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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

 1382 مهـر    11 شماره آينده روز جمعه      .  روز آينده منتشر نخواهد شد     2بولتن خبري ايران نبرد       
   اآتبر منتشر مي شود 3برابر با 

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ه اروپا در مورد ايراننشست اتحادي

  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7 دوشنبه -ی بی سی ب 
پايتخت ( سپتامبر خود در بروکسل 29وزرای خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اجالس روز دوشنبه 

  .، در مورد سياست خود در قبال ايران به مذاکره پرداختند)بلژيک
 ديگر از مقام های ايران بخواهند داليل کافی در تاييد اينکه جمهوری انتظار می رود وزرای خارجه اروپا بار

  .اسالمی به دنبال توليد سالح های اتمی نيست ارائه دهند
يوشکا فيشر، وزير خارجه آلمان پيش از آغاز جلسه از ايران خواست تا پروتکل الحاقی پيمان منع توليد 

للی انرژی اتمی امکان می دهد دسترسی گسترده سالح های اتمی را که به بازرسان آژانس بين الم
  .تری به تاسياست اتمی اين کشور داشته باشند امضا کند

آژانس بين المللی انرژی اتمی تا پايان ماه اکتبر به ايران فرصت داده تا ثابت کند در حال توليد سالح 
  اتمی نيست

ته است برنامه های اتمی اين کشور صلح دولت ايران اتهام تالش برای توليد سالح اتم را رد کرده و گف
  .جويانه است

 
هشدار داد، اگر ايران نتواند اعتماد ) دوشنبه(ي اروپا امروز  اتحاديه: خبرگزاري رويتر گزارش داد

ي  اش جلب آند، روابط تجاري موفق اين آشور با اتحاديه يي هاي هسته ي برنامه المللي را درباره بين
  .اداروپا به خطر خواهد افت

  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7دوشنبه 
اي آه از سوي خبرگزاري رويتر به  نويس بيانيه ، در پيش)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي شديدتر از  اند تا بازرسي ي اروپا از تهران خواسته ي اتحاديه دست آمده است، وزراي خارجه
ممكن است براي ساخت ”خت را آه به ادعاي آنها سازي سو يي و مراآز غني تاسيسات هسته

  .، بپذيرد“يي مورد استفاده قرار گيرد هاي هسته سالح
وگوهاي  ها و گفت تواند باعث تقويت دورنماي همكاري پذيرش چنين امري مي: در اين بيانيه آمده است

  .اقتصادي و سياسي بيشتر شود
ي انگليس در  ، گزارش داد آه نماينده)EU Business(از سوي ديگر پايگاه اينترنتي اي يو بيزنس 

هاي  ي اروپا امروز گفت آه ايران بايد صراحتا مشخص آند آه هيچ تصميمي براي ساخت سالح اتحاديه
  .يي ندارد هسته

ي  ي انگليس در اتحاديه شين، نماينده به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتي اي يو بيزنس افزود آه دنيس مك
ي اروپا و بقيه  خواست اتحاديه«: ي اروپا به خبرنگاران گفت م ورود به محل اجالس اتحاديهاروپا به هنگا

  ».الملل در اين زمينه آامال شفاف است ي بين جامعه
يي آه بتوان از  خواهيم تا صراحتا مشخص آند آه هيچ امكانات هسته ما از ايران مي«: وي اظهار داشت

  ».داردآن براي ساخت سالح استفاده آرد، ن
المللي همكاري  هاي بازرسي بين خواهيم تا به طور آامل با آژانس ما از ايران مي«: شين افزود مك
 انتهاي پيام» .آند

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

توانايي ملت ايران جز در شرايطي آه در شأن خودش باشد، « :دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت
  ».رسد به ظهور نمي

  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7دوشنبه 
، در مراسمي آه صبح امروز در تاالر غدير دانشگاه )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

دفاع مقدس ملت ايران «: آزاد اسالمي واحد قم برگزار شد، دآتر محسن رضايي با بيان اين مطلب افزود
اي شكل گرفت آه گرچه ملت و آشور عراق محور تجاوز بودند، اما بعدها با اقدامات علني  در برابر پديده
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هاي گروهي و تحليلگران و سياستمداران ترتيب داده بودند، مشخص شد آه يك ائتالف بزرگ  آه رسانه
  ».است جهاني در برابر ايران قرار گرفته 

