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

  
   منتشر نشدطی سه روز گذشته نبرد بولتن خبري ايران

  
  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
خبری، از سالمت شوهر   همسر یک کشيش بازداشت شده جماعت ربانی تهران بعد از چهار هفته بی

     خود تلفنی اطالع یافت
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ن جهان، حميد پورمند يکي از کشيشان کليساي جماعت رباني در به گزارش پايگاه اينترنتي مسيحيا
از چهار هفته بازداشت در يک گفتگوي تلفني کوتاه با همسرش خبر از سالمتي خود داده  ايران، بعد 

شهريورماه گذشته با ورود نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي به گردهمايي ساالنه   19روز . است
همه غير از .  کشيش ديگر بازداشت شدند80ج، حميد برومند و بيش از کر کليساي جماعت رباني در 
جم، فعال حقوق بشر در زمينه آزادی های مذهبی، مقيم مریلند، در  مریم . پورمند تاکنون آزاد شده اند

 سال پيش از اسالم به مسيحيت گرویده 25بودن پورمند و اینکه  مصاحبه با رادیوفردا می گوید ارتشی 
  . است نگرانی ها در باره او جان پورمند افزوده است، بر 

سايت اينترنتي مسيحيان جهان که براي نخستين بار تصوير آقاي حميد ): راديو فردا(نيما تمدن 
پورمند را منتشر کرده، خبر داده که وي هفته گذشته با همسرش تماس تلفني گرفت و تنها گفت که 

 . ر کجا نگهداري مي شود، يا بيان هر گونه اطالعات ديگربدون اشاره به اين که د. حالم خوب است
 19در همين حال اعالم شده که ديگر کشيشهاي دستگير شده همراه با حميد پورمند در روز 

مسيحيان کليساي ایونجليست يا . شهريورماه از زمان آزاديشان تا کنون بارها احضار و بازجويي شده اند
 تا کنون تحت فشار جمهوري اسالمي براي محدود سازي 1370 دهه جماعت رباني در ايران از اوايل

در همين راستا شماري از مقامهاي مذهبي اين کليسا از جمله . فعاليتهاي مذهبيشان قرار داشته اند
کشيش هوسفيان مهر، سودمند، ميکائيليان و ديباج تا کنون رسما به اتهام ارتداد اعدام و يا به شکل 

  . کشته شده اندغيررسمي ناپديد و 
 سال پيش از اسالم به مسيحيت گرايش 25به عقيده صاحبنظران، جان حميد پورمند که بنا بر گزارشها 

. چرا که مطابق قانون مجازات اسالمي کيفر بازگشت از اسالم، اعدام است. يافته، اکنون در خطر است
 بوده، حال آن که مطابق قوانين اين در حاليست که آقاي پورمند عالوه بر اين از درجه داران ارتش

  .جمهوري اسالمي استخدام افراد غيرمسلمان در همه ارکان نيروهاي نظامي ممنوع است
 ايشان شخصي بوده که در ارتش ):ساکن مريلند، از اعضاي جنبش مسيحيان ايران(مريم جم 

ه به مسيحيت  سال پيش به مسيحيت گرويده و هيچوقت هم از اين ک25کار مي کرده و همين طور 
و در شهر . من مسيحي هستم: ايمان آورده بوده پنهان نمي کرده و به صورت آشکار بيان مي کرده که

  .بوشهر ايشان کشيش ونجليکال بوده
مريم جم از جنبش مسيحيان ايران مي گويد مشخص نيست آيا حميد پورمند مطابق قانون .: ت.ن

سالها خدمتش در ارتش جمهوري اسالمي نيز بر حجم مجازات اسالمي تنها مرتد شناخته مي شود يا 
  .اتهامات او در دستگاه قضايي ايران مي افزايد

البته ما حاال بايد .  به خاطر همين مساله نگراني بيشتري در مورد ايشان وجود دارد:مريم جم
گويم که من االن نمي توانم ب. گزارشهاي بيشتري به دست بياوريم که جريان کامال از چه قرار است

بشتر جرم ايشان را به چه سمتي مي خواهند نسبت . ايشان واقعا بر چه اساسي نگهداري شده
در سطح بين المللي، در سطح داخلي . ما سعي مي کنيم ايشان را همچنان حمايت کنيم. بدهند

 که ايران که يا دليلي ارائه شود يا ايشان آزاد شود يا به هر حال محاکمه اي بشود که مشخص شود
  .ما بيم جان ايشان را داريم. همه ببينند و بدانند که جريان از چه قرار است

 مريم جم فعال حقوق بشر در زمينه آزاديهاي حقوق مذهبي، تا کنون در مورد سرنوشت مبهم .:ت.ن
حميد پورمند با شماري از مجامع جهاني مسيحيان و نهادهاي مدافع حقوق بشر تماس گرفته و معتقد 

 توان با فشارهاي جهاني بر مقامات جمهوري اسالمي، زمينه احترام به ديگر بخشهاي است مي
  .فراموش شده حقوق بشر را فراهم کرد

 با سازمانهاي بين المللي من خيلي در تماس بودم که اين را بيشتر روي صحنه بياورم که به :مريم جم
ق مي افتد براي مسيحيان در ايران؟ به چه دليل ايشان در بازداشت است و چرا اين مسائل اصال اتفا

