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

  
  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح

  
  را با زنجير از زندان بردند » محمد احمدي«: زندانيان زندان رجايي شهر

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
زندانيان سياسي زندان رجايي شهر در تماس تلفني با خانواده هاي خود از انتقال يک زنداني : روزنامه

  .ز زندان رجايي شهر به يک مکان نامعلوم خبر دادندا» محمد احمدي«سياسي به نام 
 مرداد ماه، محمد 30، اين زندانيان گفته اند که مسئوالن زندان، روز جمعه »روزنامه«به گزارش خبرنگار 

از سالن به ! احمدي که يک زنداني سياسي زندان رجايي شهر مي باشد را به بهانه انتقال به دادگاه
  .مکان ديگري منتقل کردند

  .اما به گفته ديگر زندانيان، روز جمعه هيچ دادگاهي به پرونده ها رسيگي نمي کند
  .به گفته دوستان زنداني محمد احمدي، در هنگام انتقال، به پاي محمد احمدي زنجير بسته بودند

  
  در صورت عدم آزادي همسرم، لبهايم را خواهم دوخت: امير ساران

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
يک زنداني سياسي در زندان رجايي شهر کرج با دادن اخطار به جمهوري اسالمي در مورد : روزنامه

  .بازداشت همسرش گفته است که لبهايش را به نشانه اعتراض خواهد دوخت
، امير ساران يکي از زندانيان سياسي زندان رجايي شهر که در پي »روزنامه«به گزارش خبرنگار 

 مرداد گروهي از خانواده هاي زندانيان سياسي در برابر 27 تجمِع روز سه شنبه بازداشت همسرش در
دفتر سازمان ملل در تهران، در زندان رجايي شهر به صف اعتصاب کنندگان غذا پيوسته است در تماس 

 ساعت آينده، در ادامه اعتصاب 48با خانواده خود گفته است که در صورت عدم آزادي همسرش طي 
  . لبهايش را به نشانه اعتراض، خواهد دوختغذاي خود،

 سال زندان 8امير ساران که به جرم ايجاد يک گروه آزاديخواه در کرج از سوي دادگاه انقالب شهريار به 
  .محکوم شده است، همينک در زندان رجايي شهر بسر مي برد

  
  ان توقيف خدمات دهندگان به سه سايت اينترنتي وابسته به اصالح طلبان در اير

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
پس از توقيف مطبوعات اينک نوبت توقيف گروهي از خدمات دهندگان به سايت اينترنتي رويداد رسيده 

در پي تهديد و بازداشت تدريجي گردانندگان فني سايتهاي رويداد مربوط به جبهه مشارکت و . است
جبهه مشارکت، از صبح ديروز دسترسي به اين سايتها غير سايتهاي امروز و بازتاب، سايتهاي نزديک به 

روز گذشته سه تن از کادر فني شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي توسط اداره اماکن . ممکن شد
حسين باستاني، دبير سابق انجمن صنفي روزنامه نگاران، در . جمهوري اسالمي بازداشت شدند

تفاق در راستاي همان استراتژي است که در برخورد با مطبوعات مصاحبه با راديو فردا مي گويد که اين ا
صورت گرفت، ولي از همان زمان بعضي از خط دهندگان جناح راست يک استراتژي جايگزين و کارآتر را 
مطرح مي کردند و آن اين که به جاي برخورد با روزنامه ها، ما با روزنامه نگاران برخورد کنيم، و اکنون 

ارند با سايتها هم مي کنند و البته زمزمه هاي اينطور برخوردها هم از چند روز پيش آغاز همين کار را د
  . شده بود

پس از توقيف مطبوعات اينک نوبت توقيف گروهي از خدمات دهندگان به سايت ): راديو فردا(نيما تمدن 
ايتهاي رويداد مربوط در پي تهديد و بازداشت تدريجي گردانندگان فني س. اينترنتي رويداد رسيده است

به جبهه مشارکت و سايتهاي امروز و بازتاب، سايتهاي نزديک به جبهه مشارکت از صبح ديروز 
به گفته منابع آگاه که خواستار افشاي نامشان . دسترسي به اين سايتها غير ممکن شده است

 توسط اداره اماکن نيستند، روز گذشته نيز سه تن از کادر فني شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي
حسين باستاني، دبير سابق انجمن صنفي روزنامه نگاران در گفتگو . جمهوري اسالمي بازداشت شدند

  . با مريم منظوري از راديو فردا توضيحاتي درباره روند تعطيلي رسانه ها در ايران مي دهد
کي دو روز است در جريان چيزي که ظاهرا ي): دبير سابق انجمن صنفي روزنامه نگاران(حسين باستاني 

است، اين است که نوعي برخورد فراتر دارد صورت مي گيرد از طريق مراجعه به آي اس پي هايي که 
کار تجاري مي کنند و با صدها جا طرف هستند و سرويس مي دهند، يکي هم مثال سايت رويداد 

ه اش هم اين شده که ديگر االن به آنها مراجعه کردند و مشخصات سايت را از آنها گرفتند و نتيج. است
شما وقتي که وارد آدرس . ظاهرا سايت رويداد ديگر کنترلش از دست گردانندگان اصليش خارج شده

سايت مي شويد، يک صفحه هميشگي نيست و اين کامال نشان مي دهد که دارندگان سايت ديگر 
د گرداننده سايت دارد صورت مي گيرد، و از آن بدتر برخوردهايي است که با افرا. اختيار سايت را ندارند

چه از افرادي که فقط کارهاي ساده فني انجام مي دهند و چه احتماال افرادي که به نوعي ممکن است 
  . گردانندگان فکري سايت باشند
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آقاي باستاني من آخرين خبري که داشتم ديشب سه نفر بازداشت شدند و ): راديو فردا(مريم منظوري 
  .ا از هفته گذشته تقريبا هر روز، روزانه شايد يک نفر وجود داشتهاين بازداشته