در ايران اسالمي، دو « :ابتدايي جنگ، ادامه دادهاي  رضايي با اشاره به اوضاع داخلي ايران در سال
براي .  به وقوع پيوست و انقالب دوم، حماسة دفاع مقدس بود57 بهمن 22انقالب اول در . انقالب رخ داد

در اين . شد آه هيچ سابقة نظامي نداشتند سال توسط آساني اداره مي اينكه اآثر امور جنگ در يك
  » .حول شدانقالب، حتي ارتش آالسيك ما مت

تا قبل از آزادسازي خرمشهر «: رضايي با بيان اينكه جنگ مقاطع مختلفي داشت، خاطرنشان آرد
بعد از اينكه خرمشهر . ها دنبال اين بودند آه از دست نظام جمهوري اسالمي خالص شوند آمريكايي

و در ذهن خود بس نگه دارند  آزاد شد، دنبال اين بودند آه دست جمهوري اسالمي را زير سنگ آتش
هايشان را ادامه  پنداشتند آه ايران و عراق با هم سر شاخ باشند تا آنها بتوانند سياست چنين مي

 و حمله به شلمچه دنيا بر آن شد آه با يك سياست استراتژيك جنگ را 5در عمليات فاو، آربالي . دهند
از . آشيد  سال طول مي40 يا 30جنگ شدن جنگ را نپذيرفته بود،  اگر دنيا زودترتمام. به پايان برساند
توان نتيجه گرفت آه توانايي ملت ايران جز در شرايطي آه در شأن خودش باشد به  اين مسأله مي

  ».رسد ظهور نمي
ها به اشتباه بزرگي دست بزنند، يك  اگر آمريكايي«: محسن رضايي در مورد مسائل اخير منطقه گفت

  . يردگ حادثة بسيار عظيم در ايران شكل مي
ها را تحريك انقالب سوم در ايران  وي با اشاره به يكپارچگي ملت ايران گفته آه من اقدام آمريكايي

  .بينيم مي
ها شروع آردند در رابطه با  اقدام دومي آه آمريكايي«: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود

اي نيستيم، ولي  ح هستهما با شفافيت اعالم آرديم آه دنبال سال. اي ايران است هاي هسته تالش
اي عليه ايران  اي، قطعنامه اما آنها در شوراي حكام آژانس هسته. اي هستيم خواهان تكنولوژي هسته

اي را  هاي هسته قصد آنها اين است آه اگر ايران خروج از فعاليت. صادر آردند و به ايران مهلت دادند
 شوراي امنيت، ايران را قانع آنند و باز اگر نپذيرد، مسأله را به شوراي امنيت بكشانند و با زور

  ».نتوانستند، ما را تحريم اقتصادي آنند
اي براي  مهمترين شرط ايران اين است آه بتواند با تكنولوژي بومي خود از انرژي هسته«: رضايي افزود

ن اعتماد نداريم گويند ما به آيندة سياسي ايرا اما آنها مي. هاي صنعتي استفاده آند توليد برق و فعاليت
جمهور فرانسه اعالم آرد و آب پاآي را روي دست طرفداران اروپا در ايران  آه اين مطلب را رييس

  ».ريخت
اگر انقالب سوم در ايران به وقوع بپيوندد، «: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان خاطرنشان آرد
ا اينكه ما خواهان جنگ نيستيم ولي شود، آم موتورهاي علمي، اقتصادي و فرهنگي ايران روشن مي

آورند آه ملت ايران با يكپارچگي اين  آنند و بحراني را به وجود مي آنها شرايطي را به ايران تحميل مي
 انتهاي پيام» .بحران را دفع خواهد آرد

  
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

اسالمي از سوي خبرنگاران پيگيري پرونده مرگ زهرا کاظمي توسط دولت کانادا و محکوميت جمهوري 
  بدون مرز

  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7دوشنبه ): راديوفردا(علي سجادي 
در پي چالش دادگستري تهران و وزارت اطالعات ايران بر سر نحوه رسيدگي به پرونده خانم کاظمي، 

 يک محاکمه علني و وزير امور خارجه ايران، به کانادا قول: سخنگوي وزارت امور خارجه کانادا مي گويد
، سخنگوي وزارت Reynold Doironرينولد دويرن . عادالنه براي مسئوالن قتل خانم کاظمي داده است

امور خارجه کانادا مي گويد که قاضي اسماعيلي، مسئول رسيدگي به اين پرونده است و نگاه ما به 
  . عملکرد او است

