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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  حرآتمان قدم به قدم خواهد بود :دبيرشورايعالي امنيت ملي در اجتماع ائمه جماعات استان تهران
  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان 

ني، دبير شورايعالي امنيت ملي در اجتماع سراسري ائمه جماعات استان تهران در محل حسن روحا
ايران در طول شش ماه گذشته مواجه با سه معضل بود آه از همه آنها با : مصالي بزرگ تهران گفت

  .تدبير مسئولين و با حضور مردم مومن و ايثارگر در صحنه توانستيم عبور آنيم
در آغاز سال جديد با حمله : گزاري آار ايران، ايلنا، روحاني در اين اجتماع گفتبه گزارش خبرنگار خبر

گرچه حكومت صدام قابل دفاع نبود و يك حكومت . مان عراق مواجه شديم  اشغالگران به آشور همسايه
هاي بزرگ به يك آشور در   مستبد و پليسي بود ولي در عين حال حمله و تجاوز آشورهاي ديگر و قدرت

 آيلومتر مرز با عراق داريم و به خاطر حوادث عراق ما ناچار 1400ما حدود. طقه ما غير قابل تحمل بودمن
شديم امنيت مرزها را باالتر ببريم تا از مرزها حفاظت و پاسداري آنيم و آمادگي خود را به دشمنان 

  .نشان دهيم
ضالتي را براي آشور به وجود آورد در ايام جنگ در عراق هرگونه بي تدبيري مي توانست مع: وي افزود

  .هاي ما به وجود آورد  و مشكالتي را براي اهداف و ارزش
اين به آن معنا نيست آه مشكالت عراق تمام شده است، عراق هنوز در اشغال : روحاني گفت

قانون اساسي عراق به تصويب مردم نرسيده است و هنوز حكومت مردمي بوجود . اشغالگران است
  .تنيامده اس
تدبير و با حضور مردم در صحنه و آمادگي نيروهاي مسلح توانست از اين , ايران با درايت: وي افزود

ما اميدواريم آه . اما هنوز معضل منطقه وجود دارد و هنوز نياز به آمادگي دارد. معضل و بحران عبورآند
 اشغال مسيري است آه نهايت امر پيروزي مردم عراق باشد و اشغالگران بفهمند آه مسير تجاوز و
  .براي آنها سودي ندارد و مقاومت مسلمانان در مقابل استكبار ادامه دارد

تظاهراتي را بوجود آوردند آه البته . معضل دوم در اواخر خرداد و اول تيرماه بود: روحاني در ادامه گفت
انشجويان بود ولي اصل اعتراضات دانشجويان برمبناي اعتراض به تصميمات وزارت علوم بود آه حق د
با تالش دشمنان ما . بعدا دشمنان خواستند تا موج سواري آنند و از اين اعتراضات سوء استفاده آنند

جنگ رواني و تبليغاتي مي خواستند ثمره دهها ميليون دالر پول , به ويژه آمريكايي ها از طريق راديوها
دراين تظاهرات آنچنان اميدوار شدند آه . دببينن, آه عليه ايران در چند سال گذشته خرج آرده بودند

مقامات آمريكا روزانه موضعگيري مي آردند و به اصطالح پيام مي فرستادند و فكر مي آردند مهار آن 
  .براي نظام امكان پذير نخواهد بود

هوشمند و , اما پس از چند روز تالش گسترده فهميدند آه نقشه آنها بي ثمرا ست و با ملت يكپارچه 
دشمن دراين توطئه به موفقيت نرسيد آه اين امر نشانه . دار مواجهند و لذا لحن خود را عوض آردندبي

هوشياري ملت ما و تدبير صحيح مسئولين و بويژه مسئولين امنيتي بود و توانستيم از اين معضل به 
  .خوبي عبور آنيم و ملت ما رشد و بلوغ خود را بخوبي نشان داد

 اين است آه دشمن مي خواست بحراني را در سطح بين المللي در مورد مساله سوم: وي افزود
  .مسائل قانوني هسته اي ايران بوجود آورد

غرب و در راس آن . دعواي اصلي اين است آه دشمن مي خواهد ما قدرتمند نباشيم: روحاني گفت
به . منطقه الگو باشددشمن نمي خواهد ايران در. آمريكا و صهيونيسم جهاني از اقتدار ايران مي ترسد

  .همين دليل دو هدف دارد
هدف اول تخريب ايمان نسل جوان اين جامعه و ضربه به هويت اسالمي و ملي جوانان آه اساس قدرت 

اگر جوانان با ايمان داشته باشيم هيچ قدرتي قادر به . قدرت اصلي ما ايمان جوانان است . ماست
ائمه محترم , ار داده است و وظيفه اصلي مساجددشمن اين قدرت را هدف قر. شكست ما نيست 

دشمن . رشد و اعتالي فرهنگ اسالمي نسل جوان است, ائمه جماعت جمعه و روحانيون, جماعت 
  .همين را هدف گرفته و مي خواهد هويت غربي و حتي آمريكايي را در نسل جوان القاء آند

د ايران داراي توانمندي هاي علمي دشمن نمي خواه. قدرت و پيشرفت ايران است, هدف دوم دشمن
  . و بويژه تكنولوژي پيشرفته باشد

چرا از . در سطح جهان ده آشور توان هسته اي دارند و نمي خواهند ايران يازدهمي باشد: وي افزود
برزيل هم به اين توانمندي رسيده , ايران اينقدر عصباني هستند، آشورهاي ديگر هم اين توان را دارند

 سال است آه همه درهاي 25. وري هستيم آه در اوج تحريم به اينجا رسيده ايمما آش. است
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ما بااين همه . تكنولوژي را به روي ما قفل آرده اند و نمي گذارند ابزار ساده اي هم وارد ايران شود
  .محروميت دانشمندان ما به اين فناوري پيچيده دست يافته اند آه باعث حيرت آنهاست

اي ما بر سر اين است آه ما مي گوييم آشور ايران طبق قوانين بين المللي حق دعو: روحاني گفت
دارد داراي فناوري صلح آميز هسته اي باشد ولي دشمن بهانه مي آورد و تهمت هايي را به ايران مي 

دشمن تهمت مي زند آه ايران به اين فناوري رسيده . زند تا فضاي بين المللي را عليه ايران بسيج آند
اين يك دروغ بزرگ است و ايران هيچوقت دنبال سالح هسته اي . ت تا به سالح اتمي دست يابداس

مقام معظم رهبري بارها براين . نبوده و نيست و اين اصل توسط مقامات ايران بارها تكرار شده است
يانه ما خواهان خاورم,اصل تاآيد آرده اند ما خود قرباني سالحهاي آشتارجمعي و شيميايي هستيم 

  .استراتژي ما آامال مشخص است. اي آه عاري از سالح آشتار جمعي باشد هستيم
دشمنان . قدرتمند نباشد. ا. ا.را از بين ببرد الاقل مي خواهد ج. ا. ا. دشمن اگر نمي تواند ج: وي افزود

صادرآردند . ا.ا.ما بايد سر و صدا و جوي آه به وجود مي آورند در شوراي حكام قطعنامه اي را عليه ج
امروز هم ايران قطعنامه را رد مي آند . ناعادالنه و غير واقعي بود آه ما آن را رد آرديم, آه سياسي

امروز هم . دشمنان ما مي خواهند پرونده ايران را به شوراي امنيت ببرند و بحران عليه ايران بوجود آورند
اما ما مي خواهيم براي . و تكنيكي است حقوقي -اعالم مي آنيم آه اين قطعنامه داراي اشكاالت فني

ما دنبال سالح هسته اي نيستيم ما مي . جهانيان اثبات آنيم آه حرفهاي دشمنان ما دروغ است
خواهيم با دنيا سخن بگوييم و به آنها ثابت آنيم آه اهداف ما صلح آميز است ما دراين مسير دو هدف 

 پاسداري از دستاوردهاي علمي آشور و -2,يت آشور حفظ امنيت ملي و حيث-1: اصلي را دنبال ميكنيم
  .حق مسلم ملت در زمينه فناوري هسته اي

ما به فناوري غني سازي دست يافته ايم و هيچوقت آنرا قطع نمي آنيم اما براي ايجاد : روحاني گفت
م و هر اطمينان به جامعه جهاني حاضريم به طور موقت آن را براي مدت آوتاهي به حالت تعليق درآوري

اين به آن معنا نيست آه ما همه فعاليتهاي خود را . وقت آه مصلحت ديديم دوباره آن را فعال مي آنيم 
  .دراين زمينه متوقف خواهيم آرد

جهان از ما اطمينان مي خواهد و ما اين آار را مي آنيم اما دشمنان ما توفق فعاليت هسته : وي افزود
اين مساله را در مذاآرات با مقامات خارجي منجمله . قف نمي رويماي را مي خواهند آه ما زير بار تو

فعاليت غني سازي هسته اي حق مسلم ملت , سه وزير امور خارجه اروپايي به صراحت تاآيد آرديم
ايران است و حق قانوني ماست و هيچ آسي نمي تواند اين حق را از ملت ما سلب آند و در آشور 

  .د داردبراي اين اصل اتفاق نظر وجو
درآشور ما نظرات مختلف وجود دارد اما بر روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد، مساله : روحاني گفت

  .دوم اين است آه پروتكل نبايد امنيت و حيثيت آشور را خدشه دار آند
 پيوسته ايم و همچنين موافقتنامه N.P.Tما قبل از انقالب به معاهده عدم اشاعه سالحهاي هسته اي 

