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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
  هاي مختاري و پوينده براي شرآت مردم در مراسم يادبود نويسندگان    فراخوان خانواده

  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8شنبه 
، با صدور  به قتل رسيدند1377هاي محمد مختاري و محمد جعفر پوينده آه در پاييز سال   خانواده
  .اي از مردم ايران براي شرآت در آئين بزرگداشت اين نويسندگان دعوت آردند  اطالعيه

آيين بزرگداشت و مراسم : به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين اطالعيه آمده است
اري و محمد جعفر پنجمين سالگرد نويسندگان مبارز و جان باختگان راه آزادي انديشه و بيان محمد مخت

  . شود   در محل امامزاده طاهر آرج برگزار مي16 الي 14پوينده روز جمعه چهاردهم آذرماه از ساعت 

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

   آذر ماه13دومين اجالس جمعيت مؤتلفه اسالمي 
  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8شنبه 

 آذر ماه 13دومين اجالس سراسري مؤتلفه روز : عيت مؤتلفه اسالمي گفتعضو شوراي مرآزي جم
  .شود  برگزار مي

حميدرضا ترقي، دبير سياسي جمعيت مؤتلفه اسالمي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، 
ترين حضور و   گسترده«اولين گردهمايي سراسري جمعيت مؤتلفه در مشهد با عنوان : ايلنا، گفت

را برگزار آرديم آه در ادامه آن، گردهمايي سه شنبه همين هفته، دومين » ترين انتخاب  ستهشاي
  .اجالس را به منظور پيگيري همان شعار برگزار خواهيم آرد

هدف اصلي اجالس، بررسي افزايش مشارآت : عضو شوراي مرآزي جمعيت مؤتلفه اسالمي افزود
  .سي دبيران مؤتلفه قرار خواهد گرفتمردم بر اساس تكليف ديني است آه مورد برر

هنوز بحث ائتالف آامال نشده : ها گفت  ترقي در مورد ائتالف جمعيت مؤتلفه اسالمي با ديگر گروه
  .هاي عضو پيروان ائتالف خط امام و رهبري هستيم  است، اما در حال تبادل نظر با ديگر گروه

  پايان پيام
 

  ات مجلس هفتماحتمال عدم شرآت حزب مشارآت در انتخاب
  نژاد  مسيح علي: گو از  و  گفت

  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8شنبه 
سخنگوي فراآسيون مشارآت مجلس تصميم قطعي اين حزب براي شرآت يا عدم   , علي مزروعي

شرآت در انتخابات مجلس هفتم را منوط به تصميم گيري نهايي در آنگره اضطراري حزب در بهمن ماه 
  .   از احتمال عدم شرآت حزب مشارآت در انتخابات مجلس هفتم خبر دادسالجاري دانست و
وگوي تفصيلي آه به مناسبت پنجمين سالگرد تاسيس حزب مشارآت ايران اسالمي   مزروعي در گفت

اگر چه حزب مشارآت به دليل فضاي : با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، داشت؛ تصريح آرد
خاباتي هنوز به تصميم قطعي درخصوص شرآت يا عدم شرآت در انتخابات مجلس هفتم غير شفاف انت

  .دست نيافته است، اما به عنوان يك حزب سياسي از مردم براي حضور در انتخابات دعوت مي آند
ممكن است حزب مشارآت به اين نتيجه برسد آه ليست ارائه ندهد، اما از ليست : مزروعي افزود

آند، چون معتقديم با هر تحليلي آه ما داشته باشيم اصالحات بايد از   ن حمايت ميساير اصالح طلبا
  .هاي راي عبور آند  صندوق

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا عدم شرآت حزب مشارآت در انتخابات و دعوت از مردم 
اي تشويق حضور راههاي مختلفي بر: براي حضور در پاي صندوق هاي راي، نوعي تناقض نيست؟ گفت

ممكن است ما ليست ندهيم اما از آنجايي آه ورود هر اصالح طلب را به . مردم در انتخابات وجود دارد
مجلس هفتم به نفع اصالحات مي دانيم، لذا ساير اصالح طلبان و مردم را تشويق به حضور در انتخابات 

  .مي آنيم آه در اين هيچ تناقضي نيست
 در خصوص موضوع خروج از حاآميت آه به عنوان يكي از شعارهاي اصلي مزروعي در پاسخ به سوالي

وقتي شعار خروج از حاآميت مطرح شد، در عرصه عمومي مورد : حزب مشارآت مطرح شده بود، گفت 
مخالفت اآثريت غالب اصالح طلبان قرار گرفت و با بحث هايي آه در درون حزب هم صورت گرفت به اين 

قل جمعي مجموعه اصالح طلبان با اجرايي شدن طرح خروج از حاآميت جمع بندي رسيديم آه ع
  .مخالف است

حزب مشارآت نيز با توجه به احترامي آه براي عقل جمعي مجموعه اصالح طلبان قائل : وي گفت 
  .عبور آرد» خروج از حاآميت « است، در شرايط فعلي از شعار 
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يت در مواضع مكتوب مخالفان اصالحات نيز با مخالفت مزروعي با بيان اين نكته آه موضوع خروج از حاآم
البته مواضع آنها براي ما چندان مهم نبود، اما اين شعار حزب مشارآت پس از ورود : مواجه شد، گفت 

به عرصه عمومي و بازخوردي آه به دنبال داشت از دستور آار حزب مشارآت خارج شد، آه البته ما 
ه از تمامي ظرفيت هاي قانون اساسي را بايد در برنامه هاي خود براساس همان نظرات قبلي استفاد

  .پيش ببريم
مزروعي در پاسخ به اين پرسش آه آيا حزب مشارآت در صورت شكست در عرصه انتخاباتي، 

هايش همانند حزب آارگزاران به سايه مي رود و يا فعاليت خود را در خارج از حاآميت در قالب   فعاليت
فكر نمي آنم حزب آارگزاران بعد از : آند؟ گفت   به صورت جدي تري پيگيري مييك تشكيالت حزبي

معتقدم آارگزاران بعد از دوم خرداد، هميشه به همين شكل . شكست در انتخابات به سايه رفته باشد
  .بود

 وي با بيان اين نكته آه يك حزب سياسي بايد به همان اندازه آه خودش را براي پيروزي آماده مي آند
حزب مشارآت نيز با اين اعتقاد آه هيچ تضميني : همواره براي شكست نيز آماده باشد تصريح آرد

ندارد آه هميشه پيروز ميدان باشد، همواره خودش را براي شكست نيز آماده آرده است و جاي هيچ 
  .نگراني در اين زمينه وجود ندارد