خبرهاي پراکنده اي ما شنيديم، ولي ترجيح مي دهيم که اعالم رسمي اينها از طرف : حسين باستاني
ولي قطعا اگر دستگيريها گسترده شود، از داخل مطلع . دوستاني که در ايران هستند صورت بگيرد

 ترين چيزي که مي توان روي آن استناد کرد، همان نامه اي است که آقاي فعال موثق. خواهيم شد
محمدرضا خاتمي به معاون حوزه رئيس جمهوري نوشته و در آن توضيح داده شده که به چه شيوه اي 

مراجعه شده و شرکتهاي کامپيوتري که به اين سايت سرويس مي دادند و عده اي از افراد حزب 
  . ند و مشخص است که حداقل يکي دو نفري هم بازداشت شدندمشارکت تلفني احضار شد

  
  به نظر شما تعطيلي سايتهاي خبري سياسي شباهتي دارد به تعطيلي زنجيره اي مطبوعات؟: م . م 

اتفاقي که االن دارد مي افتد در خصوص سايتها، در راستاي همان استراتژي است : حسين باستاني
ورت گرفته، ولي از همان زمان بعضي از خط دهندگان جناح راست که در خصوص برخورد با مطبوعات ص

يک استراتژي جايگزين و کارآتر را مطرح مي کردند و آن اين که به جاي برخورد با روزنامه ها، ما با 
اين استراتژي بود که اخيرا با اعالم تفسير جديد دادستاني مبني بر اين که . روزنامه نگاران برخورد کنيم

همين . ر روزنامه هاي توقيف شده حق ادامه فعاليت در نشريات جديد را ندارند، عملي شدشاغالن د
کار را دارند با سايتها هم مي کنند و البته زمزمه هاي اينطور برخوردها هم از چند روز پيش آغاز شده 

ه کار صبح بود و کامال ما پيش بيني مي کرديم، کما اين که يکي از روزنامه هاي بسيار متنفذ محافظ
هشدار داده بود، اسم برده بود از يک تعداد افراد و معموال روزنامه هايي از اين دست وقتي به اين 

صراحت وارد داستانهايي مي شوند، مشخص است که تحليل نمي کنند و اطالعاتي را دارند بيان مي 
برده بودند را داريم مي بينيم کنند و متاسفانه اين اتفاق هم افتاد و تعدادي از سايتهايي که آنجا اسم 

  .که عمال دارند با افرادش برخورد امنيتي مي کنند
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  وزير اطالعات؛ پرونده آاظمي ديگر مساله وزارت اطالعات نيست 
  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو

رئيس سازمان ميراث , يوزير اطالعات خبر آشف تجهيزات جاسوسي و شنود از خودرو حسين مرعش
  . فرهنگي و گردشگري را تكذيب آرد

, از خودرو مرعشي, سايت بازتاب امروز در گزارشي آورده بود آه ماموران يكي از نهادها, به گزارش ايلنا
  . اند  آشف آرده, شامل ميكروفون آه در راديوپخش خودرو نصب شده بود, تجهيزات شنود و ارسال
اما ايشان چيزي در اين مورد به من , من امروز آقاي مرعشي را ديدم: تيونسي در اين زمينه گف

  . آنند و اين اولين بار هم نيست  ها از اين خبرها منتشر مي  متاسفانه برخي از سايت. نگفتند
وزير اطالعات در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا وزارت اطالعات قصد پيگيري پرونده زهرا آاظمي را 

گناه   وزارت اطالعات تالش آرد تا اثبات آند آه بي. اين پرونده ديگر مساله دولت نيست: فتگ, ندارد
  . بنابراين اين مساله ديگر مساله ما نيست, است و اين مساله ثابت هم شده

دانيم او   ما مي: وزير اطالعات نسبت به وضعيت ديپلمات ربوده شده ايراني ابراز اميدواري آرد و گفت
  . اند  چه آساني دستگيرش آردهآجاست و 

منافقين ايراني , دستگيرآنندگان: گفت, وي با بيان اينكه امروز نسبت به روزهاي گذشته اميدوارتريم
  . نيستند بلكه منافقيِن ديگري هستند

آه امنيت آامل در   يونسي وضعيت مرزهاي عراق را ناامن توصيف آرد و از مردم خواست تا زماني
  . از سفربه عراق خودداري آنند, قرار نشده استمرزهاي عراق بر

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
  بدهيم» بهانه آغاز جنگ«نبايد : محمدرضا خاتمى

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
ى مقام دبيرآل جبهه مشارآت با اشاره به اظهارات برخ» سيدمحمدرضا خاتمى«:  شرقگروه سياسى

هاى نظامى در مورد در تيررس بودن زرادخانه هاى اتمى اسرائيل هشدار داد آه برخى جريانات عالقه 
به گزارش روابط عمومى جبهه مشارآت، خاتمى آه در . مند هستند فضاى جنگى به آشور حاآم شود

مواضع جبهه وابسته به اين حزب گفت وگو مى آرد، درباره » رويداد«مصاحبه هفتگى خود با سايت 
ما به دو اصل اعتقاد «: مشارآت در مورد تهديدهاى متقابل ايران و اسرائيل طى هفته گذشته گفت

اول آنكه، ايران نبايد شروع آننده هيچ جنگى باشد و نيز نبايد بهانه براى شروع جنگ بدهد و . داريم
 ماست آه از خاك آشور خود ديگر اينكه، اگر هر آس بخواهد به ايران تجاوز آند، وظيفه ملى و دينى

  » .دفاع آنيم
امروز ورود در جنگ شايد مشكل نباشد، اما پايان آن ممكن نيست و آنچه حادث مى شود «: وى افزود

از . بنابراين به نظر ما، بايد به هر نحو ممكن از جنگ اجتناب آرد. تخريب و عقب ماندگى آشور است
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هر آشورى بايد از همه «خاتمى با بيان آنكه » .بازدارندهجمله از سخنانى آه تحريك آننده است و نه 
امكانات خود از جمله سالح براى دفاع از خود و جلوگيرى از بروز جنگ استفاده آند و اگر جنگى شد از 

