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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  جان آرى، نامزد دمكرات ها در انتخابات رياست جمهورى

  2004   مارس4  -1382  اسفند 14 شنبه پنج -راديو آلمان 
سرعت از سوى حزبش به عنوان  تاآنون هيچ نامزد انتخاباتى از حزب دمكرات نتوانسته است به اين“ 

جان آرى فرصت زيادى براى سازماندهى  اين امر براى.  جمهورى برگزيده شودنامزد انتخابات رياست
هيچ رئيس جمهورى تا اين اندازه فرصت نداشته  طرف ديگر قضيه اين است آه تاآنون. فراهم مى آند

  ”.سازد و ماشين معروف به شگردهاى آثيف را بكار اندازد آه عليه رقيب انتخاباتى اش خود را آماده
آمريكا مى پردازد و مى  چاپ ميالن به آارزار قريب الوقوع انتخاباتى در Corriere della Sera روزنامه
 :نويسد

آاخ سفيد حتمى  مبارزه بر سر فتح. جرج واآر بوش و جان فوربس آرى: آمريكا مبارزان خود را برگزيد“
 را توجيه مى آند؛ منزوى او  استراتژى٢٠٠١جرج بوش اعتقاد دارد آه واقعه خونين سپتامبر . است

ماليات ها بهترين درمان براى مبارزه  اينكه جنگ عليه صدام حسين تعيين آننده است؛ و اينكه آاهش
همجنس گرايان هراسناك است و به مجازات اعدام  ملتى مذهبى آه از ازدواج. با نابودى مشاغل است

  .اعتقاد دارد
وى نه . آشد ايى جان و باب آندى را بر دوش مىدر برابر وى، سناتور جان آرى است آه ميراث آمريك
ثروتمندان را افزايش  مردى آه مى خواهد ماليات. تنها مورد رعب مردم نيست آه مورد تحسين است

پيرامون آشوب و بى برنامگى در عراق را  دهد و سياست گفتگو و ديالوگ با سازمان ملل متحد و اروپا
غيرمذهبى و عرفى را اختيار آرده و مخالف حكم اعدام  انجان آرى يك سياست و يك بي. دنبال آند

 ”.ازدواج همجنس گرايان، قانون اساسى آشور را تغيير دهد است و قصد ندارد براى جلوگيرى از
خود، در پى  چاپ لندن طى تفسيرى در شماره روز پنجشنبه The Independent روزنامه چپ و ليبرال

نامزد احتمالى دمكرات ها  وزى هاى سناتور جان آرى، براى اينانتخابات مقدماتى دمكرات ها و پير
 :روزنامه مى نويسد اين. امكان پيروزى بيشترى مى بيند تا براى جرج دبليو بوش

آارزار انتخاباتى عليه   سناتور جان آرى در روز سه شنبه، حال راه براى با پيروزى هاى تعيين آننده“
دشوار و تلخ ترين راه در تاريخ معاصر  والنى ترين و به احتمالجرج بوش هموار شده است، راهى آه ط

از حزب دمكرات نتوانسته است به اين سرعت از سوى  تاآنون هيچ نامزد انتخاباتى. آمريكا خواهد بود
  .جمهورى برگزيده شود حزبش به عنوان نامزد انتخابات رياست

آرده و آارزار  م حزبى خود را خيلى زود بسيجاين امر براى جان آرى فرصت زيادى فراهم مى آند آه تي
جمهورى تا اين اندازه فرصت  طرف ديگر قضيه اين است آه، تاآنون هيچ رئيس. انتخاباتى را طراحى آند

ماشين معروف به شگردهاى آثيف را بكار  نداشته آه عليه رقيب انتخاباتى اش خود را آماده سازد و
 ”.اندازد

تاآنونى سناتور  آه گرايش به سوسيال دمكراسى دارد، به پيروزى هاى de Volkskrant روزنامه هلندى
 : از حزب دمكرات ها پرداخته و مى نويسد آرى

بوش مى داند،  جرج دبليو. دمكرات ها از حاال مى توانند روى بمباران هاى سنگين رقيب حساب آنند“
زمينه دارد و يك بودجه  در ايناو سازمان هاى متبحرى . چگونه شالق را در هوا به چرخش درآورد

 . ميليون دالرى١۴٠انتخاباتى 
وزنه اين ويژگى در  .موفقيت سناتور آرى تاآنون بر پايه تجارب و شايستگى وى براى انتخاب بوده است

انتخابات مقدماتى دمكرات ها مى  اين بوده آه بخش بزرگى از انتخاب آنندگانش در وهله نخست در
ولى جان آرى براى ربودن آراى تعيين آننده  .ست رد بر سينه جرج بوش بزنندخواستند به هر نحوى د

انتخاب آنندگان آسانى آه از نظر اقتصادى آسيب پذير  قشر ميانى و مرآزى و بدست آوردن قلب
 ”.واضح تر بيان آند و شيوه انعطاف پذيرترى را برگزيند نيستند، بايد پيام سياسى اش را

دمكرات هاى  چاپ مسكو در شماره امروز خود گمان مى برد آه Russki Kurje روزنامه روسى زبان
اين روزنامه . پيروزى نيستند آمريكايى با توجه به بحران عراق در انتخابات رياست جمهورى اصال مايل به

 :مى نويسد
گره آمريكا و را در آن آنها بايد پايگاه هاى خود. دمكرات ها مى بايستى يك موازنه متناقض را ارائه دهند“

مقام رياست جمهورى در آاخ سفيد  در يكايك ايالت ها گسترش دهند، بدون آنكه به اشتباه مسئوليت
مى توانند آنترل و نظارت بر بودجه آشور را  تنها در اين صورت است آه آنها هم. را برعهده گيرند

. به سياست عراق قرار دهندبمباران انتقادهاى خود نسبت  بدست آوردند و هم جمهوريخواهان را مورد
وى .  تهيه مى بيند٢٠٠٨را دارد بيشتر براى انتخابات رياست جمهورى  سناتور جان آرى استراتژى خود

 با فاصله زيادى ببازد، براى اينكه سياهپوستان آمريكا آه با شور و هيجان از وى حمايت اينبار حتى بايد
 ”. ببينند٢٠٠٨مى آنند، وى را در صندلى رياست جمهورى سال 
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   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا
  2004   مارس4  -1382  اسفند 14 شنبهپنج 

  
ايران برای بررسی  يک مقام ارشد آمريکا می گويد واشنگتن در خواست نخواهد کرد پرونده برنامه اتمی