ت دارد آه بتواند خود را در تالطم هاي سياسي البته جبهه مشارآت آن قدر توان و ظرفي: مزروعي افزود
  .حفظ آند

در نظام سياسي آشور : وي ايجاد فضاي ياس بر انتخابات را به دليل ناآار آمدي احزاب ندانست و گفت
  .ما رفتار انتخاباتي مردم ارتباط مستقيم با فعاليت احزاب و گروهها ندارد

ل عدم نقش پذيري راي آنان در اصالح ساختار سياسي وي قهر مردم با صندوق هاي انتخابات را به دلي
در حال حاضر مردم به اين نتيجه رسيده اند آه راي آنان در اداره آشور : آشور دانست و تصريح آرد

  .نفوذي ندارد و با اين نگاه در انتخابات شوراي شهر نيز شرآت نكردند
ش پذيري آراء مردم در انتخابات وي در پاسخ به اين پرسش آه حزب مشارآت چه تضميني براي نق

مردم به هيچ وجه اطمينان ندارند آه آراي آنها بتواند : مجلس هفتم در اداره آشور مي دهد؟ گفت 
آنم نه تنها حزب   زيرساخت هاي سياسي را اصالح آند و به نوعي به انسداد رسيدند آه فكر مي

 تضميني به مردم بدهند، چون اين مسئله به آل توانند در اين زمينه  مشارآت، بلكه احزاب ديگر نيز نمي
  .گردد  حاآميت برمي

توانند براي حضور مردم در انتخابات تبليغ آرده و برنامه   گروهها و احزاب تنها مي: مزروعي اظهار داشت
ها و سياست هاي خود را مطرح آنند، اما همزمان آل حاآميت نيز بايد طي اين مدت برنامه هايي را 

 تا براساس آن به مردم اين اطمينان را بدهد آه راي آنها به برنامه هاي يك حزب، قطعا مبناي اجرا آند
  .گيرد  اجرايي تصميمات آشور قرار مي

تالش : گيرند تصريح آرد   وي با بيان اين نكته آه احزاب و گروههاي سياسي مورد آزمون مردم قرار مي
ها راي   ور بوده و مردم نيز به اين سياستحزب مشارآت همواره اصالح ساخت هاي سياسي آش

دادند، اما اينكه مردم در آينده چه رفتار انتخاباتي از خود نشان دهند، هيچ ارتباطي با برنامه ها و 
  .گردد  سياست هاي حزبي ما ندارد، بلكه به اطمينان خاطر دادن مجموعه حاآميت به مردم، برمي

نگي اعتماد مردم به حزبي آه سياست ها و برنامه هايش مزروعي در پاسخ به پرسشي مبني بر چگو
اتفاقا همين رو در رويي حزب مشارآت : ها در مجموعه حاآميت مواجه شد، گفت   با بيشترين چالش

مبناي قضاوت مردم قرار مي گيرد و اينكه چرا تمام توان مخالفان اصالحات براي برخورد با برنامه هاي 
  .ده استحزب مشارآت به آار گرفته ش

مزروعي قرار گرفتن حزب مشارآت در تيررس بيشترين انتقادات از سوي مخالفان اصالحات و برخي 
برخي : گروههاي دوم خردادي را به دليل فرار از مسئوليت از سوي اين جريان ها دانست و گفت 
دادي نيز به مخالفان اصالحات به دليل عدم دفاع از عملكرد آارشكنانه خود و برخي گروههاي دوم خر

دليل آم آاري خود آم لطفي مي آنند و تمام ضعف ها و آاستي هاي جامعه را متوجه حزب مشارآت 
  .مي سازند تا بدين طريق بار مسئوليت را از شانه هاي خود خالي آنند

برخي گروههاي جبهه دوم خرداد با بزرگ نمايي سهم مشارآت در مجموعه حاآميت به : وي افزود
ر از مسئوليت را دارند و چون در بسياري از موارد نمي توانند پاسخگوي آاستي ها نوعي قصد فرا

  .باشند سعي مي آنند با طرح چنين مسائلي بسياري از مسئوليت ها را از دوش خود بردارند
مزروعي با بيان اين نكته آه ساير گروههاي اصالح طلب نيز بايد به اندازه حزب مشارآت در قبال 

برخي دوستان اصالح طلب آم لطفي مي آنند و آم آاري خود : اسخگو باشند تاآيد آرد عملكرد خود پ
را مي خواهند به حساب مشارآت بگذارند و با طرح مسائل حاشيه اي از زير بار مسووليت ها شانه 

  .خالي مي آنند
ت و گفت مزروعي همچنين بيشترين انتقادات جريان مخالف اصالحات را نيز متوجه حزب مشارآت دانس

مخالفان اصالحات نيز آه دچار توهم هستند از بدو تاسيس حزب مشارآت يك غول خيالي از اين حزب : 
ها، ضعف ها و ناآارآمدي ها را آه در واقع به   ترسيم آرده و همه تالش آنها اين است تا تمام آاستي

  . گردد را متوجه حزب مشارآت سازند  عملكرد خود آنان برمي
سيون مشارآت مجلس با اشاره به آارشكني هاي برخي نهادهاي انتصابي در پبيشبرد سخنگوي فراآ
هاي   چون مخالفان اصالحات نمي توانند پاسخگوي اين اقدامات خود باشند و آارشكني: اصالحات گفت
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مات را آنان براي خود آنها نيز قابل دفاع نيست، بنابراين حزب مشارآت را بهترين گزينه يافتند تا تمام اتها
  .متوجه اين حزب سازند

مخالفان اصالحات بايد خدا را شكر آنند آه حزبي به نام مشارآت وجود دارد تا آنها در : وي گفت
  .شرايطي آه قادر به دفاع از عملكرد خود نيستند، همه مسئوليت ها را به گردن مشارآت بياندازند

د اين حزب را براساس آارنامه تهيه شده مبناي ارزيابي عملكر   ,سخنگوي فراآسيون مشارآت مجلس 
حزب مشارآت نيز متعاقب اينكه ديگران سعي مي آنند آن : از سوي حزب مشارآت دانست و ادامه داد

پاسخگوتر بدانند، هرگز چنين ادعايي ندارد و خودش را يك گروه سياسي » حزب مادر « را به عنوان يك 
  .در آنار ساير گروهها مي داند

جبهه مشارآت در مقابل آنچه آه به صورت مكتوب در انتخابات مجلس ششم به مردم ارائه : وي افزود 
  .آرده بود نسبت به مردم پاسخگو خواهد بود

مزروعي با بيان اين نكته آه مشارآت منطبق با برنامه هاي ارائه شده آارنامه عملكرد خود را منتشر 
و شعارهاي انتخاباتي خود عمل آرده است و مشارآت به نود درصد از وعده ها : ساخته است گفت 