 البته عمال 93+2الحاقيه جديدي تدوين شد آه معروف شده به نام الحاقيه , دمان را امضاء آرده ايمپا
,  آشور جهان آن را پذيرفته اند آشورهاي اتحاديه اروپا 80 فعال شد و تاآنون 1998اين الحاقيه در سال 

  .ژاپن و بسياري از آشورهاي صنعتي آن را پذيرفته اند, استراليا, آانادا
ما براي امضاي اين پروتكل اعالم آرده ايم درصورتي آنرا امضا مي آنيم آه به امنيت : وحاني گفتر

ما نخواهيم گذاشت اسرار آشور و اطالعات سري . مصالح ملي و حيثيت ما خدشه وارد نكند, ملي
ي ما وارد آشور در اختيار ديگران قرار گيرد و اجازه نخواهيم داد آه آسي به مراآز سياسي و يا مذهب

ما با مالحظات و شرايط . شود و هر جايي آه اسرار نظامي ما باشد اجازه ورود به آسي نخواهيم داد
ما چند . در دنياي سياست همواره يك نوع بده بستان وجود دارد. خاصي دنبال پذيرفتن پروتكل هستيم

ا قبول معاهدات محدوديت ما به معاهدات ديگر پيوستيم ما ب, سال پيش به معاهده شيميايي پيوستيم
همه آشورها در سطح بين الملل اين چنين . هايي را مي پذيريم و امتيازاتي را بدست مي آوريم

ما مي سنجيم آه اگر به معاهده اي ملحق شويم چه فوايدي دارد و اگر نپذيريم چه مشكالتي . هستند
  .براي ما ايجاد مي شود
ما بر اينها معامله . منافع ملي و حيثيت آشوراست , مساله ديگر امنيت: روحاني در ادامه گفت

  .نخواهيم آرد
, ما درعين حال قدمهايي را برداشته ايم تا ازاين معضل آه دشمن مي خواهد تبديل به بحران آند

آنچه آمريكا و اسرائيل مي خواهند اين است آه يك بحران هسته اي داشته باشيم تا هر روز . عبورآنيم
آنها مي خواهند براي ايران مانع و مشكل درست آنند تا . بكشانند و سرو صدا آنندما را به مجمعي 

ما بايد آاري آنيم آه از اين مشكالت عبور آنيم ضمن اينكه . قدرتمند نشويم و مردم ناراضي شوند
  .چيزي را مخفي نكرده ايم و لذا نگراني از بازرسي نداريم

ما به اروپايي ها گفتيم آه قطعنامه . اي خوبي برداشته استمعتقدم تا امروز ايران قدمه: روحاني گفت
اروپا . را قبول نخواهيم آرد و اين را به صراحت گفتيم، بنابراين ما روي حرفهاي اصولي خود ايستاده ايم

وعده داده است آه اگر ايران اين قدمها را بردارد، راه ورود تكنولوژي مدرن به آشور باز مي شود و 
اميدواريم به اين وعده ها عمل آنند، اما آنچه ما دنبال مي آنيم حفظ اصول . ايش مي يابدهمكاريها افز

آنچه تا امروز انجام . و منافع ملي است، البته ما عالقه داريم آه روابط خوبي با جهان داشته باشيم
 ديگري در هاي  توطئه دشمنان را خنثي آرده ايم اما اين پايان مسير نيست و پيچ و خم, گرفته است

  .طي خواهيم آرد.. مسير راه وجود دارد آه انشاءا
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اين مسير ,  آبان اگر به وعده هاي داده شده به ما عمل شود 29در اجالس شوراي حكام در : وي افزود
دشمن دوباره دنبال بهانه جويي , اما اگر احساس آنيم آه در مسير راه . اعتماد سازي ادامه مي يابد

 ما انتظاري داشته باشند و ما گزينه هاي ديگري را انتخاب خواهيم آرد و به آنچه آه ديگرنبايد از, است
ما حرآتمان قدم به قدم خواهد بود اگر . امنيت ملي و مصالح ملي ما اقتضا آند، عمل خواهيم آرد

  .ديگران قدم مثبت برنداشتند بازگشت به نقطه اول بسيار آسان خواهد بود
مثبت مهمي برداشته و در صحنه جهاني فضاي جديدي را بوجود آورده است و ايران قدم : روحاني گفت

در عين حال تعهد بلند مدتي را براي آشور بوجود نياورده است و ادامه راه منوط به اين است آه ديگران 
  .هايي بردارند  نيز قدم

. ي آگاه و آارورز داريمرشيد و مردم, گرچه ما با دشمنان قويي روبرو هستيم اما ما هم آشوري توانمند 
تا دراين آشور اتحاد وجود دارد و نسل جوان داراي هويت اسالمي و ايراني است و مساجد ما را جوانان 

ها   ما ترس و هراسي از دشمنان نداريم و از پيج خم, قرآن و دعا پر مي آنند, مشتاق به حق 
خت تر بخوبي عبور آرده و گذشتن از اين هاي بسيار س  درگذشته از پيچ و خم. ا.ا.ج. عبورخواهيم آرد

  پايان پيام . ها نيز مشكل نخواهدبود  پيچ
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  من کامال معتقدم که مي توان نظام را از درون تغيير داد: شيرين عبادي
  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان ): راديو فردا(مريم احمدي 

روز گفتگويي داشت با خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل که گفته است آسوشيتدپرس ام
تظاهرات و درگيري هاي خياباني راه وادار کردن حاکمان اسالمي به کم کردن سلطه شان بر کشور 

اظهارات خانم عبادي در گفتگو با . نظام را مي توان از درون اصالح کرد: خانم عبادي گفته است. نيست
دپرس کم و بيش نشان مي دهد که خانم عبادي چگونه مي تواند بر فعاليت هاي حقوق بشر آسوشيت

  . در ايران تاثير بگذارد
خانم عبادي اميد برخي اصالح طلبان را داير بر اين که رهبري تظاهرات دموکراسي خواهانه را بر عهده 

خانم عبادي فعاليت هاي .  داده استگيرد يا گام هاي مهمي براي زير فشار گذاشتن رژيم بردارد، بر باد
ستيزه جويانه و تند را گامي به عقب مي داند و ظاهرا با تالش براي نرم کردن تدريجي موضع محافل 

  : خانم عبادي مي گويد. حاکم و تغيير نفسير آن ها از عدالت اسالمي راضي است
بردن اين جايزه . ز دارندمن رهبر هيچ گروهي نيستم، فقط در خدمت کساني هستم که به کمک نيا

برنده جايزه صلح نوبل قول داده است که به . هيچ چيز و هيچ کاري را که قبال مي کردم، تغيير نمي دهد
خانم عبادي مي . تالش براي ارتقاء حقوق بشر و دفاع قانوني از زندانسان سياسي و ديگران ادامه دهد

زمان تغييرات خشونت آميز در همه جاي . ون تغيير دادمن کامال معتقدم که مي توان نظام را از در: گويد
شيوه سرنگون کردن رژيم ها با توسل به خشونت، متعلق به قرن گذشته . دينا به سر آمده است

رفتن مردم به خيابان ها، شکستن پنجره ها، آتش زدن ها، و گاه کشتن ها چيزي را تغيير نمي . است
  .فقط عده اي به زندان مي افتند. دهد

خانم عبادي در عين حال به عجز و سرخوردگي بسياري از ايراني ها که خود را در مقابل چالش هاي 
قدرت فراگير روحانيون غير منتخب ناتوان مي بينند اذعان دارد و هشدار مي دهد که رهبران اصالح طلب 

در غير اين صورت . بايد از طريق دادگاه ها، مجلس، و نهادهاي بين المللي به تالش خود ادامه دهند
  .حاميان خود را در مقابل گروه هاي خواستار شورش از دست مي دهند

تثبيت . بايد به مردم اميد پيروزي داد. جنبش اصالحات نبايد گرفتار نااميدي شود: خانم عبادي مي گويد
ادي خانم عب. شدن نااميدي هنگامي که خطر به خشونت گزاييدن وجود دارد، بسيار نگران کننده است

که پس از بردن جايزه نوبل و در بازگشت به ايران خواستار آزادي زندانيان سياسي، از جمله روزنامه 
  .نگاران و فعاالن سياسي شد، مي گويد هنوز واکنشي از رهبري ايران نديده است

 عهده  کانادايي را نيز بر–خانم عبادي نظارت کامل بر پرونده مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني 
شايد در دادگاه حاضر نشود و اين مسئوليت را به همکارانش : شيرين عبادي مي گويد. گرفته است
  .واگذار کند

هرگز وارد رقابت هاي انتخاباتي براي پست هاي سياسي نخواهد شد، زيرا به : خانم عبادي مي گويد
کساني باشد که صدايشان عقيده او مداقع حقوق بشر بايد هميشه در ميان مردم باشد، بايد صداي 

هدف اصالحات حقوق بشري حکومت هاي هستند و اگر مدافعان حقوق بشر وارد . شنيده نمي شود
  .حکومت شوند، بخشي از نظامي خواهند بود که مورد انتقاد آن ها است

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  نقش بازوی ديپلماتيک در گشودن گره اتمی ايران
  2003 اآتبر 23  –1382 شنبه اول آبان پنج -بي بي سي 

زور بازوی " اکتبر خود را تحت عنوان 23روزنامه لس آنجلس تايمز يکی از سرمقاالت شماره روز پنجشنبه 
به مساله بازديد وزرای خارجه سه کشور مهم اروپايی از تهران و جلب توافق ايران برای " ديپلماسی