 اين حال، جان بولتون با. شود امکان اعمال مجازات هائی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع
پنجشنبه در يک کنفرانس خبری در کشور پرتغال  معاون وزارت امور خارجه در کنترل تسليحات، که روز
بر ايران بايد ادامه يابد تا جمهوری اسالمی ناچار شود  سخن می گفت، اظهار داشت فشار بين المللی

 قرار است هيات رئيسه آژانس بين المللی  .با شفافيت کامل اعالم کند تمام فعاليت های اتمی خود را
مارس تشکيل جلسه دهد و به بررسی گزارش های برنامه های اتمی ايران و ليبی  ٨انرژی اتمی روز 

 در گزارش مربوط به ايران گفته می شود بازرسان تجهيزات پژوهشی حساسی پيدا کرده اند .بپردازد
  .بود اتمی خود در سال گذشته اعالم نکردهکه تهران آنها را هنگام افشای جزئيات برنامه 

   
نقل از  به.  نفر مجروح شدند٣در حمله به يک کالنتری در شهر موصل در شمال عراق، دست کم 

مظنون چند  مقامات پليس گفته می شود در اين حمله که بامداد پنجشنبه صورت گرفت، شورشيان
 مقامات   .اتومبيل گريختند ن پرتاب کردند و باگلوله خمپاره به سوی کالنتری و مسجدی در نزديکی آ

شورشيان بر حمالت خود . بر آمد می گويند پليس، منطقه را محاصره کرد و به جستجوی مهاجمان
نيروها به وسيله تشکيالت اشغالگر به  اين. عليه نيروهای پليس و امنيتی عراق شدت بخشيده اند

در طرح بازگرداندن حاکميت به عراقی ها در پايان ماه  ه ایرهبری آمريکا به وجود آمده اند و عناصر عمد
آمريکا بقايای رژيم برکنار شده عراق و تروريست های خارجی را   مقامات  .ژوئن تلقی می شوند

در اين ميان، روحانيان شيعه و وعاظ اهل سنت در عراق مردم را به  .مسئول حمالت می دانند
  .فرا خواندند همبستگی و وحدت ملی

   
 سپتامبر ١١تروريستی  يک دادگاه آلمان دستور داده است محاکمه تنها مردی که در ارتباط با حمالت

کارلسروهه، در غرب آلمان، روز پنجشنبه   دادگاه شهر . در آمريکا محکوم شده است، تجديد شود٢٠٠١
مراکشی است در  او که  .سال زندان را لغو کرد ١۵با صدور اين حکم، محکوميت منير المتصدق به 

هواپيما ربايانی که به مرکز تجارت جهانی در نيويورک و پنتاگون در   در حمايت لجيستيکی از٢٠٠٣فوريه 
 اما وکالی المتصدق ادعا کردند که محاکمه اوليه ناعادالنه. کردند، گناهکار شناخته شد واشنگتن حمله

اعضای سلول  متهم می پذيرد که. کنندبود و آنها اجازه نيافتند به يک شاهد عمده دسترسی پيدا 
گويد از توطئه ربودن  القاعده در هامبورگ را که حمالت را طرح ريزی کردند می شناخت، اما می

  .نيويورک و پنتاگون در واشنگتن آگاه نبود هواپيماها و کوبيدن آنها به برج های مرکز تجارت جهانی در
   

اند و می  فای يک رئيس پليس منطقه و مقامات ديگر شدهدر پاکستان، رهبران شيعيان خواهان استع
تن کشته شدند، جلوگيری  ٤٣گويند آنها نتوانستند از جمله روز سه شنبه به شيعيان، که در جريان آن 

در شهر کويته هزاران نفر در آئين   رهبران شيعه اين درخواست را در حالی مطرح ساختند که  .کنند
شيعيان ستيزه . حمله با نارنجک راه پيمائی کردند ز قربانيان تيراندازی وتشييع و خاکسپاری بسياری ا

  .جويان اهل سنت را مسئول دانسته اند
برخی از . بودند سربازان در اجرای مقررات حکومت نظامی و منع رفت و آمد، گورستان را محاصره کرده

در آمدند و پاسبانان مسئول بايد  ز پایرهبران مدعی شدند که بعضی از قربانيان در اثر تيراندازی پليس ا
  .دستگير شوند

   
 يک گزارش مطبوعاتی حاکی است که دولت بوش روشن ساخته است شکيبائی خود را در کوشش

جريان  هائی که برای وادار ساختن کره شمالی به از بين بردن برنامه تسليحات هسته ای آن کشور
دستور داد اين  ويسد پرزيدنت بوش به نمايندگان آمريکا واشنگتن پست می ن .دارد، از دست می دهد

پست اضافه می کند آقای  واشنگتن. موضوع را در مذاکرات چند جانبه هفته پيش در پکن مطرح سازند
درگير در مذاکرات خواست انعطاف  بوش اين دستور را پس از آن صادر کرد که چين از تمام طرف های

ديپلمات ها می نويسد پيام واشنگتن با بيانيه  گتن پست به نقل از واشن .پذيری بيشتری نشان دهند
کره شمالی گفته است که آمريکا . مذاکرات مغايرت دارد های علنی سخنگويان دولت در مورد پيشرفت

  .مذاکرات شناخته شود بايد مسئول نبود پيشرفت در
   

القاعده توصيف  د شبکه تروريستیمقامات يمن می گويند نيروهای امنيتی دو مرد را که اعضای ارش
هستند که شامگاه چهارشنبه   نفر ستيزه جوئی١٢ آنها از جمله بيش از   .می شوند، دستگير کرده اند

 کيلومتری جنوب ٢٠٠افتاده، در حدود  در حمله سربازان به پنهانگاهی در يک منطقه کوهستانی دور
  .صنعا پايتخت، به دام افتادند

را سيد امام الشريف ، يک رهبر سابق جهاد اسالمی مصر و عبدالرئوف نصيب، مرد  مقامات يمن دو
  دستگيری مظنونين در حالی انجام .و يکی از مقامات ارشد القاعده در کشور معرفی کردند تبعه يمن

يافتن  می گيرد که نيروهای امنيتی يمن، در پی تهديدهای جديد حمالت تروريستی، به جستجو برای
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  . شدت بخشيده اندستيزه جويان
   

يهوديان  در پيشاپيش سفر آريل شارون نخست وزير اسرائيل به واشنگتن، وزارت دفاع اسرائيل به
است تا پايان روز  ساکن چندين محله که به طور غير مجاز در کرانه غربی ساخته شده دستور داده

دارد در ديدار با مقامات آمريکا در   شارون قصد  .پنجشنبه تغيير مکان دهند يا به زور اخراج خواهند شد
طرح خود را برای رها کردن يک جانبه باريکه غزه ارائه  باره نقشه راه صلح خاورميانه گفت و گو کند و نيز