اگر سالحى خود باعث بروز جنگ شود، ديگر نقش «: در عين حال تصريح آرد» همه آنها استفاده آند
امروز سياستمداران بايد ميداندار حل وفصل مشكالت جارى «:  وى تاآيد آرد».بازدارنده نخواهد داشت

آشور باشند و مسئوالن نظامى نيز در جايگاه خود قرار گيرند، تا با درايت سياسى و نه تدبير نظامى 
  ».امور اصالح شود

  اجماع جهانى عليه ايران را بايد شكست• 
رونده هسته اى ايران در نشست ماه سپتامبر دبيرآل جبهه مشارآت همچنين درباره سرنوشت پ

مشخص بود آه با تغيير مسير سياست ايران در قبال انرژى هسته اى، مشكالت «: شوراى حكام گفت
با اين وضع آمريكا توانسته است براى رسيدن به . حل نخواهد شد بلكه ابعاد جديدى پيدا خواهد آرد
د همراه آند آه اين خطرناك است و بايد به هر ترتيب مقاصد شوم خود بيشتر آشورهاى جهان را با خو

از شواهد امر چنين پيداست آه در «: خاتمى پيش بينى آرد» .اجماع جهانى عليه آشور را شكست
اين نشست پرونده ما به شوراى امنيت نخواهد رفت بلكه اولتيماتومى داده خواهد شد آه پس از آن با 

تخابات آمريكا و درگيرى هاى عراق آن گاه در اين مورد تصميم روشن شدن نتيجه مسائل ديگر مثل ان
  ».گيرى خواهد شد

  
  :متن آامل سخنراني سعيد حجاريان در افتتاحيه هفتمين اردوي ساالنه تشكيالت فرهنگي

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
النه تشكيالت متن از پيش آماده شده سخنراني سعيد حجاريان در افتتاحيه هفتمين اردوي سا
جنبش دانشجويي و " فرهنگي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي با عنوان

  .  قرائت شد" دموآراسي
  :متن آامل سخنان حجاريان به اين شرح است, به گزارش خبرنگار ايلنا

همانگونه . هد مانداگر ميدان سياست توسط يك نيرو پر شود آنگاه فضايي براي جوالن ديگران باقي نخوا
آند رابطه خدايگان و بنده چنين است آه خدايگان زمين سياست را به طور آلي پر   آه هگل تشريح مي

بردگان اشيايي هستند مانند حيوانات آه در معرض تصرف . نگرد  آرده است و برده را چون شيء مي
شود يعني يك دولت تمامت خواه با   گاهي در دوران مدرن نيز زمين سياست چنين مي. ارباب قرار دارند

نمايد و آن را   برداشتن مرز ميان عرصه عمومي و خصوصي تمام سپر زندگي مردمان را سياسي مي
در اينجا چه روشي بايد به آار برد تا اين فضا بشكند؟ و مجالي براي . آورد  تحت نفوذ خود در مي

  ؟ مشارآت ولو ناچيزبخشي از مردم در عرصه سياست باز شود
  . آنيم  ايم اشاره مي  براي پاسخ به اين سئوال به دو تجربه مهم آه آنرا آزموده

  : تبليغ مسلحانه) 1
 آه فضاي سياسي آامًال بسته شده بود و 42 مرداد به خصوص بعد از سال 28بعد از آودتاي 

دلزده از مماشات اي سياست صبر و انتظار را در پيش گرفته بودند گروهي از جوانان آه   سياسيون حرفه
هاي چريكي آمريكايي   گشتند آه آن را از جنبش  حلي مي  جبهه ملي و حزب توده بودند به دنبال راه

را " مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا" امير پرويز پويان با اقتباس از آارلوس ماريگال آتاب. التين فرا گرفتند
  . نوشت

بعدها آتابي در . مجاهدين خلق به اين مشي روي آور شدندو به دنبال وي احمدزاده و رهبران سازمان 
منظور از تبليغ مسلحانه . نوشته شد" تبليغ مسلحانه"نقد اين مشي توسط تورج حيدري بيگوند به نام 

اي آه مردمش دچار خمودگي هستند و نيروهاي سياسي دچار انفعال و انزوا   اين است آه در جامعه
فضاي سكوت و رعب را ) فدايي(اي با فداآاري    دارد اين است آه عدهاند تنها راهي آه وجود  شده

نمايد پايدار و با ثبات نيست و عمل آنها گوش   بشكنند و نشان دهند آه رژيم مستقر هم چنان آه مي
به خصوص نسل . به گوش در جامعه پخش شود و مردم جرأت پيدا آنند آه خود نيز به صحنه آيند

  . هاي نسل گذشته را ندارد  ربات و هزينهتر آه تجربه ض  جوان
: توان عيان ديد  الواقع خالصه اين مشي را در اين شعر مشهور دوران محمدرضا شاه به خوبي مي  في
ها منتظر شعبه شمعي هستند و اين شمع جز تبليغ مسلحانه چيز ديگري   توده, ها باروت هستند  توده

جز در آوبا و در بعضي آشورهاي . قرين موفقيت نبوده استاما اين مشي جز در موارد معدودي . نيست
هاي توتاليتر منتهي   آفريقايي جواب نداده است و تنها به طرف پليسي شدن و مليتاريزه شدن رژيم

  . شده است
اين نكته الزم به ذآر آن است آه بايد ميان مشي مسلحانه و . در ايران نيز اين مشي، توفيقي نداشت

اي شده و   دار بسيج توده  تفاوت گذاشت، در مشي مسلحانه، گروه چريكي خود عهدهتبليغ مسلحانه 
شود و با ايجاد يك پايگاه لجستيكي مطمئن حمالت خود را   خود مستقيما با نيروهاي رژيم درگير مي

