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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ا، نيروها، دولتهمواضع 
  

  آنيم  اروپا به ايران فشار وارد مي با همكاري :وزير امور خارجه آمريكا
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه : وقايع اتفاقيه

 نشان داد و از ارجاع پروندهاتحاديه اروپا به تعهدات خود در تهران آامًال پايبندي  :وزير امور خارجه آلمان
  ايران به شوراي امنيت جلوگيري آرد

اي  هاي هسته دنيا تا ابد منتظر ارائه گزارشي آه جزئيات برنامه: اتمي المللي انرژي رئيس آژانس بين
  را روشن آند نخواهد ماند جمهوري اسالمي

ل ايران دارند عمل خواهند آرد و آشوها نسبت به تعهداتي آه در قبا: ايران سخنگوي وزارت امور خارجه
  به محكوميت ايران منجر نخواهد شد نشست آژانس
 هاي ايران و آمريكا در آستانه اجالس شوراي حكام آژانس ها و يارگيري گري البي ها، رايزني: وقايع اتفاقيه

ظر و رأي ن آنند تا با جلب المللي انرژي اتمي در حال افزايش و گسترش است و دو طرف تالش مي بين
در همين . تغيير جهت دهند اعضاي مؤثر اين شورا فضاي اجالس آتي آن را به سمت اهداف و منافع خود

وگو با  آمال خرازي به اروپا، در گفت چارچوب، آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا پس از سفر اخير
هاي  ، ايران را در زمينه برنامهآمك آشورهاي اروپايي واشنگتن تالش دارد با: ان، گفت ان  تلويزيون سي

  .دهد اي زير فشار بيشتر قرار هسته
پاول در حالي ابراز آرد آه وزير امور خارجه ايران، آمال خرازي در برلين  اين سخنان را روز چهارشنبه

 وگوي با گرهارد شرودر صدراعظم و يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان در حال گفت پس از ديدار
  .بودمطبوعاتي 

اي اروپايي خود  گيري شوراي حكام در دومين سفر دوره ماه ژوئن و تصميم خرازي با توجه به نزديك شدن
آنها به  هاي ايران با آژانس براي مقامات ارشد اتحاديه اروپا پرداخت تا از نزديكي همكاري به تشريح

  .آمريكا جلوگيري آند
امور خارجه و مسؤول امور تسليحاتي اين آشور از اعضاي بولتون، معاون وزير  اين در حالي بود آه جان

 المللي انرژي اتمي خارج شده و به اي ايران از آژانس بين درخواست آرد پرونده هسته سازمان ملل
  .شوراي امنيت سپرده شود
هفته گذشته آمريكا تالش به يارگيري هر چه بيشتر از ميان اعضاي اجالس  در راستاي اين هدف، از دو

 ما: ان، گفت ان وگوي خود با سي نموده است، پس در همين رابطه پاول در ادامه گفت كام آژانسح
آوردن بر ايران،  المللي انرژي اتمي و دوستان اروپايي خود هستيم تا با فشار سرگرم آار با آژانس بين

  .اي آن آشور را تحت آنترل قرار دهيم برنامه هسته
وگوهاي وزراي امور خارجه ايران و آلمان آن دو  از اين مصاحبه، در گفت شاين در حالي بود آه ساعتي پي

اي سرد  يوشكا فيشر در اين نشست خبري آه پس از هتفه. مطبوعاتي شرآت آردند در يك نشست
تعهدات  اتحاديه اروپا به: هاي ايران با آژانس گفت گفت، با گاليه از همكاري دو آشور سخن مي در روابط

شوراي امنيت سازمان ملل  ن آامًال پايبندي نشان داده و به ويژه از ارجاع پرونده ايران بهخود در تهرا
  .آرده است المللي انرژي اتمي حفظ جلوگيري و آن را در محدوده آژانس بين

ما در انتظار گزارش رئيس آژانس در : همكاري اتحاديه اروپا با ايران گفت فيشر در ادامه در مورد شرط
مهمترين  اي ايران اجراي آامل توافق ايران و اتحاديه اروپا در مورد برنامه هسته. ژوئن هستيم هپايان ما

  .نكته در روابط با اين آشور خواهد بود
تر شدن بررسي پرونده  از آن رئيس آژانس با خستگي از طوالني اين در حالي بود آه يك روز پس

اي خود  هاي هسته ريعتر جزئيات آامل و اهداف برنامههشدار داد آه هر چه س اي ايران به ايران هسته
  .دهد را ارائه

دنيا تا ابد منتظر : گفت افزود در يك آميته پارلمان فرانسه سخن مي سي، برادعي آه بي به گزارش بي
  .اي جمهوري اسالمي را روشن آند نخواهد ماند هاي هسته جزئيات برنامه ارائه گزارشي آه

وي در عين . صبور بود، اما ايران بايد بداند آه اين صبر هميشگي نيست رچه بايدرئيس آژانس گفت، اگ
 المللي انرژي اتمي در مسير ها همكاري ايران با آژانس بين وجود برخي فراز و نشيب با: حال گفت

  .درستي قرار دارد
وزير امور » گ مولرپراستي«شد آه خرازي پس از مذاآرات خود با  بيان مي اين سخنان البرادعي در حالي

 آلمان، فرانسه -ايران با سه آشور اروپايي: در شهر آپنهاگ در يك آنفرانس خبري گفت خارجه دانمارك
  .آند و اميدواريم پرونده ايران بسته شود آار مي-انگليس و

اي  آژانس بايد هر چه زودتر رسيدگي به پرونده هسته: خرازي گفت سي گزارش داد آه بي همچنين بي
 برساند، زيرا تصميمات اين دوره شوراي حكام در پارلمان آينده ايران هم اثربخش خواهد ران را به پاياناي
  .بود

www.iran-archive.com 

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


وزارت امور خارجه ايران در حاشيه بازديد از يازدهمين نمايشگاه  در همين حال آصفي سخنگوي
يران منجر نخواهد قطعًا نشست آتي آژانس به محكوميت ا: با اطمينان گفت مطبوعات به خبرنگاران

ها و پايبندي ايران به تعهدات خود در قبال مسائل اتمي بسيار روشن و  همكاري شد، چرا آه نوع
  .است شفاف

ساير : اي اخير خرازي افزود هاي ايران در نتيجه سفرهاي دوره پشتوانه يارگيري به گزارش ايرنا، وي با
محكوميت  رند عمل خواهند آرد و نشست آژانس بهنيز نسبت به تعهداتي آه در قبال ايران دا آشورها

  .ايران منجر نخواهد شد
  

    ايران  عليه جهاني ايجادجبهه امريكابراي تالش
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه :   اعتماد سياسي گروه 

   پرونده دنش ها از مختومه  اروپايي  حمايت  جلب  براي  وزير امور خارجه  خرازي  دآتر آمال  آه در حالي
 چهار   به  تاآنون  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  ژوئن  چهاردهم  در نشست  ايران يي هسته

   گسترش  براي رسد واشنگتن نظر مي ، به  است  سفر آرده  و دانمارك ، آلمان ، بلژيك  چك آشور جمهوري
   نمايندگان ، مجلس  آسوشيتدپرس  گزارش به.آند مي   تالش  ايران  اسالمي  فشارها بر جمهوري دامنه
   به  ايران  در آن  رساند آه  تصويب  را به يي  قطعنامه  نامعمول در اقدامي) پريروز (  امريكا پنجشنبه آنگره

   آنگره نمايندگان.   است  شده  خود متهم يي  هسته ها در مورد برنامه  واقعيت  ساختن  و پنهان فريبكاري
 در   از همكاري  و خودداري  با ايران  تجاري  روابط  قطع  را به ، اروپا و ژاپن  روسيه  قطعنامه ريكا در اينام