گفته شاهدان فلسطينی در جريان حمله سربازان اسرائيل به اردوگاه   در تحولی جداگانه، به .دهد
 ساله فلسطينی جانسپرد و دست کم دو نفر ديگر زخمی ١۴باريکه غزه، يک پسر  آوارگان رفح در

  .شدند
   

کشور را  وزير دادگستری فرانسه قول داده است گروهی را که تهديد کرده است ريل های راه آهن
گفت مقامات دولت بر اين  دومينيک پربن، روز پنجشنبه. منفجر خواهد کرد، پيدا کند و به مجازات برساند

 هزار کار گر راه آهن به دنبال ١٠چهارشنبه،  از روز. افرادی خطرناک سروکار دارندعقيده هستند که با 
 مقامات فرانسه  . هزار کيلومتر به جستجو پرداخته اند٣٠از  بمب و ديگر مواد منفجره، در مسافت بيش

 شده و  ميليون دالر۵می نامد با ارسال چندين نامه خواهان دريافت  A-Z-F می گويند گروهی که خود را
 است که در صورت عدم پرداخت آن، تاسيسات زيربنائی راه آهن فرانسه را منفجر خواهد تهديد کرده

  .تا کنون يک بمب پيدا شده است. کرد
   

سياسی در آن  فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به برمه می گويد به نظر می رسد دو طرف مناقشه
اسماعيل، ديپلمات مالزيائی، اين   رازالی .ا از سر بگيرندکشور آماده هستند گفت و شنود برای صلح ر
دوازدهمين سفر خود به برمه با خبرنگاران در ميان  نظر را روز پنجشنبه در کواالالمپور در پی تکميل

رانگون با فرمانروايان نظامی برمه و آنگ سان سوچی، رهبر جنبش   روزه در٤ او در اين ديدار  .گذاشت
رازالی گفت سان سوچی از نظر فکری در وضعی خوب قرار . و گو نشست به گفتطرفدار دمکراسی 
 وی اظهار داشت نخست وزير برمه نيز  .مذاکره با ژنرالهای حاکم برمه شرکت کند دارد و می خواهد در

  .است دمکراسی را در کشور برقرار سازد و با مخالفان همکاری کند متعهد
   

صلحبان  نوب شرقی آسيا با کوشش اندونزی برای ايجاد يک نيرویوزيران امور خارجه کشورهای ج
پيشنهاد جاکارتا را رد  آنها روز پنجشنه در جلسه ای در ويتنام رسمأ. منطقه ای مخالفت کرده اند

همتايانش در اتحاديه کشورهای جنوب  نکردند، اما وزير امور خارجه سنگاپور گفت او و چندين نفر از
اين سازمان . مسائل امنيتی و دفاعی در گير شود نبايد در ASEANتند آسه آنشرقی آسيا معتقد هس

 اندونزی که در حال حاضر رياست آسه آن را   .منطقه تاسيس شد با هدف پيشبرد همکاری اقتصادی در
کارشناسان اين نظر را . تشکيل نيروی صلحبان منطقه ای را پيشنهاد کرد بر عهده دارد، ماه گذشته

افزايش چالش های امنيتی ناشی از تروريسم و حرکت های جدائی خواهانه در منطقه  انعکاسی از
  .دانند می

   
جلوگيری از تکرار رسوائی  وزير امور خارجه بريتانيا می گويد لندن از گام هائی که پاکستان تاکنون برای

 جک استرا روز  .برداشته، خوشنود است ناشی از فروش اسرار اتمی به ايران، ليبی و کره شمالی
هائی را که با پرويز مشرف رئيس جمهوری  پنجشنبه در يک کنفرانس خبری در اسالم آباد، بحث

تسليحات اتمی انجام داده است، کامل و فراگير خواند،  پاکستان درباره جلوگيری از گسترش تکنولوژی
ن است که جهان از  جک استرا گفت آنچه مهم است اي .ارائه دهد اما حاضر نشد جزئيات بيشتری

  .بگيرد و برای اطمينان از تکرار آن در آينده اقدامی به عمل آورد اتفاقی که افتاد درس
   

ورود به باکو  رئيس جمهوری گرجستان روز پنجشنبه سفری دو روزه به آذربايجان را آغاز کرد و پس از
است با الهام علی اوف ،  رار ميخائيل ساکاش ويلی ق  .گفت مناسبات دو کشور نيرومند تر خواهد شد

 -از جمله کشيدن خط لوله باکو رئيس جمهوری آذربايجان مالقات کند و در زمينه مسائل گوناگون
نفت آذربايجان را از طريق گرجستان به ساحل  اين لوله،.  جيحان با او به تبادل نظر بپردازد-تفليس

مورد تاثير خط لوله بر محيط زيست نگرانی ويلی گفت در  ساکاش. مديترانه ای ترکيه حمل خواهد کرد
 شود، اما ياد آور شد که چنين مسائلی از اجرای طرح جلوگيری نخواهد هايی وجود دارد که بايد برطرف

 .کرد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  .مراسم سالگرد درگذشت دآتر محمد مصدق، بر سر مزار وي، در روستاي احمدآباد برگزار شد
  2004  مارس 4  -1382 اسفند  14پنج شنبه 

، اين مراسم آه در آن تعدادي از فعاالن سياسي )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
از جمله نيروهي ملي مذهبي، دانشجويان و خانواده و بستگان دآتر مصدق حضور داشتند، با پخش 

  .نواري از سخنراني وي آغاز شد
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به ايراد سخنراني » ويسي حسين شاه«ي دآتر مصدق،  نوه» محمود مصدق«آمد گويي  پس از خوش
  .پرداخت

مان، ايران شوربخت،  سرگذشت ميهن: وي پس از تجليل از مقام و شخصيت دآتر مصدق اظهار داشت
رغم  امان است، با اين همه ايرانيان به هاي بي چيني ها و توطئه توزي ها، آينه داستان دشمني

  .چنان در سر دارند ي دموآراسي را هم اپي، بويههاي پي سرخوردگي
هاي بزرگ  ي رقابت جهان پهنه. آند روزگار، قدرت و ثروت را به هيچ ملتي تقديم نمي: وي ادامه داد

شود، با  است، و نقش هر واحد ملي در آن بر اساس ميزان شرآت مردم در سرنوشت خود تعيين مي
سياست راهبردي روشن بينانه، با نظم، آار و آموزش، غني هاي همگاني در خدمت يك  ي توانايي همه