  .داند  ارزيابي عملكرد خود را در قبال آارنامه ارائه شده مي
مزروعي همچنين برخي مباحث مطرح شده مبني بر اينكه حزب مشارآت بيشترين سهم را در آابينه 

ادعاها آه اين : خاتمي داشته و اينك بايد پاسخگوي عملكرد وزراي تعيين شده نيز باشد، گفت 
آنند به هيچ وجه صحيح نيست، چون نظام حكومتي   ها درخصوص دولت آقاي خاتمي مطرح مي  برخي

دولت براساس يك نظام حزبي شكل نگرفت و حتي اگر وزيري در آابينه دولت از حزب مشارآت باشد به 
  .هيچ وجه از طريق شخصيت حزبي خود به آابينه راه نيافت

خي وزرا آه عضو حزب مشارآت بودند به عنوان وزير آابينه خاتمي راي داده اگر مجلس به بر: وي گفت
است، به دليل حزبي بودن آنها نبوده و اينكه اآثريت وزراي خاتمي غير حزبي هستند، خود دليل اين امر 
است آه نمايندگان عضو فراآسيون مشارآت مجلس براساس انگيزه هاي حزبي به وزراي خاتمي راي 

  .ندادند
هاي فكري از    طرح چنين مباحثي را در راستاي پروژه فرار از مسئوليت برخي گروهها و جريانوي

 پايان پيام. هاي موجود دانست  ها و ضعف  آاستي
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  برگزاري مراسم بزرگداشت زهرا آاظمي در برلين با حضور پسر او
  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8 شنبه - راديو فردا -)برلين(پرويز مرداني مصاحبه با شهين وفايي 

از طرف گروه زنان ايراني در تبعيد آه در شهر برلين فعاليت مي آند، مراسمي در خانه دموآراسي و 
سخنراناني از جمله سازمان خبرنگاران بدون مرز و حقوق بشر درمورد . حقوق بشر اين شهر برگزار شد
استفان هاشمي، فرزند زهرا آاظمي نيز . رت گرفته سخنراني آردندپرونده زهرا آاظمي و اقدامات صو

به دعوت اين گروه در اين مراسم سخنراني آرد ودرباره پرونده مادرش آه از سوي سازمان هاي بين 
  . المللي پيگيري ميشود، صحبت نمود

  : فردا چنين گفتشهين وفايي، يكي از برگزار آنندگان مراسم ديشب به همكارم پرويز مرداني از راديو
و . برنامه با پيام يكي از مسئوالن جامعه بين المللي حقوق بشر در آلمان شروع شد: شهين وفايي

برنامه با . ايشان در پيامشان از شرايط حقوقي در ايران و عدم امنيت قضايي شهروندان سخن گفت
يدگي به قتل زهرا آاظمي پيامي آه از طرف ما خوانده شد خواست ما برگزارآنندگان اين است آه رس

استفان هاشمي پسر خانم آاظمي مفصال توضيح داد . در يك دادگاه بين المللي مستقل بررسي شود
از ابتداي قضيه و شرايطي آه دنبال آرده، در ايران چه اتفاقي افتاده و اينكه اعالم آرد آه از آنجا آه 

ل هيچ وآيلي در ايران ندارد و خانم شيرين هيچ اعتمادي به سيستم قضايي ايران ندارد، به همين دلي
  . عبادي وآيل مادربزرگ ايشان هستند

چون خانم زهرا آاظمي . ايشان خودشان در آانادا وآيل دارند آه از آن طريق قضيه را دنبال ميكنند
 گزارشي آه دادند از آليه پروسه اي بود آه در ايران پيش آمده در ابتدا آه اين. شهروند آانادا بود

مساله بوده در بخشي هم آه تضادي آه بين بخش قضايي ايران و بخش امنيتي يعني ساواما وجود 
آه در ابتدا يك نظر بوده آه ايشان را آزاد آنند و بعد بالفاصله گفتند نه ايشان . دارد از آن سخن گفتند

برداري مي چون آانادايي هستند، جاسوس است و دليل دستگيريشان هم اين بوده آه داشتند عكس
برخالف اينكه در بخشي از . آردند از خانواده زندانيان سياسي و دانشجويان آه در زندان اوين بودند

  . حكومت ايران گفته آه ايشان از زندان اوين عكس ميگرفتند
صحبت بسيار جالبي آه استفان آرد اين بود آه گفت به هر حال شما مي دانيد آه اولين بار نيست آه 

قي افتاده و آخرين بار هم نيست و خواستش اين بود آه به هر صورت اين قضايا يعني همه چنين اتفا
شرآت آنندگان و همه آساني آه با اين مساله در گير هستند در پيگيري اين قضايا فعال باشند و 

  .هرگز خونسرد نشوند، نااميد نشوند و ما به هرحال بايد به آينده اميدوار باشيم

  حهاي آشتار جمعيتروريسم  و سال
  
  

   مگاواتي بسازيم1000اي    نيروگاه هسته8تصميم داريم : روحاني
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 1000اي    نيروگاه هسته8جمهوري اسالمي ايران قصد دارد : ملي اعالم آرد  عالي امنيت  دبير شوراي

  . مگاواتي بسازد
ر حسن روحاني روز شنبه در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دآت

ها با آشورهاي خارجي و بويژه   احتمال دارد در زمينه ساخت اين نيروگاه: با اعالم اين خبر، تصريح آرد
  .  آشورهاي اروپايي قرارداد منعقد آنيم

تا : اتمي افزود   انرژيالمللي  اي جمهوري اسالمي ايران در آژانس بين  مسؤول پيگيري پرونده هسته
ها اعالم آمادگي نكرده   طور رسمي براي مشارآت در ساخت اين نيروگاه  حال هيچ مقام آمريكايي به    به

احتمال زياد آشورهايي آه در مورد تصويب قطعنامه در شوراي حكام با ايران همكاري داشتند   ولي به
  .هاي اقتصادي بعدي مدنظر خواهند بود  براي پروژه

 نيروگاه آماده امضا و يا در 8 قراردادهاي مربوط به اين   روحاني با اشاره به اينكه در دوران پيش از انقالب،
به جز نيروگاه بوشهر آه قرارداد آن با روسيه منعقد شده و رآآتور دوم همين : مرحله تفاهم بود گفت

توانند براي   آشورهاي ديگر مي  د شد،نيروگاه آه به احتمال زياد قرارداد آن هم با روسيه منعقد خواه
ها با توجه به    نيروگاه ديگر اعالم آمادگي آنند و طبعًا ايران در مناقصه اين طرح6مشارآت در ساخت 

