  معروف ١٣٥٢ بهمن  ٢١جانانه يي  به  عراق  نشان  داده  بود. در 
 شد، شماري  از تكاوران  ايراني  پيشروي  گسترده يي  در داخل  خاك  عراق  انجام  داده  و عده  زيادي  از

 سربازان  عراقي  را به  هلكت  رسانده  بودند. عراق  پس  از آن  واقعه  به  شوراي  امنيت  سازمان  ملل  متحد
  جلسه يي  تشكيل  داد و نماينده يي  را براي  بازديد از١٣٥٢شكايت  كرد. شوراي  امنيت  در اسفندماه  

 مناطق  مرزي  فرستاد. گزارش  نماينده  مزبور در جلسه  شوراي  امنيت  خوانده  شد و شورا قطعنامه 
  را صادر كرد كه  در آن  خواستار رعايت  آتش بس  ، عقب  نشيني  نيروها و از سرگيري  مذاكرات ٣٤٨شماره  

  ،در استانبول  به  مذاكره  با هم ١٣٥٤ \ ١٩٧٥دو جانبه  شده  بود. وزيران  خارجه  دو كشور در ژانويه  
پرداختند.

 

 رييس جمهور بر جايگاه تفكر و نوآوري در دانشگاه و ميان دانشگاهيان تاكيد كرد و اظهار داشت: مشكل
بزرگ جامعه ي ما اين است كه نتوانستيم تفكري مختص به خودمان خلق كنيم.

٢٠٠٣ سپتامبر ٢٧–  ١٣٨٢ مهر ٥شنبه 
 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت السلم والمسلمين خاتمي، صبح امروز در مراسم
 آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي در دانشگاه تهران با اشاره به اهميت وجود

 تفكر در يك جامعه اظهار داشت:  قومي كه صاحب تفكر باشد، نيكبخت است و بي تفكر، زندگي
خواستني نيست.

 وي اظهار داشت: تاكيد زياد قرآن كريم بر آفاق و انفس و تفكر و تعقل، هم چنين اصرار به سمع و تعقل و
 نيز توصيه ي اكيد به استماع گفتارها، اقوال و انديشه ها و پيروي از بهترين آنها، همگي نشانه ي جايگاه

تفكر در زندگي و جامعه ي انساني است.
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 خاتمي با بيان اينكه پاسخ به پرسش “چگونه قومي صاحب تفكر مي شود“، دشوار است، اظهار
 داشت: هر تمدني با تفكري مناسبت دارد. در كاوش و جستجوي سرگذشت تمدن ها هر تمدني را با
 سنخي از تفكر همسو مي بينيم و تا وقتي فكر هست و پوياست، تمدن نيز شكل مي گيرد و پوياست

اما هنگامي كه تفكر افول كرد، تمدني نيز شكل نمي گيرد.
 خاتمي با تاكيد بر اينكه نسبت مستقيم بين تفكر و تمدن، ترديدپذير نيست، اظهار داشت كه هر قوم

متفكري از فكر ديگران استفاده مي كند ولي بين اقتباس و تقليد، فاصله وجود دارد.
  سال گذشته مشكل بزرگ جامعه ي ما اين است١٥٠خاتمي در بخشي از سخنانش اظهار داشت: در 

 كه نتوانسته ايم تفكري كه مختص به خود ما باشد و جوابگوي نيازهاي خودمان باشد، خلق كنيم و در
غيبت تفكر دو نوع تقليد به ما آسيب رسانده است.

 خاتمي ادامه داد: تقليد از تفكر گذشتگان بدون درك مسائل و نيازها و پرسش هاي روز و بدتر اين كه اين
سنت پرستي تنها تكرار انديشه هاي قدما نيست بلكه به صورت يك رسوب فكري درآمده است.

 وي مشكل ديگر را تقليد از ظواهر و تجربيات زندگي ديگران و جوامع ديگر كه تجربه  و تاريخي متفاوت از
 تجربه ي ما دارند، دانست و گفت كه طي زمان هاي گذشته، اين نوع تقليد ما را دچار مشكلتي كرده

 است و در اثر درگيري اين دو نوع مقلدان، مشكلتي داشته ايم چنانچه بارها جنگ بين تمدن و سنت را
شاهد بوده ايم.