  .ژی اتمی اختصاص داده استهمکاری بيشتر با آژانس بين المللی انر
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) آلمان، فرانسه، بريتانيا(هرچند سه کشور مهم اروپايی : "اين روزنامه در آغاز سرمقاله خود می نويسد
بر سر جنگ عراق دچار تفرقه بودند اما آنها تشخيص می دهند که تهديد گسترش سالح های اتمی 

  ."نيازمند اتحاد و ديپلماسی ماهرانه است
اما آنها برای قانع کردن تهران : "ا تشريح اختالفات سه کشور بر سر بحران عراق می افزايداين روزنامه ب

به منظور کنار گذاشتن آمال های اتمی خود در مقابل مناسبات خوب با اروپا و دريافت احتمالی کمک 
  ."های فنی برای توليد نيروی هسته ای، اختالفات خود را کنار گذاشتند

امه، ايران درک کرده بود اگر چنين نکند ممکن است سازمان ملل تحت فشارهای به نوشته اين روزن
آمريکا تحريم هايی را عليه ايران اعمال کرده و آن را از شرکای تجاری خود که نيازمند آنهاست منزوی 

  .سازد
ذخاير عظيم با توجه به وجود . البته داليلی برای سوء ظن به نيات ايران وجود دارد: "اين روزنامه افزود

نفت، گاز طبيعی و نيروی هيدروالکتريک، ادعای ايران داير بر نياز به نيروی هسته ای برای توليد انرژی 
باعث تاسف است که تهران روز سه شنبه تنها با تعليق و نه خاتمه کامل برنامه . قدری مضحک است

' يک روز يا يک سال'يار اين کشور غنی سازی اورانيوم موافقت کرد و اصرار ورزيد که اين تعليق به اخت
ايران نگفت تعليق اين برنامه چه زمانی آغاز خواهد شد اما گفت اين امر ابتدا بايد در . پابرجا خواهد بود

  ."مجلس به تصويب برسد
اين کشور در ماه : "لس آنجلس تايمز با اشاره به اين که پيشينه ايران نيز دلگرم کننده نيست نوشت

اين کشور .  آزمايشی بر روی اورانيوم انجام نداده است، اما بعدا گفت چنين کرده استژوئن ادعا کرد
  ."همچنين ابتدا وارد کردن تجهيزات اتمی را انکار اما بعد به آن اذعان کرد

اين روزنامه که همواره از رويکرد نظامی دولت بوش برای حل چنين مسائلی انتقاد کرده است در پايان 
واشنگتن اکنون شاهد است که کشورهای اروپای پير چه می توانند : "هار نظر کردسرمقاله خود اظ

پيشنهاد مشترک پاداش و مجازات بالقوه ممکن . برای پيشبرد منافع مشترک خود با آمريکا انجام دهند
است برای جلوگيری از پيوستن ايران به باشگاه کشورهای مجهز به سالح های اتمی کافی نباشد اما 

يران منصرف شد، اين رويکرد نشان خواهد داد که تمايل به استفاده از بازوی ديپلماتيک می تواند به اگر ا
  ."اندازه تهديدهای نظامی قانع کننده باشد

 
  ايران تضمينی دريافت نکرده است

  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان  - بي بي سي - داريوش همايی
ارجه سه دولت مهم اروپایی به تهران برای کاهش تنش مربوط به برنامه هنوز چند روزی از سفروزيران خ

  .تسليحاتی ایران نگذشته و بحثهای مربوط به توافقی که ميان آنان و ايران حاصل شد هنوز داغ است
اما اين پرسش همچنان مطرح است که اگر ایران تا پيش از پايان مهلتی که آژانس بين المللی انرژی 

رده، اطالعات مورد درخواست اين آژانس را در اختيار آن بگذارد، جامعه بين المللی، از اتمی تعيين ک
  .جمله این سه دولت اروپایی، چه قدمی به نفع ايران بر خواهند داشت

وزارت خارجه بریتانيا روز پنجشنبه بيست و سوم اکتبر نشستی مطبوعاتی ترتيب داد و از خبرنگاران 
ورد ایران را از ایان گليسن، مسئول دفتر مطبوعاتی حوزه خاورميانه اين خواست پرسشهای خود در م

  .وزارتخانه بپرسند
آقای گليسن در اين نشست گفت که جک استرا، وزير خارجه بريتانيا در مورد برنامه هسته ای ايران با 

 در گفتگوی کولين پاول، همتای آمريکايی خود در تماس مستمر است و پيش و پس از سفر به تهران نيز
  .تلفنی با آقای پاول درباره این موضوع با او صحبت کرده است

وی افزود که در مورد نحوه رفتار با برنامه هسته ای ایران در واقع اختالفی بين سه دولت بريتانيا، 
فرانسه، آلمان و آمریکا وجود ندارد و رئوس این سياست این است که برنامه هسته ای ایران به واقع 

نی زاست و باید فشار دیپلماتيک بين المللی بر ایران اعمال شود تا ایران شرایط آژانس بين المللی نگرا
  .انرژی اتمی را بپذیرد

او در پاسخ به اينکه چرا وزیر خارجه ایتاليا که در حال حاضر رئيس ادواری شورای وزیران اروپاست در 
 بریتانيا و فرانسه در این ارتباط به طور تنگاتنگ با سفر به تهران شرکت نکرد گفت به این دليل که آلمان،

هم کار کرده بودند و پيشتر هم نامه ای به مقامهای ایران فرستاده بوده اند، آنان بودند که به دعوت 
  .ایران راهی تهران شدند

 ايان گليسن بيانيه دولت ایران مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای
هسته ای و توقف غنی سازی اورانيوم را آغاز روندی دانست که اميدوار است ايران طی آن اعتماد 

  .جامعه جهانی را دوباره جلب کند
وی تصريح کرد که مذاکرات ایران و آژانس بين المللی انرژی اتمی بعد از موافقت حاصل شده و تحویل 

روند است وهنوز نمی توان در مورد برنامه هسته ای اسناد الزم به آژانس از سوی ایران، بخشی از این 
  .ایران قضاوت نهایی انجام داد

او در عين حال گفت که در بيانيه مشترک ایران و سه دولت اروپایی در پایان مذاکرات روز سه شنبه 
می تهران چيزی در این باره که ايران در مقابل پذيرش پروتکل الحاقی چه به دست ) بيست و يکم اکتبر(

آورد گفته نشده و آنچه قيد شده این است که وقتی ایران با آژانس بين المللی انرژی اتمی به طور 
کامل همکاری کند و همه تردیدها برطرف شود، آنگاه راه برای گفتگو با ایران گشوده خواهد شد تا 

  .خواستهای ایران بررسی شود
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نامه هسته ای صلح آميز به ایران داده نشده و آقای گليسن تصريح کرد که تضمينی در مورد کمک به بر
  .آنچه در بيانيه است شروع گفتگو با ایران بعد از رفع تردید در مورد برنامه هسته ای اين کشور است
اما وی همچنين گفت که پنج سفر جک استرا، وزير خارجه بريتانيا به ایران در دوران وزارتش نشان 

  .دارد در گفتگويی سازنده، نگرانيهای ایران را هم مد نظر قرار دهددهنده این است که بريتانيا تالش 
 

  مشكلي با آژانس به وجود نخواهد آمد  : دبير شوراي عالي امنيت ملي
  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان 

جمهوري اسالي ايران براي همه گزينه هايي آه : حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت
  .  تصميم گرفته آه در زمان مقتضي اعالم خواهد شد, است در مورد ايران اجرا شودممكن 

در , حسن روحاني در حاشيه همايش ائمه جماعات تهران, ايلنا, به گزارش خبرنگار خبرگزاري آارايران
 چه اقداماتي انجام, پاسخ به اين سوال آه اگر آژانس بخواهد براساس قطعنامه با ايران برخورد آند

  .تصميم گرفته ايم اما مشكلي به وجود نخواهد آمد, براي همه گزينه هاي ممكن: خواهيد داد؟ گفت
تا آنون تنها يك اعالميه داده ايم آه براي امضاي پروتكل آماده ايم اما امضاي پروتكل پروسه : وي افزود

  .اي دارد آه بايد طي شود
 پروتكل، مجلس شوراي اسالمي است و درنهايت روحاني با بيان اينكه تصميم گير اصلي براي امضاي

در بيانيه تهران نيز نوشته شده : گفت, بعد ازامضاي دولت، مجلس مي تواند آن را تصويب يا رد آند
درمذاآره وزراي اروپايي , بايد پروسه قانوني آن طي شود, است آه بعد از امضاي پروتكل توسط دولت

  .نيز به آن اشاره آرده ايم
ي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال آه آيا شما از طرف مقام معظم رهبري براي دبير شورا

رهبري در راس نظام است اما اينگونه : مذاآره با وزراي خارجه سه آشوراروپايي انتخاب شده ايد؟ گفت
رهبري بر آليت نظام و . نيست آه در هر مورد جزئي بگوييم آه آيا مورد توافق رهبري هست يا نه

  .رآت آلي نظام، نظارت و تاييد آلي دارندح
توافقاتي آه تاآنون به دست آمده است هنوز : روحاني زمان امضاي پروتكل را آبان ماه اعالم آرد و گفت

هنوز پروتكل را امضا نكرده ايم و تعليق غني سازي اورانيوم هم فعال صورت نگرفته . عملي نشده اند
  . آرداست و در زمان مقتضي اعالم خواهيم