هاي  ي فرهنگ ملي با دستاوردهاي دانش بشري همراه با فروتني در برابر تجربه آردن هر روزه
  .پيروزمند، با پرهيز از فساد، با اعتماد به آينده با سازماني آگاه

رآيند سياسي اجتماعي و اقتصادي آه ها و تنگناهاي ف با توجه به واقعيت: ابراز داشت» شاه ويسي«
هاي اجتماعي و برگزيدگان راستين  گريبانگير ايران است تنها راه حل خردگرايانه شرآت نخبگان گروه

گيري و در يك فضاي سياسي باز است، در اين صورت است آه هر  هاي آالن تصميم ملت در سيستم
ي آه موضوعات اجتماعي به طور قابل لمس در ا در زمانه. گردد اي رفع مي اي ريشه بحراني به گونه

. هايي پيشنهاد شود آه اآثريت جامعه خود را در آن سهيم ببيند افكار عمومي مطرح است، بايد راه حل
هاي جانبي و بيگانه باشيم نه نيروي ملي را ناچيز بپنداريم، بلكه هيچ  در اين راه نه تنها در انتظار آمك
  .و همبستگي براي آزادي و آبادي ايران آاري نيستابزاري جز همت و غيرت ملي 

اول مديريتي بر . براي گشودن فضاي سياسي به دور از هر گونه خشونت دو شرط الزم است: وي افزود
اساس خرد جمعي آه توانايي حل مشكالت پيچيده و پرفراز و نشيب را داشته باشد و ديگري 

  .ي روشن بيني شده استراتژي پيش
رضا  علي«با مضمون مرگ مصدق قرائت آرد و پس از آن » شفيعي آدآني« شعري از »زنديان«سپس 
ي  ي پروژه ادامه«طي ايراد سخنراني در تبيين مشي اجتماعي مصدق، آن را مبناي » رجايي

گذاري از  قايل بودن به حق تعيين سرنوشت توسط مردم و حق قانون: عنوان آرد و گفت» مشروطيت
  .آرد ها را دنبال مي چنين تأسيس دولت مشروط و مقيد هدفي بود آه وي آن  همطريق انتخابات آزاد و

ي اشراف سنتي  يكي دربار به عنوان نماينده. ي دو گروه و نيروي مخالف داشت اين پروژه: وي ادامه داد
د بنده معتقدم آه دآتر مصدق تا ح. و آالسيك ايران و ديگر دستگاه ايدئولوژيكي آه در مجاورت آن بود

هم همين دو » آزادي انتخابات« ها و استبداد داخلي به پيروزي برسد و شعار  زيادي توانست در برابر آن
  .گروه را مد نظر داشت

  . به قرائت شعري پرداخت» اديب برومند«پس از آن 
ن رفراندوم، رفراندوم اي« ، »جاويد ايران«، »پاينده باد مصدق«بنابراين گزارش تعدادي از حضار شعار 

چنين  و هم» زنداني سياسي آزاد بايد گردد«، »درود بر مصدق، سالم بر فروهر«، »است شعار مردم
  .را سر دادند» يار دبستاني من«و » اي ايران« و سرود » مصدق آزاده، راهت ادامه دارد«

  .شد توسط تعدادي از مأموران نيروي انتظامي تامين مي» روستاي احمدآباد«گفتني است انتظامات 
  ، »خسرو سيف«، »اهللا سحابي عزت«، »بهروز برومند«، »ابراهيم يزدي«در اين مراسم افرادي چون 

  .حضور داشتند» حسيني حسين شاه«و » نگار محمدبسته«
 انتهاي پيام

  
  اخبار ويژه سايت امروز

  2004  مارس 4  -1382 اسفند  14پنج شنبه 
  محروم ميشوند؟آیا مشارآت و مجاهدين انقالب از انتشار روزنامه 
مخالف دادن مجوز انتشار روزنامه ) اي و قمي آقايان اژه(دو تن از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات آشور 

يك فرد مطلع با بيان اينكه هر دو نفر منصوب . به جبهه مشارآت و مجاهدين انقالب اسالمي هستند
االسالم  ه بايد با هماهنگي حجتالقاعد باشند، به سايت امروز گفت اين تصميم علي رهبري نظام مي

اند، يعني به  وي افزود از نظر آقايان دو حزب مذآور چون ساختار شكني آرده. حجازي اتخاذ شده باشد
هنوز هيات نظارت بر مطبوعات تصميم نهایی .اند، صالحيت داشتن روزنامه ندارند مقام رهبري انتقاد آرده

  .را دراین زمينه اتخاذنکرده است
  وت آبادگرانداليل سك
اند تا تشكيل مجلس هفتم سكوت آنند تا هم اختالفات آنان  رسد آبادگران تصميم گرفته به نظر مي

پيش ) 83 خرداد 6(طلبان تا پايان مجلس ششم  نمايان نشود و هم اينكه فرصت پاسخگويي براي اصالح
پس از انتخابات نمايندگان يك شخص آگاه با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت در هفته اول . نيايد

هايي برانگيخت و پس از آن به اين سخنان پايان دادند تا  اين حزب چند مصاحبه انجام دادند آه اعتراض
طلبان امكان پاسخگويي نداشته باشند، مواضع خود  پس از تشكيل مجلس هفتم و هنگامي آه اصالح

  . را بيان آنند
  ردم داشت؟ درصدي م60چرا صداوسيما اصرار بر حضور 

سابقه  علت اينكه صداوسيما در روز اول اسفند اصرار زيادي داشت آه شرآت مردم در اين انتخابات بي
ها در   درصد تهراني50 درصد مردم ايران و 60است و بالفاصله پس از انتخابات نيز اعالم آرد بيش از 

 ميليون نفر در 40 تا 35د آه اگر انتخابات شرآت آردند، اين بود آه از آقاي الريجاني خواسته شده بو
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يك فرد مطلع با اعالم . هاي راي حاضر نشوند، صداوسيما مقصر است و آوتاهي آرده است پاي صندوق
توانست توجيه الزم  مطلب فوق به تارنماي امروز گفت تبليغ مشارآت وسيع مردم توسط صداوسيما مي

هاي گسترده و عدم شرآت بخش قابل  يترا براي آشورهاي خارجي فراهم آند آه به رغم ردصالح
وي افزود عدم . طلبان، اين انتخابات نسبت به گذشته با شور بيشتر برگزار شد توجهي از اصالح

و ...) تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، اروميه، اراك ، سنندج و (مشارآت دو سوم مردم در شهرهاي بزرگ 
ب شد آه خط تبليغ حماسه بودن انتخابات و راي ندادن يك دوم هموطنان در سراسر آشور موج