  .گيري خواهد آرد  هاي پيشنهادي تصميم  قيمت
 ما ابالغ بندي خاصي از سوي روسيه به  اي بوشهر هنوز زمان  در مورد تكميل نيروگاه هسته: وي افزود

  .برداري برسد   به مرحله بهره2004نشده ولي اميدواريم آه اين نيروگاه براي سال 
ملي در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه ژاپني آساهي در مورد اقدامات ايران   دبير شوراي عالي امنيت

 آشورها با آمريكا در در برخورد با آشورهاي ژاپن، آانادا، استراليا و نيوزيلند، با يادآوري همگامي اين
المللي، اظهار   اي ايران به يك بحران بين  حكام و تالش نمايندگان آنها براي تبديل مسأله هسته  شوراي
اي ايران، مد نظر مسؤوالن   اظهار نظر آشورهاي عضو شوراي حكام در مواجهه با پرونده هسته: داشت

گيري نكردند و   أله بودند و عليه ايران موضعخواهد بود و ما با آشورهايي آه به دنبال حل اين مس
  .سازي بودند، يكسان برخورد نخواهيم آرد  آشورهايي آه به دنبال بحران

اروپا، غيرمتعهدها، روسيه و چين در شوراي حكام در يك سمت بودند و آمريكا و چند : وي ادامه داد
دهيم و در آينده اين مسأله   توجه قرار ميترديد اين موضوع را مورد   آشور معدود در سمت ديگر آه ما بي

  .هاي اقتصادي خود را نشان خواهد داد  چه به صورت برخورد سياسي و چه به صورت تنبيه
اي جمهوري اسالمي ايران، خطاب به   هاي هسته  هاي آمريكا با پيشرفت  روحاني با اشاره به مخالفت

هاي صهيونيستي قرار بگيريد و ما معتقديم   هاي البيتأثير فشار  شما نبايد تحت: مقامات آمريكايي گفت
  .  آه آمريكا بايد به جاي مقابله با ايران، راه همكاري را انتخاب آند

هايي مانند تهديد بروند   ها به جاي اينكه به دنبال راه  توانند مانند اروپايي  ها هم مي  آمريكايي: وي افزود
ميز خود را عوض آنند و البته احتمال دارد آه پس از به ثمر نشستن آه تا آنون جواب نداده، رفتار تهديدآ

  .هاي ايران و اروپا آمريكا در رفتار خود تجديدنظر آند  همكاري
ها با ايران تا امروز برخوردي خصمانه بوده و آنها مسير اشتباهي در   برخورد آمريكايي: روحاني تصريح آرد

  .آند صحبت آنيم  آشوري آه با ما خصمانه برخورد ميتوانيم با   اند و ما نمي  پيش گرفته
المللي تقويت شود ولي آنها هم   هاي بين  ها نيست آه سازمان  اگر چه خوشايند آمريكايي: وي افزود

توانند مانند سه وزير اروپااي آه پيشقدم شدند و نامه فرستادند با دست برداشتن از مواضع آنوني   مي
  .يرندخود روش بهتري در پيش گ

پايين آمريكايي در مورد   ملي با اشاره به اظهارات اخير يكي از مقامات رده  عالي امنيت  دبير شوراي
اي ايران   دهم آه آمريكا در مورد مسائل هسته  جا قول مي  من همين: اي ايران، گفت  هاي هسته  توانايي

انقالب هر سند و مدرآي آه ادعا آنيم آه آمريكا و ضد  به هيچ چيزي نخواهد رسيد و ما خواهش مي
  .ها باآي نداريم  ما از اين حرف. آنند عليه ايران در اختيار دارند رو آنند  مي

خوهد هر جور شده تنور اتهامات بر ضد ايران را داغ نگه دارد و معلوم نيست   آمريكا مي: وي اضافه آرد
  .ها سوخته است  هاي آمريكايي  ز همه نانآه چه وقت بتوانند از داخل آن نان بيرون بياورند؛ تا امرو
دو بار در برابر افكارعمومي دنيا )  ميالدي2003(روحاني با يادآوري اين مطلب آه آمريكا در سال جاري 

بيشتر عصبانيت آمريكا به اين خاطر است آه ماجراي افشاي : آبرو شده است، خاطرنشان آرد  بي
هاي آشتارجمعي   پردازي آنها درباره سالح  يران در آنار افشاي دروغها بر ضد ا  بودن ادعاي آمريكايي  دروغ

  .عراق قرار گرفت
اي قرار گرفت ولي   آي   و نوار به شوراي امنيت برد و تحت تأثير شانتاژهاي سي پاول نقشه: وي افزود

اي خود را اآنون نيز آه ايران دره. حيثيت شد  وقتي معلوم شد همه اين ادعاها دروغ بوده آامًال بي
  .آامًال به روي بازرسان آژانس باز آرده آمريكا در اثبات ادعاهاي خود ناتوان شده است

آار گرفته و ديگر   هاي فشار خود را بر عليه ايران به  مشكل آمريكا اين است آه تمام اهرم: روحاني افزود
  .هيچ اهرمي براي اين آشور باقي نمانده است

هاي غربي در خصوص تفاهم آمريكا و انگليس براي تحريم     رخي رسانهوي خبر منتشر شده از سوي ب
آنچه ما در بروآسل از زبان آقاي استراو، وزيرخارجه انگليس شنيديم درست عكس اين : ايران، گفت
  .مطلب بود
ملي در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاري آمريكايي آسوشييتدپرس مبني بر   عالي امنيت  دبير شوراي

اند، تصريح    چرا هم آمريكا و هم ايران از قطعنامه صادره از سوي شوراي حكام ابراز رضايت آردهاينكه
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هاي ما در اين قطعنامه مدنظر قرار گرفت؛ چرا   اگر ما استقبال آرديم به اين علت بود آه خواسته: آرد
ورها و از جمله ايران اي براي آش  آميز هسته  آه ما تأآيد داشتيم آه حق برخورداري از فناوري صلح

سازي دوطلبانه اصرار داشتيم آه همه اين موارد در قطعنامه   همچنين ما بر تعليق غني. تضمين شود
  .آنيم  لحاظ شد و طبيعي است آه ما هم استقبال مي

 اگر مقامات آمريكايي از اين قطعنامه استقبال آردند دليلش را بايد از خود آنها پرسيد آه:  وي اضافه آرد
  .نشيني آرد  قدم عقب  به  البته استقبال آنها عجيب است چرا آه آمريكا در اين مسأله قدم

در " ارجاع پرونده به شوراي امنيت"آمريكا اصرار داشت آه اگر :  مطلب افزودروحاني در توضيح اين
هاي ايران اآتفا شود آه البته همين را هم به دست   آم به گزارش از فعاليت  قطعنامه ذآر نشود دست