از جمله نمونه آن نيكاراگوئه بود و اخيرا . دهد تا مناطق بيشتري را تحت تصرف درآورد  گسترش مي
اما در تبليغ مسلحانه مقصود مبارزه تمام عيار با رژيم نيست بلكه فقط ايجاد يك شوك نظامي . ئيتيها

پردازي   ناپذيري رژيم تنها دروغ  است آه مردم را از رخوت درآورد و به آنها بفهماند آه افسانه شكست
  . تبليغاتي آن است

  تبليغ مصلحانه؛) 2
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هاي    با حالت قبل ندارد اما براي شكستن آن از روشدر تبليغ مصلحانه فضاي سياسي تفاوتي
اند و   شود، چون مردم مدتها در فضاي رآود و جمود و انزواي سياسي بوده  آميز استفاده مي  مسالمت
خواهند فضا را بشكند سه وظيفه را   گروهي آه مي. اعتمادي بين آنها دامن زده شده است  فضاي بي

  : در پيش رو دارد
  اعتماد به نفس در بين مردم و خودباوري؛  ايجاد -1
  به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي؛ ) اعتماد اجتماعي( ايجاد اعتماد به همنوع -2
   ايجاد اعتماد به يك مرجع بيرون از دستگاه رسمي؛ -3

ه آن اشاره توانند اين آار را آنند انواع گوناگوني دارند آه به چند نمون  هايي آه مي  الواقع اين گروه  في
  : شود  مي

  مستقل از دستگاه رسمي؛ ) سراسري( گروه خيريه وسيع -1
هاي تابع خود داشته باشد مانند آليساي مورمونا در   اي از حوزه   يك مرجع ديني آه بتواند شبكه-2

  آمريكا و در ايران مراجع ديني؛ 
سي هم داشته باشند يا يك سازمان توانند حرآت سيا  هاي اخوت آه به موقع مي  اي از انجمن   شبكه-3

  هاي محيط زيست، حقوق بشر؛ NGOغير حكومتي مانند 
   يك حزب سياسي اگر وجود داشته باشد؛ -4
  نگاران؛    انجمن روزنامه-5

المسلمين آه در مصر جواب داده است   هايي در آشورهاي مختلف جواب داده است، مانند اخوان  نمونه
المسلمين را گرفت و آم آم سياسي شد و روش پيامبران نيز تبليغ   وي اخوانيا حزب رفاه در ترآيه الگ

  . مصلحانه بوده است
     مقايسه ميان تبليغ مسلحانه و تبليغ مصلحانه؛

در تبليغ مسلحانه . اي است  اي است اما تبليغ مصلحانه به صورت توده  تبليغ مسلحانه به صورت فرقه
اما در تبليغ . شود  ايجاد مي" با ما يا بر ما"د و فضاي دو قطبي شون  تمام نيروهاي رژيم ساقط مي

در تبليغ مسلحانه اگر رژيم . توانند به مصلحان بپيوندند  مصلحانه، بعضي از نيروهاي رژيم حاآم نيز مي
رسند و مردم در آن تماشاگر هستند اما در تبليغ مصلحانه   مدت به جواب مي  عوض شود به صورت آوتاه

داخلي يا خارجي اعم از اپوزيسيون يا آشور (در تبليغ مسلحانه، با وارد شدن شوك . نشگرندمردم آ
العمل باعث ايجاد فضاي امنيتي در آشور   العمل نشان داده و اين عكس  ، رژيم در مقابل، عكس)خارجي

  . زاست  زاست اما شوك خارجي به صورت برون  تبليغ مصلحانه، به صورت شوك درون. شود  مي
  . هاي چريكي  توان از روش دآتر شريعتي نام برد و در تبليغ مسلحانه از گروه  مثًال در تبليغ مصلحانه، مي

شد   زا است و اگر تبليغ مصلحانه بود قطعًا نتايج بهتري حاصل مي  مثًال حمله آمريكا به عراق شوك برون
  . شد  و اينقدر هزينه نيز پرداخت نمي

 تصحيح وجود ندارد اما چون تبليغ مصلحانه، به صورت تدريجي است امكان در تبليغ مسلحانه امكان
  . آيد  تجربه وجود دارد و با سعي و خطا امكان تصحيح به وجود مي

در تبليغ مسلحانه نتيجه مشخص نيست و ممكن است به ديكتاتوري ختم شود، اما تبليغ مصلحانه به 
ها ممكن   تر است اما بعضي  ه تبليغ مصلحانه شكنندهتبليغ مسلحانه نسبت ب. دموآراسي نزديكتر است

بست رسيدن اصالحات توسط بعضي از   است در تبليغ مصلحانه خسته شوند آه شعار به بن
  . اي از آن است  طلبان نمونه  اصالح

طلبان شكست بخورند،   طلبانه، روش درستي است و اگرچه به ظاهر اصالح  هاي اصالح  به هر حال روش
  . طلبانه ادامه خواهد داشت  ي اصالحروشها

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  داليل تاخير در راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر، از ديد يک کارشناس 

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
 نيروگاه بوشهر است، در اسداهللا صبوري، معاون رئيس سازمان انرژي اتمي ايران که مسئول پروژه

هفت ماه پس از آنکه روسيه کليد بهره :  اوت گفت22کنفرانسي مطبوعاتي در روز گذشته يکشنبه 
او افزود هزينه . برداري از نيروگاه بوشهر را به ايران تحويل دهد، اين نيروگاه شروع به کار خواهد کرد

 وطن خواه کارشناس مرکز دفاعي جينز، درباره الکس. نهايي اين طرح از يک ميليارد دالر تجاوز مي کند
کو نتوانستند راجع به اين همکاريهاي اتمي شان علت اين تاخير به راديوفردا مي گويد که تهران و مس

وي مي گويد به . قيمت بگذارند، يعني روسها پولي که مي خواستند از ايرانيها تاحال نتوانستند بگيرند
آقاي .  ميالدي تمام نشود2004نفع ايران است که اين همکاري ادامه داشته باشد و اين برنامه در سال 