وزارت اطالعات ايران و دادستاني تهران بر سر مرگ در پي کشمکش ): راديوفردا، تورانتو(مريم اقوامي 
. جنجال برانگيز زهرا کاظمي، رسانه هاي کانادا، نحوه بررسي اين پرونده را با دقت پيگيري مي کنند

به نظر مي رسد بيانيه اخير وزارت اطالعات، حاکي از آن : خبرگزاري رسمي کانادا در اين مورد مي گويد
 کانادايي پنهان – تهران، قصد دارد نقش خود را در مرگ اين خبرنگار ايراني است که دفتر دادستاني کل

  .کند و وزارت اطالعات اصالح طلب ايران را سپر بالي خود کند
وزير امور : رينولد دويرن، سخنگوي وزارت امور خارجه کانادا، با رد ادعاي بيانيه وزارت اطالعات مي گويد

اي کانادايي خود اطمينان بخشيده است که مسئولين قتل خانم خارجه ايران به بيل گراهام، همت
آنها مي توانند هر روز ادعاهاي خود را تکرار : وي گفت. کاظمي در يک دادگاه علني محاکمه خواهد شد

کنند، اما بررسي پرونده در دست قاضي اسماعيلي است و نگاه ما به عملکرد او است، و البته 
  .ه ايران به آقاي گراهام قول محاکمه علني و عادالنه داده استفراموش نکنيم که وزير خارج

اين در حالي است که جمعه گذشته، سازمان خبرنگاران بدون مرز، با انتشار بيانيه اي، شيوه رسيدگي 
به پرونده خانم کاظمي در ايران را محکوم کرد و با انتقاد از وزارت امور خارجه کانادا، از مسئولين اين 

، مدير اجرايي Robert Menardرابرت منارد . ست تا با جديت بيشتري اين پرونده را دنبال کنندکشور خوا
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 ساعت از دفتر 77زماني که کاظمي به مدت : سازمان خبرنگاران بدون مرز در بيانيه خود گفته بود
دادستان کل تهران به اداره پليس و سپس به وزارت اطالعات منتقل شده است، گزارش قاضي 

ماعيلي به چه معنايي است، در حالي که گزارش کميته ويژه محمد خاتمي، حاکي از آن است که اس
  . وي در چند ساعت اول مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بوده

رينولد دويرن، سخنگوي . پس از مرگ زهرا کاظمي در ايران، کانادا سفير خود را از اين کشور فرا خواند
هيچ . کانادا قصد ندارد در چنين شرايطي سفير خود را به ايران بازگرداند:  گويدوزارت امور خارجه مي

  . زماني براي بازگشت او مشخص نشده است و روابط دو کشور هنوز در حال بررسي است
در حاليکه ايران بزرگترين شريک تجاري کانادا در خاورميانه محسوب مي شود، اما حجم تبادل تجاري دو 

به نظر مي رسد کانادا سعي مي کند تا مشخص شدن .  ميليون دالر نبوده است500 کشور فراتر از
وضعيت نهايي پرونده، و محاکمه عامالن اين قتل، گزينه هايي از قبيل تحريم اقتصادي و قطع روابط 

  .ديپلماتيک را جزو آخرين راه حل ها برگزيند
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  مرگ سازگارا را تهديد مي آندخطر 
  1382 مهر 7 دوشنبه -سايت خبرنامه اميرآبير 

يك گزارش موثق حاآي است آه وضعيت جسماني محسن سازگارا وخيم است و خطر مرگ وي را 
بر پايه اين گزارش نگراني مسئوالن قضايي از انجام مصاحبه مانع آزادي سازگارا شده . تهديد مي آند

  . است

  

   سالحهاي آشتار جمعيتروريسم  و
  

  دادگاهي در آلمان يک ايراني متهم به جاسوسي براي جمهوري اسالمي را به زندان محکوم کرد
  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7 دوشنبه -راديو فردا 
 امروز، در هشتمين جلسه دادگاه ايرج صدري، متهم به جاسوسي براي جمهوري 13در ساعت 

در اين جلسه، . روت، رئيس دادگاه، راي قطعي درباره متهم را قرائت آرداسالمي ايران، آقاي وايس ب
اش بر عليه فعاالن اپوزوسيون در خارج از آشور، به  دادگاه، ايرج صدري را به خاطر فعاليتهاي جاسوسي