به گفته اين فرد مطلع صداوسيما نيز پس از دستور . نظير بودن آن با شكست مواجه شود بي
رساني آن رسانه درباره ميزان شرآت مردم در انتخابات از  جمهور در مورد رسيدگي به وضع اطالع رئيس

ها دست آشيده و آيه   درصدي تهراني50ر آشور و مشارآت  درصدي مردم در سراس60ادعاي شرآت 
  .اهللا را نيز از شبكه اول حذف آرده است فتبارك

  بازتاب جهاني ادعاي ايجاد ژاپن اسالمي
يك . المللي بازتاب گسترده اي داشته است هاي داخلي و بين شدن ايران در رسانه“ ژاپن اسالمي”

ه به سايت امروز گفت ادعاي بزرگ فوق آه يادآور ادعاي رساني در اين زمين آارشناس امور اطالع
آاران براي  محمدرضا شاه بود آه ما به ژاپن خواهيم رسيد، سؤاالت فراواني را درباره برنامه محافظه

آردند آه محافظه  وي افزود بسياري تصور مي. پيشرفت سريع و همه جانبه آشور ايجاد آرده است
دهند اما طرح مساله ژاپن اسالمي شدن ايران آه ادعايي بسيار بزرگ و  آاران الگوي چين را ترجيح مي

  .هاي خارجي داشته است اي در ايرانيان و حتي رسانه بينانه است، بازتاب گسترده غير واقع
  آمارانتخابات مجلس ششم و هفتم را مقايسه نكنيد: دستور تشکيالتی

 در انتخابات مجلس ششم و هفتم منع شده هاي صداوسيما از مقايسه آمار شرآت مردم آليه شبكه
يك فرد مطلع با اعالم محدوديت فوق به روزنت امروز گفت مقايسه آمار راي دهندگان در شهرها و . اند

 30دهد آه در اآثر استانهاي آشور انتخابات اول اسفند با آاهش  حتي استانهاي آشور نشان مي
زود ميزان مشارآت در مجلس ششم در وي اف. درصدي آرا نسبت به مجلس ششم مواجه شد

 17/42 درصد به 95/71آذربايجان غربي از   درصد، 27/45 درصد به 20/67استانهاي آذربايجان شرقي از 
 درصد، 17/36 درصد به 15/57 درصد، استان تـهران از 61/41 درصد به 04/60درصد، استان اصفهان از 

 18/70 درصد، آردستان از 72/57 درصد به 13/73 از  درصد، فـارس59/57 درصد به 16/73خراسـان از 
 28/50 درصد به 82/77 درصد، گيالن از 26/50 درصد به 82/71 درصد، آرمانـشاه از 26/32درصد به 

 درصد، همـدان از 78/42 درصد به 36/68 درصد، مرآزي از 18/55 درصد به 27/75مازنـدران از  درصد، 
وي .  درصد واجدان شرايط آاهش يافت12/49 درصد به 87/70 از  درصد و يزد07/51 درصد به 73/68

مثًال مشارآت مردم در . ها اين آاهش به مراتـب بيشتر بود همچنين گفت در شهرهاي مراآز استان
 درصد، 78/31 درصد به 22/54انتخابات مجلس هفتم به نسبت مجلس ششم در شهرهاي تبريز از 

 درصد 91/55 درصد، تـهران از 19/32 درصد به 45/47اصفهان از  رصد،  د05/36 درصد به 81/58اروميه از  
 درصد، 31/29 درصد به 39/62 درصد، سنـنـدج از 86/31 درصد به 82/48 درصد ، شيـراز از 15/32به 

 درصد 05/63 درصد و اراك از 50/34 درصد به 58/56 درصد، رشت از 94/35 درصد به 39/63آرمانـشاه از 
  .د آاهش يافت درص79/32به 

  اقدام تأمل برانگيز سايت بازتاب
گناه در شهرهاي عراق و پاآستان، سايت بازتاب در اقدامي  آميز عليه مردم بي پس از انفجارهاي جنايت

گاه با تقبيح اقدام سايت  يك مقام آ. تعجب انگيز، وهابيون سراسر جهان را تهديد به مقابله به مثل آرد
اند، ايجاد و دامن  ت تمام تالش آساني آه اين عمليات را طراحي و اجرا آردهمذآور به روزنت امروز گف

 سني است و متاسفانه سايت بازتاب نيز در اين دام گرفتار شده –اي شيعه  هاي فرقه زدن به جنگ
وي افزود راه جلوگيري از آارهاي تروريستي القاعده، انجام عمليات تروريستي عليه طرفداران . است

تر  ثانيًا و مهم. شود ر سراسر جهان نيست چرا آه در اين صورت اوًال جنايات مذآور توجيه ميوهابيت د
اي است آه به بهانه ايجاد نظم و امنيت حضور  هاي فرقه سوء استفاده آمريكا و انگليس از آغاز جنگ

  .آنند نظامي خود را در منطقه توجيه و مستمر مي
  ن درباره نقض حقوق بشراحتمال صدور قطعنامه مجدد عليه ايرا

به گزارش رسيده احتمال صدور قطعنامه مجدد عليه ايران درباره نقض حقوق بشر در پارلمان اروپا و نيز 
هاي  يك فرد مطلع با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت توقيف روزنامه. در سازمان ملل باالست

اسي و مطبوعاتي، ردصالحيت نامزدهاي تداوم حبس زندانيان سي ها، ياس نو و شرق و تعطيلي سايت
  . از جمله داليل صدور اين قطعنامه است... انتخاباتي و 

  آاران از سكوت رئيس جمهور و وزير آشور درباره انتخابات نارضايتي محافظه
آاران شده  سكوت رئيس جمهور و وزير آشور درباره انتخابات مجلس هفتم موجب نارحتي محافظه

با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت تا آنون فشار زيادي بر دولت وارد شده تا يك فرد مطلع . است
وي افزود به نظر مي رسد . رئيس جمهور يا حداقل وزير آشور انتخابات اول اسفند را حماسه بخوانند

هيچ يك از مقامات دولتي انتخاباتي را آه دو سوم مردم شهرهاي بزرگ در آن شرآت نكردند و تعداد 
به گفته وي . اي سفيد و باطله آن با انتخابات ادوار پيشين قابل مقايسه نباشد، حماسه نخواندآر

  . ملت هستند–دلسوزان بيشتر نگران تبعات عدم شرآت وسيع مردم و افزايش شكاف دولت 
   منفي جلوگيري از تشكيل جلسه آانون نويسندگان بازتاب
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ها و در محافل  سندگان بازتاب منفي در دانشگاهتالش براي جلوگيري از تشكيل جلسه آانون نوي
نظر در اين زمينه به سايت امروز گفت با توجه به سوابق امر،  يك صاحب. روشنفكري آشور داشته است