وي درپاسخ به سوال ديگري مبني براينكه درصورتيكه آژانس ليست دانشمندان هسته اي ايران را 
به وظيفه خود , ما طبق معاهداتمان و پادمان : گفت, ايران چه عكس العملي نشان خواهد داد, بخواهد

  .عمل مي آنيم و نه بيشتر
, ت وضعيت ايران را با عراق مقايسه آندروحاني همچنين در پاسخ به اصرار خبرنگاري آه سعي داش

ايران با ديگران آامال فرق دارد و علت . فكر نمي آنم شرايط عراق براي ايران پيش بيايد: تصريح آرد
  .اينكه وزاي سه آشور اروپايي به ايران مي آيند همين است

به ايران اين ) رانسهآلمان و ف, انگليس (معناي اصلي سفر وزراي خارجه سه آشور اروپايي : وي افزود
  .است آه مساله ايران بايد در اين مرحله خاتمه پيدا آند

آمد و در مذاآرات نيز به صراحت   اگر اروپا موافق ادامه تنش بود به تهران نمي: روحاني خاطر نشان آرد
  .گفته اند آه ما موافق ادامه تنش نيستيم و مي خواهيم مساله هسته اي ايران را تمام آنيم

ر شوراي عالي امنيت ملي درپاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا آشورهاي اروپايي نيز اين دبي
همه . هاي هسته اي شرايط متفاوتي دارند  آشورهاي دارنده سالح: پروتكل را امضا آرده اند؟ گفت

ته اي هاي هس   و پادمان براي آشورهاي دارنده سالحNPT هستند اما در NPTآشورهاي اروپايي عضو 
وظايف ديگري , يك نوع وظايف مشخصي شده است و براي آشورهايي آه سالح هسته اي ندارند

  پايان پيام . وجود دارد
  

  مقام رهبري درجريان آامل مذاآرات پروتكل در تهران بودند: ناطق نوري مشاور خامنه ای 
  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان 
مقام معظم رهبري به طور : ق نوري مشاور مقام معظم رهبري گفتاآبر ناط علي: خبرگزاري فارس

آامل در جريان مذاآرات وزراي امور خارجه آلمان، فرانسه و انگليس در تهران بودند و چيزي از نظر ايشان 
  .دور و پنهان نبود و با رهنمودهاي ايشان وحدت فرماندهي در اين زمينه به وجود آمد

اآبر ناطق نوري آه پيش از ظهر امروز در جمع ائمه  برگزاري فارس ،عليبه گزارش خبرنگار سياسي خ
 ما در عبور از اين  هاي بسيار خوب جماعات استان تهران سخن مي گفت،با بيان اينكه يكي از موفقيت

هماهنگي در گفتار و رفتار دولتمردان ما ماهها مورد بررسي قرار : بحران وحدت فرماندهي بود تاآيد آرد
  . و در مقاطع حساسي آه قرار داشتيم خامنه ای  نيز حضور و اشراف جدي بر مسايل داشتندگرفت 

هاي بسيار سنگيني عليه ما طرح ريزي شده بود اگر ما  پشت ماجراي پروتكل، شيطنت:وي تاآيد آرد
 اي به ضرر ايران شد قطعا هر حادثه شديم و از آن استفاده ابزاري مي هاي سياسي مي گرفتار بازي

  . بود اسالمي 
در شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه بحث و بررسي صورت گرفت و اين : ناطق نوري تصريح آرد

حرآت و چالش سنگين برعهده آقاي روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي گذارده شد و دعوت از 
  . آقاي روحاني بودالبرادعي و سه وزير اروپايي نيز توسط وي انجام شد و ميزبان و مذاآره آننده 
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دو ديدگاه متضاد و مخالف هم در جامعه وجود داشت آه اگر در آستانه اتفاق مهمي : ناطق نوري افزود
شد مشكالت متعددي به وجود  ها تدبيري مناسب انديشيده نمي بازي مانند انتخابات و بر اثر سياسي

  . آمد مي
گي را آه توسط آمريكا عليه ايران اسالمي اين اقدام توطئه هاي بزر: مشاور خامنه ای تاآيد آرد
 .طراحي شده بود خنثي آرد

  
  همكاري گروهي از اعضاي بلندپايه شبكه تروريستي القاعده با واحد هاي مخفي قدس در ايران

   2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان ): راديو فردا(فريبا مودت 
ن از بعضي از اعضاي بلندپايه اين سازمان متشكل بنابر گزارش آسوشيتدپرس، شبكه القاعده در ايرا

است آه در جريان حمله آمريكا به افغانستان بازداشت و يا آشته نشدند و حضور آنان در ايران آه در 
 آغاز شد، اقداماتي را آه براي از بين بردن رهبران القاعده در سطح 2002 و اوايل 2001اواخر سال 

اما آسوشيتدپرس به نقل از مقامات اطالعاتي آمريكا . ساخته استجهان انجام مي شود، خدشه دار 
مي افزايد هنوز روشن نيست آه آيا اعضاي القاعده در ايران تحت بازداشت مامورين امنيتي جمهوري 

  . اسالمي هستند يا آزادانه به فعاليتهاي خود ادامه مي دهند
 اعضاي القاعده به توافق برسد، اين امر روز گذشته پرزيدنت بوش گفت اگر آمريكا با ايران بر سر

مقامات ايران گفته اند آه . مناسبات ميان جمهوري اسالمي و اياالت متحده با بهبود خواهد بخشيد
برخي از اعضاي فعال القاعده را در بازداشت خود دارند و قصد دارند آنها را به دولتهاي متبوعشان 

ر مي آند، شكاف ميان دو جناح اصالحگرا و محافظه آار در مسترد آنند، اما آنچه مساله را پيچيده ت
سپاه قدس آه به جناح محافظه آار وابسته است، : ايران است و مقامات امنيتي آمريكا مي گويند

اما مقامات آمريكايي از ذآر داليلشان براي ارتباط . احتماال با فعاالن القاعده در ايران همكاري مي آنند
  .  خودداري آردنددادن قدس و القاعده

اين امر به عدم اطمينان آمريكا در مورد : استن بدلينتن، يكي از تحليلگران اسبق سازمان سيا مي گويد
ايران مي افزايد، زيرا جمهوري اسالمي در مورد برخورد با اعضاي القاعده، مواضعي مغاير اختيار آرده 

ف را دنبال مي آند، مبارزه با هر نوع قيام سپاه هزار نفره قدس دو هد: آسوشيتدپرس مي افزايد. است
سپاه قدس با حزب . داخلي و ترويج انقالب اسالمي ايران در ديگر آشورها از طريق نيروهاي وابسته

بنابر گزارش منابع . اهللا لبنان و چند گروه فلسطيني و سازمانهايي در مصر، بحرين و الجزاير ارتباط دارد
 نظامي قدس، هدايت و آمك به آموزش، سازماندهي، ارسال اسلحه و اطالعاتي آمريكا، مامورت اصلي

فعاليت ديگر گروههاي افراط گرا در آشورهاي مسلمان است تا بتوانند دولتهاي متبوعشان را سرنگون 
يكي از اين گروهها آه در . آرده و رژيمهاي مشابه جمهوري اسالمي در آشورهايشان برقرار سازند

سالمي مصر معروف است، هم اآنون ادغام با القاعده را مورد بررسي قرار داده مصر فعال و به جهاد ا
  . است

بنابر گزارش آسوشيتدپرس، تا آنجا آه به ايران مربوط است، جناحهاي مختلف به مساله حضور اعضاي 
در يكي آنكه به عنوان تروريستهايي آه با عناصري . القاعده در اين آشور به گونه اي مختلف مي نگرند

ايران متحدند، مي توانند اطالعات، تجربيات و تماسهاي گسترده خود را در اختيار آنها بگذارند و ديگر 
آنكه اگر در بازداشت به سر مي برند، مي توانند به عنوان وجه المصالحه براي مذاآره با آمريكا استفاده 

ان مجاهدين خلق در عراق را براي مثال آمريكا و فرانسه در تابستاني آه گذشت، مقر سازم. شوند
اما ايران احتماال از آمريكا خواهد خواست آه قبل . بمباران آرده و فرانسه اعضاي سازمان را منكوب نمود

از مذاآره درباره اعضاي فعال القاعده در ايران، اقدامات بيشتري در جهت سرآوبي اعضاي مجاهدين 
  .انجام دهد

  

  روهاي موثر در آينده عراق  و نيدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   آشور در آنفرانس مادريد  60نمايندگان 
  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان 

رانسي بين المللي براي بازسازي عراق شرآت مي  آشور امروز و فردا در مادريد در آنف60نمايندگان 
  .قرار است اين آنفرانس به وسيله آوفي عنان دبير آل سازمان ملل افتتاح شود. آنند

در بين آشورهاي آمك آننده , نيوز- ال-به نقل از خبرگزاري آي بي , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .خود را به اين آنفرانس خواهند فرستادايران و عربستان سعودي نيز وزراي امور خارجه 

.  هيات اعزامي مي باشد1200آنفرانس آه در مادريد انجام مي شود پذيراي , به گزارش اين خبرگزاري 
  پايان پيام 

  
  نا امني مانعي براي سرمايه گذاري شرکتهاي بزرگ در عراق است 

  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان 
گ شرکت کننده در اجالس مادريد امروز مهمترين دليل عدم استقبال اين شرکتها مديران شرکتهاي بزر