  . دو سال و شش ماه زندان محكوم آرد
جه رسيد آه هيچ دليلي، رئيس دادگاه پس از بررسي زندگي سياسي و اجتماعي متهم، به اين نتي

مبني بر اينكه متهم خارج از اراده اي به همكاري با وزارت اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي ايران، 
رئيس دادگاه افزود مدارك مطرح شده نشان دهنده آن است . واواك، مجبور شده باشد، نرسيده است

واك ادامه داده، يعني وي در حدود دوازده  همچنان به همكاري خود با وا2003آه ايرج صدري تا ماه ژوئن 
  . سال به آار جاسوسي بر عليه اپوزسيون خارج از آشور پرداخته است

قرائت حكم محكوميت ايرج صدري توسط رئيس دادگاه، عمدتا به اين موضوع اختصاص يافت آه چرا 
حتي مهمتر از آن مساله جاسوسي ايرج صدري، امنيت داخلي شكور آلمان را به خطر انداخته است و 

ايران نه به طور موردي، بلكه به طور : رئيس دادگاه گفت. به منافع سياسي آلمان لطمه زده است
نمونه هاي دادگاه ميكونوس، دادگاه . سيستماتيك، عليه اپوزسيون در خارج از آشور فعاليت مي آند

ه جناحهاي اپوزسيون در حميد خرسند، و دادرسي آنوني نشان دهنده آن است آه ايران بر عليه هم
  . خارج از ايران فعاليت دارد 

در خاتمه رئيس دادگاه اعالم آرد آه متهم مي تواند با به وثيقه گذاشتن پاسپورتهاي آلماني و ايراني 
وي افزود البته آقاي ايرج صدري بايد دو بار در هفته خود را . خود تا هنگام قطعي شدن راي به خانه برود

ليس محل سكونتش معرفي آند و اين امكان براي وجود دارد آه در صورت قطعي شدن به نزديكترين پ
راي، متهم از زندان باز استفاده آند، به اين معني آه شب در زندان به سر برد و روزها به آارهاي 

  .در جلسه پاياني دادگاه آقاي ايرج صدري، دادگاه مملو از خبرنگاران مطبوعات بود. شخصي بپردازد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق يدادهاي رو
  

  عراق در مورد سرنوشت چهارهزار عراقي مفقود از تهران توضيح خواست  
  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7دوشنبه 

وزارت امور خارجه عراق از ايران خواست توضيحاتي در خصوص سرنوشت چهار هزار عراقي مفقود شده 
  .ه آندبه بغداد ارائ

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، عراق معتقد است آه اين افراد در جريان جنگ 
  .اند  عراق و ايران مفقود شده

حكومت ايران بارها وجود هرگونه « :از مسؤوالن بلندپايه وزارت خارجه عراق، گفت" هوشيار زيباري"
  ».رده استهاي خود نفي آ  اسير عراقي را در زندان
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هاي موجود در ايران آساني هستند آه دست آنها در بازگشت به عراق و يا ماندن   عراقي« :وي افزود
 پايان پيام» .اند  در ايران باز گذاشته شده است ولي آنها ماندن در ايران را انتخاب آرده

  
  آنند     سربازآمريكايي از عراق فرار مي10روزانه 

  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7دوشنبه 
  .آنند   سرباز آمريكايي مستقر در عراق از اين آشور فرار مي10روزانه 

الملل ايلنا، بعد از باال گرفتن مقاومت مردم عراق در برابر نيروهاي آمريكايي روزانه   بين  به گزارش سرويس
  .شوند  ها نفر از خاك عراق خارج مي  ده

ع آردي خبر دادند آه سربازان آمريكايي آه به منظور نجات يافتن از به نوشته روزنامه اماراتي البيان مناب
شوند با آمك قاچاقچيان آردي فعال در مناطق مرزي عراق   هاي عراقيان از خاك عراق خارج مي  حمله

  .وارد آشورهاي مجاور و بيشتر از همه وارد ترآيه مي شوند
 دالر 100 دالر آه 500اين در حالي است آه قاچاقچيان آرد در مقابل خارج ساختن يك سرباز آمريكائي 

 دالر آن را بابت صدور شناسنامه جعلي به منظور ورود به يكي از 400آن را بابت خريد لباس و 
  پايان پيام . آنند  دريافت مي, آشورهاي اروپايي است