اين همکاري در ضمن به نفع روسيه نيز هست، چرا که هم صنعت هسته وطنخواه مي گويد که ادامه 
وي مي گويد که اگرچه نگراني آمريکا از برنامه هاي هسته اي . اي روسيه به اين پروژه وابسته است

ايران به جا است، اما چون اطالعات واشنگتن در مورد عراق درست نبود، اکنون به گفته هاي آمريکا در 
  .  قدري احتياط نگريسته مي شودمورد ايران با

 ميالدي 2006ايران مي گويد بهره برداري از نيروگاه هسته اي بوشهر تا سال ): راديو فردا(نيما تمدن 
در همين حال اياالت متحده . آن هم براي مصارف صلح آميزي چون استفاده در برق. صورت مي گيرد
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ايران تا : هاي هسته ايش ابراز نگراني کرده و مي گويدآمريکا بار ديگر از روش ايران در پيگيري برنامه 
  . سه سال ديگر قادر به ساخت بمب اتمي خواهد بود

اسداهللا صبوري، معاون رئيس سازمان انرژي اتمي ايران که مسئول پروژه ): راديو فردا(شهران طبري 
هفت ماه پس از : ت اوت گف22نيروگاه بوشهر است، در کنفرانسي مطبوعاتي در روز گذشته يکشنبه 

آنکه روسيه کليد بهره برداري از نيروگاه بوشهر را به ايران تحويل دهد، اين نيروگاه شروع به کار خواهد 
الکس وطن خواه کارشناس مرکز . او افزود هزينه نهايي اين طرح از يک ميليارد دالر تجاوز مي کند. کرد

  .دفاعي جينز علت اين تاخير را چنين توصيف مي کند
تهران و مسکو نتوانستند راجع به اين همکاريهاي ): کارشناس مرکز دفاعي جينز(الکس وطن خواه 

يعني روسها اينطور که من فهميدم پولي که مي خواستند از ايرانيها تاحال . اتمي شان قيمت بگذارند
آنچناني از نظر تکنيکي فکر نمي کنم مشکل . نتوانستند بگيرند و مشکل اقتصادي دارد اين مساله

 ميالدي 2004باشد، ولي هم به درد ايران مي خورد، همکاري ادامه داشته باشد و امسال در سال 
تمام نشود اين برنامه، هم به درد روسيه مي خورد، چون خيلي مهم است که بدانيم صنعت هسته اي 

زديک است به روسيه به شدت وابسته است به اين پروژه و والديمير پوتين هم مي دانيم که خيلي ن
  . اين صنعت هسته اي و براي همين هم قدرت اقصادي دارد و هم قدرت سياسي دارد

: ظاهرا از همين رو است که اسداهللا صبوري نيز در مصاحبه مطبوعاتي روز يکشنبه خود گفت: ط . ش 
ز معلوم ما براي ساختن رآکتورهاي اتمي قراردادهاي بيشتري با روسيه داريم، اگرچه تعداد آنها هنو

اين اظهارات بار ديگر به . نيست، ولي قطعا قرار ما با روسيه براي ساختن بيش از يک نيروگاه است
نگراني اياالت متحده از برنامه هاي هسته اي ايران دامن زده است، به خصوص که آقاي صبوري اعالم 

رده اند، با اين حال از ذکر نام کرد دو کشور اروپا براي کمک به برنامه هاي هسته اي ايران ابراز عالقه ک
نمي توان به طور دقيق گفت اين دو کشور : الکس وطن خواه مي گويد. اين دو کشور خودداري کرد

اروپايي کدامند، اما قرار ايران با سه کشور اروپايي يعني بريتانيا، فرانسه و آلمان آن بود که وقتي ايران 
مللي اتمي باز کند و فعاليتهاي خود را علني سازد، اين درهاي خود را به سوي بازرسي آژانس بين ال

از سوي ديگر جان بولتن معاون . کشور با ايران براي توسعه برنامه هاي هسته ايش همکاري کنند
وزارت خارجه آمريکا در امور کنترل تسليحات روز پنجشنبه گفت ايران به سه کشور اروپايي گفته که 

ي شده در حد توليد سالح هسته اي درست خواهد کرد و تا سه سال ظرف يک سال آينده اورانيوم غن
آقاي بولتن معتقد است اين خود نشان دهنده آن است که . ديگر مي تواند صاحب بمب هسته اي شود

الکس وطن خواه معتقد است اگرچه . ايران در مورد برنامه هاي هسته ايش حقيقت را نمي گويد
سته اي ايران به جا است، اما چون در مورد عراق اطالعاتش درست نگراني آمريکا از برنامه هاي ه

  . نبود، اکنون به گفته هايش در مورد ايران با قدري احتياط نگريسته مي شود
  

کشورهاي اروپايي به خصوص ترسيدند فکر مي کنند رئيس جمهور جرج بوش در : الکس وطن خواه
ياسي انجام مي دهد، يعني اطالعات مستقل از آمريکا با اطالعات بازي مي کند و اطالعات را س

آقاي . اين يک ترسي است که در پايتختهاي اروپا شما در حال حاضر مي بينيد. واشنگتن بيرون نمي آيد
اگر همچين واقعيتي بود، آمريکا به احتمال قوي . بولتن مي گويد ايران سه سال ديگر اسلحه اتمي دارد

ن مي رفت، ولي اينطور که به نظر من مي آيد منظور از اين حرفهاي تک و تنها هم شده به دنبال ايرا
آقاي بولتن اين است که مي خواهند از اروپاييان کمک بگيرند که يک جبهه بين المللي عليه ايران 

  .درست کنند
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

سخنگوی مقتدی صدر خبر خروج وی از : دی صدر از نجفبرغم کشف برخی مدارک مبنی بر خروج مقت
  شهر نجف و حضور درسليمانيه عراق را رد کرد 