  . از سرمايه گذاري در عراق را عدم وجود امنيت دانستند
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به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز شرکتهاي خارجي موقعيتهاي خوبي را براي سرمايه گذاري در 
ا گفتند نگراني از نا آراميها در اين کشور مانع تصميم گيري عراق يافته اند اما امروز مديران اين شرکته

  .سريع اين کارخانه ها مي شود 
براي سود دهي : اين در حالي است که جان هاپکينز رئيس کارخانه مهندسي فلور در آمريکا مي گويد

  .يک کارخانه حد اقل به يک سال زمان نياز است
به .  امروز با مقامات و وزراي عراق در مادريد ديدار کردند کشور50 کارخانه از 300گفتني است بيش از 

عقيده  مدير ديگري در يک کارخانه سيمان سازي، عراق به دليل داشتن هزينه هاي بسيار پايين جايگاه 
  . خوبي  براي رقابت دارد ؛ زيرا انرژي به قيمت بسيار پايين در اين کشور يافت مي شود

ار در اين کشور خوب است اما در آنجا امنيتي وجود ندارد و اين تنها مشکل وي در ادامه گفت قانون و باز
  .بزرگ شرکتها براي سرمايه گذاري در اين کشور است 

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  واکنش ضد و نقيض مقام های بريتانيا درباره نقش ايران در عراق

  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان  -بي بي سي 
، نماينده ويژه بريتانيا در امور عراق به "سر جرمی گرين استاک" گزارش روزنامه بريتانيايی گاردين، به

  . ايران هشدار داده است از مداخله در فرآيند بازسازی عراق خودداری کند
  .خواند" شرورانه"وی نقش شبه نظاميان مورد حمايت تهران در آن کشور را 

 اکتبر به نقل از آقای گرين استاک نوشت که دولت بريتانيا 23 پنجشنبه روزنامه گاردين چاپ لندن روز
باعث ثبت امتيازات "است و " غيرقابل قبول"برای ابهام زدايی از اين نکته که مداخله ايران در عراق 

  .با دولت تهران وارد گفتگو شده است" منفی بيشتری عليه آنها خواهد شد
در قبال عراق توصيف کرد، انتقاد " نه کامال صادقانه"ری که وی آن را وی همچنين از سوريه به خاطر رفتا

  .کرد
  از ايران سپاسگزاريم: جک استرا

البته، اندک زمانی پس از انتشار روزنامه گاردين، جک استرا، وزير خارجه بريتانيا واکنش نشان داد و 
  .ورد عراق رضايت دارداز نحوه همکاری ايران در م" به طور گسترده ای"گفت دولت بريتانيا 

در مجموع ما از دولت ايران به خاطر همکاری که از سوی آنها هم در مورد "وزير خارجه بريتانيا گفت 
  ."عراق و هم در مورد افغانستان ارائه شده سپاسگزايم

  .لحن آقای استرا در مورد ايران کامال متفاوت از لحنی بود که نماينده ويژه بريتانيا بکار برده است
سر جرمی گرين استاک که تا تابستان گذشته سفير بريتانيا در سازمان ملل متحد بود، در مصاحبه با 

روزنامه گاردين همچنين درباره مخاطرات فزاينده و ترقی گروه های خشونت طلب که به نيروهای 
  .آمريکايی و بريتانيا در عراق حمله می کنند و راه های مقابله با آنها سخن گفت

بلر، نخست وزير بريتانيا درحالی که آقای گرين استاک هنوز در سازمان ملل بود از او درخواست تونی 
  .کرد برنامه بازنشستگی خود را به تاخير اندازد و برای کمک به نيروهای ائتالفی به عراق بشتابد

ه خود با گاردين وی که برای ارائه گزارشی به تونی بلر اخيرا از بغداد به لندن بازگشته بود در مصاحب
  . شکايت کرد که تحوالت مثبت اقتصادی و سياسی عراق از سوی رسانه ها ناديده گرفته می شود

ما احساس می کنيم که در : "وی گفت تمرکز مطبوعات بر خون و خشونت را درک می کند اما افزود
  ."مجموع در گزارش های مربوط به عراق توازن الزم وجود ندارد

ن سر جرمی گرين استاک که از دوران فعاليت در سازمان ملل در جامعه ديپلماتيک مورد به نوشته گاردي
احترام گسترده بود، ترجيح داده است به جای درگير شدن با امور اداری روزمره، به تفکر و چاره انديشی 

ر عراق برای يافتن سياست های کلی و تزريق نقطه نظر بريتانيا به دولت موقتی تحت رهبری آمريکا د
  .بپردازد

  .به گفته وی متغير اصلی در نوشتن معادالت آينده عراق به مساله امنيت مربوط می شود
وی به روزنامه گاردين گفت که به دليل اتحاد موثر و قدرتمندی ميان وفاداران صدام حسين و آنچه وی 

  .دسر آفرين شده استتروريست هايی که از خارج آمده اند توصيف کرد، مساله امنيت بيش از پيش در
به نوشته اين روزنامه مرزهای باز يا نيمه باز عراق با کشورهای عربی و وجود مقادير زيادی اسلحه از 

  .جمله مشکالتی است که از لحاظ امنيتی برای لندن در اولويت است
منيتی در آقای گرين استاک در اين زمينه گفت که بريتانيا خواستار استقرار تعداد بيشتری ماموران ا

مرزهاست اما همچنين خواهان رو در رويی با سوريه و ايران است که از طريق سپاه بدر نفوذ زيادی در 
  . عراق اعمال می کنند

سپاه بدر يک گروه شبه نظامی مورد حمايت ايران است که پس از آغاز جنگ ظاهرا برای دفاع از 
  .جمعيت شيعه از خاک ايران وارد عراق شد

عناصر شروری در سپاه بدر وجود دارد که خواهان استفاده از : "ستاک درباره نفوذ ايران گفتآقای گرين ا
کسان ديگری هم هستند که واقعا برای حمايت از شيعيان . خشونت عليه نيروهای ائتالفی هستند

 اينها کسانی هستند که ممکن است بتوانيم برای. آمده اند و بيشتر در ظرفيت تدافعی عمل می کنند
  ."حفظ نظم و قانون در جامعه از آنها کمک بگيريم
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ما اين مساله را برای ايرانی ها کامال روشن کرده ايم که ايجاد اغتشاش در عراق غير قابل : "وی افزود
قبول است و باعث ثبت امتيازات منفی بيشتری عليه آنها خواهد شد و ما به تناسب با خشونت مقابله 

  ."خواهيم کرد
ما از آنها خواسته ايم به بستن مرزها و تسليم افراد : "ز سوريه انتقاد کرد و گفتوی همچنين ا

آنها تا حدودی چنين کرده اند اما نشانه ها حاکيست مقامات دمشق گزينه . خشونت طلب کمک کنند
  ."های ديگری را نيز مد نظر دارند

 
   درامور عراق را خواستار شدنماينده بريتانيا در عراق عدم مداخله جمهوري اسالمي و سپاه بدر

  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان ): راديوفردا(ماه منير رحيمي 
سر جرمي گرين استاک نماينده ويژه لندن در عراق که تا پيش از پاييز امسال نماينده دائمي بريتانيا در 

اخطار "  اسالمي صريحاسازمان ملل متحد بود در گفتگويي اختصاصي با روزنامه گاردين به جمهوري
از مداخله در امور عراق باز ايستد، سرجرمي گرين استاک، معاون پال برمر، فرمانرواي  است که کرده

کند، عاملي  آمريکائي عراق همزمان با مافوقش سپاه بدر را که جمهوري اسالمي از آن پشتيباني مي
  . است بدخيم دانسته

 استاک بزرگترين متغير در برنامه ريزي براي آينده عراق را سرجرمي گرين): راديو فردا(ژان خاکزاد 
او اوضاع امنيتي در عراق به دليل اتحاد بالقوه ميان وفاداران به صدام  به گفته. داند مسائل امنيتي مي

جرمي گرين استاک، به . است حسين و تروريست هاي غير عراقي مشکل آفرين تر از گذشته شده
 وفاداران به صدام حسين اطالعات و سالح هاي محلي را در اختيار تروريست گويد روزنامه گاردين مي
کند  با اين حال سر جرمي تاکيد مي. گذارند و اين تحول بسيار خطرناکي است هاي خارجي مي

اين تحول خطرناک و همدوشي تروريست هاي خارجي  امريکايي ها بسيار نيرومند تر از آن هستند که که
  .  حسين آنها را از عراق بيرون براندبا وفاداران صدام

اختالف  نماينده ويژه دولت بريتانيا و معاون پل برمر حکمران آمريکايي عراق، با رد هر گونه خبري درباره
گويد بريتانيا خواستار استفرار نيروهاي بيشتري براي حفظ امنيت در مرزهاي  نظرش با آقاي برمر مي

  . ويي با سوريه و جمهوري اسالميعراق است و همزمان خواستار رويار
چون تهران به وسيله سپاه . سرجرمي معتقد است به خصوص بايد در برابر جمهوري اسالمي ايستاد

سپاه بدر در پي جنگ از . بدر، شبه نظاميان برخوردار از پشتيباني ايران نفوذ چشمگيري در عراق دارد
سرجرمي درباره مداخالت جمهوري . ايت کنداز شيعيان عراقي حم" ايران وارد عراق شد تا ظاهرا

گويد در  اسالمي در امور عراق و نقش تهران در تحوالت عراق پس از صدام حسين صريح است و مي
سپاه بدر عواملي وجود دارند که بدخواه نيروهاي ائتالف هستند و خواستار کاربرد خشونت بر ضد آن 