ممكن است اقدام مذآور آغاز تحرآات غيرقانوني براي محروم آردن شهروندان از حقوق اوليه خود 
  .باشد

  

  يم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژ
  

سه عضو انجمن اسالمي دانشگاه تربيت معلم در حال بازگشت از مراسم سالگرد دآتر محمد مصدق، 
  .بازداشت شدند

  2004  مارس 4  -1382 اسفند  14پنج شنبه 
وگو با خبرنگار   معلم در گفت  عباس شكوهمند، عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشگاه تربيت

اتوبوس حامل اعضاي شوراي مرآزي : اري آار ايران، ايلنا، با اعالم اين خبر، گفتدانشجويي خبرگز
اسالمي دانشگاه تربيت معلم، ظهر امروز در حال بازگشت از مراسم سالگرد دآتر محمدمصدق   انجمن

دبير " مجتبي بخشنده"در مسير اتوبان آرج، توسط عوامل اطالعاتي شهرستان آرج، متوقف شد و 
و " رضا رستمي خزايي"مي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم مجتمع حصارك آرج به همراه انجمن اسال

از اعضاي شوراي عمومي اين انجمن بازداشت شده و تا اين لحظه، اطالعي از آنها " رضا حسني پدرام"
  .در دست نيست

زداشت اين سه معلم و معاونت حراست دانشگاه نيز از با  رياست دانشگاه تربيت: وي خاطرنشان آرد
  .نفر با خبر و پيگير اين موضوع هستند

دآتر محمدعلي برخورداري، رئيس دانشگاه تربيت معلم، در تماس تلفني خبرنگار ايلنا با وي، ضمن 
  .در حال پيگيري موضوع هستيم: اعالم اطالع از خبر بازداشت اين سه عضو انجمن اسالمي، تأآيد آرد

مندان در محل    دآتر محمد مصدق، مراسم يادبودي از سوي عالقهامروز همزمان با سالگرد درگذشت
  .دفن در روستاي احمدآباد برگزار شد آه در آن تني چند از فعاالن سياسي و فرهنگي حضور داشتند

 پايان پيام

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ر شوراي حكام سازمان اختالف نظر آمريكا و آشورهاي اروپائي برسر سختگيري عليه حكومت ايران د
  بين المللي انرژي اتمي

  2004  مارس 4  -1382 اسفند  14پنج شنبه 
محافل خبري غرب خبر مي دهند متحدان اروپايي آمريكا، تالشهاي آمريكا را براي ارجاع پرونده ايران به 

سته ايش در ايران را به خاطر فعاليتهاي ه: آمريكا مي آوشد. شوراي امنيت سازمان ملل رد آرده اند
شوراي امنيت تحريم آند، ولي اينك آه با مقاومت اروپاييها روبرو شده، دست آم تالش مي آند 

  . قطعنامه شديداللحني را عليه ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به تصويب برساند
ان ابراز نگراني هرچند آمريكا و متحدانش درباره فعاليتهاي هسته اي اير): راديو فردا(سياوش اردالن 

آرده اند، اما اين موضوع به اختالف بين آنها دامن زده است، زيرا آمريكا خواستار سختگيري بيشتر در 
  .قبال ايران، بيشتر از آنچه اروپاييان مي خواهند است

  
ر به خاطر آنكه بريتانيا، فرانسه و آلمان ابتكار عمل را د: يك مسئول آمريكايي به خبرنگاري رويتر گفت

مسئله برخورد با ايران به دست گرفته اند، همه ما آمي راجع به اين موضوع دست به عصا راه مي 
اتفاقي آه افتاده، اين است آه بين آمريكا از يك طرف و آلمان، بريتانيا و : همين مسئول مي گويد. رويم

 هستند آه برخي آشورها. فرانسه شكافي ايجاد شده است آه خيلي چيزها را نامعلوم مي آند
  . همواره حاضرند حرف ايران را باور آنند

سال گذشته .  اسفند، آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ايران تشكيل جلسه دهد18قرار است 
ايران اعتراف آرد برنامه گسترده اي براي توسعه توانايي هسته ايش داشته است، اما پس از مذاآره 

 آژانس بين المللي انرژي اتمي تصميم گرفت ايران را هدف تحريم قرار ايران با سه آشور اصلي اروپايي،
از آن به بعد آژانس گزارش ديگري را هفته پيش منتشر آرد آه در آن گفته شد ايران به همه . ندهد

  . ابهامات خود در مورد برنامه هسته ايش پاسخ نگفته است
عمليات غني : ان صلح آميز است، وعده دادهمقامات حكومت ايران آه مي گويند برنامه هاي اتمي اير

  . سازي اورانيوم را آه مي تواند در توليد سالحهاي هسته اي به آار رود، متوقف آند
  

آمريكا اصرار مي ورزد آه شواهدي دارد آه نشان مي دهد ايران همچنان در پي توليد سالحهاي هسته 
 چند روز پيش نسبت به وفاي به عهد ايران اي است، اما رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي همين

ما بسيار آوشش آرديم آه در جلسه : يك مقام آمريكايي به خبرگزاري رويتر گفت. ابراز اطمينان آرد
آينده آژانس، اعضا را به صدور قطعنامه اي تشويق آنيم آه ايران را به عنوان ناقض تعهدات خود معرفي 

  . آند
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.  از اقدام عليه ايران، قرارداد منع گسترش سالحهاي اتمي را تضعيف آندآمريكائي ها نگرانند خودداري
اينك مقامات آمريكا به اين راضي شده اند آه آژانس بين المللي انرژي اتمي را مجاب آنند موضوع ايران 

  . را همچنان در دستور آار خود قرار دهد
ا بيشتر سختگير باشيم و ايران را با ما مي خواهيم از اروپاييه: يك مسئول آمريكايي به رويتر گفت

 اگر فعال بردباري به خرج  :مقامات آمريكايي مي گويند. پاسخگوئي آوتائيهايش در گذشته وادار آنيم
دهند، در موقعيت بهتري خواهند بود تا در جلسه بعدي آژانس انرژي اتمي در خردادماه، اعضا را به 

  . سختگيري بيشتر عليه ايران مجاب آنند
اين با عقل : ا يك ديپلمات اروپايي با اين رويه آمريكا هم عقيده نيست و به خبرگزاري رويتر مي گويدام

جود در نمي آيد آه ضرب العجلهاي غير واقع بينانه بدهيم، بويژه اگر مي دانيم آژانس انرژي اتمي 
 حال همان مسئول با اين. فرصت آافي را براي تحليل فني تمام اطالعات خود در مورد ايران ندارد