 خاتمي در ادامه، دغدغه ي بشر امروز را گفتمان غالب مردم سالري عنوان كرد و اظهار داشت كه
مردم سالري مقدمات و لوازمي دارد و با عنوان ها و شعارها و حرف ها كار درست نمي شود.

 خاتمي اظهار داشت: آزادي انديشه و بيان، احترام به تشكل ها، اصناف و احزاب كه از اركان جامعه ي
 مدني هستند و فاصله ي نهادينه شده ي حكومت و مردم را تشكيل مي دهند، از لوازم مردم سالري

است.
 رييس جمهور گفت: آنچه در دنياي امروز وجود دارد، صورت هايي از دموكراسي و مردم سالري است و

 عمق قضيه كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است، چندان جايي ندارد، به خصوص در روابط
بين الملل كه نوعي فاشيسم نو در آن مشاهده مي شود.

 خاتمي با بيان اينكه دموكراسي قالبي است كه مي تواند محتواهاي مختلفي را در درون داشته باشد،
 از خلط ميان دموكراسي و ليبراليسم اظهار تاسف كرد و گفت: يك نوع دموكراسي ليبرال در كشورهاي

غربي وجود دارد كه همراه خود، خل ءها و مشكلتي را به همراه دارد.
 خاتمي اظهار داشت: روشنفكر واقعي كسي است كه به گفتمان غالب مردم سالري توجه دارد و در

 مقابل آن قرار نمي گيرد، هم چنين توجه دارد كه تجربه ي ديگران در ميان يك قوم ديگر، قابل پياده شدن
نيست.

 رييس جمهور با بيان اينكه مردم مصرف كننده ي تفكرات نخبگان يك جامعه هستند، خاطرنشان كرد: 
مشكل آنجاست كه نخبگان، سطحي نگر و ظاهربين باشند.

 وي با بيان اينكه در موقعيت فعلي كشور و جامعه  در حال گذار ما، اهميت دانشگاه مشخص مي شود،
اظهار داشت كه دانشگاه بايد تفكرآفرين و نجات دهنده ي انسان ها از قشري گري باشد.

 خاتمي، دانشگاه را يك كانون سياسي خواند و گفت: دغدغه ي استاد و دانشجو نسبت به وضعيت
كشور، ملت و مردم بيشتر است و همين مسووليت بيشتري بر عهده ي آنها مي گذارد.

 خاتمي گفت: متاسفانه ما در حال گذار هستيم و دچار يك تاخير تاريخي؛ يعني مردم سالري
 مي خواهيم ولي ابزار و لوازم آن را نداريم و همين مشكل آفرين است چنانچه در چنين فضاي گذاري،
 مطبوعات، دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و ....دچار خلط امور مي شوند و براي جبران كمبود نهادهاي

مردم سالري از برخي از دستگاه ها به صورت ابزاري استفاده مي شود.
 خاتمي ادامه داد: اي بسا كساني كه نتوانسته اند جايگاهي براي خود بيابند و به همين دليل از اعتبار

 نهاد دانشگاه يا مطبوعات براي اهدافشان استفاده مي كنند كه مشكلتي را در اين زمينه پيش
مي آورد.

 وي انقلب اسلمي ايران را يك واقعه ي مهم در تاريخ معاصر كشور خواند كه مي تواند منشاء تفكرات
 عظيم و خلق انديشه ها باشد و با طرح اين پرسش كه “آيا چيزي به نام مردم سالري ديني داريم“
 اظهار داشت: نه دين را مي توان سرسري گرفت و نه مي توان از مردم سالري دم زد ولي از ابزار آن

غفلت كرد.
 رييس جمهور با بيان اينكه دو دسته، دين و مردم سالري را در تضاد با هم مي دانند، گفت: دسته ي اول

 سنت پرستان به جاي حق پرستان هستند و دسته اي ديگر، معتقد به تجربه ي ديگران هستند و به
واسطه ي تجربه ي ديگران مي گويند كه دين و مردم سالري با هم در تضادند.