نکشيد اينها . چه دليل؟ اگر اينها واقعا مجرمند خب بياوريد توي دادگاهها محاکمه شان کنيد، اثبات کنيد
چون . پايمال نکنيد. اين جوري حقوق اقليتهاي مذهبي را در ايران از بين نبريد. را، ناپديدشان نکنيد

ايران، باعث فقدان و پايمال شدن و از بين رفتن حقوق زنان مي فقدان حقوق اقليتهاي مذهبي در 
 .شود، حقوق کودکان مي شود

  

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


    آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن-پروژه اتمي رژيم ايران
  

  اخطار مجدد آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران
 2004 اآتبر  7 – 1383 مهر 16 پنج شنبه -رادیو آلمان 

اتمى در توآيو، بار ديگر از ايران  وز پنجشنبه، محمد البرادعى، رئيس آژانس بين المللى انرژىامر
اين در حالى ست آه چندى پيش . نظر آند خواست تا از غنى سازى اورانيوم به طور آامل صرف

ات آشور اوليه غنى سازىِ  هزاران آيلو اورانيوم در تاسيس مقامات ايرانى اعالم آرده بودند آه مراحل
  .آغاز گشته است

چهارروزه به ژاپن  البرادعى، رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى، آه از ديروز چهارشنبه، براى ديدارى
بحران اتمى دو ساله در آره شمالى،  رفته، امروزبعد از مالقات و گفتگو با هيرويوآى هوسودا، در مورد

ما ترديد : البرادعى از جمله گفت. نيز سخن گفت اندر گفتگويى با خبرنگاران از طرح هاى اتمى اير
را آغاز آرده باشد، اما با وجود اين از دولتمردان ايرانى مى  داريم آه ايران آار غنى سازى اورانيوم

سازى اورانيوم را در تاسيسات اتمي آشور آامال متوقف سازند و از اين طريق به  خواهيم تا برنامه غنى
  .ارى بين المللى آمك آنندجو تفاهم و همي ايجاد

اروپايى هنوز آوشش   و همچنين آشورهاى البرادعى در ادامه گفت آه آژانس بين المللى انرژى اتمى
  .بيابند مى آنند تا راه حلى براى از ميان بردن بحران هاى اتمى ايران

  مقابل  درچهارشنبه گذشته، محمد خاتمى ، رئيس جمهور ايران، بار ديگر اعالم آرد آه آشورش
اين در . خواهد داد فشارهاى خارجى سر خم نخواهد آرد و به برنامه هاى صلح آميز اتمى خود ادامه

برنامه هاى صلح آميز اتمي،  حالى ست آه اياالت متحده آمريكا ايران را متهم مى سازد آه در پشت
 .قصد ساختن سالح هاى هسته اى را دارد

قرار دارد و   يران تحت نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمىمدت هاست غنى سازى اورانيوم در ا
مشخص مى سازد آيا  آارشناسان اين سازمان در تاسيسات اصفهان، دوربين هايى نصب آرده اند آه

تاسيسات اصفهان، اورانيوم عادى را  در. متخصصان ايراني دست به غنى سازى اورانيوم زده اند يا نه
اين ماده به صورت گاز در سانتريفيوژها . تبديل آرد به اوران هكسافلوريد مى توان تحت شرايطي ويژه 

  .از آن براي ساختن سالح هاى اتمى استفاده آرد باز هم غنى تر مي شود و مي توان
فقط مى دانند  آارشناسان. هنوز مشخص نيست آه ايران چه مقدار اوران هكسا فلوريد در اختيار دارد

استفاده قرار گيرد و با اين   تن اورانيوم، براى غنى سازى مورد٣٧ت اصفهان آه قرار بود در تاسيسا
 . بمب اتمى ساخت۵مقدار اورانيم مى توان تا 

  
 سازي اورانيوم را متوقف آند ايران غني: البرادعي
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هاي   در نگرانيهاي ژاپن در مورد برنامهالمللي انرژي اتمي با اينكه مديرآل آژانس بين: خبرگزاري فارس

اي آره شمالي، بزرگترين چالش براي آژانس  اي دو آره و ايران شريك است، گفت بحران هسته هسته
 .است

امروز » محمد البرادعي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از توآيو به نقل از يك ديپلمات حاضر در مذاآرات، 
عاون ارشد وزير امور خارجه ژاپن گفت قوانين آنوني منع گسترش ، م»ايچيرو آيساوا«وگو با  در گفت

 . اي در معرض خطر قرار دارند تسليحات هسته
اي، آره  المللي انرژي اتمي و قوانين منع گسترش تسليحات هسته براي آژانس بين « :البرادعي افزود

 » .ما با احساسات ژاپن شريك هستيم. شمالي بزرگترين چالش است
اي براي حل اين مشكل از  ما هيچ گزينه«: اي تاآيد آرد اين ديپلمات، مدير آل آژانس هستهبه گفته 

 » .طرق ديپلماتيك نداريم
  الملل، اين ديپلمات افزود، البرادعي همچنين از ايران خواست براي دستيابي به اعتماد جامعه بين

 . طور مفصل با آيساوا بحث نكردسازي اورانيوم را متوقف آند اما در مورد مساله ايران به  غني
 . سازي اورانيوم از سوي ايران نگران است آيساوا نيز گفت ژاپن در مورد از سرگيري فعاليتهاي غني