  
  رنوشت عراقابراز نگرانی اعراب درباره س

  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7 دوشنبه -خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل- گرگ بارو
  .هفته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کار خود را در نيويورک مقر اين سازمان آغاز کرده است

ی بود که مساله عراق، مناقشه خاور ميانه، تروريسم و منع سالح های کشتار جمعی از جمله مقوالت
بيش از ساير مسائل در سخنرانی های وزرای خارجه کشورهای عربی در آغاز دومين هفته مجمع 

  .عمومی منعکس شد
در يک روز پرمشغله برای کشورهای عرب، وزرای خارجه سوريه، مصر و عربستان سعودی جملگی 

  .هاست ابراز کردندنگرانی خود را نسبت به بی ثباتی و مناقشه هايی که خاور ميانه گرفتار آن
به نظر می رسد که اکنون شکايت تازه ای به فهرست دادخواهی های جهان عرب که مناقشه اسرائيل 

  .و فلسطينی ها همواره بر آن حاکم بود افزوده شده باشد و آن سرنوشت عراق است
 نقش شاهزاده سعودالفيصل، وزير خارجه عربستان سعودی، سازمان ملل متحد را ترغيب کرده است

موثری در هدايت عراق برای خروج از آنچه وی هرج و مرج متعاقب سقوط حکومت صدام حسين خواند 
  .به عهده گيرد

احمد ماهر، وزير خارجه مصر، نيز خواهان يک نقش محوری برای سازمان ملل متحد جهت کمک به 
  .مردم عراق برای تحقق آمال هايشان شد

امنيت دارای کرسی است، طی يک سخنرانی که توسط وزير سوريه، تنها کشور عرب که در شورای 
  .خارجه آن کشور، فاروق الشرع، ايراد شد نظر بسياری از کشورهای عرب را منعکس کرد

از ) فلسطين(وضعيت ناگوار عراق مايه نگرانی جدی مردمان ماست که از مصيبت اشغال : "وی گفت
  ."آمده اندسوی اسرائيل و ادامه تهديدها عليه آنها به تنگ 

اعتبار سازمان ما، زمانی که در جلوگيری از حمله به عراق ناکام ماند به شدت خدشه دار : "وی افزود
  ."شد، جنگی که خارج از چارچوب مشروعيت بين المللی به راه انداخته شد

  .وزير خارجه سوريه همچنين به سياست های اسرائيل و متحدان آن، به خصوص آمريکا حمله کرد
ين پرسش را مطرح کرد که اسرائيل چگونه می تواند به گمراه کردن جامعه بين المللی برای قبول او ا

اين باور که قربانی شده است ادامه دهد در حالی که اشغال سرزمين های سوريه و فلسطينی، 
  .تخريب خانه های فلسطينی ها و ترور فلسطينی ها در سرزمين آنها ادامه دارد

  .هم کرد قطعنامه های سازمان ملل را به تمسخر گرفته استاو اسرائيل را مت
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر7: روزرنامه های تهران
  2003 سپتامبر 29  –1382 مهر 7 دوشنبه - بی سی بي

لی انرژی روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود موضوع درگيری ايران با سازمان بين المل
  .اتمی را مطرح کرده و واکنش های تازه رييس آژانس و وزيرخارجه ايران را با اهميت ديده اند

آفتاب يزد آن بخش از سخنان تازه کمال خرازی را با اهميت يافته که همزمان با تاکيد بر همراهی ايران 
 خواستار احترام متقابل و روابط با آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است ايران برای گفتگو با آمريکا

  .برابر است
از نظر کيهان مهم ترين بخش از گفته های آقای خرازی آنجاست که می گويد ما به غنی سازی اورانيوم 

  .ادامه خواهيم داد
کيهان که در هفته های گذشته تند ترين مواضع را عليه قطعنامه شورای حکام سازمان انرژی اتمی در 

ر نوشته ای از وزير خارجه ايران پرسيده چگونه به آژنس بين المللی انرژی اتمی پيش گرفته است د
  .اعتماد می کند
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در بخشی از مقاله کيهان آمده است آقای خرازی در حالی از آژانس بين المللی انرژی اتمی، برای 
ورای حكام ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم، تضمين می خواهد آه صدور قطعنامه غيرقانونی اخير ش

آمترين زمينه ای برای اعتماد به آژانس بين المللی و اطمينان نسبت به تضمين های آن باقی نگذاشته 
  . است