 ....به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس جمهور در ادامه ي سخنانش در آيين آغاز سال
 تحصيلي دانشگاه ها، در جمع كارمندان، دانشجويان و جمعي از اساتيد دانشگاه تهران و در تالر علمه
 اميني اين دانشگاه، مردم سالري ديني را خواست تاريخي ملت خواند و گفت: شعار صدساله ي مردم
 ايران، استقلل - آزادي و پيشرفت بوده است كه اين را بارها گفته ام ولي عده اي آن را تحريف كردند و

گفتند كه شعار انقلب را تغيير داده ايم.
 خاتمي اظهار داشت: عده اي به ما حمله كردند كه البته من خوشحالم كه يك عده  در زمان ما مي توانند

 به رييس جمهور حمله كنند و اين گام بزرگي است در تجربه ي راهي كه در پيش رو داريم؛ اين عده
 گفتند كه اينها مبلغ بي ديني اند و جمهوري اسلمي را برداشته اند و پيشرفت را به جاي آن گذاشته اند
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 ولي من تاكيد مي كنم كه هويت مبارزات يكصدساله ي اين ملت، همين بوده؛ استقلل ، آزادي و
پيشرفت.

 رييس جمهور گفت: مردم ما از عقب ماندگي، سلطه ي بيگانه و حكومت هاي مستبد رنج برده اند و هنر
انقلب اسلمي اين بود كه همه ي اين مسائل را از نگاه دين بيان كرد.

 رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ضامن آزادي و استقلل شما پيشرفت شماست، تاكيد كرد: اگر بگوييم كه
 جمهوري اسلمي ما خواستار اينها نيست، از انقلب منحرف شده ايم، زيرا انقلب ما خواهان استقلل و

آزادي بود.
 خاتمي ادامه داد: ترديد نكنيد كه خواست مردم ما مردم سالري است، اما همين مردم هويت ديني

 دارند و در عمق وجدان آنها، دين حاكم است؛ ديني كه خدا و پيامبر خدا مي گويند عامل لطافت زندگي
و تحرك و آفرينش هاي جديد زندگي است.

 خاتمي در ادامه با طرح اين سوال كه “ در اين ميان، دانشگاه چه كاره است“ ياد آور شد: ما دانشگاه
 متفكر مي خواهيم كه لزمه ي آن مستقل بودن آن هم در مديريت، هم در انديشيدن و هم در شكل گيري

جريان هاي دانشجويي و خلق نظر و بيان آن، توام با امنيت است.
وي تاكيد كرد: سوابق و آييني كه ما داريم، بايد ما را به سوي توليد علم پيش ببرد.

 خاتمي تصريح كرد: اغتشاش، ظاهرگرايي، خشونت و تقليد با ذات تفكر متضاد است و چون هويت
دانشگاه اصيل، تفكر است، بنابراين دانشگاه نمي تواند طرفدار ظاهرگرايي، خشونت و بي فكري باشد.
 رييس جمهور ياد آور شد: هويت دانشگاه مستقل، آزادي در انديشيدن، منطق در گفتار و قانون در عمل

است و اگر غير از اين باشد، بايد آن را به عنوان يك بيماري بدانيم.
 وي گفت: اعمال خشونت نسبت به دانشگاه و تحكم از بيرون به آن نيز دانشگاه ما و در نهايت جامعه را

بيمار خواهد كرد.
 خاتمي افزود: براي اينكه دانشگاهي پويا داشته باشيم، دانشگاه و جريان هاي دانشجويي بايد به

 شدت در برابر كساني كه مي خواهند خشونت، ظاهرگرايي، بي فكري و سياست زدگي را در جامعه
حاكم كنند، بايستند و استقللشان را در هر حال حفظ كنند.