   غيرقانوني يي  هسته هاي  از فعاليت تهران[   آنان  ادعاي به ]  آه  تا زماني  اسالمي  با جمهوري  انرژي زمينه
 با حضور   در نشستي  ممتنع  راي  و سه  مثبت  راي376 با   قطعنامه اين.اند  بردارد، فراخوانده خود دست

  هاي  فعاليت  به  مغاير با روند رسيدگي در اقدامي.  رسيد  تصويب  به  نمايندگان  مجلس  اعضاي تمامي
 شود،   انجام  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  يعني  آن  معمول  مجاري  بايد از طريق  آشورها آه يي هسته

   نماي  مجلس ر قطعنامهد
 در   از همكاري  خودداري  به ، ژاپن  با ايران  تجاري  مذاآرات  توقف  به  اروپايي  امريكا، اتحاديه  آنگره ندگان
  در اين.اند  شده  فراخوانده  با تهران يي  هسته هاي  همكاري  تعليق  به  و روسيه  آزادگان  نفتي  ميدان زمينه

   معادل  ايران  اورانيوم سازي  غني  تاسيسات اندازي ، راه  تهران يي  هسته  از برنامه  نگراني با ابراز قطعنامه
  .  است  شده  توصيف  در سال يي  هسته  بمب40 تا 25 توليد   براي  الزم يي  مواد هسته  به دستيابي

   و مداوم  سيستماتيك  نقص  را به ان، تهر  قطعنامه  اين  از تصويب  اينديانا پس  ايالت ، نماينده  بوتون دان
  . آرد  متهم يي  تكثير هسته  منع معاهدات

  
   اصطالح  به  شوراي  ادعاهاي  انعكاس  در واقع  ايران يي  هسته هاي  در مورد فعاليت  بوتون  دان اظهارات
   متهم  موازي يي  هسته ه دو برنام  داشتن  را به  تهران بود آه)   منافقين هاي از زيرشاخه (  مقاومت ملي
   را دنبال  تحقيقاتي  اهداف  يكي  مجزا دارد آه يي  هسته  دو برنامه  ادعا دارد تهران  گروه اين.   است آرده
   و نظامي  مستقل يي  برنامه  و ديگري  است  ايران  اتمي  انرژي  سازمان  برعهده  آن آند و مديريت مي
  . دارند  را برعهده  پيشبرد آن  نظامي  تحقيقاتي  واحدهاي  آه است

   حقايق  آردن  پنهان  را به  تهران يي  قطعنامه  امريكا با تصويب  آنگره  نمايندگان  مجلس  اعضاي  آه در حالي
  تبار آژانس  مصري مديرآل«  محمد البرادعي» آردند،   خود متهم يي  هسته هاي  فعاليت در مورد ماهيت

   فرانسه  پارلمان  خارجي  روابط  آميته  اعضاي  به  خطاب  در اظهاراتي  پنجشنبه  اتمي  انرژي المللي بين
   برنامه  واقعي  ماهيت  اسالمي  انتظار نخواهد ماند تا جمهوري  به  هميشه  براي ادعا آرد، جهان

   ابعاد برنامه  از همه هي آگا  بايد براي  تاآيد آرد جهان  آه  در حالي البرادعي. خود را افشا آند يي هسته
   جامعه  باشد آه  داشته  توجه  نكته  اين  هشدار داد به  ايران  دهد، به  نشان  شكيبايي  ايران يي هسته
  . نخواهد ماند  تهران يي  هسته  برنامه  وجوه  همه  منتظر آشكارسازي  هميشه  براي المللي بين
   اخير بوده هاي  ماه  طي  ايران  عليه  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  تهديد رييس ترين  جدي  آه  اظهارات اين

آميز   موارد ابهام  افزايش  مدعي  شد آه  مقارن  آژانس  به  نزديك  غربي  ناشناس هاي  ديپلمات با ادعاهاي
  .اند  شده  ايران يي  هسته  برنامه  به مربوط

   پارلمان  خارجي  روابط  آميته  اعضاي  در جمع  البرادعي اظهارات   به  آه  گزارش  رويتر در همان خبرگزاري
   درست اصل:  داد  گزارش  در بروآسل  اروپايي  اتحاديه  ديپلمات  از يك  نقل  بود به  يافته  اختصاص فرانسه
  اين. ست ا  مورد ترديد قرار گرفته  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  با بررسي  روند امور در رابطه بودن

آميز   صلح اش يي  هسته  تاآيد دارد برنامه  تهران ، اگر چه  است  آرده  تصريح  گزارش  در همين خبرگزاري
   گرفته  را برعهده يي  جبهه  رهبري  متحده آند، اياالت  مي  را دنبال  الكتريكي  توليد انرژي  و تنها هدف است
   در قبال  تعهداتش  نقص  دليل  را به  ايران  پرونده  اتمي  انرژي لملليا  بين  آژانس  حكام  اصرار دارد شوراي آه

  . دهد  ارجاع  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  به يي  تكثير هسته  منع معاهده
چ 2   را در مورد سانتريفوژهاي  ايران  تحقيقات  فرانسه  پارلمان  اعضاي  به  خطاب  در اظهاراتش البرادعي
تر   ماليم  گويش  آارگيري  آرد، اما با به  توصيف  و آژانس  ايران هاي  در همكاري  عقب  به گامي

  .  دانست  را مناسب  با آژانس  ايران هاي همكاري
 وزير امور   بارنيه ، او با ميشل  فرانسه  پارلمان  خارجي  روابط  آميته  با اعضاي  البرادعي  از مالقات پس

   بوده  تكثير تسليحاتي  منع  دو طرف وگوهاي شود محور گفت  مي  گفته  آرد آه ديدار  جديد فرانسه خارجه
  . است
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 با   خرازي شود، مذاآرات  مي  گفته  متحده  و اياالت  آژانس  از سوي  ايران  تشديد فشارها به  رغم به
 اخير   دو ماموريت زارشي در گ  پنجشنبه  ديلي  امريكن روزنامه.  است آميز بوده  و موفقيت ها مثبت اروپايي
 با   خرازي  گسترده هاي  سفرها و رايزني  از اين  اصلي هدف.  آميز دانست  در اروپا را موفقيت خرازي
 از   و جلوگيري  حكام  شوراي  آتي  در نشست  از ايران  حمايت  به  آنان ، ترغيب  ارشد اروپايي هاي مقام
  .  است  يافته  دست  نسبي  توفيقي  به  راه  ظاهرا در اين  آه  است يت امن  شوراي  به  ايران  پرونده ارجاع
 هستند،   جهان  سياسي  بلوك  تاثيرگذارترين  متحده  از اياالت  پس  آه ها با اروپاييان  رايزني  با افزايش تهران
   دامنه  با گسترش شود و از دگر سو  ايران  امريكا عليه هاي  تالش  ثمر رسيدن  از به  دارد مانع سعي

  . بردارد  را نيز از ميان  ايران يي  هسته  در مورد پرونده  موارد ابهام  قصد دارد آخرين ها با آژانس همكاري
   داد، اطالعات  آنها وعده  به  در برلين  آلماني هاي  خود با مقام  گذشته  چهارشنبه  در ديدارهاي خرازي
 عهد   به  وفاي  معناي  به اين.  قرار گيرد  در اختيار آژانس  اورانيوم ازيس  غني هاي  در مورد فعاليت جامعي
 و   ملي  امنيت  عالي ، دبير شوراي  روحاني  حسن  زمان در آن.   است  از ايران  در ديدار البرادعي تهران
  سازي  غني هاي فعاليت در مورد   جامعي  اطالعات  مه  ماه  بودند تا اواسط  داده  وعده  البرادعي  به خرازي
  . دهند  ارايه  آژانس  به  ايران اورانيوم