در جلسه هفته آينده آژانس بين المللي انرژي اتمي، آمريكا، ليبي و بريتانيا : آمريكايي به رويتر گفت
قطعنامه اي را تصويب آنند آه از آوتاهي هاي ايران در شفافيت نسبت به برنامه اتميش : مي آوشند

  .يران در آينده هموار مي آندسخن مي راند و زمينه را براي اقدامهاي سختگيرانه تر عليه ا
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند14پنج شنبه : روزنامه های تهران
  2004  مارس 4  -1382 اسفند  14پنج شنبه  -بي بي سي 

  
روزنامه های آخر هفته تهران در عنوان های اصلی خود واکنش مقامات کشور را نسبت به وقايع 

ال منعکس کرده و در صدر آن از زبان رهبر جمهوری اسالمی نوشته اند که عراقی ها دچار عاشورای کرب
  .تفرقه و اختالفات فرقه ای نشوند

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از زبان رييس جمهور خاتمی نوشته تروريسم و خشنونت را ايران
  .از هر کس به هر اسم باشد محکوم می کنيم

از شورای امنيت ملی کشور از مردم خواسته به عراق سفر نکنند و متوجه وضعيت  به نقل آفتاب يزد
  .غيرعادی آن کشور باشند

ايران در مقاله ای ضمن اشاره به بسته شدن مرزهای ايران و عراق که پس از حوادث عاشورا اتفاق 
دن عده ای نيست افتاد به بررسی موقعيت شيعيان پرداخته و نوشته تاثير اين انفجارها فقط کشته ش

بلکه تضعيف موقعيت شيعيان در آن کشورست و به اثبات رسيدن اين ادعا که در صورت به قدرت 
  .رسيدن شيعيان عراق در اغتشاش فرو خواهد رفت

جالل برزگر نويسنده مقاله ايران از زائران ايرانی خواسته با توجه به تجربه کشته شدن ها در سعودی و 
  . با حفظ ضوابط و در نظر داشتن موقعيت ها به سفرهای زيارتی دست بزنندعراق به طرق قانونی و

 در پاسخ گوئی با آن ها که دولت آمريکا را متهم به آن می کنند يادآور شده که اين  آفتاب يزدسردبير
  .حوادث ممکن است در جريان انتخابات رياست جمهوری آمريکا به زيان دولت فعلی آن کشور باشد

 در جست و جوی عوامل ايجاد اغتشاش در عراق به جز القاعده از باقی مانده تاب يزدآفسرمقاله 
وفاداران به رژيم ساقط شده صدام حسين نام برده ولی تاکيد کرده که عمليات القاعده در همه جای 

جهان تا کنون به نفع دشمنان اسالم بوده و فرصت بهره برداری از اختالفات مسلمانان را در اختيار 
  .اسرائيل قرار داده است

 از دولت انتقاد کرده که حاال که عده زيادی از خانواده ها به سوگ اعتمادکيوان مهرگان در گزارشی در 
عزيزان خود نشسته اند که در حوادث عاشورای عراق کشته شدند از زايران می خواهد که حتی در 

  .دقالب کاروان های زيارتی هم از رفتن به عراق خودداری کنن
 اشاره به عالقه ايرانيان به سفر به عتبات به نوشته   ضمن  ايران  آزادی  نهضت ، دبيرکل  يزدی دکتر ابراهيم

   کردن  ناگزير از فراهم  دارد، دولت ، وجود عينی  عميق  چنين يی  مساله  وقتی  گفته است بياناعتماد
   اساسی  تصميم  يک  زمينه  و بايد در اين  خود است  اتباع  جانی  امنيت  و تامين  حفظ  در راستای تمهيداتی

  .بگيرد
   حوادث  در اين  را مقصر اصلی  ايران  دولتعتمادنگار نيز در گفتگو با ا ، روزنامه  الواعظين  شمس ماشاءاهللا
   است شان آنها با خود  جان  مسووليت  که  امضا از زايران  گرفتن  صرف تواند به  نمی دولت: "  و گفت دانست
  بست  مرزها را می بايست  می  عراق  بغرنج  اوضاع  به  با توجه  ايران دولت.  شانه خالی کند  وظيفه از انجام

  ."کرد  می  جلوگيری  از ايران  زايران  از خروج و با تدابير آهنين
   و پنجاه  دويست  تنها گنجايش ، کربال و کاظمين  نجف ها شهرهای  گزارش داده که برابر گزارشانتخاب

  .اند  شهر گرد آمده  روز در آن  در يک  ميليون  و نيم  يک  که  است هزار نفر زاير را دارند چگونه
 و   شاهد کشته  در عراق  که  نيست  روزی  گفته است ما هيچاعتمادجميله کديور نماينده مجلس به 

   در راه  چرا دولت  وجود دارد که  شبهه هنوز اين   مساله  اين  به با توجه.   نباشيم ای  عده شدن مجروح 
  ؟  است  ايجاد نکرده  مانعی گونه  هيچ  غيرقانونی سفرهای
   بود، تدابير الزم بينی  پيش  قابل  آنچه  به  يا بايد نسبت  در پايان گزارش خود نوشته دولتاعتمادگزارشگر 

  . خود باشد عملکرد و قصور  پاسخگوی کرد يا اين که را اتخاذ می
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 از ماجرای خيابان ميرداماد تهران در روز عاشورا نوشته که در آن شرقحامد يوسفی در گزارشی در 
نسل تازه جوانان تهرانی هم به شيوه خود مراسم شام غريبان را شامگاه عاشورا برگزار کردند اما اين 

  .مراسم البته با زد و خورد هم همراه بود و ختم به خير نشد
حميدرضا ترقی، قائم مقام مرکز سياسی حزب موتلفه اسالمی با اعتقاد بر اينکه انتخاب ه به نوشت

: فضای سياسی فعلی کشور کامًال تحت تاثير عزاداری امام حسين و تبيين قيام ايشان است گفت
اصالحات را در چارچوب تفکر ايشان ) ع(گروه های مختلف تالش می کنند با الهام از قيام امام حسين

  .بيين کنندت
قائم مقام هيات موتلفه به نوشته انتخاب با اشاره به طرح مسائلی که از سوی برخی اصالح طلب در 

گفته اين گروه ها سعی کردند با مقايسه شرايط کنونی کشور با دوران امام . اين ايام مطرح شده است
  .حسين، عملکرد نظام جمهوری اسالمی را زير سئوال ببرند