  .نيروها هستند
ه در سپاه بدر ديگراني هم هستند که به راستي در پي حمايت از شود ک همزمان سرجرمي يادآور مي

دهد ما شايد بتوانيم از اين  سر جرمي ادامه مي. شيعيان هستند و براي اين کار موضع دفاعي دارند
  . عده بخواهيم رسما نزد ما ثبت نام کنند تا از آنها براي تامين نظم و قانون جامعه بهره بگيريم

کند ما براي جمهوري اسالمي  انيا و معاون حکمران آمريکايي عراق با تاکيد يادآوري مينماينده ويژه بريت
اگر اوضاع عراق را برهم بزند اين کار براي ما پذيرفتني نخواهد بود و نمره  ايم که روشن ساخته" کامال

ز در گويد ما با عمليات خشونت آمي سر جرمي سپس مي. هاي منفي بيشتري نصيب تهران خواهد کرد
  .اي مناسب مقابله خواهيم کرد عراق به گونه

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  تيتر روزنامه هاي صبح تهران

  1382 پنج شنبه اول آبان
  خبرگزاري آار ايران-تهران
  از بازتاب توافق تهران با اروپا " ايران"گزارش / ايران 

  استقبال جهان از تصميم ايران 
   سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران تشريح آرد/ياس نو

  تصميم گيري در مورد پذيرش پروتكل چگونه انجام شد
  اعالم شد,  در پي بسته شدن چند مرآز فرهنگي و هنري /اعتماد

  خانه هنرمندان در آستانه تعطيلي
  :خاتمي با اشاره به فشارهاي آمريكا عليه ايران/ نسيم صبا

  .ت تبديل آرديمرينگ بوآس را به دو استقام
   بوش خواستار توافق شد/توسعه

  احتمال ازسرگيري مذاآره ايران و آمريكا
  : قرائتي با انتقاد از آمرنگ شدن شادي در ميان مردم/صداي عدالت 

  گاز اشك آور شده ايم
  :خاتمي درجمع خبرنگاران اعالم آرد/ انتخاب

  تغيير فضا به نفع ايران 

www.iran-archive.com 



  :ديدار نخبگان جوان رهبر فرزانه انقالب در /جوان
  .جوانان با اراده و همت آينده درخشان ايران را رقم بزنند

   دغدغه صاحبنظران سياسي/سياست روز
  پذيرش پروتكل اعتماد سازي يا بحران سازي؟

  : رييس جمهوري با اشاره به امضاي پروتكل الحاقي/هم بستگي
  فضا به نفع ما شكسته مي شود

  :ب به مسئوالن در ديدار نخبگان جوانرهبر معظم انقالب خطا/ رسالت
  مطالبات نسل جوان با استعداد را به بهترين وجه برآورده سازيد

  نگذاشتيم افكار عمومي دنيا با آمريكا هماهنگ شود:  خاتمي/آفتاب يزد
   توافق ايران و اروپا در صدر اخبار جهان /حيات نو اقتصادي

  فضا به نفع ايران شكست: خاتمي
  : معظم رهبري د ديدار نخست وزير پاآستانمقام/ همشهري

  آشورهاي اسالمي بايد با حفظ هوشياري در جهت مخالف خواسته دشمنان حرآت آنند
   تعبير رييس جمهور از مذاآرات موفق هسته اي تهران؛ /خبر

  تغيير رينگ بوآس به ميدان دو ماراتن 
  آوتاه نيامده و نمي آييم: خاتمي/ خراسان
  :ام معظم رهبري به جوانان توصيه مق/حمايت 

  با مشكالت دست و پنجه نرم آنيد, با عزم و اراده و همت
  از گوشه رينگ بيرون آمديم:  خاتمي /فرهنگ آشتي

 پايان پيام
  

  اجالس مادريد و چالشهاي موجود در راه بازسازي عراق 
  2003 اآتبر 23  –1382 پنج شنبه اول آبان -خبرگزاري مهر 

ان برگزاري اجالس مادريد براي تبادل نظر در خصوص بازسازي عراق ، فعاليتهاي با نزديک شدن به زم
وسيعي از سوي طرفهاي مختلف بين المللي و به ويژه اروپا جهت موفقيت آميز بودن اين اجالس آغاز 

  . شده است 
قوط رژيم ماه ازس6و پس از قريب به  ) 2003 اکتبر 24 و 23(طي روزهاي اول و دوم آبان ماه سال جاري 

صدام، اجالس بين المللي کشورهاي داوطلب کمک به عراق يا به عبارتي اجالس بازسازي عراق در 
دراين اجالس که سازمان ملل متحد، صندوق بين المللي پول، بانک . مادريد اسپانيا تشکيل خواهد شد

يي و رهبران ائتالف  کشورکه در راس آنها آمريکا و انگليس به عنوان بانيان اصلي گردهما50جهاني و
حمله به عراق ، اعضاي اتحاديه اروپايي، چين، ژاپن، روسيه، تعدادي از کشورهاي عربي و باالخره  

 وزير کابينه موقت 14 تن از اعضاي حکومت انتقالي و 7 نفره که 100در قالب يک هيات (نمايندگان عراق 
زان خسارات وارده به اين کشور، ديون حضور خواهند داشت، موضوعاتي همچون مي) را رد بر مي گيرد

عراق و چگونگي کاهش يا بخشودگي آنها، هزينه هاي بازسازي و سقف کمک کشورها به عراق و 
  .باالخره چگونگي حضور کشورها در آينده اقتصادي عراق موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت

راق طي سخناني ضمن اشاره به وزير برنامه ريزي کابينه موقت ع" مهدي الحافظ "درهمين راستا 
تشکيل اجالس مادريد، خواستارتالش جهت بخشودگي ديون عراق، بازنگري درسودهاي کالن مترتب 

برديرکرد پرداخت آنها و تنظيم زمان بندي جديدي جهت بازپرداخت تعهدات کشورش متناسب با شرايط 
  .اقتصادي آشفته و فقرشديد مردم عراق شد

ي بزرگ به بازسازي زيرساختهاي اقتصادي عراق  به ويژه سيستم بانکي وي همچنين کمک کشورها
را مهمترين گام جهت دستيابي به رونق ) به عنوان نهاد اصلي تنظيم کننده بازارداخلي ( اين کشور 

  .اقتصادي دراين کشور دانست
هت گيريهاي بروز بحران اقتصادي جاري درعراق که ريشه درحوادث دو دهه گذشته منطقه و به ويژه ج

غرب به سرکردگي آمريکا ونقش آفريني برخي ياران منطقه اي صدام دارد، دليلي است آشکار برکوته 
نگري متحدان ديروز و دشمنان امروز صدام ،عالوه برآن فرياد رسايي است از مظلوميت جمهوري 

انمردانه مدعيان  سال جنگ تحميلي خود را در برابر حمله گسترده وناجو8اسالمي ايران که در طول 
خوشبختانه ازفرداي . کورقوميت گرايي و محافظت از به اصطالح دروازه شرقي جهان عرب يافته بود

حمله عراق به کويت  پرده از فهرست آمار و ارقام ميلياردي کمکهاي متعدد جاري شده به سمت بغداد 
ن اين کمکها و سربلندي ملت درطول جنگ عراق عليه ايران برداشته شد که اثري جز سرافکندگي بانيا

 عراق به کويت نيز اساسا به بهانه مطالبه 1991جالب آنکه حمله سال. رشيد ايران در پي نداشت 
بازپرداخت ديون عراق از سوي کويت صورت گرفت که البته نتيجه اي جز ويراني براي هيچيک از طرفين 

  .در بر نداشت
نه هزينه هاي اصلي روبرو است که بازسازي اين کشور نيز دريک نگاه کلي اقتصاد امروز عراق با سه گو

  : در گرو رهايي از بار سنگين اين مطالبات ميباشد که عبارتند از 
  

  هزينه هاي ناشي از خسارات اشغال کويت توسط عراق) الف
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 شوراي امنيت سازمان  ملل اقدام به صدور 1992متعاقب خروج خفت بارعراق از کويت و دراوايل سال 
.  نمود که متضمن تشکيل صندوق خسارات جنگ و دريافت آن از عايدات نفتي عراق بود1483طعنامه ق

 درصد درآمد نفتي اين کشور مي بايد به عنوان بازپرداخت خسارات کويت و ساير 5براين اساس 
درهمين چارچوب و در طي حدودا يک دهه از . طرفهاي متضرر از جنگ به اين صندوق واريزمي گرديد

 ميليارد دالر خسارات  300 ميليارد دالراز مجموع 20تحريمهاي وضع شده  عليه عراق ، مبلغي بالغ بر
تعيين شده ازعراق دريافت گرديد که درحد خود با توجه به درآمد پايين عراق  فشارهاي مالي و 

تفاده از قدرت، اقتصادي  فراواني را براين کشور وارد ساخت ضمن اينکه صدام وحزب بعث نيز با سوء اس
بخش وسيعي از بقيه درآمدهاي نفتي عراق را صرف تقويت توان نظامي وسرکوب جنبشهاي داخلي 

  .کرده، ازاين طريق نيز فشار مضاعفي بر ملت فقير اين کشور وارد مي ساختند
  

  ديون عراق به ساير کشورها و هزينه هاي ديرکرد و بازپرداخت آنها) ب 
وان بحران پنهان اقتصادي منطقه ياد کرد موضوع ديون گذشته عراق به آنچه مي توان ازآن به عن