خواهم  من صراحتا از ايران مي«: البرادعي پيش از اين نيز امروز در جمع خبرنگاران ژاپني گفته بود
عنوان اقدامي در جهت اعتمادسازي به حال تعليق آامل سازي اورانيوم را به  فعاليتهاي مربوط به غني

 » .درآورد
هاي  سازي گزارشي در مورد افشاگري المللي انرژي اتمي در حال آماده وي همچنين گفت آژانس بين

 . اي غيرقانونيش است آره جنوبي در خصوص آزمايشات هسته
 » .آره جنوبي هستيمما شاهد همكاري خوبي از سوي دولت «: مدير آل آژانس اضافه آرد

 مقدار 1982المللي انرژي اتمي پس از آنكه آره جنوبي اعالم آرد دانشمندانش در سال  آژانس بين
 . اند، بازرسان خود را به اين آشور فرستاد  آرده  مقداري اورانيوم را غني2000آمي پلوتونيم و در سال 
انند فعاليتهاي تروريستي و گسترش اي م الملل با تهديدات جديد هسته آيساوا گفت جامعه بين

 . سالحهاي آشتار جمعي روبرو شده است
ما بايد مشترآا با اين مشكالت مبارزه آنيم و «: المللي انرژي اتمي گفت آيساوا به مدير آل آژانس بين

 » .توانيم پيروز شويم با يكديگر مي
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 اي ما استاي ننگي تاريخي بر عدم دستيابي به فناوري هسته:هاشمي رفسنجاني
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آميز  اگر در دستيابي به فناوري صلح : رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام تاآيد آرد: خبرگزاري فارس
 .توانيم آن را پاك آنيم اي آوتاه بياييم ننگي تاريخي براي ما ثبت خواهد شد آه به هيچ وجه نمي هسته

ها و اقدامات آمريكا و غرب در زمينه  ر واآنش مجموعه نظام به جوسازيوي در پاسخ به سؤالي مبني ب
خواهند تا ما به  دولتهايي مانند آمريكا و اروپا به هيچ قيمت نمي: اي ايران گفت هاي هسته فعاليت

اي مستقل دست يابيم و اگر مقداري فشار بياوريم شايد حاضر باشند براي ما نيروگاه  دانش هسته
اي بدهند تا ما انرژي برق توليد آنيم، ولي اين را هم در گذشته به ما  ما سوخت هستهبسازند و به 

ندادند و با وجود اين آه ساخت نيروگاه بوشهر در پيش از انقالب آغاز شده بود، آن را نيمه آاره رها آرده 
 . و رفتند

سالمي ايران به هر اينك ممكن است از ما بترسند و سوخت به ما بدهند ولي جمهوري ا: وي افزود
اي را حفظ خواهد آرد و حاضر نيست براي دستيابي به آن از  قيمتي آه شده اين تكنولوژي هسته

 . نشيني آند مواضع خود عقب
اي حق تاريخي ملت ما  رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام با بيان اينكه دستيابي به تكنولوژي هسته

اي ممكن است نيازمند مجاهدتهايي باشيم آه  ري هستهالبته براي دستيابي به فناو: است ادامه داد
 . ما اهل اين مجاهدتها خواهيم بود و اميدواريم حق خود را بگيريم

خواهيم و ملتي آه بخواهد و آماده فداآاري باشد موفق خواهد  خواهند و ما مي آنها نمي: وي افزود
 . شد

 
 در انتخابات رياست جمهوري آينده هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سؤالي درباره احتمال شرآت

اي آه دارم  دهم، آسي غير از من بيايد و آشور را اداره آند و با تجربه من تا اين لحظه ترجيح مي: گفت
 . به او آمك آنم

ام شما به من امر نفرمائيد و بگذاريد اين فضا باز باشد تا آس ديگري  خدمت رهبري هم گفته: وي افزود
 .  منتظريم تا فرد مناسبي خود را آانديدا آند و من نيز از او حمايت خواهم آردپيدا شود و ما هنوز

اي جز آمدن من براي حفظ منافع  ام اگر روزي به اين نتيجه برسم آه چاره ولي گفته: وي تاآيد آرد
 . اسالم و انقالب نيست، دريغ نخواهم آرد

شايعات موجود پيرامون وضعيت رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام در پاسخ به سؤالي در مورد 
وقتي آه انقالب به پيروزي رسيد من امكانات زيادي داشتم و طلبه : اش گفت اقتصادي خود و خانواده

 25ها و ارثي آه داشتم وضعم خوب بود، اما پس از گذشت  نسبتا مرفهي بودم و با توجه به دارايي
قايان و مدرسين نيز بودند، گفتم حاضرم به اي آه بعضي از آ سال از پيروزي انقالب اسالمي در جلسه

هر يك از نويسندگان و يا مدعيان وآالت دهم آه هر چه دارم، آه بخشي از آن در رفسنجان و بخشي 
آردم و ديگر جاها آه چيز قابل  در قم است و مربوط به دوراني است آه در اين شهر آاسبي مي