را مطرح آردند و وقتي اين هم ) inform" (اطالع" نياوردند؛ پس از اين باز يك قدم عقب نشستند و 
  .، تصميم گرفتند بند ماشه را اضافه آنند آه در اين مرحله هم ناآام ماندندنشد

نشيني   دانيم ولي همين آه با لبخند عقب  بنابريان ما واقعًا دليل استقبال آمريكا را نمي: وي افزود
  .اند، جاي اميدوراي دارد  آرده

نيت خشم و جنگ را در پي دارد ولي لبخند با عصبانيت تفاوت دارد چرا آه عصبا: روحاني در ادامه گفت
  . دهنده پذيرش واقعيات است  لبخند نشان

بوش شبانه به عراق آمد و شبانه هم : جمهور آمريكا به عراق گفت  وي با اشاره به سفر مخفيانه رئيس
هن شان فرش قرمز پ  آردند وقتي عراق را به اصطالح آزاد آردند براي  آنها فكر مي. از اين آشور خارج شد

تنها در بغداد بلكه در لندن نيز از   آيند ولي امروز بوش نه  شان مي  ها به استقبال  آنند و مردم در خيابان  مي
  .ترسد  حضور در ميان مردم مي

حكام از تصميم ايران براي امضاي پروتكل الحاقي ابراز رضايت شده و   در قطعنامه شوراي: روحاني گفت
شدن مفاد پروتكل   تر آن را به تصويب برسانيم آه البته اجرايي  رچه سريعاز ما خواسته شده است آه ه

  .در بيانيه تهران نيز مطرح شده بود
البته مانند هر آشور ديگري امضاي اين سند، مراحلي دارد آه بايد طي شود و نخستين : وي ادامه داد

  .دولت است  مرحله آن صدورمجوز از سوي هيأت
اآبر   وسيله علي  الحاقي در آينده نزديك به  ملي با اعالم اين مطلب آه پروتكل  تعالي امني  دبير شوراي

ما تعليق : اتمي امضا خواهد شد، خاطرنشان آرد  المللي انرژي  صالحي نماينده ايران در آژانس بين
يق ايم ولي هيچ تعهد حقوقي را در مورد تعل  سازي را براي اعتمادسازي قبول آرده  داوطلبانه غني

  .ايم  سازي اورانيوم نپذيرفته  غني
جز اين باشد، ما آن   اگر برداشت و تفسير آژانس در مورد بند دهم قطعنامه، چيز ديگري به: وي تأآيد آرد

  .را نخواهيم پذيرفت
مالحظات ما در زمينه امضاي پروتكل، منطبق با بند پنجم قطعنامه است و استنباط ما از : روحاني گفت
  .ليق داوطلبانه است و نه چيز ديگرقطعنامه، تع

وي با اشاره به بند هشتم قطعنامه مبني بر اينكه در صورت احراز هر گونه تخطي از سوي ايران، 
 8بند : حكام براساس اساسنامه آژانس و پادمان درباره آن تصميم خواهد گرفت، تصريح آرد  شوراي
تي، پادمان و پروتكل مورد استفاده قرار نگرفته، بود   پي  گونه بار حقوقي ندارد و چون واژه تخلف در ان  هيچ

  .و نبود آن براي ايران يكسان است
ملي با تأآيد بر اهميت اساسي بيانيه تهران در دستاوردهاي ايران در آژانس،   عالي امنيت  دبير شوراي
 متقابل آه بخشي وگوي سازنده و اعتمادسازي  هنوز دو بخش از بيانيه تهران شامل گفت: اظهار داشت

سازي   اي است و نيز عاري  از آن شامل همكاري در مورد واردات فناوري مدرن و از جمله فناوري هسته
هاي آشتارجمعي، باقي مانده آه بايد در آينده در مورد آن بحث   جهان و منطقه خاورميانه از سالح

  .  شود
ممكن است ما در ابتدا از : روپايي تصريح آردوي در مورد خبر خريد فناوري سانتريفيوژ از چند آشور ا

هاي خارجي قطعاتي خريده باشيم ولي اآنون اين فناوري بومي شده و امروز با تالش   برخي شرآت
  .توانيم سانتريفيوژ را در داخل بسازيم و مونتاژ آنيم  دانشمندان داخلي مي

ها   ما در همه زمينه: اي ايران افزود  ه هستهوي در ادامه با تأآيد بر همكاري نهادهاي نظام در مورد پروند
خانه در مورد اين پرونده بيشترين همكاري را با ايران   آنيم و اين وزارت  امورخارجه همكاري مي  با وزارت

  .آار گرفت  هاي خود را براي اين موضوع به  ترين ديپلمات  داشت و همه امكانات و حتي ورزيده
ايران به دنبال ثبات در عراق بوده و ثبات حاصله در عراق به : لي در ادامه گفتم  عالي امنيت  دبير شوراي

  .طور قطع به نفع ايران خواهد بود
 همه نهادها در جهت ايجاد ثبات در عراق است و منتسب آردن برخي   فعاليت: روحاني تأآيد آرد

  .حض استمسايل به نهادهاي ايران از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمي آذب م
  .سپاه پاسداران انقالب اسالمي هيچ برنامه و دخالتي در آشور عراق ندارد: وي افزود

زائران ايراني بايد تا برقراري ثبات آامل از سفر به عراق : اين مسؤول شوراي عالي امنيت ملي گفت
  .شوند  خودداري آنند زيرا زائران، توسط نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق دستگير مي

در نشست سران نظام : اي ايران توسط وي گفت  وي درباره پذيرش مسؤوليت پيگيري موضوع هسته
اي ايران در اختيار شوراي امنيت و انجام مذاآرات آن نيز بر عهده   تصميم گرفته شد آه موضوع هسته

  .بنده گذاشته شود
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دار است،   ي را عهده سال است آه سمت دبيري شوراي عالي امنيت مل15روحاني با بيان اينكه 
گيرم و پيش از احراز سمت در شوراي عالي  قبل از هر آس من در مسير مسايل قرار مي: تصريح آرد

  . ام  هاي نظامي را نيز داشته  امنيت ملي سابقه فعاليت در سمت
تا پايان انتخابات رياست جمهوري سيد محمد خاتمي تصميمي براي آانديداتوري ندارم و : وي گفت

  .دهم در سمت خود فعاليت آنم  يح ميترج
استراتژي ما بر اساس اعالم نظر : دبير آل شوراي عالي امنيت ملي درباره انتخابات مجلس هفتم گفت