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  طلبان است  ، استراتژي اصالح»حرآت از نو«: بهزاد نبوي
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه 
. اي هم غير از اين ندارد آنيم و چاره دا شروع ميدوباره از ابت. است» حرآت از نو«استراتژي ما «: ايسنا

  . »حل بهتري دارد، ارائه دهد هرآس راه
هاي دوم  عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با بيان اين مطلب راجع به برنامه گروه» بهزاد نبوي«

د طي به ميدان آوردن مجدد مردم خيلي مشكل است اما باي: خردادي براي پيشبرد اصالحات، افزود
هاي ديگر آه سرابي بيش نيست، قطع آنيم و به آنها نشان دهيم آه راه  فرآيندي اميد مردم را به راه

  . ديگري جز به ميدان آمدن وجود ندارد
  : تصريح آرد» بهزاد نبوي«

توانيم به اميد ظهور آن  آند، اما نمي ظهور مي) عج(شاءاهللا امام زمان بايد مردم را توجيه آنيم آه ان
تفاوتي هم يعني سپردن صحنه به جريان ضداصالحات و آساني  بي. رت، دست روي دست بگذايمحض

  . هاي اصالحي مردم هستند آه مخالف ديدگاه
براي پيشبرد اصالحات را غيرعملي و نامعقول ارزيابي آرد » انقالب«نماينده مستعفي مجلس ششم، 

ها و محافل روشنفكري قابليت  ر دانشگاهتزهاي جمهوريخواهي هم فقط در حد سخنراني د: و افزود
عالوه چنين شعارهايي با خصوصيات ملت ايران  به. آند اي ارائه نمي مصرف دارد و هيچ الگوي عملي

به . به اميد خارجي نشستن هم ثابت شده آه اشتباه است. گيرد تطبيق ندارد و مورد اقبال قرار نمي
رعملي، جمهوريخواهي سراب و به اميد خارجي طور خالصه انقالبي عمل آردن غيرمعقول و غي

خارجي به دنبال منافع آشور خويش است و براي او فرق ندارد آه چه . نشستن هم بيهوده است
  . آاران است رأي به محافظه هم» به ما چه«گزينه . آسي به قدرت برسد

  . ني هم نداردآه هزينه چندا» هاست آمدن پاي صندوق«مانده  به عقيده نبوي، تنها راه باقي
اگر مردم به ميدان بيايند باتوجه به اين آه هنوز شعارهاي اصالحي، شعار اآثريت جامعه : وي تأآيد آرد
  . طلبان پيروز خواهند بود است، اصالح

آشيم؛ چرا آه  اما اگر روال انتخابات پيشين باشد باز هم آنار مي: نبوي در عين حال خاطرنشان آرد
 شويم آه طرف مقابل براي سوزاندن اصالحات و مطالبات مردم به پا آرده خواهيم هيزم آتشي نمي
  . است

  
وگو در پاسخ به اين سؤال آه آيا گفتمان  نايب رئيس مستعفي مجلس ششم در ادامه اين گفت

اگر . بستگي به شرايط دارد: اصالحي ايران باتوجه به شرايط موجود دستخوش تغيير خواهد شد، گفت
طور آه در  ر الگوي چيني را اجرا آند به احتمال زياد گفتمان عوض خواهد شد؛ همانآا جناح محافظه
  . چين عوض شد

  
  . آمتر سياسي هستند» من آن تيان«مردم چين نسبت به قبل از واقعه ميدان 

يابد، البته  وقتي هم مردم آمتر سياسي شوند، گفتمان سياسي در جامعه آمتر مجال رشد مي
اما در شرايط . برد تصادي و فقر و تنگدستي هم گفتمان را حول مباحث اقتصادي ميشرايط بسيار بد اق

ساالري، توسعه سياسي و  فعلي گفتمان اصالحات همان گفتمان آزادي، جمهوري اسالمي يا مردم
  . خواهد ها را مي افكار عمومي هم همين. سازي روابط در عرصه خارجي خواهد بود زدايي و عادي تنش

خواهيم  چگونه مي: برشمرد و تصريح آرد »سياست خارجي« از مهمترين مسائل آشور را نبوي، يكي
تراشي آنيم آه وضعمان  رفتار آنيم؟ اگر ماجراجويانه رفتار آنيم يا به بهانه ايجاد وحدت ملي دشمن

ي ها سازي روابط با دولت زدايي و عادي به همين دليل به نظر من امروز شعار تنش. شود خيلي بد مي
  . است جهان يك شعار ملي و نه جناحي
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غيرت و حامد آرزاي ايران ناميدند،  زماني آه ما اين شعار را مطرح آرديم، ما را بي: نبوي خاطرنشان آرد
  . دهند ولي امروز حتي تندترين آنها، غير از اين شعارها را نمي

ت خارجي بازدارندگي سياسي نه نظامي اند آه راه مقابله با تهديدا وي با بيان اينكه امروز همه دريافته
فقط مشكل اين بود آه امتياز اجراي اين سياست را به . قبًال هم شايد قبول داشتند: است، تأآيد آرد

بازدارندگي سياسي را به ثمر برسانند، اگر ) رقباي اصالحات(آنها . ما حرفي نداريم! چه آسي بدهند؟
طرح اين . واهان حفظ منافع ملي و امنيت ملي هستيمما خ. امتيازي هم دارد براي خودشان باشد
آنند و در  بود، اما حاال خودشان همان آارها را مي.  . .غيرتي، نوآري و  بحث از سوي ما، جاسوسي، بي

ها امتيازات  صورتي آه منافع ملي را در نظر بگيرند و براي آسب مجوز سرآوب داخلي، به خارجي
  . بان اقداماتشان را تأييد خواهند آردطل غيرقابل قبول ندهند، اصالح

  
 در اوج تهديدات نظامي آمريكا گفتم ما حاضريم – حدود يك سال قبل –من در ديداري با آقاي هاشمي 

اقتدارگرايان، سرهمه ما را ببرند به شرط اينكه بتوانند منافع و امنيت ملي را حفظ آنند، واال اگر سر ما 
  ! ايم و هم پياز را  شود، هم چوب را خوردهرا ببرند و سر خودشان هم بريده

من فكر آنم در مورد : اظهار داشت» خودي و غيرخودي«نبوي در پاسخ به سؤالي راجع به توضيح بحث 
ما يك شهروند را تا وقتي عليه !! خودي و غيرخودي حتي نكير و منكر هم شب اول قبر از ما سؤال آنند

  . دانيم م، خودي مينظام حاآم خروج نكرده است از نظر نظا
زدايي در ضعف ساختار  عضو شاخص سازمان مجاهدين انقالب همچنين راجع به تأثير ايدئولوژي

  . بحث جمهوريخواهي امروز در جامعه سياسي و مذهبي جدي شده است: هاي سياسي گفت گروه
  

رصه گرايش به سمت پذيرش نقش دين در ع. جمهوريخواهي يعني جمهوري اسالمي منهاي اسالم
ضعف . رود اجتماع آم شده است و به سمت پذيرش دين صرفًا به عنوان رابطه فرد با خدا پيش مي

طلب يكي از داليل اين روند است، ولي سهم اصلي مربوط به آساني  هاي سياسي اصالح تشكل
است آه دين را شبيه حكومت آليساي آاتوليك به مردم معرفي و چون قدرت دارند آن را به عنوان 

آنند و نسل جوان، روشنفكران و دانشجويان هم از اين چنين ديني  رداشت غالب در آشور تبليغ ميب
  . شوند رويگردان مي
زند چنين برداشتي از دين اسالم، با واقعيت آن   سال است آه فرياد مي6آقاي خاتمي : وي تصريح آرد
گذارند و به ديني  ان صاحب قدرت ميولي مردم حرف خاتمي را در آنار عمل اقتدارگراي. آند تطبيق نمي
دليل و مدرك به اتهام  شود، چيزي آه بيش از دو هزار نفر را بي آنند آه از سوي آنان تبليغ مي نگاه مي