اي آه اوايل انقالب داشتم و در آن ترور شدم را به  هاي شبيه به آن خان توجهي نيست، بدهم و يك خانه
 . من بدهند
اي ندارم و هيچ چيز به نام من نيست و با همين درآمدهايي آه دارم  من اينك در تهران خانه: وي افزود

 قطعه زمين در 100چرخانم؛ من در قم حدود  مقداري ملك موروثي و آسبي دارم آه با آن زندگي را مي
يه داشتم آه خريده بودم و آب و برق به آنجا برده بودم و اينك از آن تنها يك قطعه باقي منطقه ساالر

سازم تا ارتباط فرزندانم با قم قطع نشود و به دنبال اين هستم آه در  مانده است آه اگر بتوانم آنرا مي
 . يك جايي يك چيزي را بفروشم و اين قطعه زمين را بسازم

 متر زمين در دوران 150در مشهد هم در يك منطقه ييالقي :  اظهار داشتهاشمي رفسنجاني در ادامه
آنم همه  ام خريده بودم تا در دوران زيارت به آنجا بروم آه آنهم موجود است و باز هم تاآيد مي طلبگي
 . هاي من به اندازه يك خانه آه از خودم باشد، نيست دارايي

آنم تا برود و آنها را  من چيز ديگري دارم او را وآيل ميهر آه ديديد و هر آه مدعي است آه : وي گفت
دانم چرا آه  پيدا آند تا مال خودش باشد، خاطرتان جمع باشد آه چيز ديگري ندارم و اين را افتخار مي

 . خواهند اين مسائل را مطرح آنند، هدفي جز تخريب اسالم ندارند آساني آه مي
 سال دستش همه جا باز بوده اينك يك 25نات داشته و آسي آه يك زماني اين همه امكا: وي گفت

 . دهم آنچه را آه در گذشته داشته، ندارد
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از جلسه پرسش و پاسخ خود با طالب جوان حوزه 

 آنم تاآنون من فكر مي: علميه قم درباره بحران عراق و آينده حضور نظامي آمريكا در منطقه گفت
مسئله عراق و افغانستان به نفع ايران تمام شده است چرا آه اگر امروز را با چند سال پيش مقايسه 
آنيد، ديگر اثري از صدام، منافقين و طالبان نيست و ملت عراق و افغانستان در حال رسيدن به آزادي 

 . تر خواهد بود هستند آه اگر آنها به آزادي برسند، ايران بسيار قوي
ها و آشورها را اسير آند و اگر بخواهد  تواند اين ملت من مطمئن هستم آه آمريكا ديگر نمي: دوي افزو

 . دهيم اين آار را بكند ما ديگر اجازه آنرا به آمريكا نمي
 

بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، حسين موسويان اعالم آرد آه ايران تحت نظارت آامل 
 . داري گاز اورانيوم هگزافلورايد توليد آرده استالمللي انرژي اتمي مق آژانس بين
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به نقل از ) چهارشنبه(، اين خبرگزاري آمريكايي امروز )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ما : ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان نوشت حسين موسويان، رييس آميته
ايم، تبديل و مقداري گاز اورانيوم هگزافلواريد توليد  ي از اورانيومي طبيعي را آه در اختيار داشتهبخش
 .ايم آرده

 .شود سازي به دستگاه سانتريفوژ وارد مي اي است آه براي غني گاز اورانيوم هگزافلورايد ماده
اي  ما عجله: اين حال تاآيد آردبر اساس اين گزارش، موسويان ميزان گاز توليد شده را عنوان نكرد، با 

ايم حاصل روندي آزمايشي بوده و  چندين تن گاز اورانيومي آه توليد آرده. سازي نداريم براي انجام غني
 .ايم قصد توليد صنعتي نداشته

المللي انرژي اتمي است و  اي از اين روند تحت نظارت آامل آژانس بين هر مرحله: وي در پايان تاآيد آرد
 .گرم اورانيوم تبديل شده آگاه است ز هر ميليآژانس ا

 
 ايران پردازش اورانيوم را تحت نظارت آامل آژانس آغاز آرده است

 2004 اآتبر  6 – 1383 مهر 15چهارشنبه 
ايران بيش از يك هفته : خبرگزاري رويتر به نقل از يك ديپلمات غربي آه نامي از وي نبرد، گزارش داد

 .المللي انرژي اتمي آغاز آرده است  اورانيوم را تحت نظارت آامل آژانس بيني است آه پردازش دوباره
، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از اين ديپلمات آه وي را )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

و آنها اين روند تحت نظارت آژانس قرار دارد : المللي انرژي اتمي معرفي آرد، افزود نزديك به آژانس بين
 .آغاز شده استýاند آه اين فعاليت  اطالع داشته

 
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
اين آشور را به “ هاي قديمي جاسوسي دستگاه”سناي آمريكا با اآثريت آرا قانون تاريخي اصالح 

 .تصويب رساند
 2004 اآتبر  7 – 1383 مهر 16پنج شنبه 

گذاران آمريكايي  به نقل از خبرگزاري فرانسه، قانون) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 راي مثبت در برابر دو راي منفي به تصويب رسيد، يك نهاد اطالعاتي را ايجاد 96گفتند، اين قانون آه با 

 .گوتر است عليه آمريكا و امنيت جهاني پاسخ21آند آه در مقابله با تهديدات قرن  مي
المللي،  هاي تروريستي بين در مبارزه عليه شبكه”گذاران، اين نهاد اطالعاتي  ي قانون به گفته