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
  . شبکه خبری الجزيره از کشف برخی مدارک و شواهد مبنی برخروج مقتدی صدر از شهر نجف خبر داد

زيره، اين در حالی است که پيش از اين احمد به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الج
شيبانی سخنگوی مقتدی صدر در شهر نجف خبر خروج مقتدی صدر از شهر نجف و حضور در  شهر 

  . سليمانيه عراق را رد کرده بود
ادعای فرار مقتدی صدر با هدف ايجاد ياس و نااميدی در طرفدران وی گفته می : شيبانی ادامه داد

  . شود
حمالت هوايی از شب گذشته تا امروز صدمات زياد و خطرناکی را به ديوار غربی حرم علوی : وی افزود

که به نام باب العماره شناخته می شود ايجاد شده است، همچنين چند خمپاره در حياط مسجد امام 
  .علی عليه السالم برخورد کرده است

قتدی صدر همراه با فرماندهان شبه عدنان الزرفی استاندار نجف پيش از اين اعالم کرده بود که م
  .نظاميان خود به شهر سليمانيه در شمال عراق فرار کرده است

مقتدی صدر همراه با محافظان شخصی ومعاونان خود  : روزنامه الصباح جديد چاپ بغداد نيز می نويسد
قل شده از حرم علوی به مدرسه دينی آخونديه در مرکز محله الحويش در بخش قديمی شهر نجف منت

  .است
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قاسم داوود وزير امور کابينه عراق نيز اظهار داشت که انتظار دولت برای دريافت تعهد کتبی  ازسوی 
مقتدی صدر درباره انحالل شبه نظاميان خود موسوم به جيش المهدی و ترک حرم علوی تا ابد طول 

  .نخواهد کشيد
فاهی از شخص مقتدی صدر درباره انحالل اصرار دولت عراق برای اخذ تعهد کتبی يا ش: وی ادامه داد

شبه نظاميان مقتدی صدر و خروج از حرم علوی به دليل تناقص گفتارها ميان معاونان صدر است و دولت 
  .بر پايان بحران در نجف تاکيد دارد

دولت عراق تالش دارد تا دور از : در همين حال موفق الربيعی مشاور امنيت ملی عراق در اين باره گفت
  .ابله نظامی و از طريق اعمال فشار بر مقتدی صدر، مسئله نجف را حل کندمق

ما با استفاده از تمام امکانات تالش داريم : وی در گفتگويی با شبکه خبری ای بی سی آمريکا ادامه داد
تا از راه ها و جوانب مختلف بر مقتدی صدر اعمال فشار کنيم تا خروج شبه نظاميان مقتدی صدر از حرم 

  .لوی وشهر نجف، خلع سالح اين شبه نظاميان و شرکت در روند سياسی تضمين شودع
  .اين اقدامات  از وظايف دولت عراق برای گسترش حاکميت قانون برنجف است: الربيعی تاکيد کرد

به دنبال راه های ديگری برای ادامه فشارهای بيشتری بر مقتدی صدر : مشاور امنيت ملی عراق افزود
  .مسئوليت حرم علوی را به عالی ترين مرجع دينی تسليم کندهستيم تا 
  .هشدار نخواهيم داد بلکه خواهان پيشرفت امورهستيم، به دنبال افزايش کشتارها نيستيم: وی گفت

  
  ها در چند روز اخير بوده است ترين درگيري نجف شب گذشته و امروز شاهد سنگين

  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه دو
نيز شاهد ) دوشنبه(شهرهاي نجف و آربال امروز   در عراق، ال اوضاع متشنج و ناآرام روز گذشتهبه دنب

ها  حمالت نظاميان آمريكايي بودند و اماآن مقدس در اين شهر ي مسلحانه و تشديد ها افزايش درگيري
مريكايي و پليس نظاميان با نيروهاي آ هاي مسلحانه ميان شبه مرآز درگيري (ع(از جمله حرم امام علي 

   .عراقي بود
و ) ع(عراق، اصابت چندين ترآش به حرم امام علي  در اين روز اخبار مربوط به ترور نافرجام وزير آشور

  .هاي مربوط به حوادث عراق بود در صدر گزارش خروج مقتدي صدر و طرفدارانش از نجف
صدر از شهر نجف،   تاآيد بر خروج مقتدياستاندار نجف با) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

. اند سليمانيه ترك آرده مقتدي صدر و فرماندهان لشگر مهدي شهر نجف را به مقصد: اظهار داشت
مقتدي صدر به همراه تعدادي از نگهبانان : آرد  اعالم- چاپ بغداد -ي الصباح الجديد  بااين حال روزنامه

ي الحويش  ي بزرگ مذهبي در مرآز منطقه به يك مدرسه (ع(شخصي و دستيارانش از حرم امام علي 
  .اند در بخش قديمي نجف منتقل شده

در ) ع(اطراف حرم امام علي  هاي بسيار سنگين و شديد در اين در حالي بود آه رويتر از وقوع درگيري
  .شهر نجف و اثابت چندين ترآش به صحن حرم علوي خبر داد

امروز مواضع شبه نظاميان  آمريكا AC- 130 يك فروند هواپيماي: دچنين گزارش دا اين خبرگزاري هم
  .مقتدي صدر در نجف را هدف قرار داد

هوايي به شهر نجف، از  ي نيروهاي آمريكايي در حمله: مشاور سياسي مقتدي صدر نيز اظهار داشت
  .اند اي استفاده آرده هاي خوشه بمب

در نزديكي حرم امام علي   انفجار13اعالم آرد آه امروز ي تلويزيوني العربيه هم  در همين حال شبكه
  .به وقوع پيوست) ع(

مقاطعه آار ترك آشته  ي شبه نظاميان عراقي در اين شهر يك از تكريت عراق نيز خبر رسيد بر اثر حمله
  .شد