آند آنچه حاآم  آند و به آسي هم پاسخگو نيست و به مردم ثابت مي ديني ردصالحيت مي بي
ردم حساب وي و جنتي را از اسالم و روحانيت هرچند آه آروبي فرياد بزند آه م. شود دين نيست مي

گويد آه  مي. تواند بپذيرد نسل جوان اين سخن را نمي! جدا آنند، چطور چنين چيزي ممكن است؟
اي به نام  دهند و قدرت پياده آردن آن را ندارند، ولي عده اي در حرف اسالم را نوعي ارائه مي عده

  . دم آن را قبول ندارندآنند و قدرت هم دارند و مر اسالم عمل مي
آنيم جوانان ديگر ما را تحويل  وقتي ما امروز از مردمساالري ديني صحبت مي: نبوي ادامه داد

خورده  شود و امروز دشمنان قسم ها دستخوش تحريف مي گيرند؛ به خصوص اينكه تمامي اين واژه نمي
دهند و از دل آن  ها مي  آن آنفرانسطلبان را گرفته و بر اساس مردمساالري اين عبارت خاتمي و اصالح

ترسم اگر اين وضع  مي! آورند آه صد رحمت به استبداد رضاشاهي و محمدرضا شاهي چيزي درمي
  . ادامه يابد، اگر جايي بگوييم طرفدار مردمساالري ديني هستيم، ما را هو آنند

طلبان  ه نيز هرگز به دست اصالحگان وگو با بيان اينكه حتي نيم قوه از قواي سه نبوي در ادامه اين گفت
  . گويند قانون اساسي گير دارد ولي من به اين حرف معتقد نيستم برخي مي: نيفتاد، خاطرنشان آرد

اگر روح قانون اساسي در اجراي آن حاآم باشد، شوراي نگهبان نقش يك ناظر آامًال بيطرف در 
  . آند مناقشات سياسي را ايفا مي

  
اند و خبرگان بايد جلوي  ست و بايد چنين رفتار آند و در غير اين صورت تخلف آردهقوه قضائيه نيز چنين ا
قانون اساسي چنين حكم . صداوسيما اصًال نبايد در مناقشات سياسي دخالت آند. تخلف آنها را بگيرند

  . ها را مطرح آند آند و هيچ جناحي هم تاآنون رسمًا جرأت نكرده خالف اين برداشت مي
دانيم آسي مدعي باشد  گوييم قانون اساسي مشكلي ندارد، از آن جهت است آه بعيد مي  اينكه مي

. در آن قيد شده رهبري، قوه قضائيه، شوراي نگهبان، نيروهاي مسلح و صداوسيما نبايد بيطرف باشند
حتي اگر بيطرفي آنها را صريحًا در قانون اساسي قيد آنيم، باز هم براي آسي آه بخواهد راه فرار 

  . وجود دارد
العمر است آه  تعيين مسؤوالن و فرماندهان اين نهادها، به درستي برعهده رهبر مادام: وي تصريح آرد

هاي سياسي شود، ساقط  بندي اگر رهبر وارد جناح بايست مظهر حاآميت ملي و وحدت باشد،  مي
العمر  ن دليل مادامرهبر در قانون اساسي فراجناح، مظهر حاآميت ملي و وحدت ملي و به همي. است
اگر ده بار ديگر در اين قانون تجديدنظر آنيم، . بنابراين ساختار حقوقي قدرت ما آنچنان نيست. است

جمهور  مجبوريم اين نهادها را به عهده آسي بگذاريم آه مظهر حاآميت و وحدت ملي است، نه رئيس
ته ممكن است مكانيزم ديگري وجود الب. شود  سال يك بار از طرف يك حزب يا جناح نامزد مي4آه هر 

  . داشته باشد، ولي به نظر من اين مكانيزم معقول است
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بايد به مردم ثابت آنيم قانون : تأآيد و خاطرنشان آرد» قانون اساسي«بر دفاع از » بهزاد نبوي«
را آنند نظام  ما درواقع درمقابل آساني آه تالش مي. اساسي موجود قابليت اصالحات نظام را دارد

  . آنيم آبرو آنند از آبروي نظام و قانون اساسي دفاع مي ناپذير معرفي و بي اصالح
هاي مجلس چهارم پس از انتخابات آن دوره، در صداوسيما  من درباره ردصالحيت: وي اظهار داشت

رغم قول مديرعامل، هرگز پخش نشد، در پاسخ آقاي  اي با آقاي باهنر داشتم آه البته علي مناظره
بايست احترام شوراي نگهبان را داشت، گفتم احترام امامزاده را متولي آن بايد  گفت مي نر آه ميباه

  . تواند احترام شوراي نگهبان را حفظ آند داشته باشد و اال هيچ آس نمي
توجه  احترام مسؤوالن را بايد خودشان حفظ آنند و اگر خود به اين امر بي. گويم امروز نيز همين را مي

ما از قانون اساسي با تمام قوا دفاع آرده و در مقابل . ، ا زدست آسي آاري ساخته نيستباشند
  . دانيم ناقضين آن خواهيم ايستاد و اين را عين دفاع از انقالب و نظام مي

هيچ جاي قانون . ما مرتبًا خواهيم گفت آه اختيارات فراقانوني و فوق قانوني نداريم: نبوي تأآيد آرد
طرف  نهادهاي اجتماعي بايد بي. ختيار فراقانوني به هيچ فردي و نهادي نداده استاساسي هيچ ا

بندي است آه تا وقتي هستيم  اينها ترجيع. قانون اساسي ما توانايي اصالحات در آشور را دارد. باشند
  . »خروج از آن«است و نه » دفاع از قانون اساسي«شعار ما . آنيم تكرار مي

شود سازمان مجاهدين، هاشمي  اب به سؤال ايسنا مبني بر اينكه گفته ميهمچنين در جو» نبوي«
بنده در چهار پنج ماه اخير : آند، گفت رفسنجاني را براي آانديداتوري رياست جمهوري ترغيب مي

ام و سازمان هم در مورد انتخابات رياست جمهوري هنوز وارد بحث و  ديداري با هاشمي نداشته
  . ت و تصميمي اتخاذ نكرده استوگوي جدي نشده اس گفت

مشكالت امروز : طلبان چيست، اظهار داشت در مورد اين پرسش آه دليل مشكالت اصالح» بهزاد نبوي«
ما عمدتًا مربوط به قانون اساسي نيست بلكه مشكل اصلي عدم اجراي قانون اساسي براساس 

اگر شرايطي پيش بيايد آه . اند فتهتفاسير به رأي آساني است آه در حال حاضر در موضع قدرت قرار گر
» چگونگي و نحوه نظارت بر انتخابات خبرگان«بشود قانون اساسي را اصالح آرد، معتقدم مواردي نظير 

بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد، به طوري آه مردم احساس » روش بازنگري در قانون اساسي«و يا خود 
ن طور آه گفتم مشكل در اجراي قانون با تفاسير به ناپذير است ولي هما نكنند قانون اساسي اصالح

  . رأي است
گويند ما در جمهوري اسالمي مجرم سياسي  بعضي فقهاي شوراي نگهبان صريحًا مي: وي تصريح آرد

اين اجتهاد در . اين يعني همه يا موافقند يا اگر مخالف بودند محارب و براندازند و حد وسط ندارد. نداريم
انون اساسي بر وجود جرم سياسي در جمهوري اسالمي تصريح آرده است اما ق. مقابل نص است