 . آند تر عمل مي پرتحرك“ يي آشورهاي خودسر و منع گسترش تسليحات هسته
 سپتامبر 11هاي قانوني آمريكا براي جلوگيري از وقوع حمالت ديگري همانند  اين اليحه بخشي از تالش

 .باشد مي
هاي اطالعاتي آمريكا، با آار مداوم تهيه و  ي نقص  سپتامبر درباره11اين اليحه پس از گزارش آميسيون 

 .تقديم شد
ي فوق پستي براي يك مدير اطالعات ملي و مرآز ضد تروريسم نيز در نظر گرفته شده  بر اساس اليحه

هاي ضد ترور شرآت  حي عملياتاست آه بر هماهنگي و بررسي اطالعات جاسوسي آمك و در طرا
 . آند مي

اختيارات مدير اطالعات ملي جديد فراتر از اختيارات رييس سيا است و به عنوان ناظر رييس اين سازمان 
 .آند عمل مي

ي اطالعات  چنين تصريح شده است آه بايد در علني آردن ميزان پول مصرفي در حيطه در اين اليحه هم
 . باشدشفافيت بيشتري وجود داشته

من سنا را براي تصويب اين : جورج بوش، رييس جمهور آمريكا از تصويب اين اليحه استقبال آرد و گفت
 .آند آنم آه در حفاظت بهتر از مردم آمريكا به ما آمك مي اليحه تحسين مي

 آمريكا آشوري است آه در جنگ قرار دارد و تصويب اين اليحه قدم مهمي ديگر به سمت جلو: وي افزود
 .است

اين يك راي تاريخي و يك روز تاريخي بود، : ي امور دولتي سنا بيان داشت سوزان آالينز، رييس آميته
ي حمايت قاطع از اصالحات واقعي و جامع  ي اطالعاتي نشان دهنده حمايت قوي دو حزب آمريكا از اليحه

 .ي اطالعاتي آشور به منظور مبارزه با تروريسم است در جامعه
 . سپتامبر نيز از تصويب اين قطعنامه ابراز خوشنودي آردند11يسيون رهبران آم

  
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
   صنايع استراتژيك ايران به بخش خصوصى واگذار مى شود

 2004 اآتبر  7 – 1383 مهر 16 پنج شنبه -رادیو آلمان :جواد طالعى
   خواهد شداستخراج نفت در انحصار مى ماند، اما خدمات آن خصوصى 

شوراى تشخيص مصلحت نظام جمهورى اسالمى به رياست على اآبر هاشمى رفسنجانى در آخرين  
نشست خود به دولت اختيار داد آه رشته هاى استراتژيك اقتصادى را در اختيار بخش خصوصى و 
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 صنعت نفت و حمل و نقل و سيستم بانكدارى در شمار.  خصوصى قرار دهد–موسسات مشترك دولتى 
  . قانون اساسى در انحصار دولت بوده اند۴۴ و ۴٣صنايع استراتژيكى هستند آه تاآنون به موجب مواد 

با تصويب اين دستورالعمل، شوراى تشخيص مصلحت نظام نشان داد آه از الگوى چين پيروى مى آند 
. وى آورده استآه همزمان با اعمال آنترل سياسى به رفرم هاى اقتصادى در زمينه صنايع استراتژيك ر

دولت مى تواند صنايع بزرگ و ساير رشته ”: در متن مصوبه شوراى تشخيص مصلحت نظام آمده است
 قانون اساسى ذآر شده اند در اختيار بخش خصوصى و شرآت هائى قرار ۴۴ و ۴٣هائى را آه در مواد 

  .”دهد آه نيمه دولتى و نيمه خصوصى هستند
 

ورى اسالمى تاآنون تمام صنايع بزرگ و پايه اى در انحصار دولت بر اساس مفاد  قانون اساسى جمه
حفظ استقالل ‘ هدف از انحصار اين صنايع آنطور آه در قانون اساسى تفسير شده. قرار داشته اند

به اين ترتيب، از ديد تحليلگران، مصوبه شوراى . آشور و اجراى عدالت در خدمات اقتصادى بوده است
در . ن است مقاومت هائى را در ميان بخش تندروى محافظه آاران برانگيزدتشخيص مصلحت نظام ممك

ضرورت هاى پيشرفت اقتصادى و ”: توجيه اين مصوبه، شوراى تشخيص مصلحت نظام اعالم آرد
 .”پيشگيرى از زيان هاى بيشتر براى آشور اين تصميم را اقتضا مى آند

 
 اجرا شود، ٢٠١٠ تا ٢٠٠۵ بايد در سال هاى دولت خاتمى، در چهارمين برنامه اقتصادى آشور، آه

خصوصى سازى گسترده صنايع پايه اى را پيش بينى آرده و هم اآنون خود را براى فروش تاسيسات 
بهاى تاسيساتى آه قرار است به بخش . متعلق به دولت تا  پايان سال خورشيدى فعلى آماده مى آند

 .ميليارد دالر خواهد بود ۶خصوصى يا نيمه دولتى فروخته شود جمعا حدود 
طرفداران تقويت بخش خصوصى و سياستمداران و تكنوآرات هاى پيرامون هاشمى رفسنجانى از اقدام 