 غافلگيرانه به جز در اين حمله: يك سخنگوي نظاميان آمريكايي در عراق در اين خصوص اعالم آرد
  .مقاطعه آار ترك دو عراقي نيز آشته شدند

  .شد در همين حال پليس تكريت نيز اعالم آرد آه يك عراقي ديگر نيز در اين حمله آشته
 ياردي حرم 800آمريكايي تا  هاي ها در نجف، تانك ترين شب درگيري هم چنين شب گذشته و در سنگين

نظاميان گفت آه ديوار غربي اين حرم در اثر  بهپيشروي آردند و يكي از فرماندهان ش) ع(امام علي 
  .آتش نيروهاي آمريكايي آسيب ديده است

وزراي عراقي  اهللا سيستاني و به نقل از يكي از اعضاي هيات در همين حال ايالف با اشاره به آيت
اني و اهللا سيست ديدار با آيت دولت عراق به منظور تشكر از آيت اهللا سيستاني هياتي را براي: نوشت

  .اطالع از سالمتي ايشان به لندن اعزام آرد
حرم امام  سخنگوي مقتدي صدر اعالم آرد آه تحويل آليد: ي الشرق االوسط نوشت چنين روزنامه هم

  .اهللا سيستاني به حالت تعليق درآمده است به آيت) ع(علي 
موجود در حرم  ي ضبط اموالاي برا ي تشكيل آميته اهللا سيستاني درباره ما منتظر پاسخ آيت: وي گفت

  .انجامد دانيم آه تحويل آليد تا چه مدت به طول مي هستيم و نمي
عراق ربوده شده  ي پيش در رسد آه روزنامه نگار آمريكايي آه يك هفته از سوي ديگر از عراق خبر مي
  .بود، در شهر ناصريه آزاد شد

ي تلويزيوني  شبكه ن، اندآي پس از آزادي، باميكا گار: خبرگزاري آسوشيتدپرس دراين باره گزارش داد
. آمريكايي آزاد شده است الجزيره مصاحبه آرد و يكي از مشاوران مقتدي صدر نيز گفت آه اين

  .مترجمي نيز آه به همراه گارن دستگير شده بود، آزاد شد
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رهاي نجف و گذشته در شه  ساعت24هاي  چنين وزارت بهداشت عراق امروز اعالم آرد، در درگيري هم
  .اند  تن آشته و زخمي شده244آربال 

 تن 79ها  درگيري در اين:  وزارت بهداشت عراق اعالم آرد-چاپ بحرين -ي االيام  به گزارش روزنامه
  .اند  تن ديگر زخمي شده165آشته و 

گداران تن از تفن اي اعالم آردند آه سه اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي نيز با صدور بيانيه
  .اند دريايي اين آشور طي عملياتي در استان االنبار آشته شده

مشكل  مشكل نجف: در همين حال و با افزايش موج حمالت در نجف سخنگوي آاخ سفيد اظهار داشت
  .دولت عراق است و اين دولت بايد خودش در جهت حل آن تالش آند

  .سوول حل اوضاع نجف استدولت عراق م: اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد گفت
  * ترور نافرجام وزير آشور عراق *

  .است وزير آشور عراق از يك ترور جان سالم به در برده: ي بحريني االيام نوشت روزنامه
ي الخضراء در بغداد به  منطقه ي ترور فالح نقيب، وزير آشور عراق، در حادثه: ي بحريني افزود اين روزنامه

  .اي نكرد اشاره زنامه به جزييات بيشتري از اين خبراين رو. وقوع پيوست
  *نجف ي هاي ديني برجسته  تن از شخصيت3ربوده شدن *

هاي  شخصيت گروهي از افراد ناشناس مسلح، سه تن از: ي الشرق االوسط امروز گزارش داد روزنامه
  .ي نجف را ربودند ديني برجسته
اهللا العظمي رضا  آيت اهللا العظمي مهدي خراساني،  آيتربايندگان،: ي چاپ لندن افزود اين روزنامه

ضرب و شتم، آنها را به محل  االسالم مهدي حكمي را در نجف ربودند و بعد از المرعشي و حجت
  .اي منتقل آردند ناشناخته

از افراد  هنوز خبر موثقي از ربوده شدن سه تن: با اين حال مشاور سياسي عبدالعزيز حكيم گفت
  .ي نجف نداريم ي علميه زهسرشناس حو

سيدعبدالعزيز  ايم و در تماس با ما هم اين خبر را شنيده: وگو با ايسنا گفت سيدمحسن حكيم در گفت
  .ندارد آنيم؛ اما هنوز خبر موثقي در اين زمينه وجود حكيم آن را پيگيري مي

  *در عراق هاي جهاني با حضور نظاميان آمريكا ي مخالفت ادامه*
ي مسلمان،  برجسته  شخصيت93هاي امروز در نجف بيش از  ها و درگيري ريزي با تشديد خونزمان  هم

خواستند از مقاومت در برابر  ضمن مخالفت با حضور نيروهاي آمريكايي در عراق، از مسلمانان جهان
  .حمايت آنند نيروهاي آمريكايي و برقراري حكومت عراقي در ماه ژوئن،

اندونزي، در   آشور جهان از آلمان تا30هاي مسلمان از  نگ، شخصيتي ج ي روزنامه به نوشته
هدف بايد پاك آردن  اند آه مصر منتشر شده، گفته“ اخوت اسالمي”درخواستي آه توسط دفاتر حزب 

  .سرزمين اسالم از حضور اشغالگران باشد
  .تظاهرات زدند بهچنين هزاران تن از مردم پاآستان در اعتراض به حوادث نجف، در آراچي دست  هم

اسالم را محكوم  تظاهرآنندگان پاآستاني با سردادن شعارهايي، آمريكا و سياست اين آشور در قبال
  .آردند

  .آتش آشيدند آنها در طول مسير تظاهرات، پرچم آمريكا و عكس جورج بوش، رييس جمهور آمريكا را به
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور2: مه های صبح تهرانروزنا
  2004 اوت 23 – 1383 شهريور 2شنبه  دو-بي بي سي 