 10 است آه در ماده NPTبه نظر نويسنده مقاله کيهان به يقين، تنها راه منطقی و عاقالنه، خروج از 
  .ستمعاهده نيز اين حق برای آشورهای عضو پيمان، پيش بينی شده ا

شرق وآفتاب يزد گفته های رييس آژانس بين الملی انرژی اتمی را با عنوان های مانند خارج شدن ايران 
از پيمان منع گسترش سالح های اتمی جهان را به جنگی ديگر می کشاند در صدر اخبار خود آورده و به 

  .بحث و اظهار نظر درباره آن پرداخته اند
وضوع بحران جديد در سياست خارجی ايران پرداخته و آن را بعد از شرق در مقاله مفصلی به بررسی م

جنگ هشت ساله با عراق مهم ترين بحرانی ديده که در طول عمر جمهوری اسالمی برای حکومتگران 
  .ايران ايجاد شده است

شرق با طرح اين سئوال که چه بايد کرد نوشته است به نظر می رسد زمامداران فعلی آاخ سفيد به 
  . ی آمتر از تعطيلی آامل برنامه های غنی سازی اورانيوم در ايران رضايت نمی دهندچيز

به گفته شرق بنابراين آيا ضرب االجل را بپذيريم و تسليم فشار آمريكايي ها بشويم يا آنكه تسليم ضرب 
  .االجل نشده و خود را برای تبعات آن آماده سازيم

 مسئولين جمهوری اسالمی تا چه حد و تا به آجا می به نظر نويسنده شرق هنوز معلوم نيست که
خواهند بر روی پيشبرد صنايع هسته ای ايران بايستند و اگر به هر دليلی قرار است ما آوتاه بياييم و به 
پروتكل الحاقی بپيونديم، چه بهتر آه اين آار را آبرومندانه انجام دهيم و در زمانی که مختصر قدرت چانه 

  .ريم بپيونديمزنی و مانور دا
سردبير روزنامه آفتاب يزد نوشته به نظر می رسد در شرايط حاضر يا بايد از فعاليت های هسته ای 

چشم بپوشيم که معلوم نيست آن هم حالل مشکالت باشد و يا خود را برای شنيدن تهديدهای هر 
  .مروزه آماده کنيم بدون آن که کسی بپرسد چرا ما در اين وضعيت قرار گرفته اي

به نوشته آفتاب يزد مسوولين جمهوری اسالمی که فرصت های نيکو را از دست داده اند حاال با هم به 
دنبال تصميم های دقيقه نود هستند تا با تحريک احساسات مردم تصميم خود را بهترين تصميم نشان 

  .دهند
ت که بايد منتظر به نوشته رسالت حداد عادل رييس فراکسيون اقليت محافظه کار مجلس گفته اس

بمانيم تا تصميم شورای عالی امنيت ملی در مورد پروتکل الحاقی روشن شود اما به هر حال مسئله 
  .امضای پروتکل الحاقی يک مساله کالن است

گفتنی است که اشاره اين نماينده مجلس به سياست های کالن نظام است که تعيين و تصميم آن در 
  .هوری اسالمی گذاشته شده استقانون اساسی به عهده رهبر جم

تعطيل موقت روزنامه ياس نو که به دستور دادستانی تهران و به دنبال آن صورت گرفت که آن روزنامه 
 صفحه ای دادستانی را در دفاع از محکوميت عباس عبدی چاپ 123حاضر نشد برای دومين بار متن 

  .ده استکند در روزنامه های تهران بدون تحليل و تفسيری منعکس ش
شرق تنها روزنامه دوشنبه است که در گزارشی از اين ماجرا از به بررسی علل آن و يادآوری ماده های 

  .قانونی پرداخته که مستند روزنامه ياس نو و دادستانی تهران قرار گرفته است
به نوشته شرق عيسی سحرخيز نماينده مديران مسوول در نظارت بر مطبوعات گفته است آن ماده 

انونی که مورد تأآيد دادستانی است مربوط به مواقعی است که مطلبی در بردارنده توهين يا افترا يا ق
 صفحه ای نه تنها صفحه و ستون آن مشخص 120خالف واقع باشد؛ در حالی آه در جوابيه ارسالی 
  .نيست بلكه مطلب عنوان شده نيز مشخص نيست