بيشتر روزنامه . شوراى تشخيص مصلحت نظام به عنوان تالشى براى تصحيح قانون اساسى نام بردند
وشن براى اقتصاد جمهورى اسالمى در مقاالت خود اين تصميم را تضمين آننده افقى ر‘ هاى تهران نيز

سرمايه و دانش فنى نوين بخش خصوصى، اآنون به شرآت هاى ”: قلمداد آردند و از جمله نوشتند
اما . ”غيرمولد دولتى جارى خواهد شد و از طريق رقابت بازار آزاد به همه چيز تحرك خواهد بخشيد

در ‘ وى وابسته به رهبر مذهبى آشور استروزنامه جمهورى اسالمى آه در اختيار محافظه آاران تند ر
ما هميشه نسبت به تفسير ”: برابر تصميم شوراى تشخيص مصلحت واآنش منفى نشان داد و نوشت

 قانون اساسى هشدار داده ايم، زيرا سپردن موسسات دولتى استراتژيك به بخش ۴۴نادرست از ماده 
  .”خصوصى مى تواند عواقب دردناآى داشته باشد

 
بخش عمومى، تمام صنايع بزرگ، تجارت خارجى، معادن، بانك ها، ”:  قانون اساسى آمده استدر متن

بيمه ها، راديو، تلويزيون، پست، مخابرات، هواپيمائى، آشتى رانى، جاده ها، راه آهن و صنايع مشابه 
خراج مصوبه تازه شوراى تشخيص مصلحت نظام، تنها در مورد خصوصى سازى  است. ”را در بر مى گيرد

با اين همه، مقامات رسمى هنوز حاضر نشده اند .  نفت و راديو تلويزيون استثنا قائل شده است 
 .مصوبه شوراى تشخيص مصلحت نظام را نشانه تغيير قانون اساسى بشمارند

شوراى تشخيص مصلحت نظام، در واقع، به عنوان نهادى براى داورى ميان شوراى نگهبان و مجلس 
جاد شده است و به لحاظ قانونى تصميمات آن تنها در مواردى معتبر است آه هدف شوراى اسالمى اي

مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان، بر .  آن حل دعاوى ميان اين دو نهاد انتخابى و انتصابى باشد
سر برنامه چهارم دولت خاتمى اختالف شديدى با يكديگر داشتند و آيت اهللا خامنه اى رهبر مذهبى 

از ديد بسيارى از .  شوراى تشخيص مصلحت را مامور تصميم گيرى در مورد اين اختالفات آرد‘نظام
ناظران، مصوبه شوراى تشخيص مصلحت، سبب خواهد شد آه مجلس برنامه پنج ساله چهارم را از 

تصويب بگذراند و دست دولت خاتمى را در امر خصوصى سازى صنايع استراتژيك باز بگذارد، اما همزمان 
 .ا آن، ناچار خواهد بود جزئيات را در قوانينى جداگانه روشن سازدب

همين امر ممكن است اختالف تازه و شديدى ميان اآثريت محافظه آار مجلس هفتم و دولت خاتمى 
 .ايجاد آند و براى پايان دادن به اين اختالف آيت اهللا خامنه اى مجبور شود حرف آخر را بزند

ر ايران، ضمنا مى تواند  بسيارى از ايرانيان ثروتمند مقيم آمريكا و اروپا گسترش روند خصوصى سازى د
به استناد گزارش بانك مرآزى، ايرانيان مقيم خارج از آشور، . را به سرمايه گذارى در ايران ترغيب آند

   . ميليارد دالر ارز خارجى به بانك مرآزى فروختند۶تنها در سال گذشته  برابر 
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق، عراقرويدادهاي 
  

 شروط شبه نظاميان هوادار صدر براي خلع سالح 
 2004 اآتبر  7 – 1383 مهر 16پنج شنبه 

روحاني شيعه عراق روز پنج شنبه اعالم آردند در  شبه نظاميان هوادار مقتدا صدر ،: خبرگزاري فارس
ن دخالت آنها در روند سياسي آينده عراق آماده اند سالح صورت آزادي تمامي زندانيان اين گروه و تضمي

 . هاي خود را زمين بگذارند
يكي از سخنگويان مقتدا صدر امروز  ، "شيخ عبدالهادي الدراجي " به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ، 

برچيدن  ما آماده در مقابل آزادي تمامي اعضاي جنبش صدر از زندان و تعهد دولت عراق به  :گفت 
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تمامي محدوديت ها و بازسازي نهادهاي اصلي خدماتي در شهر هاي شيعه نشين ، نظير شهر صدر 
 . سالح هاي سنگين و متوسط خود را زمين بگذاريم 

 . اين پيشنهاد تنها به دولت عراق ارائه مي شود : تاآيد آرد  "الدراجي  "
 

هاي هماهنگ براي جلب  ولت صدام در تالشد: در گزارش رييس بازرسان تسليحاتي آمريكا آمده است
هاي چند ميليون دالري فروش نفت را به نام  ها عليه عراق، حواله آمك روسيه و فرانسه براي لغو تحريم

 .آرده است ي فرانسه، روسيه و ديگر آشورهاي خارجي صادر مي مداران برجسته سياست
 2004 اآتبر  7 – 1383 مهر 16پنج شنبه 