به نظر من اگر بهترين . شود وقتي در مقابل نص اجتهاد آنند، طبيعي است آه قانون اساسي اجرا نمي
شود آه امروز  قانون اساسي را به دست اين شوراي نگهبان با ترآيب فعلي بدهيد، نتيجه همان مي

  . شده است
 

  ريسم  و سالحهاي آشتار جمعيترو
  

  غرب همکاريهاي هسته اي با ايران را تحريم کرده است 
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه 

رييس مرکز تحقيقات هسته اي سازمان انرژي اتمي بااشاره به معطل ماندن بسياري از پروژه هاي 
للي فرصت بسياري از تحقيقات و تحريمهاي بين الم: تحقيقاتي ازجمله پروژه دفاعي مين يابي گفت

  .  کاربري هاي ضروري هسته اي را از ايران گرفته است 
، با اشاره به پروژه دفاعي مين يابي به عنوان يکي از " مهر"دکتر حسين غفوريان درگفتگو با خبرنگار 

اي ضروري ترين پروژه هاي هسته اي کشور براي پاکسازي بخش وسيعي از سرزمينهاي مرزي از مينه
با اينکه کاربرد صلح آميز اين پروژه  روشن و آشکار است ، کشورهاي عضو ان : بجا مانده از جنگ گفت 

  . پي تي از فروش چشمه ها و راديوايزوتوپهاي الزم به ايران خودداري ميکنند 
راي  مورد از لوازم مورد نياز ب150مرکز تحقيقات هسته اي سازمان انرژي اتمي حدود : وي تاکيد کرد 

پروژه هاي تحقيقاتي را که به ايران فروخته نمي شود ، به اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي 
  . رسانده است اما هنوز علي رغم قولهاي آژانس ، اقدامي دراين زمينه انجام نشده است 

 :دکتر غفوريان پيشرفت علمي وبهره گيري از علوم هسته اي را از ضروريات کشور خواند و گفت 
اقدامات کشورهاي غربي به مديريت آمريکا براي در انحصار کشيدن اين علم و وابسته ساختن شديد 

  کشورها به چند کشور معدود در کليه زمينه هاي پزشکي ،
  . صورت مي گيرد... کشاورزي ، انرژي و 

 شکسته شدن جو در ايران حداقلها براي رفع نياز وجود دارد اما براي گسترش و تعميق آن ، : وي افزود 
  . کاذب بين المللي عليه کشور و همکاري گسترده نيروي کارآمد دانشگاهي ضروريست 

در صورت متوقف ماندن و يا از بين : رييس مرکز تحقيقات هسته اي سازمان انرژي اتمي هشدار داد 
کل و شايد رفتن تکنيک هاي فعاليتهاي تحقيقاتي هسته اي درکشور ، بازسازي آن در آينده بسيار مش

  . ناممکن خواهد بود 
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نگاهي به تحوالت عراق در روز شنبه
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه 

سخنگوي وزارت دفاع لهستان امروز از آشته شدن يكي از نيروهاي اين آشوردر شهر آربال درجنوب 
  .  عراق خبرداد

سخنگوي وزارت دفاع " آدم استاسنسكي" به نقل ازخبرگزاري رويترز،" مهر"به گزارش خبرگزاري 
ما آشته شدن اين نظامي را درعراق تاييد مي آنيم اما درحال حاضر هيچ اطالعي : لهستان افزود

  .ازجزييات آشته شدن وي نداريم
ظامي اين آشوردرپي حمله به به احتمال قوي چهار ن: اعالم آرد" 24تي وي ان " شبكه خبري 

  .دوخبرنگار لهستان و الجزائري درجنوب بغداد زخمي شده باشند
 2400بنابراين گزارش، دولت لهستان ازحمله آمريكا به عراق واشغال اين آشورحمايت آرده وحدود

ار درحال حاضر پايگاه نيروهاي لهستاني در شهر آربال قر. نظامي به اين آشورجنگ زده فرستاده است
  .دارد

افراد مسلح يكي از قاضيان : براساس گزارش خبرگزاري رويترز، يك منبع پليس عراق امروزاعالم آرد
  .شهرحله را ترور آردند 

قاضي دادگاه تحقيق " هيثم التتالوي "اين حادثه زماني روي داد آه : سرگردعلي حسين گفت
يت درمرآز اين شهربود آه ازسوي شهرحله سرگرم صرف نهار در يكي از رستورانهاي منطقه پرجمع

  .افراد ناشناس مورد حمله قرارگرفت و آشته شد
گفته مي شود اين قاضي آه براي استاندارسابق اين شهرفعاليت مي آرد پيشتر ازسوي افراد 

  .ناشناس تهديد به مرگ شده بود
آردند و به درگيري با خبرديگراينكه نيروهاي اشغالگرآمريكايي صبح امروز بارديگر به شهر آربال حمله 

  .نيروهاي ارتش المهدي پرداختند
نيروهاي آمريكايي با حمايت هشت دستگاه تانك وچهارخودرو نظامي وارد شهر آربال : شاهدان گفتند

  .شدند آه با مقاومت  نيروهاي ارتش المهدي مواجه شدند
) ع( امام حسين به گفته شاهدان عيني درگيريها همچنان درشهرآربال و درنزديكي حرم حضرت

  .ادامه دارد)  ع(وابوالفضل العباس 
همزمان با اين حمله، هليكوپترهاي ارتش آمريكا بر فراز آسمان شهر آربال به پرواز درآمدند و تحرآات 

  .ساآنان اين شهر را زير نظر گرفتند
مقتدي صدر ازسوي ديگر ازعراق خبر مي رسد آه درجريان درگيري ميان نيروهاي انگليسي و طرفداران 

 تن از نيروهاي ارتش 5دستكم ) درجنوب عراق (موسوم به ارتش المهدي درشهرهاي بصره و العماره 
  . نظامي انگليسي مجروح شدند 6المهدي آشته و 

سه نظامي انگليسي در شهر : جان ارنولد سخنگوي فرماندهي سري نظاميان انگليسي درعراق گفت
 آيلومتري شمال 160داد و سه تن ديگر درشهرالعماره واقع در آيلومتري جنوب بغ550بصره واقع در 

  .بصره مجروح شدند
  .ارنولد پيشتراززخمي شدن دو نظامي انگليسي در شهر بصره خبر داده بود

سه عراقي دردرگيري با نيروهاي انگليسي آشته : منابع پزشكي بيمارستان العماره عراق اعالم آردند
  .رستان منتقل شده استشدند واجساد آنها به اين بيما

گفته مي شود درگيريها دراين شهرهاي العماره و بصره از بامداد امروز پس ازحمله به يك آاروان 
  .نيروهاي ائتالف تحت رهبري آمريكا آغازشد

بدنبال آن نيروهاي انگليسي اقدام به تقويت نيروهاي خود در مرآز اين دو شهر آردند اما طرفداران 
قرار در شهر بصره تالش آردند بر برخي از مراآزدولتي تسلط يابند آه با حمله مقتدي صدر با است

  .نيروهاي انگليسي مواجه شدند
علي رغم اينكه شماري از افراد در پي ناآرميهاي امروز : اين سخنگوي نظاميان انگليسي همچنين گفت

يسي و پليس عراق ودرپي حمله با گلوله خمپاره و سالحهاي سبك به سوي خودروهاي گشتي انگل
  .درشهر بصره مجروح شدند اما پليس عراق و نيروهاي ائتالف همچنان آنترل شهر را در اختيار دارند

  
  آنفرانس ضداشغالگري در بغداد گشايش يافت

  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه 
فرانس هاي مختلف سياسي امروز براي شرآت در آن حدود پانصد عراقي از طيف: خبرگزاري فارس