روزنامه های صبح امروز تهران در حالی که از نامعلوم بودن تصميم اجالس هيات رييسه آژانس بين 
المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران نوشته اند، از زبان مقامات مسئول گزارش کرده 

 د که پروژه نيروگاه بوشهر دو سال ديگر به اتمام می رسد و ساخت نيروگاه های هسته ای ديگریان
  .هم در دستور کار دولت ايران قرار دارد

 در گزارش اصلی خود، ضمن برشمردن بحران هسته ای ايران و روابط ايران و آژانس بين المللی شرق
نه ای ديگر است و همه تالش می کنند تا نشان دهند انرژی اتمی، نوشته در نيروگاه بوشهر وضع به گو

  . که اوضاع عادی است و نيروگاه در موعد مقرر افتتاح خواهد شد
 ادامه می دهد که فقط شش فصل از گزارش راه اندازی که بايد کامل و به شرقبا اين همه، روزنامه 

ر حاليکه اين آژانس بين المللی آژانس فرستاده شود آماده شده و هنوز گزارش به آژانس نرفته است د
  .انرژی اتمی است که بايد در مورد راه اندازی نيروگاه بوشهر تصميم گيری کند

 از زبان معاون نيروگاه های کشور از هزينه ساخت نيروگاه بوشهر خبر داده که در مقايسه همشهری
ی ايران هنوز بسته نشده، بيش از با برآورد اوليه به دو برابر رسيده و در حاليکه پرونده فعاليت هسته ا

  . يک ميليارد دالر سرمايه در اين ميان سرگردان مانده است
 نيز اسداهللا صبوری اعالم داشته که دست کم دو کشور اروپايی برای ساخت نيروگاه اعتمادبه نوشته 

  .هسته ای در ايران ابراز تمايل کرده اند
 هم گفته است به رغم تهديدات آمريکا عليه روسيه،  سفير ايران در روسيهدنيای اقتصادبه نوشته 

  . روس ها نيروگاه بوشهر را بدون هيچ مشکلی به اتمام می رسانند
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 گزارشی دارد درباره ادامه واکنش جهانی به سخنان وزير دفاع ايران که در آن اشاره شده با آن شرق
ر مورد حمالت پيشگيرانه که سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته است که نظرات علی شمخانی د

نظامی به درست منعکس نشده، اما تلويزيون الجزاير اعالم داشته که آن چه پخش شده عين گفته 
  . های وزير دفاع ايران بوده است

 از سخنان محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت، خبر داده که گفته است بايد به هر نحو اعتماد
  . تحريک کننده و نه بازدارنده است، از بروز جنگ اجتناب کردممکن، از جمله ايراد سخنانی که 

نماينده اول مجلس ششم، که در اين دوره از راه يافتن به مجلس محروم شد، گفته است اگر سالحی 
  .خود باعث بروز جنگ شود، ديگر نقش بازدارنده نخواهد داشت

 صبح امروز آن جاست که وی تاکيد بخش مهمتر اظهار نظر تازه محمدرضا خاتمی از ديد روزنامه های
کرده که سياستمداران بايد ميداندار حل وفصل مشکالت جاری کشور باشند و مسئوالن نظامی نيز در 

  .جايگاه خود قرار گيرند، تا با درايت سياسی و نه تدبير نظامی، امور اصالح شود
ته به دليل پاره ای ابهامات  در گزارشی از نجف نوشته پس از يک روز آرامش نسبی، روز گذشجام جم

  . در حل بحران کنونی، اين شهر بار ديگر دستخوش درگيری های پراکنده شد
، با به بن بست رسيدن مذاکرات سه جانبه بين شرقهمچنين، براساس گزارش های رسيده به 

وقت عراق طرفداران مقتدی صدر و دفتر آيت اهللا سيستانی از يکسو برای تحويل گرفتن حرم و با دولت م
از سوی ديگر برای خروج شبه نظاميان از نجف، نيروهای آمريکايی در اطراف حرم مستقر شدند و 

  . مواضع شبه نظاميان طرفدار مقتدی صدر را مورد حمله قرار دادند
 برای سومين روز از حمله نيروهای زمينی و هوايی آمريکا به اطراف حرم جمهوری اسالمیروزنامه 

  . اده استامام علی خبر د
با آنکه مقامات ايرانی در مقابل ادعاهای مقامات عراقی هر نوع ارتباطی را بين مقتدی صدر با ايران 

 نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس همشهریتکذيب می کنند، به نوشته 
است به گفته است که مقتدی صدر برای آزادی سرزمين خود معترض است و اعتراض وی هم معقول 
  . همين جهت جمهوری اسالمی بايد از وی، که يک چهره ضداشغالگر می باشد، حمايت کند

   از بصره  نفت  در وزارت  مسئول  مقام  ديگر در روابط ايران و عراق خبر داده و از زبان يک  از تحولیاعتماد
   اکتشاف  به  دست  خوزستان ستان ا  مرزی  در مناطق  عراق  نفت  وزارت  با همکاری خبر داده که بريتانيا

  .   است  زده نفت
 دو   خواهد انجاميد و روابط  عراق  از بازی  ايران  حذف  روند موجود به  ادامه  دارد که  از آن  حکايت اخبار فوق

 ترديد   دستخوش  است،  و اعتماد متقابل  نيازمند آرامش  بشدت  کنونی  در مقطع  را، که کشور همسايه
  . هد کردخوا

تاکيد رييس قوه قضاييه بر اينکه دولت و مجلس بايد در تصويب قوانين و لوايح به مسجدها توجه داشته 
 در صد مردم ايران آماده شده اند که در ۵٧باشند، نظرسنجی يک خبرگزاری که نشان می دهد 

پرچم بريتانيا در انتخابات آينده رياست جمهوری شرکت کنند، و تکذيب خبر مربوط به پايين کشيدن 
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