ه که جبهه مشارکت در اطالعيه ای که درباره انتخابات دوهفته پيش صادر شده با  گزارش دادشرق
اشاره به کاهش تعداد آرا در شهرهای بزرگ، روند آزاد و عادالنه انتخابات به روندی مقيد به گزينش و 

حاصل بی اثر کردن :" اعمال سليقه های جناحی را مسئله اصلی اين انتخابات دانسته و افزوده است
قش و رأی مردم در عرصه سياسی مآًال بی تفاوتی نسبت به مسائل اساسی کشور از سوی نخبگان ن

  ."و آحاد جامعه است
حاصل اين تبديل فضای سالم انتخابات به عرصه ای از :" در ادامه اين بيانيه آمده استشرق به نوشته 

ه کشور از حق قانونی انتخاب تبليغات انبوه و جهت دار سياسی، حذف افراد مبرز، ذی صالح و برجست
شدن، محروم کردن بخش مهمی از جريان های سياسی برآمده از انقالب و جنبش اصالحات از شرکت 
در انتخابات، کاهش چشمگير سطح مشارکت عمومی در انتخابات به ويژه در شهرهای بزرگ و تشکيل 

  ."مجلسی با ترکيب از پيش تعيين شده است
 کرسی مجلس به ٢٠٠ تاکيد کرده اختصاص بيش از شرق خود به نوشته جبهه مشارکت در اطالعيه

يک جناح خاص سياسی در فضای حذف گسترده رقيبان صورت گرفت، اما اگر اين نتيجه در ورای 
سروصداهای تبليغاتی، عمليات روانی و ذوق زدگی های ناشی از حذف اصلالح طلبان مورد بررسی 

 سياسی برای يک جناح، بلکه تهديد برای اصل انتخابات، برای ميزان قرار گيرد، به واقع نه يک پيروزی
  .بودن رأی ملت و برای در رأس امور بودن نهاد مجلس است

 از سخنرانی علی رضا علوی تبار در عاشورا خبر داده و نوشته اين تحليلگر از شرايط امروز کشور شرق
 امکان نيابد بايد منتظر آن بود که وضعيت انتقاد کرده و نشان داده که اعتراض های مدنی وقتی که

  .انقالبی جايگزين شود
خود در در اوايل جمهوری شرق که به نوشته " صبح امروز"عضو شورای سردبيری روزنامه توقيف شده 

اسالمی در نهادهای انقالبی عضويت داشته در پاسخ سئوال شرکت کندگان در جلسه کانون توحيد 
  . قالب با وضعيت کنونی قابل مقايسه نيستگفته است سال های نخست ان

علوی تبار تاکيد کرده است چون در آن زمان گفتمان غالب اپوزيسيون، غير دموکرات و غير مسالمت 
جويانه بود، اما امروز اپوزيسيون جريانی دموکرات و مسالمت جو است و کسانی که عملکرد حکومت در 

  .نند، ضروری است که عملکرد اپوزيسيون را هم نقد کنندآن زمان در قبال مخالفان خود را نقد می ک
 با اشاره به معرفت نوشته محسن غرويان مدرس حوزه علميه قم و سردبير نشريه همشهری

اين فضا اقتضا می : دانست و گفت» طبيعی«انتخابات مجلس هفتم تغيير در فضای سياسی کشور را 
 افرادی بر سر کار آيند که با مجلس هفتم هماهنگ کند برخی از مسئوالن تاديب شده و به جای آنها

  .باشند و در جهت خدمت رسانی و حل مشکالت ملت تالش بيشتری کنند
   همچنان  در ايران  مطبوعات  از وضعيت نگرانی:" نوشته "  مطبوعات  سرکوب نگران" با عنوان اعتماد
  ."   مرز است دون ب  گزارشگران ، بخصوص  المللی  بين  سازمانهای  اصلی سوژه
 با اين تاکيد به يازده روزنامه نگار هنوز در زندان های ايران به سر می برند به احضار اعتمادخبر 

  .عمادالدين باقی به دادگاه اشاره کرده که برای رسيدگی وی به به هم زدن امنيت ملی بوده است
  
  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن   

  2004  مارس 4  -1382  اسفند 14پنج شنبه 
عناوين امروز پنجشنبه روزنامه هاي الحيات، القدس العربي و : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر
  : الشرق االوسط به اين شرح است

  الحيات* 
   خدمات بانکداري اسالمي و افق هاي توسعه سرمايه گذاري-
  .گ هستند پاريس و برلين خواستار همسويي در مقابل طرح خاورميانه بزر-
  . چند حمله به رهبران شيعه عراق خنثي شد -
  . نفر پس از دو کشتار بازداشت شدند15 -
   حمله خمپاره اي به مرکز پليس عراق در موصل -
  . قوه قضائيه لبنان از عماد الحاج ميانجي ميان صدام و آمريکايي ها تحقيق مي کند-
  .ي ايران به وقوع پيوستچهار انفجار قوي در منطقه خانقين عراق در مرزها-
  . يمن بازداشت فرمانده محلي بزرگ شبکه القاعده را تاييد کرد-
  . مرزبانان سعودي عمليات قاچاق سالح و مواد مخدر را خنثي کردند-
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  . قريع طرح يکپارچه سازي دستگاههاي امنيتي را اعالم کرد-
متحمل شد که شانس وي را تا حد  بن فليس رقيب بوتفليقه در انتخابات رياست جمهوري دو ضربه -

  .زيادي کاهش مي دهد
  القدس العربي* 
  . القاعده آمريکا را به دست داشتن در کشتار عاشورا براي شعله ور کردن فتنه متهم کرد-
  . ابي زيد ،الزرقاوي را متهم کرد-
  .ب کرد تهران درپي بازداشت چهار تن که فارسي صحبت مي کردند؛ دست داشتن درحمالت را تکذي-
  . برمر از تشديد تدابير امنيتي در مرزها خبر داد-
برخي موارد در اين کتابها وجود .   عربستان حدود يک ميليون کتاب درسي را از مدارس خود خارج کرد-

  .داشت ازجمله اينکه به جاي خليج عربي ، خليج فارس نوشته شده بود
  گرد اسالمگرايان افراطي تدابير امنيتي شديد در استان ابين براي پي:  يمن-
  . قطر از مخالفت اعراب با طرح آمريکا انتقاد کرد-

  الشرق االوسط * 
   تاکيد آمريکايي ها به دست داشتن الزرقاوي در انفجارهاي عاشورا-
  .افراطيون در محاصره قرار گرفتند:  يمن- 
  .چرا بايد عرفاتي تر ازعرفات باشيم:  قذافي-
  .اطات و حمل و نقل اسراييل را دعوت کرد قطر، ليبرمن وزير ارتب-
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