رييس جمهور تاكيد كرد كه اين دانشگاه است كه بايد پيش رو باشد نه دنباله رو جريان هاي مختلف.
 وي گفت: به حكومت و حكومتيان كه خود نيز جزو آنها هستم، هشدار مي دهم كه به استقلل، آزادي

فكر و تحرك علمي و اجتماعي دانشگاه و دانشگاهيان احترام بگذارند.
 خاتمي گفت: هيچ منصفي از آنچه در اين سال ها بر دانشگاه رفته است، خشنود نيست، البته پويايي
دانشگاه طي سال هاي اخير با آنچه قبل وجود داشته، قابل قياس نيست ولي فشار بر آن زياد است.

 رييس جمهور گفت: به عنوان كسي كه افتخار دارد يك دانشجوي كوچك باشد، مي گويم كه ما خواستار
 هيچ گونه امتياز اضافي براي دانشگاه نيستيم؛ دانشگاه نمي خواهد يك نوع آپارتايد را در جامعه پياده

 كند، ما نمي گوييم در مقابل جرم و تخلف بايد امتيازي به دانشگاهيان داد، بلكه در جامعه اي كه قانون
 دارد بايد طبق قانون با تخلفات برخورد كرد،ما مي گوييم در جامعه اي كه مي خواهد مردم سالري را

تجربه كند بايد دادگاه صد درصد مطابق قانون باشد و به خصوص در چارچوب قانون اساسي.
 وي گفت: اگر ما به دانشجو بگوييم كه نبايد از چارچوب قانون تجاوز كند و بايد در همين چارچوب حركت

كند، او نيز حق دارد به من رييس جمهور بگويد كه تو نيز بايد در چارچوب قانون حركت كني.
 خاتمي تصريح كرد:  فاجعه است اگر تحركات طبيعي دانشگاه و دانشجو را ولو اين كه به صورت انتقاد و

اعتراض باشد، جرم تلقي كنيم.
 وي اظهار داشت: ما بايد ياد بگيريم كه در اين زمينه ها نه شتاب زدگي كارساز است و نه بي تفاوتي، ما

در دوران گذار هستيم و بايد يكديگر را بيشتر تحمل كنيم.
 رييس جمهور در ادامه، دانشگاه را زادگاه علم خواند و گفت: اگر بخواهيم در اين دنيا زندگي كنيم بايد

قدرتمند باشيم و كانون قدرت هميشه و در روزگار ما، علم و فرزند علم، يعني فن آوري است.
خاتمي در ادامه اظهار داشت كه براي رسيدن به هدف، راهي طولني در پيش رو داريم.

 خاتمي با بيان اينكه دانشگاه مهم ترين كانون علم و توليد آن است، همانگونه كه دانشگاه زنده يك
 دانشگاه سياسي است، تصريح كرد: نه به بهانه ي سياست بايد رسالت اصلي دانشگاه كه توليد علم

 است ناديده انگاشته شود و نه به بهانه ي علم و علم گرايي، خمود و ركود و دلزدگي را بر دانشگاه ها
حاكم كرد.

 وي تاكيد كرد: آنچه بايد مورد توجه باشد حمايت بيشتر از تحقيق و پيوند بين دانشگاه و مديريت و توليد
جامعه 
است.

 خاتمي در ادامه با تشكر از زحمات دكتر معين و ارج نهادن به خدمات وي، گفت: شهادت مي دهم كه
دكتر معين مدافع حرمت دانشگاه بوده است .

 رييس جمهور گفت: دكتر معين، دامن زننده به رواج علم و تحقيق در دانشگاه بوده است و دغدغه ي
 فراوان براي بهبود بخشيدن امور اداري دانشگاهيان داشته است، دكتر معين براي خنثي كردن دخالت

دستگاه ها و نهادهاي غير دانشگاهي در دانشگاه همواره انديشيده و تلش كرده است.
خاتمي گفت: با اينكه دستاوردهايي داشته ايم اما كارهاي نكرده ي ما بيشتر است.

وي هم چنين اظهار اميدواري كرد كه دانشگاه ها كانون پژوهش، تفكر، معنويت و خلقيت و علم باشند.
انتهاي پيام
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