  .مقام معظم رهبري مبني بر استراتژي حضور موثر و گسترده در انتخابات است
  .تالش ما در جهت تضمين اصل حضور پرشور در انتخابات است: وي افزود

آنند، تصريح   روحاني با بيان اينكه برخي انتخابات مجلس شوراي اسالمي و شوراي شهر را قياس مي
انتخابات مجلس موضوعي ملي و انتخابات شوراي محلي است و قياس اين دو با يكديگر اشتباه : آرد

  .است
د در داخل نسبت به ما باي: بشر در ايران، تأآيد آرد  سازي عليه حقوق  وي در پايان در مورد پرونده

  .بشر حساس باشيم  مسائلي مثل حقوق
  پايان پيام

 
اي   با انتشار بيانيهurencoي مطلبي اعالم آرد آه شرآت   با مخابرهusnews wireپايگاه اينترنتي 

سازي اورانيوم ايران را  هاي غني هاي منتشر شده در خصوص دخالت اين شرآت در تامين طرح گزارش
  . تكذيب آرد

  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8ه شنب
ي اين  اين پايگاه اينترنتي مدعي است آه در بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .اي نكرده است يورنكو هرگز با هيچ آشوري از جمله ايران معامله: شرآت آمده است
آه هـرگـز و در هيچ زماني آنـد  يورنكو قويا تاآيد مي: در بخش ديگري از اين گزارش آمده است

فناوري يورنكو تحت آنترل و نظارت . هايي را در اختيار ايران قرار نداده است تكنولوژي و يا دستگاه
المللي است آه ميان آشورهاي حاضر در اين آنسرسيوم منعقد شده است و براي  ي بين معاهده

ل است و چنين تعهدات امنيتي به تعهدات اين آشورها در راستاي مسائل امنيتي اهميت زيادي قاي
  . گيرد طور منظم مورد بررسي قرار مي

براساس چنين توافقاتي : دهد  هلندي ادامه مي- آلماني -طبق اين گزارش بيانيه اين شرآت انگليسي 
. ي مستقيمي وجود ندارد ما اطمينان داريم آه ميان يورنكو و تكنولوژي يافت شده در ايران هيچ رابطه

ورنكو اين امكان را ندارد آه مشخص آند ايران چگونه تكنولوژي سانتريفوژ را به دست آورده همچنين ي
و ايران را توضيح دهيم، زيرا ) اتم پاآستان پدر بمب(توانيم رابطه ميان دآتر خان چنين ما نمي است و هم

  . سترسي نداريمالمللي انرژي اتمي در ايران يافته است، د به تكنولوژي سانتريفوژي آه آژانس بين
هاي يك  ها ادعا آرده بود آه ايران از طرح شود آه روز گذشته رويتر به نقل از ديپلمات يادآور مي

  .سازي اورانيوم استفاده آرده است ي غني  انگليسي در زمينه- هلندي -آنسرسيوم آلماني 
هاي  طرح: آرد اميد، اعالم مين هاي آشنا با آژانس مي ديپلمات“اين گزارش به نقل از افرادي آه آنها را 

 است آه متشكل از سه Urencoاوليه متعلق به دستگاه غني سازي اورانيوم واحد هلندي آنسرسيوم 
 انتهاي پيام. باشد شرآت از آلماني، هلندي و انگليسي مي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 ترين ماه  است آه ماه نوامبر آه در انتهاي آن هستيم، پر تلفاتي اين آمارهاي نظامي نشان دهنده
  . نظامي آمريكايي در اين ماه در عراق آشته شدند75براي نيروهاي آمريكايي در عراق بوده است و 

  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8شنبه 
 ابتداي تهاجم به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، از) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سرباز در 299اند آه از اين تعداد   سرباز آمريكايي آشته شده436نيروهاي آمريكايي به عراق تاآنون، 
  .هاي پديد آمده، آشته شدند جنگ و باقي به خاطر داليل ديگر از جمله تصادف و حادثه

 52د آه از اين تعداد ان  سرباز از آشورهاي متحد آمريكا در عراق آشته شده75در اين مدت، همچنين 
به اين ترتيب تعداد آل آشته شدگان از ابتداي جنگ تا آنون به . اند  تن از ايتاليا بوده17تن از انگليس و 

  . تن رسيده است500بيش از 
آند؛ اما  ي تعداد آشته شدگان عراقي ارايه نمي از سوي ديگر، ائتالف تحت امر آمريكا آماري درباره

ز سوي خبرگزاري آسوشيتدپرس انجام شده است، در جريان تهاجم به عراق، براساس تحقيقي آه ا
ها خيلي  رود تعداد واقعي آشته شده با اين حال گمان مي.  غير نظامي عراقي آشته شدند3240

  .بيشتر از اين رقم باشد
 73 آوريل  سرباز آمريكايي آشته شدند، در ماه75آه در آن ) نوامبر(برهمين اساس تا پيش از ماه جاري 

سرباز آشته شده بودند آه اين بيشترين ميزان آشته شدگان آمريكا در مدت يك ماه محسوب 
 انتهاي پيام.. شود مي
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  .هفت نفر از مأموران اطالعاتی اسپانيايی در عراق در حمله ای کشته شده اند
  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8شنبه  -بي بي سي 

 مامور اطالعاتی اين کشور موفق شده اند که از اين حمله جان سالم 8وزير دفاع اسپانيا گفته است که 
  .بدر ببرند

صورت گرفت از نارنجک انداز " حليه"به گفته وزير دفاع اسپانيا، مهاجمان در اين حمله که نزديکی شهر 
  .استفاده کرده اند

 آمريکا در عمليات در عراق اين حمله مرگبارترين حمله به نظاميان اسپانيا از زمان همراهی اين کشور با
  .بوده است

اسپانيا يکی از سرسخت ترين حاميان آمريکا در عمليات نظامی در عراق بوده، اگر چه بسياری از مردم 
  .اين کشور با شرکت کشورشان در جنگ عراق مخالف بوده اند

  .در حال حاضر حدود هزاروسيصد نظامی اسپانيايی در خاک عراق مستقرند
 از وزارت خارجه ژاپن اعالم کرده است که دو تبعه اين کشور در نزديکی شهر تکريت، در همين حال

اين وزارت خانه جزئيات بيشتری در اين خصوص ارايه . زادگاه صدام حسين، بضرب گلوله کشته شده اند
  .نکرده است

   عراقی41بازداشت 
مقامات نظامی آمريکا خبر از حمله به مأموران اطالعاتی اسپانيايی در همان روزی صورت گرفت که 

 عراقی داده اند که به گفته آنها، مظنون به دست داشتن در حمالت اخير عليه نيروهای 41بازداشت 
  .آمريکايی اند