ن در توضيح علت توقيف روزنامه ياس نو گفته است اين اعتماد خبر داده که مقامی از دادسرای تهرا
روزنامه در طول يك ماه اخير به طور مستمر با چاپ مطالبی سعی در القای بيگناهی عباس عبدی می 

  .آرد در حالی آه بر اساس محاآماتی آه انجام شد حكم عبدی قطعيت يافت و وی محكوم شد
برای اصالح طلبان به جرم دفاع از عباس عبدی به نوشته همزمان با توقيف تنها روزنامه باقی مانده 

روزنامه های دوشنبه خانواده اين روزنامه نگار اصالح طلب که از يک سال پيش در سلول های انفرادی 
  .به سر می برد در مجلس تحصن گزيده و خواستار رسيدگی به پرونده عبدی شده اند

 که تا کنون در هيچ جا آشکار نشده به جاسوسی عباس عبدی که از سوی دادگاه به استناد سندی
برای بيگانگان محکوم کرده است، به گفته خواهرش که روزنامه اعتماد آن را منعکس کرده در آخرين 

  . مالقات خود فاش ساخته که از روز دوشنبه بار ديگر دست به اعتصاب غذا خواهد زد
گاه که برای چندمين بار پس از نطق وی درباره مرگ روزنامه ايران با درج خبر احضار محسن آرمين به داد

زهرا کاظمی و افشای نقش دادستان تهران در آن صورت می گيرد از زبان اين نماينده مجلس نوشته که 
  .وی به دادگاه نخواهد رفت و در صورت ادامه رفتار فعلی به واکنش های ديگری دست خواهد زد

ه که هنگام نطق افشاگر خود درباره مرگ زهرا کاظمی و مسببان نماينده اصالح طلب تهران يادآوری کرد
  .آن شهادتين را بر زبان آورده و آماده هر نوع برخورد شده است

حيات نو در خبری از زبان پدر احمد باطبی دانشجوئی که از چهار سال پيش در زندان است از احزاب و 
جويان در بند از فرزند او هم ياد آورند که در گروه های دانشجوئی خواسته که هنگام يادآوری از دانش

  .زندان به بيماری تنفسی مبتال شده است
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 است که به پنج روز ناآرامی در تهران 79احمد باطبی از جمله دستگير شدگان حوادث تيرماه سال 
انجاميد و به علت چاپ شدن عکس او در روی جلد يک مجه خارجی در دادگاه انقالب به اعدام محکوم 

  .شد و در مراحل بعدی حکم او به زندان تقليل يافت
حيات نو در عنوان اصلی صفحه اول خود از آماده شدن ايران برای مناقصه ميدان های نفتی تازه ای خبر 

  .داده که در صورت بهره برداری روزانه دو ميليارد بشکه به توليدات نفت کشور اضافه می کند
 اشاره به طرح اقتصادی تازه دولت عراق که مطابق آن جز در جمهوری اسالمی در سرمقاله خود با

صنايع نفت خارجی ها امکان خريد و سرمايه گذاری در آن کشور را خواهند داشت، اين تصميم را به 
  .منزله فروش عراق به صهيونيست ها تلقی کرده است

ه بيگانگان خوانده طرح از روزنامه جمهوری اسالمی که دولت انتقالی عراق را غيرقانونی و دست نشاند
نيل تا فرات را اقدام شرم آوری خوانده که اقدام شرم آوري آه اگر امروز، مردم عراق مانع اجرای آن 
  .نشوند، فردا چه بسا ديگر حتی باندازه مردم فلسطين هم فرصتی برای اعتراض برای آنها باقی نماند

مايندگان کليميان به نطق يکی از نمايندگان همشهری خبر داده که که در جلسه روز يکشنبه مجلس ن
به عنوان توهين به قوم يهود اعتراض کرد که گفته بود برابر مطالعاتی که انجام شده يهود در طول تاريخ 

  .در پی انتقام گيری از مسلمانان بوده است
 راه دفاع از به نوشته همشهری موريس معتمد با يادآوری يهوديانی که در جريان جنک ايران و عراق در

ايران کشته شدند اين نظر را مخالف مستندات تاريخی دانست و در نتيجه جاسم شديد زاده از وی به 
  .خاطر اشتباه خود در سخنانش دلجوئی کرد

روزنامه جمهوری اسالمی از اراک خبر داده که در جشنواره سراسری تئاتر استان مرآزی دختران عضو 
در ميان شرکت کنندگان هم دختران جوان با . ده و نامناسب حضور يافتندگروههای تئاتری با ظاهری زنن