، به نقل از خبرگزاري فرانسه، در گزارش چارلز دالفر، )ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ
ي نيروهاي مسلح سنا تقديم آرد، آمده است، در  رييس بازرسان تسليحاتي آمريكا آه آن را به آميته 

آرد به بسياري از اتباع خارجي رشوه بپردازد، اين  حالي آه سرويس اطالعاتي عراق سعي مي
هاي پرنفوذ فرانسوي و روسي داشت، زيرا اين دو آشور از اعضاي  اي به شخصيت س توجه ويژهسروي

 .دايم شوراي امنيت سازمان ملل بودند
: ها صفحه از اسناد سري عراق تهيه آرده در ادامه افزود ي ميليون دالفر آه گزارش خود را با مطالعه

 . هاي فرانسه تاثير گذار هستند ين سياستآرد در تعي عراق به دنبال افرادي بود آه گمان مي
 .اند نگاران و تجار فرانسه بوده مداران، روزنامه بنابر اين گزارش، اين افراد وزراي آابينه، سياست

اند، نام وزير آشور سابق  از جمله آساني آه بر اساس اسناد عراق از اين آشور پول دريافت آرده
وي .  ميليون بشكه نفت خام را دريافت آرده بود١١ اي ي به خورد آه حواله فرانسه به چشم مي

 .توانسته به راحتي اين حواله را به پول تبديل آند مي
آرده تا با دادن رشوه به پاتريك موگين، تاجر فرانسوي و ژاك شيراك،  چنين تالش مي دولت صدام هم

موگين به شيراك دسترسي ها  ي عراقي به عقيده. رييس جمهور اين آشور بر آنها نفوذ داشته باشد
 .داشته است

گرفته  ي نفت در برابر غذا صورت مي ها تحت برنامه دالفور در گزارش خود آورده است، اين رد و بدل آردن
 .است

، عراق امتياز قراردادهاي آوتاه مدت نفتي ٢٠٠٠ از ژوئن : ي اين گزارش خاطرنشان شده است در ادامه
ي نفت در   درصد آل قراردادهاي برنامه١٥ به فرانسه داده است آه تقريبا  ميليارد دالر ٧٨/١ را به ارزش 

 .شده است برابر غذا را شامل مي
ها حتي قبل از جنگ اول خليج فارس نيز  دالفر در گزارش خود به اين نكته اشاره آرده است آه عراقي

 .اند هاي فرانسوي بوده به دنبال جلب نظر افراد و سازمان
 يك ميليون دالر به حزب ١٩٨٨ عراق در سال : به نقل از اسناد اطالعاتي عراق آمده استدر اين گزارش 

سفير وقت عراق در فرانسه اين پول را مستقيما به وزير دفاع وقت . سوسياليست فرانسه داده است
 .فرانسه داده بود
دستور داشته مواضع عبدالرزاق، سفير دولت عراق در فرانسه : چنين آمده است ها هم در اسناد عراقي

قبلي عراق را در قبال فرانسه به صورت آلي و در برابر حزب سوسياليست به طور ويژه، به ياد وزير دفاع 
 .فرانسه بياورد

 .عراق استراتژي مشابهي را نيز در قبال روسيه در پيش گرفته بود
ست روسيه آه در آن عراق قراردادهاي نفتي سودآوري را به والديمير ژيرنوسكي، رييس حزب آموني

 .ترين جناح پارلمان را در آنترل خود داشت، اختصاص داده بود زمان مهم
در گزارش دالفر آمده است، بغداد با حرف پول، ارتباط خوبي را با حاآمان نفت و گاز روسيه از جمله 

رقراري هاي گازپروم، لوك اويل، يوآوس و ديگران برقرار ساخته بود، بغداد همچنين براي ب شرآت
 .همكاري نزديك با سرويس اطالعاتي روسيه نيز تالش آرد

توان به مگاواتي سوآارنو پوتري، رييس جمهور  ها ياد شده مي از ديگر اسامي آه در گزارش دالفر از آن
 .ي نفت در برابر غذا، اشاره آرد اندونزي و بنون سوان، مدير سابق برنامه

 
 يك سرباز آمريكايي در فلوجه آشته شد

 2004 اآتبر  7 – 1383 مهر 16پنج شنبه 
 .انفجار بمبي در فلوجه منجر به آشته شدن يك سرباز آمريكايي و زخمي شدن دو تن ديگر شد

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در پي حمله افراد مسلح ناشناس به آاروان سربازان آمريكايي در 
 . ه و دو تن ديگر زخمي شدندشهر فلوجه در غرب بغداد، يك سرباز آمريكايي آشت

بمبي غير متعارف به آاروان : به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، ارتش آمريكا در بيانيه اي اعالم آرد
 .نظاميان آمريكايي اصابت آرد آه در پي آن يك سرباز آمريكايي آشته و دو تن ديگر زخمي شدند

 .ارستان منتقل شددر ادامه اين بيانيه اشاره شد دو سرباز مجروح به بيم
اين در حالي است آه روز گذشته بيش از سه هزار سرباز آمريكايي و عراقي، در عملياتي گسترده به 

 .شهرهاي جنوبي عراق را با هدف دستگيري افراد مسلح موجود در اين مناطق حمله آردند
  . تن دستگير شدند160به گزارش خبرگزاري فرانسه، در پي اين عمليات 
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  مهر16: روزنامه های تهران