اغلب اين بازداشتها در شهر رمادی واقع در غرب بغداد صورت گرفته و يکی از بازداشت شدگان مظنون 
  . عراق استبه کمک به چريکهای خارجی برای نفوذ به

نظاميان آمريکايی می گويند اغلب حمالت انتحاری در عراق را کسانی انجام می دهند که از خارج به 
  .اين کشور وارد می شوند

 نفر از نيروهای آمريکايی در عراق کشته شده 75طبق تازه ترين اطالعات، در ماه جاری ميالدی حداقل 
  . ماه از زمان حمله به اين کشور در ماه مارس استاند که اين بيشترين تعداد تلفات در طول يک

 نفر از نيروهای کشورهای ديگر 75 نفر از نيروهای آمريکايی و 436از آغاز جنگ عراق تاکنون در مجموع 
  .ائتالف عليه عراق کشته شده اند

کشته شده تشکيالت آمريکايی اداره عراق در بغداد می گويد آمار عراقيهايی را که در طول جنگ تاکنون 
  . اند در اختيار ندارد

در همين حال، ژنرال ريکاردو سانچز فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق می گويد سعی دارد 
سازماندهی نيروهايش را تغيير دهد، به اين صورت که به جای تانک و خودروهای زرهی، تمرکز بيشتر 

  .بر نيروهايی باشد که در حمالت شهری تخصص داشته باشند
ه گفته وی، از اين پس نيروی پياده نظام بيشتری که توانايی جابجايی زيادی داشته باشد در عراق ب

  .انجام وظيفه خواهد کرد
ژنرال سانچز می گويد با جايگزينی نيروهای کنونی در عراق با نيروهای تازه که شامل هزاران تفنگدار 

آغاز " 2آزادی عراق "کايی در عراق به نام دريايی خواهد بود مرحله جديدی از عمليات نيروهای آمري
  .خواهد شد

او اعتقاد دارد آنچه هم اکنون مورد نياز است، نيرويی با قدرت جابجايی بسيار و انعطاف پذير و مهلک 
  .است که بتواند مأموريت خود را با موفقيت به انجام برساند

   
  جزئيات طرح جديد انتقال قدرت در عراق منتشر شد

  2003 نوامبر 29 –1382ر  آذ8شنبه 
 آبـان مـاه ميـان       24خبرگزاري فرانسه جزئياتي از توافقنامه تسريع روند انتقال قدرت در عراق را آـه               : ايرنا

ايـن سـند آـه    .حاآم آمريكايي عراق و شـوراي حكومـت انتقـالي ايـن آـشور بـه عمـل آمـد منتـشر آـرد              
ريكـايي اداره امـور عـراق، ديويـد ريچمونـد           توافقنامه روند سياسي ناميده مي شود را پـل برمـر حـاآم آم             

براسـاس ايـن    .سفير آمريكا و جالل طالباني رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقـالي عـراق امـضا آردنـد                 
.  يك قانون مبنا، براي اداره امور آشور در دوران انتقالي تصويب شود         2004 فوريه   28طرح قرار است تا روز      

ني براي تهيه پيش نويس قانون اساسي دائمي عراق، روند تاييد و          در اين قانون مبنا همچنين جدول زما      
تا .تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات عمومي در چارچوب قانون اساسي جديد تعيين خواهد شد           

در .  استان عراق انتخـاب مـي شـود        18 مجلس انتقالي از سوي انجمن هاي حزبي         2004پايان مه سال    
حكومت ائتالفي  .ستان  ها، شهرداري ها و حكومت موقتي عراق حضور دارند          اين مجلس نمايندگاني از ا    

 يك دولت انتقالي توسط     2004موقت عراق بر انتخاب اين مجلس نظارت خواهد داشت، تا پايان ماه ژوئن              
مجلس انتقـالي عـراق انتخـاب  شـود و حكومـت ائتالفـي موقـت عـراق ايـن دولـت را بـه رسـميت مـي                              

 آنوانسيوني به راي مستقيم مردم براي تهيه پـيش نـويس قـانون اساسـي                2005 مارس   15تا  . شناسد
تا پايان .اين قانون اساسي به همه پرسي عمومي گذاشته خواهد شد     . دائمي عراق تشكيل مي شود    

 انتخابات عمومي براي تشكيل دولتي جديد براساس موازين قانون اساسي جديد برگزار مي              2005سال  
  .شود
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   آذر8شنبه : بررسی مطبوعات تهران
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روزنامه های اول هفته تهران در صدر اخبار خود به پی آمدهای انتشار قطعنامه شورای حکام سازمان 
 خودداری آژانس بين المللی انرژی انرژی اتمی پرداخته و گفته های مقامات ايرانی را نقل کرده اند که

  .اتمی از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت را پيروزی بزرگی برای جمهوری اسالمی خوانده اند
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود نوشته به دنبال انتشار قطعنامه جديد ايران

  .اری ها با ايران هستندشورای حکام، کشورهای اروپائی در تدارک گسترش همک
نظر حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی را " هفت نيروگاه اتمی می سازيم" با عنوان انتخاب

  .نقل کرده اند که مامور مذاکره با اتحاديه اروپا و آژانس بين المللی انرژی اتمی بود
 يک پيروزی برای ايران خوانده و  نظر مدير اين روزنامه را نقل کرده که پايان بحران هسته ای راکيهان

  .تاکيد کرده که مذاکره با اروپائی ها بايد ادامه داشته باشد ولی خط قرمز ها نبايد شکسته شود
به گفته حسين شريعتمداری پيروزی بزرگی که بر اساس قطعنامه جديد شورای حکام سازمان بين 

دس بوده است و البته نبايد باعث شود المللی انرژی اتمی نصيب جمهوری اسالمی شده از اثر روز ق
که هشياری ها از بين برود بلکه بايد دانست آنها از اين نتيجه راضی نيستند و در فرصتی ديگر باز 

  .شروع خواهند کرد
تظاهرات روز قدس که جمعه گذشته در ايران برگزار شد به آن گستردگی که محافظه کاران انتظار 

ظر روزنامه های داخلی را جلب نکرد و روزنامه های محافظه کار در داشتند نبود و به همين جهت ن
نوشته های بعدی خود از اصالح طلبان به جهت کم اهميت دادن به گزارش های مربوط به روز قدس 

  .انتقاد کردند
 خبر داده است که بريتيش پتروليوم از شرکت در فعاليت در ميدان های تازه نفتی ايران آفتاب يزد
  .ده استمنصرف ش

 مدير اجرائی شرکت نفت عمده بريتانيائی گفته است آفتاب يزدبه نوشته بخش اقتصادی روزنامه 
  .زمان برای مشارکت در اين طرح ها مناسب نيست