  .ضداشغالگري در بغداد گردهم آمدند
آننده در اين آنفرانس يك روزه آه اعضاي  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، نمايندگان شرآت

روي شيعه و  شوند، شامل اعراب و مسلمانان ميانه شوراي حكومتي عراق در ميان آنها ديده نمي
  . سني هستند

ما براي ايجاد يك موضع مشترك و تدوين «: ندگان اين آنفرانس گفت، يكي از برگزار آن»عبداهللا حيال«
  » .ايم يك توافقنامه ضد اشغالگري آمريكا گرد هم آمده
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ترين ماه خود را در ماه آوريل و از زمان مبارزه مردم اين آشور با  اين در حالي است آه عراق خونين
  . اشغالگري تحت امر آمريكا تجربه آرده است

 
  مريكايي مراآز آليدي نجف و آربال را تسخير آردندهاي آ تانك

  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه 
هاي آمريكايي در جريان نبرد شديدي با شبه نظاميان مسلح شيعه وفادار به مقتدي  تانك: اتفاقيه وقايع

ي، اين س بي به گزارش بي. صدر به شهر نجف يورش برده و آنترل دفتر فرمانداري آن را پس گرفتند
حاآم آمريكايي عراق يك فرماندار تازه را در اين شهر منصوب » پل برمر«ها پس از آن روي داد آه   درگيري

نيروهاي آمريكايي ابتدا براي بيرون راندن شبه نظاميان وفادار به روحاني شورشي شيعه، به حومه . آرد
بالفاصله پس از ورود نيروهاي آمريكا . شهر پيشروي آرده و راه را براي ورود نفربرهاي زرهي باز آردند

دفتر . ها و نيروهاي مقتدي صدر آغاز شد  به دفاتر فرمانداري نجف، تبادل سنگين آتش ميان آمريكايي
ضيا سامي، يك عضو سپاه مهدي متعلق .  آيلومتري مراآز مقدس نجف قرار دارد5فرمانداري در فاصله 

 آسوشيتدپرس گفت آه او و همكارانش تا آخرين قطره خون به مقتدي صدر در همين رابطه به خبرگزاري
  . براي آنچه به آن ايمان دارند خواهند جنگيد

  
عنوان استاندار جديد نجف معرفي آرد و از افراد مسلح  را به» عدنان الظرفي«روز پنجشنبه » پل برمر«

  . هاي خود را بر زمين بگذارند وفادار به مقتدي صدر خواست سالح
مردم نجف خواستار بازگشت به زندگي عادي هستند و اين : نشست معرفي الظرفي گفتبرمر در 

ها برخورد ميان   انتصاب الظرفي به فرمانداري نجف، پس از هفته. خواسته آنها تأمين خواهد شد
نيروهاي ائتالف تحت رهبري آمريكا با هوداران مقتدي صدر در شهر نجف و اطراف اين شهر صورت 

دهد  هاي غارتگران اجازه نمي  برمر در اين نشست هشدار داد آه بيش از اين به دارودستهپل. گيرد مي
  . تا اراده خود را بر ملت عراق تحميل آنند

 عليه صدام شرآت داشت و در 1991عدنان الظرفي، فرماندار تازه نجف در شورش شيعيان در سال 
وي مقتدي صدر را محكوم آرده و خواستار خلع سالح سپاه مهدي شده . دوره حكومت او به زندان افتاد

رفداران هاي ميان نيروهاي ائتالف و ط در همين حال خبرگزاري رويتر گزارش داد آه در درگيري. است
رود آه اين  تصور مي. اند نظامي از گروه صدر در آوفه در نزديكي نجف آشته شده  شبه41مقتدي صدر، 

در تحولي . شود ترين تلفاتي باشد آه از زمان آغاز شورش هواداران صدر به اين گروه وارد مي سنگين
 سپاه مهدي درگير شده و شود آه نيروهاي آمريكايي در شهرك صدر بغداد با نيروهاي ديگر گزارش مي

شبه نظاميان صدر همچنين در شهر آربال با نيروهاي آمريكا و . اند ده مرد مسلح را به قتل رسانده
اعضاي سپاه مهدي همچنين . لهستان درگير شدند آه به مرگ يكي از اعضاي سپاه مهدي منجر شد

 تلويزيون عراق نيز پنجشنبه شب اعالم .اند در شهر ناصريه به تبادل آتش با نيروهاي ايتاليايي پرداخته
  . هاي نيروهاي آمريكا و گروه مقتدي صدر در نجف پرتلفات بوده است آرد درگيري

هاي سنگين و   نيز از نجف گزارش داد آه نظاميان آمريكايي با سالح- ايرنا-خبرگزاري جمهوري اسالمي
اري و سر در ورودي اصلي شهر نجف ها دستگاه تانك و نفربر زرهي همچنان در ساختمان استاند ده

صداي انفجارها و . اند سنگر گرفته) ع(المهدي نيز در داخل حرم امام علي استقرار يافته و نيروهاي جيش
رسد و هواپيماهاي جنگي و بالگردهاي  هاي متعددي از گوشه و آنار نجف به گوش مي تيراندازي

هاي ارتش آمريكا به  شبكه العربيه نيز از ورود تانك. دنظامي آمريكا بر فراز شهر نجف در حال پرواز هستن
نيروهاي آمريكايي با حمايت چندين دستگاه تانك و تجهيزات نظامي پس از ورود به . آربال خبر داده است

نيروهاي آمريكايي سپس با شماري از طرفداران . ساختمان استانداري اين شهر حمله آردند
اين آميته . ها آماآان ادامه دارد  درگير شدند آه اين درگيريصدر موسوم به ارتش المهدي مقتدي

هاي  صدر را تخريب آرده و هم اآنون تانك خبري همچنين اعالم آرد آه نيروهاي آمريكايي دفتر مقتدي
  . هاي مرآز شهر آربال هستند زني در خيابان آمريكايي در حال گشت

ف و آربال، ژنرال مارك آيميا سخنگوي ارتش آمريكا در صدر در نج به دنبال حمالت آمريكا به مواضع مقتدي
يك مقام ارشد آمريكايي نيز در . نيروهاي آمريكايي به دنبال تسخير آامل نجف نيستند: عراق گفت

واشنگتن اعالم آرد آه هدف نيروهاي آمريكايي به انفعال آشاندن صدر و دادن فرصت و موقعيت 
در همين حال يك .  وارد آردن فشار بر مقتدي صدر استمناسب به ساير علماي محلي شيعه براي

سخنگوي مقتدي صدر با هشدار به آمريكا گفت آه نيروهاي ارتش المهدي به عمليات آمريكايي پاسخ 
ها را سرآغاز دور  در بغداد ترور مقتدي صدر از سوي آمريكايي» عمر حسيني«. مناسب خواهند داد
شيخ . ها را به اجتناب از چنين اقدامي فراخواند و آمريكاييها در عراق دانست  جديدي از درگيري

  . يابند ها شدت مي حسيني گفت ترور صدر باعث وقوع انقالبي در عراق خواهد شد و ناآرامي
  

وي تالش نيروهاي آمريكايي براي حمله به شهرهاي مقدس عراق را اقدامي تروريستي خواند و تأآيد 
  .ن با اشغالگران آمريكايي مقابله خواهد آردالمهدي با تمام توا آرد آه جيش

  
  اخضر ابراهيمي خواستار همکاري شوراي حکومت انتقالي عراق شد 
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اخضر ابراهيمي نماينده عراق در سازمان ملل امروز به اعضاي : يکي از نيرو هاي ائتالف امروز اعالم کرد 
ست که وي خواهان همکاري آنان در برنامه ريزي براي بعد از زمان شوراي حکومتي عراق گفته ا
  . واگذاري قدرت در عراق است 