کشورهاي اروپايي وعربي به ويژه شيخ نشينهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و سودهاي کالن مترتب 
بر دير کرد بازپرداخت آنها ست که به دليل وجود تناقض آشکار در برداشت طرفين ازاين مسئله، موضوع 

اقتصادي مزمني در روابط منطقه اي عراق با ساير کشورها تبديل شد زيرا درحالي  -به بحران سياسي 
که رژيم بعث مبالغ  ياد شده را به عنوان کمکهاي بالعوض اين کشورها به جنگ با ايران تلقي کرده، 

هرگونه بازپرداختي دراين زمينه را بي معنا وحتي نوعي باج خواهي مي دانست، کشورهاي عرب حوزه 
 فارس ميلياردها دالراعطايي به اين کشور را در قالب وام و يا فروش تسليحات دانسته، بر لزوم باز خليج

  .پس دهي آنها از سوي بغداد تاکيد مي ورزيدند
 با توجه به عدم پذيرش رسمي آن از سوي رژيم سابق -اگرچه ارقام اعالم شده در خصوص ديون عراق

 قابل قبول مي باشند ولي مي توان رقمي را که تاکنون منافع مختلف ، متناقض  حتي بعضا غير-عراق 
مختلفي از جمله منابع اروپايي به عنوان مبنا و پايه تعهدات خارجي عراق درنظر گرفته اند به عنوان رقم 

 ميليارد دالر 85 ميليارد دالر که به طور تقريبي 140 تا 130تقريبي اين ديون تلقي نمود که عبارت است از
  . ميليارد دالر باقي را هزينه هاي دير کرد بازپرداخت آن تشکيل مي دهند55 اصل ديون و آن را

  :ديون ياد شده به ترتيب عبارتنداز
   ميليارد دالرعربستان سعودي و برخي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس35 -
   ميليارد دالر کويت17 -
   ميليارد دالرروسيه12 -
  فرانسهميليارد دالر ) 2و به قولي (8 -
   ميليارد دالر ژاپن7 -
   ميليارد دالر آلمان3/4-
  
  هزينه ها و خسارات حمله آمريکا به عراق ) ج

جداي از موارد قبلي ، اکنون موضوع عواقب ناشي از دو نوبت حمله نظامي آمريکا به بسياري از مراکز 
ا هزارگلوله موشک و که انفجار صده ) 2003 و 1991در سالهاي (دولتي و تاسيسات زيربنايي عراق 

 تني را به همراه داشته به عنوان يکي از موضوعات روز جهاني و منطقه اي در آمده 10توپ و بمبهاي 
است ضمن اينکه تبعات ناشي از ادامه حضور نيروهاي آمريکايي دراين کشور و نيز انجام اقدامات 

 اين کشورهم برآن اضافه گشته، خرابکارانه از سوي طرفداران  صدام در تاسيسات شهري و زيربنايي
بد نيست بدانيم مبلغ پيش بيني شده جهت . بحران مضاعفي را براي ملت عراق در پي داشته است

  . ميليارد دالر است100تنها بازسازي خسارات فعلي عراق بالغ بر 
ت حال با بررسي موارد فوق به رقمي دست خواهيم يافت که چه بسا معادل درآمد دهها سال صادرا

نفتي عراق بوده، چگونگي بازپرداخت و دوره زماني قسط بندي آنها فشاري عظيم و آثاري پايدار را از 
 ميليارد دالردرآمد نفتي 25 که در بهترين احوال ساالنه تنها -خود براقتصاد امروز و آينده اين کشور 

  . بر جاي مي گذارد-خواهدداشت
پي بردن به حجم عظيم مشکالت اقتصادي موجود بر سر در همين راستا بود که آمريکاييها نيز با 

راهشان در عراق، ايده کنفرانس بين المللي کمک به عراق را با استفاده از تجربه کنفرانس بين المللي 
کمک به افغانستان که در ژاپن برگزار گرديد پيگيري کرده، در جهت برپايي ونتيجه بخش بودن آن با 

  .ادي جهاني وارد مذاکره وگفتگو شدندطرفهاي مختلف سياسي و اقتص
 بديهي است آمريکا اهداف مشخص ديگري را نيز در اين کنفرانس جستجو مي کند که از ميان آنها مي 

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود
   تضمين حفظ جايگاه اين کشور درآينده اقتصاد و روند بازسازي عراق-1
  ين کشور درعراق کاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از حضور ا-2
   دادن برخي امتيازات اقتصادي به رقباي امروز و مخالفان ديروز جنگ-3
  کاهش فشار داخلي افکارعمومي و کنگره در خصوص تبعات اقتصادي حمله به عراق-4
 درگيرنمودن سايرکشورها با پروسه اشغال و بازسازي عراق و در نتيجه کاهش مخالفت جهاني با -5

  راقاقدام آمريکا در ع
   القاي اين نکته که حضور آمريکا موجبات حل و فصل مشکالت عراق را فراهم آورده است-6
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دراين چارچوب بود که فعاليتهاي وسيعي از سوي طرفهاي مختلف بين المللي و به ويژه اروپايي جهت 
ل اولين اولين اقدام عملي در اين رابطه عبارت بود از تشکي. موفقيت آميز بودن اين اجالس آغازگشت

در بروکسل  به رياست ماريک بولکا ديپلمات کهنه کار " شوراي هماهنگي بين المللي"نشست 
لهستاني، که هدف آن تهيه فهرست طرحهاي بازسازي عراق و نظارت بر حسن استفاده از اموال آتي 

يعي اختصاص يافته توسط  کشورهاي کمک کننده به عراق بود، ضمن اينکه شوراي ياد شده تالش وس
را نيز جهت جلب مشارکت کشورهاي عرب منطقه به ويژه کويت و امارات در روند بازسازي عراق آغاز 

پس ازآن و براساس نتايج به دست آمده درشوراي ياد شده، گروه توسعه سازمان ملل . کرده است
ارگان متحد نيز جلسه اي را در نيويورک تشکيل داد که طي آن شرکت کنندگان پيرامون تاسيس يک 
  .بين المللي مستقل جهت دريافت کمکهاي جهاني براي بازسازي عراق بحث و گفتگو نمودند

بديهي است کشورهاي اروپايي دراين مرحله تالش مي نمايند تا به نحوي فعاليت خود را مستقل 
 ازآمريکا به پيش ببرند در همين راستا نيز اعالم گرديد که کشورهاي ياد شده پيشنهاد تشکيل يک

صندوق بين المللي خاص براي کمک به عراق را مطرح کرده اند ، امري که بالفاصله ازسوي آمريکا و از 
معاون وزير امورخارجه اين کشور مورد موافقت قرارگرفت مشروط به اينکه صندوق ياد " آلن الرسون"زبان 

 و براساس قطعنامه  انگليسي-شده با صندوق توسعه عراق که پيش ازاين به کمک ائتالف آمريکايي 
 براي اداره درآمدهاي عراق و به ويژه درآمدهاي نفتي اين کشور تاسيس شده است، به 1483

  .طورهماهنگ عمل نمايد
از سوي ديگر و به منظور ايجاد فضاي مطلوبتري براي شرکت کنندگان درکنفرانس بازسازي عراق، کامل 

 نيز ازاصالحات وسيع اقتصادي دراين کشور و امکان الکيالني وزير اقتصاد و دارايي کابينه موقت عراق
براي طرفهاي خارجي خبر داد، ) به جز در زمينه نفت( درصد سرمايه گذاري ها 100دراختيار داشتن 

امري که يک مقام ارشد آمريکايي  دست اندرکار بازسازي عراق آن را نه يک پيشنهاد و طرح، که يک 
  !دقانون تمام شده و قطعي ارزيابي کر

رييس بانک جهاني نيزاعالم کرد اين بانک سرگرم بررسي  و ارايه رقم نهايي " جيمزولفنسون"دراين بين 
نيازهاي عراق جهت بازسازي وخروج از بحران اقتصادي فعلي مي باشد وي الغاي ديون سابق عراق و 

  .ي فعلي دانستجدول بندي مجدد زمان بازپرداخت آنها را گامي به مراتب مهمتر از پرداخت کمکها
 کشور بزرگ وام دهندگان جهاني تصميم خود را مبني 19همچنين اعضاي باشگاه پاريس نيز به عنوان

بر بررسي مجموعه تعهدات مالي ، ديون، خسارات و هزينه هاي بازسازي عراق اعالم داشته ، بر 
  .ضرورت انجام مذاکرات جدي جهت الغاي بخشي از ديون اين کشور تاکيد کردند

مريکا نيز با هدف کاستن از مشکالت اقتصادي آتي خود در عراق، ضمن مذاکره با طرفهاي مختلف بين آ
  :المللي ، پيگيري چند اقدام مشخص را در پيش گرفته است که عبارتند از 

   ميليارد دالر بودجه درخواستي بوش براي بازسازي عراق از سوي سنا20 تصويب -1
هنده به عراق درقالب لزوم بخشودگي تمام و يا بخشي ازمطالبات  فشار برکشورهاي عرب وام د-2

معاون وزير دفاع آمريکا سقوط صدام را بهترين جايزه به " پل ولفوويتز"درهمين راستا . خود از بغداد
خواهان بخشش ديون عراق توسط اين کشورها شد که اين موضوع با . کشورهاي عربي دانسته

  .مقامات سعودي و پارلماني کويت قرارگرفتمخالفت علني و صريح برخي از 
درهمين .  فشار بر کشورهاي اروپايي وام دهنده به عراق در قالب لزوم استفاده ازالگوي يوگسالوي-3
معاون زير دارايي آمريکا پيشنهاد بخشودگي ديون عراق را با الهام گرفتن از شيوه " راستا جان تيلور"