  .چهره های آرايش آرده و لباسهای تنگ و رنگارنگ و پسران با ظاهری زننده شرآت آرده بودند
روزنامه جمهوری اسالمی که گفتگوی دختران و پسران را غيرشرعی توصيف کرده در دنباله خبر خود 

ن و مدعوين جشنواره تئاتر تعداد آسانی که ظاهر و پوشش مناسبی داشتند از نوشته در جمع هنرمندا
  .انگشتان دودست کمتر بود

شرق از سخنرانی يک روحانی باعنوان پژوهشگر پژوهشكده امام خمينی در جمع دانشجويان حاضر در 
 شاخ به همايش سراسری دانشجويی، خبر داده که گفته است اسالم دموکراسی ندارد و بلکه با آن

  .شاخ است
به نوشته شرق نبويان گفته است اين آه روزنامه نگاران، روسای دانشگاه و شخصيتها به وضع فساد 
ناموسی اعتراضی ندارند اين است آه دعوا بر سر راست و چپ نيست بلكه بر سر اصل دين است، 

  .راست و چپ هر دو يزيد و پر از اشكال هستند
  
  

  گوناگون
     سقوط از ظهور تا صدام

  2003 سپتامبر 30  –1382 مهر 8 سه شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 
   عازم  با عجله  عربي  زبان  به  مسلط  آارمند سفارت  يك  اتفاق ، به شب  از نيمه  پس سفير، در ساعات

  .شد»  الوطني« در قصر  دفتر صدام
  يي  با چهره لباس  و خوش  و بلند قامت  جوان مردي.  ديدم  مي  را از نزديك  صدام  بار بود آه نخستين«

در .  باال برد  شانه  دستها را تا محاذات  روبوسي  آمد و براي  پيشواز من  به أ چند گامي  و متبسم گشاده
   فرماندهي  شوراي  معاون  عنوان  و به گذشت  مي  از عمر صدام  سال  و شش  سي  درست  هنگام آن

  ».  داشت  را در دست  عراق  و حكومت  حزب  عمال رهبري  جمهوري رييس  و نايب انقالب
، در 1352   اسفندماه14 از بامداد روز   داده  رخ ، وقايع  با سفير ايران  ديدار فوري  جهت  صدام  تقاضاي علت

  . بود  و عراق  ايران مرزهاي
انداز و  ، خمپاره  تانك  واحدهاي با پشتيباني،   عراق  مسلح ، نيروهاي  ايراني  سخنگويان  اظهارات بنا به

 را در   ايران خاك»  آنه  ولي مانگاول«، »محمد خدر«، »  يهودي قلعه«، » بر آاني « ، مناطق آتشبار سنگين
   و مجروح  مرزبان  يك  از آشتن  گرفتند و پس ، زير آتش  قصرشيرين  آيلومتري40 در  واقع»  ليلي خان « حوزه
  . آردند نشيني  عقب  آتش  تبادل  ساعت20 ديگر و   تن  سه آردن

   پيشروي  عراق  خاك  آيلومتري  تا چند ده  ارتش  و تكاوران  تيزيالن  از نيروهاي يي  زبده روز بعد گروههاي
  مجدد در حمله.  رساندند  هالآت  را به  افسر و سرباز عراقي56،   عراق  پادگان  يك  به آردند و با شبيخون

   آشاورز مرزنشين  خانواده  عضو يك و هشت(  نظامي  شبه  مرزي  چريك سربازان) دالور  ها سه عراقي
  . تجاوز خواند  را مسوول  هويدا عراق  آرد و فريدون  شكايت  امنيت  شوراي  به عراق.  شدند آشته

، با   در تهران سفير عراق. شد  روز متوقف  از شش  اسفند و پس18 در   و عراق  ايران  مرزي برخوردهاي
  ، وحشتزده  صدام  بود آه  حوادث  همان تقريبا در آوران.  بغداد شد  راهي  ايران  اعتراض يادداشت
 خود را عضو   نقابدار آه  از جوانان يي  روزها عده در همان.  شد  ديدار سفير ايران  اخير، خواهان رخدادهاي

 آردند وارد   سعي  تظاهراتي  ضمن  و لندن ، الهه ، بروآسل ستكهلمآردند، در ا  مي  معرفي آنفدراسيون
  . بشوند  ايران هاي سفارتخانه
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