 2004 اآتبر  7 – 1383 مهر 16پنج شنبه  -بی بی سی 
روزنامه های امروز تهران همزمان با گزارش های مربوط به پی آمدهای استيضاح وزير راه و احتمال تکرار 

ليت های هسته ای کشور بازگشته و از زبان آن در مورد وزير آموزش و پرورش به مسائل مربوط به فعا
  .مقامات مختلف درباره آن اظهار نظرهای گوناگونی را مطرح کرده اند

 خبر داده رييس جمهور در جريان سفر به عمان و مالقات با پادشاه آن کشور گفته است ايرانروزنامه 
خت نيروگاه های خود مطابق که ايران به فعاليت های هسته ای خود ادامه می دهد و برای تامين سو

  . مقررات پيمان منع گسترش سالح های هسته ای اقدام خواهد کرد
 گفته است نمی توانيم به ديگرانی چشم بدوزيم آه هر آن ممكن است شرقمحمدخاتمی به نوشته 

ي ما را از سوخت محروم آنند، بايد سوخت نيروگاه های اتمی خود را تهيه آنيم و اين آار را انجام م
  . دهيم

 اظهارات حسن روحانی مسوول پرونده هسته ای را منعکس کرده که ضمن انتقاد از گفته همشهری
های تندروها که قصد تضعيف ديپلماسی کشور و بدبين کردن مردم از مذاکره کنندگان را دارند گفته 

کرات خود با اروپا ادامه است ما به توافق با اروپا نزديک بوديم که آمريکا مانع آن شد اما همچنان به مذا
  . می دهيم

 اعضای محافظه کار مجلس خبر از آماده شدن طرح الزام دولت به از جام جمدر همين حال به نوشته 
  . سر گيری چرخه سوخت را داده و پيش بينی کرده اند که اين طرح در آبان ماه در مجلس مطرح شود

ب رييس مجلس استيضاح وزيران ديگر را منتفی  که از قول نايرسالتيک روز پس از گزارش روزنامه 
 دو تن از نمايندگان فراکسيون اکثريت محافظه کار مجلس گفته اند که آفتاب يزددانسته بود به نوشته 

  . اين استيضاح قطعی است و تنها به علت برخورد با اول مهر به تاخير افتاده بود
ه کار مجلس بر سر استيضاح مرتضی حاجی  گزارش داده است که بين نمايندگان محافظآفتاب يزد

  . اختالف هاست
در حالی که روزنامه های مختلف آخرين روز هفته از آماده شدن پرونده قتل های پاکدشت برای طرح در 

 آموزش و پرورش پاآدشت برگزاری مراسم روز جهانی  شرقدادگاه خبر داده اند به نوشته روزنامه
  . کودک را در آن منطقه لغو کرد

 قرار بود اين مراسم در مدرسه ای برپا شود که دو تن از کودکانی که ماه گذشته به شرقبه نوشته 
قتل رسيدند در آن جا درس می خواندند ولی با تغيير محل برگزاری مراسم، تدارک عروسک سازی و 

  .نقاشی که به مناسبت روز جهانی کودک پيش بينی شده بود در پاکدشت متوقف شد
 از تحصن دو هزار دانشجوی گيالنی در اعتراض به مسووالن دانشگاه خبر داده که به يراناروزنامه 

دنبال مرگ يک دانشجوی دختر آغاز شده است و در جريان آن دانشجويان خشمگين خواستار برکناری 
  .ده اند خود درآور  تصرف  از ظهر ديروز آنجا را به  مرآزی  ساختمان  به  شده و با حمله  دانشگاه رييس
 از تحصن دانشجويان دانشگاه خوراسگان در اعتراض به سخت گيری در باره پوشش دختران و اعتماد

خشونت های رفتاری انتظامات دانشگاه نسبت به ارتباط دختران و پسران دانشجو نوشته و تاکيد کرده 
اند، عده ای از که در حالی که دانشجويان لرستانی سومين روز اعتصاب خود را به پايان رسانده 

   غذا امتناع  از خوردن  در دانشگاه نگاری  انگشت   دستگاه دانشجويان دانشگاه زنجان هم در آستانه نصب
  .آرده اند

يک هفته بعد از چاپ سرمقاله روزنامه کيهان که در آن پروژه ای تحت عنوان خانه عنکبوت برای مقابله با 
ن را مطرح کرده بود و به دنبال اعتراض محمدرضا خاتمی دبير سايت های اينترنتی نزديک به اصالح طلبا

 خبر داده که روابط عمومی دادسرای تهران رسالتکل جبهه مشارکت و نامه او به رييس قوه قضائييه، 
تشخيص اين امر با جنابعالی و حزب تحت : در پاسخ به غيرقانونی خواندن اين اقدامات اعالم داشته

  . مسووليت شما نيست
 نامه دادسرای تهران آشکار شده که حسين شريعتمداری، مدير کيهان به شکايت مدعی العموم به در

دادسرا فراخوانده شده چرا که به نوشته روابط عمومی دادسرا با انتشار آن سرمقاله باعث شده که 
  .دادسرا در تنگنا قرار گيرد و موجبات فرار چند تن از متهمان فراهم شود
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