 با اشاره به تبليغات روزهای اخير درباره پيروزی ايران در مهار بحران هسته ای نوشته است آفتاب يزد
ن سخن می گوئيم بايد در انديشه فرصت هائی باشيم که از دست رفتند و در حالی که از عبور از بحرا

  .موضوع به بحران کشيده شد
 تاکيد کرده که گويا اين عادت شده است که در هر امری خود آفتاب يزدعماد ياسينی نويسنده مقاله 

ه با اين بحران ها را در معرض بحران ها و فشارهای بين المللی قرار دهيم و بعد عملکردمان را در مواج
  .ستايش آميز توصيف کنيم

 در گزارشی تحليلی درباره پايان بحران هسته ای ايران اشاره کرده که بعضی از مردم ناراضی شرق
اميدها و انتظاراتی نسبت به اين بحران داشتند که نشان دهنده مطالبات رسوب کرده در ذهن جامعه 

  .ايرانی بوده است
 تاکيد کرده، انتظارات جامعه هنگامی که تحقق نمی يابد شرقه گزارش فرزانه روستائی نويسند

گروهی از مردم در ته دل خود از پديد آمدن بحران های الينحل خارجی استقبال و از درگير شدن 
  .حاکميت سياسی در بن بست های هرچه غامض تر استقبال می کنند

 با اهميت يافته که گفته است حاال درباره  گفته های آيت اهللا جنتی را در نماز جمعه تهرانرسالت
حقوق بشر صحبت می کنند که می گويند در ايران رعايت نمی شود، تعجب می کنم که چگونه برخی 

  .مهره های داخلی حرف هايی را می زنند که بعد از آنها، دشمنان آن را تکرار می کنند
تازه مجمع عمومی سازمان ملل، مطرح  دبير شورای نگهبان با اشاره به قطعنامه رسالتبه نوشته 

شدن نظارت استصوابی به عنوان يکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را دخالت در مسائل داخلی 
شورای نگهبان می خواهد بداند آيا نمايندگانی که به مجلس می روند، سالم : ايران خوانده و گفت

تند يا فردا در مجلس برخالف حقوق مردم هستند و به قانون اساسی و جمهوری اسالمی وفادار هس
  .حرف خواهند زد، آيا اين نقض حقوق بشر است

 يکی از سرداران سپاه گفته است دشمن در حساس ترين مراکز تصميم گيری کيهانبه نوشته روزنامه 
  . ساله ملت را زير سئوال می برد٢۵نظام نفوذ کرده است و زحمات 

 در جمع بسيجی ها گفته، در کيهاند فرماندهی کل قوا به نوشته محمد کوثری رئيس اداره امنيت ستا
طول هشت سال جنگ، دشمن مشخص بود اما حاال زحمات زير سئوال می رود تا دشمن خوشش 

  .بيايد
 نظر محمد شريعتمداری وزير بازرگانی را نقل کرده که گفته برای آزاد شدن زندانيان رجوع به ياس نو

  .د و تنها راه استفاده از راهکارهای قانونی استنهادهای خارجی اثری ندار
نماينده دولت در پی گيری کار زندانيان سياسی تاکيد کرده که برای آن دسته از زندانيانی که حکم 

قطعی دادگاه برايشان صادر شده است تنها راه استفاده از عفو مقام رهبری است ولی در مورد آن ها 
  .ند کوشش می شود که راه هائی پيدا شودکه در بازداشت موقت به سر می بر
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روزنامه های هوادار جناح مخافظه کار سفر چند ساعته رييس جمهوری آمريکا را به عراق با تاکيد بر 
عکسی از " فرود دزدانه بوقلمون به بغداد" با تيتر طعنه آميز کيهانپنهانی بودن آن منعکس کرده اند و 

  .ون پخته ای را برای سربازان می برد چاپ کرده استجورج بوش را در حالی که سينی بوقلم
 امام جمعه قم گفته است چرا رييس جمهوری آمريکا مخفيانه چند دقيقه  جمهوری اسالمیبه نوشته

  .ای به عراق رفت و مانند آيت اهللا حکيم آشکارا سفر نکرد تا چنان استقبال عظيمی از او ديده شود
 در انتخابات   مردم باره انتخابات آينده مجلس نقل کرده که گفته است باوند را در  نظر هرميداساعتماد

   بينی  پيش  ها ی ، آزادی  و اساسی  واقعی های  دگرگونی  شرکت گسرتده ای نخواهند کرد؛ مگر اين که
  . پذيرد  استصوابی، صورت  نظارت شده و حذف

   دارد، به  سياست  در دنيای  وزنی  که کس و هر   سياسی های به گفته اين استاد دانشگاه احزاب، چهره
  . کند  آشتی  به  را تبديل  با انتخابات  تا قهر مردم  است  افتاده  چاره فکر راه
 در مقاله ای نوشته شرکت مردم در انتخابات حکم اهدای خون را دارد و داوطلبانه است و با ايران

  .تزريق آمرانه دارو و سرم امکان پذير نيست
 در حالی که پيش بينی کرده بحث های انتخاباتی در روزهای آينده ايرانوسفی در مقاله روزنامه امير ي

تندتر شود نوشته است برای بهداشت انتخابات الزم است تندروی در منبرها و تريبون های عمومی 
  .متوقف گردد و برای اين کار عادت های هميشگی عده ای بايد بازسازی و بازآفرينی شود

 خبر داده که فرماندار کاليفرنيا از رضا زاده قهرمان وزنه بردار ايرانی برای شرکت در مراسمی ب يزدآفتا
  .در آن ايالت دعوت کرده است

 آرنولد شوارتزنگر که به تازگی به فرمانداری کاليفرنيا انتخاب شده قصد دارد  آفتاب يزدبه نوشته
ا کند که از عده ای از ورزشکاران جهان در آن شرکت می مسابقاتی با عنوان جايزه بزرگ در آن ايالت برپ

  .کنند
 درباره صادق خلخالی که در آن از وی به کيهان با نقل جمله ای از خبر روز پنجشنبه روزنامه آفتاب يزد

عنوان مردی که سال ها در راه شريعت محمدی تالش کرد ياد شده بود پرسيده چرا او در انتخابات 
  .مجلس رد صالحيت شد
 به انتخابات دوره چهارم مجلس است که در آن آيت اهللا صادق آفتاب يزداشاره طعنه آميز روزنامه

خلخالی که از محافظه کاران انتقاد می کرد توسط شورای نگهبان رد صالحيت شد و نتوانست در 
  .انتخابات مجلس و مجلس خبرگان شرکت کند
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