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، احمد فوزي سخنگوي اخضر ابراهيمي نماينده 
برگزار کرد و سازمان ملل در عراق تاييد کرد که ابراهيمي مذاکراتي را با اعضاي شوراي حکومتي عراق 

  .به سواالت آنان پيرامون ماموريش پيش از تاريخ سي ژوئن که انتقال قدرت در عراق است پاسخ داد 
: يکي از مقامات نيروهاي ائتالف که خواست نامش فاش نشود در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفت 

  .ه آنان اعالم کرد ابراهيمي از اين شورا دعوت بعمل آورد و بخشي از برنامه هاي خود را ب
: ابراهيمي امروز ضمن اطمينان دوباره به اعضاي شوراي حکومتي عراق به آنان گفت : اين مقام افزود 

  .من اينجا هستم تا نظرات شما را بشنوم و به شما توصيه هايي را ارائه دهم 
مئن هستم که اين نشست بسيار دوستانه بود و من مط: اين مقام نيروهاي ائتالف خاطر نشان کرد 

  .سه طرف به نوعي توافق دست يافتند 
  

   شخصيت عراقي طرح اخضر ابراهيمي براي تشكيل حكومت عراق را رد آردند 23
 شخصيت و نمايندگان احزاب سياسي در عراق از جمله چهارعضو شوراي حكومت انتقالي با طرح 23

عراق براي تشكيل حكومت موقت اخضرابراهيمي نماينده آوفي عنان دبير آل سازمان ملل متحد در
  . عراق مخالفت و آن را رد آردند

شخصيت عراقي امروزبا برگزاري 23به نقل ازسايت اينترنتي ايالف، اين " مهر"به گزارش خبرگزاري 
طرح ابراهيمي براي تشكيل حكومت موقت درعراق بي طرفانه نيست : نشستي درشهربغداد گفتند
  .ن فتنه داخلي وناامني و بي ثبات درعراق مي شودبنابراين اين امرموجب برانگيخت

آنها پس ازبررسي تحوالت آنوني اوضاع عراق، تحقيق درباره ايدها و طرح هاي ارائه شده براي انتقال 
پيشنهاد مطرح شده از سوي :  ژوئن با انتشار بيانيه اي اعالم آردند30قدرت به عراقيها در 

نه هاي ديگري را انتخاب آنيم تا ازبحران آنوني درعراق نجات اخضرابراهيمي موجب مي شود آه ما گزي
يابيم زيرا طرح وي نقش مردم و گروهها و احزاب را آم رنگ مي آند و ازطرفي هم طرحي آه ابراهيمي 

  . ارائه آرده درگذشته ثابت آرده آه به شكست مي انجامد
 درعراق انتخاب آرده است همكاري مكانيزمي آه نماينده آوفي عنان:  شخصيت عراقي افزودند23اين 

با نيروهاي اشغالگراست آه اين موضوع بي طرفانه نيست و دعوت به مشارآت طيف آمي ازعراقيها 
  .شده و نسبت به نقش مردم عراق در آينده اين آشوربي تفاوت است

 اين شخصيتهاي سياسي هشدار دادند آه طرح ابراهيمي موجب اعتراض و مخالفت گروههاي آه به
آينده روشن عراق چشم دوخته اند مي شود وزمينه را براي بازگشت عوامل حزب بعث به صحنه قدرت 

مهيا مي سازد بنابراين اين طرح مردود است زيرا باعث ايجاد فتنه و آشوب و ناامني و بي ثباتي درعراق 
  .اردمي شود و مردم عراق را براي دفاع از آينده خود و اميدهاي خود به تحرك وا مي د

از نظر آنها، بازگشت عوامل حزب  بعث به صحنه سياسي عراق درايجاد بحران و ظهور افراد مسلح و 
  .روي آار آمدن بقاياي حزب بعث آمك مي آند وباعث نا امني و ناآرامي مي شود

ابراهيمي دوروزقبل واردعراق شد وتماس هاي خود را با گروههاي سياسي عراق براي تشكيل حكومت 
 آماده اي ازاسامي منتخب براي پست هاي عالي عراق  هيچ ليست: وي تاآيد آرد. غاز آردموقت آ

  .دردست ندارد
ازسوي ديگر مراجع شيعه عراق و همه گروهها ازاستاندارها خواستند قداست شهرهاي مقدس نجف و 

عراق پايان نمي استفاده ازراه حل نظامي به بحران : مراجع ديني عراق تاآيد آردند. آربال رعايت آنند
  .دهد

  تنها عراقي ها حق تعيين نوع حکومت آينده خود را دارند 
سخنگوي شوراي حکومت انتقالي عراق تاکيد کرد تنها عراقي ها حق انتخاب نوع حکومت آينده خود و 

  . تحوالت سياسي مرتبط با آن را دارند
درديدار با اخضر ابراهيمي نماينده شوراي حکومت انتقالي : به گزارش خبرگزاري مهر، حميد کفائي گفت

ويژه کوفي عنان بر اين نکته تاکيد و پافشاري کرده است که عراقي ها تنها کساني هستند که نوع و 
  .شکل حکومت آينده و فرايند مربوط به آن را مي توانند تعيين کنند

رد هرچند اعضاي شوراي مانعي براي گفتگو با ابراهيمي وجود ندا: وي در گفتگو با خبرگزاري کويت گفت
انتقالي در مورد پذيرفتن مسووليت هاي خود در ترسيم آينده وضعيت سياسي کشورشان و مخالفت با 

  .طرح هاي سفارشي و آماده شده از سوي ديگران اتفاق نظر دارند
شماري از اعضاي شوراي حکومت انتقالي تاکيد کرده اند که ديدگاه هاي ابراهيمي در مورد عراق بر 

  .بناي تشکيل  حکومت تکنوکراتي است که هيچ يک از اعضاي شوراي انتقالي در آن نباشندم
شايان ذکر است ابراهيمي رايزني هاي خود را با شماري از شخصيت هاي سياسي عراق آغاز کرده 

است و در اين راه با رئيس شوراي حکومت انتقالي در مورد تشکيل حکومت تکنوکرات موقت به رايزني 
خته است، اعضاي شوراي حکومت انتقالي درمقابل اين ديدگاه ابراهيمي موضع مخالف گرفته اند و پردا

  .تاکيد مي کنند تشکيل چنين حکومتي به خود عراقي ها مربوط است نه ديگران 
  .اين حکومت قراراست در طول دوران انتقالي مسووليت اداره کشور را به عهده گيرد
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  ها در عراق   يارگيريپشت صحنه شلوغ و پرترافيك
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه  -وقايع اتفاقيه 

باور آردها . آردها و شيعيان عراق در حال يارگيري در برابر طرح مشترك برمر و اخضر ابراهيمي هستند
و شيعيان اين است آه طبق طرح ابراهيمي و برمر آه با حمايت آشورهاي عمده عربي در حال 

اي به اعراب سني در عراق اعطا خواهد شد آه از جمله آن پذيرش  يازات گستردهاجراست، امت
بخش ديگر اين معامله، افزايش . بازگشت نظاميان بعثي به ويژه افسران سني به ساختار ارتش است

  . رو در دولت جديد و حتي اعطاي پست رياست دولت به آنهاست هاي ميانه سهم سني
ها  مريكا به برقراري امنيت فوري در عراق پيش از انتقال قدرت به عراقياين طرح آه به دليل نياز آ

رو شده و باعث شده تا سران  رو روبه هاي ميانه طراحي شده و در دست اجراست، با استقبال سني
هاي طرفدار  جي و حزب اسالمي به رهبري محسن عبدالحميد، با سني اين جناح از جمله عدنان باجه