 درصد از ديون آن پس از جنگ مورد بخشش 66 مناسبي که تعامل با يوگسالوي به عنوان الگوي
  .اين پيشنهاد نيز با برخورد مشروط کشورهاي اروپايي مواجه شده است. قرارگرفت داده است

 درج موضوع تشکيل کميته اي از سوي سازمان ملل و بانک جهاني جهت نظارت بربازسازي عراق، در -4
  . نظر طرفهاي مختلف بين المللي و به ويژه مخالفان جنگقطعنامه اخير شوراي امنيت به منظورجلب

و دست آخراينکه مقامات غربي و آمريکايي درمسيراقدامات خود جهت برپايي اين اجالس، با اذعان به 
جايگاه و توانمندي جمهوري اسالمي ايران درعراق ، اقدام به دعوت رسمي ازايران جهت حضور دراين 

اقدام درحد خود ازاهميت و حساسيت بااليي برخوردار بوده، لزوم عنايت کنفرانس نموده اند که اين 
  .جدي به شيوه تعامل با آن را از سوي تصميم گيرندگان امر مي طلبد

 
  

  گوناگون
  

  »يالثارات«اهللا به دنبال اختالفات با گردانندگان  نمكي از انصار حزب آرم و ده خروج رسمي اهللا
  2003اآتبر  23  –1382پنج شنبه اول آبان 

  اهللا از ابعاد شكاف در انصار حزب» رويداد«گزارش خبري 
اهللا  طور رسمي از تشكيالت انصار حزب به» اهللا مراديان فرج«و » نمكي مسعود ده«، »آرم  اهللا حسين«

  .خارج شدند
ز  هستند به دنبال برو73، اين سه تن آه از بنيانگذاران انصار در سال »رويداد«به گزارش خبرنگار 
 فعاليت رسمي خود با اين تشكيالت را قطع آرده 75تشكيالتي به تدريج از سال -اختالفات عقيدتي

اين » اهللا مؤسسه انصار حزب«اي آه  گونه طور رسمي انجام شده است به بودند اما اخيرًا اين جدايي به
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آن را درج ) تهرانوابسته به دادگستري (اي در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي  موضوع را در اطالعيه
  .آرده است

 مهرماه تحت عنوان 21 در روزنامه رسمي 9/7/1382 مورخ 28886/32در اين اطالعيه آه با شماره 
بااستناد «: درج شده، آمده است» 8420اهللا به شماره ثبت  آگهي رسمي مؤسسه انصار حزب«

 28/7/81 مورخ 985-986-987 و دادنامه شماره 30/7/75العاده مورخ  صورتجلسه مجمع عمومي فوق
 دادگاه 18 صادره از شعبه 8/5/82 مورخ 393 دادگاه عمومي تهران و دادنامه شماره 103صادره از شعبه 

 دادگاه عمومي 9 رئيس محترم شعبه 10/6/82 مورخ 81/523نظر استان تهران و نامه شماره  تجديد
نمكي با  اهللا مراديان و مسعود ده رم، فرجآ  سابق و آقايان عبدالحسين اهللا103مقام شعبه  قائم-تهران

الشرآه خود به اعضاي ديگر از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه سمت و مسؤوليت و  واگذاري سهم
  ».اي در مؤسسه فوق ندارند سرمايه

ثبت شده » ها و مؤسسات غيرتجاري اداره ثبت شرآت«از سوي » 3686پ «اين اطالعيه با شماره 
  .است

اهللا مسؤوليت عمده سياستگذاري و فرماندهي انصار و  آرم در زمان تشكيل انصار حزب گفتني است اهللا
مراديان نيز مسؤول پروژه حمله به . اند نمكي در حوزه فرهنگي و تبليغاتي اين جريان فعال بوده ده
  . انجام شد77وزراي آابينه اول خاتمي بود آه در سال » عطاءاهللا مهاجراني«و » عبداهللا نوري«
ماجراي اين «: نمكي از وي پرسيد روز چهارشنبه در تماسي با مسعود ده» رويداد«باره، خبرنگار  ر ايند

  »اهللا چيست؟ اختالفات و خروج از انصار حزب
 شكل 73اهللا در سال  هاي مختلف حزب اهللا با همگرايي گروه جريان انصار حزب«: نمكي پاسخ داد ده

 چون احساس 73در سال . آردند هاي متفاوت فعاليت مي  نامهاي مختلف با قبل از آن، طيف. گرفت
اندازي نشريه و اقدامات سياسي نيازمند داشتن يك شخصيت حقوقي است، شرآتي  شد آه راه مي

  ». نفر بودند8ثبت شد آه هيأت مؤسس آن » اهللا انصار حزب«غيرانتفاعي تحت عنوان 
خودداري آرد و تنها »  نفر چه آساني بودند؟8ين ا«آه » رويداد«نمكي از پاسخگويي به اين پرسش  ده

آرم و   نفر آه من، آقاي اهللا3البته . ها بگيريد توانيد از ثبت شرآت شما اين اسامي را مي«توضيح داد آه 
ارگان رسمي انصار » يالثارات الحسين« نفر ديگر هم از گردانندگان فعلي نشريه 5آقاي مراديان بوديم و 

  ».اهللا هستند حزب
 نفر 5 اختالف نظرهايي در مجموعه حاصل شد آه از آن پس آن 75در سال : وي در ادامه سخناش گفت

به فعاليت خود ادامه » اهللا دانشجويان حزب«آرم تحت عنوان  و آقاي اهللا» اهللا  حزب انصار«تحت عنوان 
» وآوههصبح د«و » صبح«و بعدها » جبهه«، »شلمچه«دادند و من هم به انتشار نشرياتي چون 

اين «نمكي،   بازگشت؛ به عقيده ده73بدين شكل، وضعيت تقريبًا به حالت قبل از سال . پرداختم
آنيم  سازي بيشتر مواضع منجر شد و ما آن را به معني اختالفات گسترده تلقي نمي وضعيت به شفاف

  .»بلكه وضعيتي است آه هر آس پاسخگوي عملكرد خود خواهد بود
با اين حال، از آنجا آه افكار عمومي از اين جدايي اطالع «: گويد اهللا در ادامه مي عضو سابق انصار حزب

آرم  اهللا ضمن آنكه آقاي . شد اهللا تمام مي شد به اسم انصار حزب روشن نداشت، هر اقدامي انجام مي
د در نتيجه تالش ش. توانست جدا از آن تلقي شود اي آه در اين مجموعه داشت، نمي به خاطر سابقه
اي به وجود آيد آه اين آار مسائل حقوقي خاص خودش را داشت آه در نتيجه آار به  همگرايي دوباره

آرم صادر شد و در نتيجه  ها و دادگاه آشيد آه در نهايت رأي عليه آقاي اهللا پيگيري از طريق ثبت شرآت
  .»اهللا خارج شديم طور رسمي از انصار حزب وي به همراه من و آقاي مراديان به

آرم اعالم آرد آه در نظر  مدتي پيش آقاي اهللا«: نمكي به اين شكل بود از ده» رويداد«پرسش بعدي 
. را قبول ندارد» يالثارات الحسين«اهللا منتشر آند، چون مواضع  عنوان ارگان جريان حزب اي به دارد نشريه

» صبح دوآوهه«ت نشريه شما از اين موضوع تا چه حد اطالع داريد، ضمن آنكه چون مدتي است فعالي
  »آرم همكاري خواهيد آرد؟ هم متوقف شده، آيا شما با اهللا

را » دين و فرهنگ«اي تحت عنوان  آرم چند سال پيش امتياز نشريه آقاي اهللا«: نمكي در پاسخ گفت ده
در حال حاضر هم . داشت آه به لحاظ مشكالت مالي منتشر نشد و در نهايت هم مجوز آن باطل شد

اي آه گفته شده به چه  عي ندارم آه آيا مجوز جديدي وجود دارد يا نه و يا وضعيت آن نشريهمن اطال
ضمن آنكه اختالف . شكل است؟ اما در مورد خودم، تمايل دارم آه آار مطبوعاتي مستقل انجام دهم

فاده دهم آه ما آنقدر به هم نزديك هستيم آه مورد سوءاست هايي وجود دارد اما اطمينان مي سليقه
اهللا يك جريان عام است آه در قالب تشكيالت  به هر حال، اعتقاد دارم آه حزب. دشمنانمان قرار نگيرد
  ».گنجد حزبي معمول نمي

قرار بود مدير مسؤولي و «: وي در پاسخ به پرسشي درباره سرنوشت فعاليت مطبوعاتي خود گفت
آرد آه  شود اما هيأت نظارت چون فكر ميبه من واگذار » مهدي نصيري«از آقاي » صبح«امتياز نشريه 

به همين . ام از اين واگذاري خودداري آرد از آار مطبوعاتي ممنوع شده» شلمچه«من به خاطر نشريه 
در حال حاضر، حكم دادگاه صادر شده آه در . را معرفي آرديم» فر فروز رجايي«طور موقت خانم  خاطر، به

شنبه با مراجعه مجدد و ارائه حكم  به همين خاطر، روز سه. ما آن من از فعاليت مطبوعاتي منع نشده
شاءاهللا به حل اين مشكل  دادگاه به هيأت نظارت بار ديگر درخواست مسؤوليت اين نشريه را دارم آه ان

  » .را دوباره منتشر خواهم آرد» صبح دوآوهه«و همچنين مسائل مالي، نشريه 
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