ز يك سو و افسران بعثي زنداني از سوي ديگر وارد مذاآره شوند و تالش نمايند آه مبارزه مسلحانه ا
آنها را مجاب آنند براي دفاع از حقوق و منافع اعراب سني در آستانه تشكيل دولت جديد، بهتر است با 

ه اهللا سيستاني و مجلس اعلي و حزب الدعو هاي برخي شيعيان و نفوذ آيت ها آه از تندروي آمريكايي
دالل سياسي اصلي اين طرح اخضر ابراهيمي عرب تبار و . نگران است وارد معامله و بده بستان شوند
ملل و آمريكا و از سوي ديگر بين اتحاديه  آند بين سازمان سني مذهب است آه از يك سو تالش مي

الل طالباني و هوشيار در اعتراض به طرح مذآور، حذف ديروز و امروز، ج. عرب و آمريكا ارتباط برقرار نمايد
زيباري از آردها و محمد بحرالعلوم و احمد چلبي و عالوي وزير دفاع عراق از شيعيان موضعگيري 

  . اند آرده
  

طالباني گفته است آه به جاي انحالل شوراي حكومتي بايد اين شورا گسترش يابد، زيباري وزير خارجه 
بي را رد آرده و پيشنهاد آرده اگر نيروي اضافي الزم آردتبار عراق نيز طرح اعزام نيرو از آشورهاي عر

است از طرف ناتو و سازمان ملل اعزام شوند، محمد بحرالعلوم دستيار ارشد وي سامي عسگري نيز 
  . اند ها متمرآز آرده و اخضر ابراهيمي را مورد حمله قرار داده انتقادات خود را بر بازگرداندن بعثي

  سازي جديد شيعيان  تشكل
اند، چند  عيان عراق آه پي به نفوذ آالم امامان جمعه و جماعات در دوران پس از سقوط صدام بردهشي

روز قبل در يك اقدام تشكيالتي، امامان جمعه و جماعات سراسر عراق را دعوت آردند تا در نجف گرد 
ت از معدود شود، پس از فروپاشي ساختارهاي رژيم پيشين، شبكه مساجد و روحاني گفته مي. هم آيند

هاي مردم را به خود جذب آنند و در دوراني آه  ساختارهايي بودند آه توانستند در دوران جديد، توده
اي  هاي امنيتي مردمي حول محور مساجد، نقش ويژه ناامني شهرهاي مختلف را فراگرفته بود، تشكل

تر شده،  ي و غيرامنيتي فراهمهاي غيردولت در اعاده امنيت ايفا آردند اما اآنون آه شرايط براي تشكل
-شبكه سراسري مساجد و ائمه جماعات قصد دارند با محوريت مراجع نجف، يك تشكل سياسي

  . مذهبي جديد و مؤثر در عراق تشكيل دهند
  نفوذ ماندگارتر 

تري از جامعه عراق نسبت به  ها آه به دليل حضور تاريخي در عراق از شناخت بيشتر و جامع انگليسي
ها و نبردهاي روزمره نظامي، انرژي و  ها برخوردار هستند، به جاي درگير آردن خود در درگيري ييآمريكا

ها ضمن  در همين چارچوب، انگليسي. اند تر و ماندگارتر متمرآز آرده هاي استراتژيك توان خود را در حوزه
 محلي به ويژه در بصره، نفوذ ها با سران عشاير، شيوخ قبايل و بازيگران ذي گسترش مراودات و رايزني

اند آه  گام جديدي را برداشته و اولين آشوري هستند آه پس از حضور سياسي در بغداد، اعالم آرده
مهمترين شهر (و آرآوك ) مرآز شيعيان جنوب عراق(در روزهاي آتي دو آنسولگري خود را در بصره 

 .افتتاح خواهند آرد) آردنشين عراق
 

   ها   بعثي  توسط  عراق  المهدي  ارتش  گسترده اند سرآوب  شده  آشته  ارتش ن عضو اي40   حداقل تاآنون
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه :  ، رضا سادات الملل  بين گروه -اعتماد 
   براي ، تالش ، در آربال و نجف  المهدي  ارتش  سرآوب  طرح  پيگيري  موازات  به  امريكايي هاي مقام

   جاري  سال  ژوئن30ها در   عراقي  به  قدرت  واگذاري  براي  آمادگي رور مقتدا صدر و آسب يا ت دستگيري
   جديد در مورد عراق  قطعنامه  تصويب  زمينه  آوردن  فراهم  خود براي  ديپلماتيك  بر تحرآات ميالدي
  .اند افزوده

 متحد،   ملل  سازمان  امنيت  در شوراي ي امريكاي هاي  ديپلمات ، با تالش  الجزيره  خبري  شبكه  گزارش به
 جديد   دولت  اختيارات  حيطه  در آن  آه  در مورد عراق  جدي  صدور قطعنامه  شورا براي  اين  اعضاي مذاآرات
  .  است  شده  خواهد شد، از سر گرفته تبيين

   صندوق  فعاليت  و تداوم  در عراق  امريكايي  هزار نفر از نظاميان135 حضور حدود   به  بخشيدن مشروعيت
،   در عمل  دارد و اآنون  آنترل  را تحت  عراق  نفتي  درآمدهاي سازي  هزينه  نحوه  آه  عراق توسعه

 را در   دارند آن  تالش  آه  است  امريكايي هاي  ديپلمات  اهداف آنند، در زمره  مي  را مديريت  آن امريكاييان
  . آنند يب تصو  جديد عراق  قطعنامه قالب

 امريكا در   ارتش  با تشديد عمليات  ملل  سازمان  امنيت  در شوراي  امريكايي هاي  جديد ديپلمات تحرآات
   المهدي  ارتش  دارند با سرآوب  سعي  ارشد امريكا آه فرماندهان.   است  شده  مقارن  نجف  و بويژه آوفه
 و   آشور هموار آرده  اين  ارتش  آه  عراق زده  بحران اطق در من  امنيت  حفظ  مسووليت  سپردن  را براي راه
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   روزهاي  آنند، طي  منتقل زده  بحران  شهرهاي  حاشيه  به  تلفات  آاهش  را براي  امريكايي نظاميان
   حمالت ، آربال و بغداد هدف  نجف  صدر را در شهرهاي  هواداران  مواضع  از هوا و زمين  و جمعه پنجشنبه
  .رار دادندخود ق
 از   شهر زماني  در اين درگيري.   است تر بوده  بحراني  مراتب  به  اشرف  در نجف  اخير اوضاع  روزهاي طي

  پل «  شهر از سوي  فرماندار اين  عنوان  به  نجف  از وآالي  الطرفي  عدنان  از انتصاب  پس  شد آه سرگرفته
   عمليات  نجف  فرمانداري  ساختمان  اشغال  با هدف ريكايي ام ، نظاميان  عراق  امريكايي ، حاآم»برمر

  . آغاز آردند  روز گذشته  را صبح يي گسترده
 از   و پس  داشت  مشارآت1991   در سال  صدام  عليه  عراق  شيعيان  در شورش  آه  الطرفي عدنان

   شيعيان  وحدت  بردن  از بين به و او را   آرده  شد، مقتدا صدر را محكوم ها زنداني  سال  براي بازداشت
 صدر در   جنبش  او در قبال  و مواضع  است  المهدي  ارتش  سالح  خلع  از حاميان طرفي.   است  آرده متهم
  .  است  داشته  زيادي  اهميت  فرماندار جديد نجف  عنوان  او به انتصاب
   شهر، موجب  اين  فرمانداري  اشغال  براي جف ن  به  امريكايي هاي پوش ها و زره  تانك  روز پنجشنبه يورش

 41ها   درگيري شود در اين  مي  گفته  صدر آغاز شود آه ها و هواداران  امريكايي  بين  سختي شد درگيري
   امريكا قصد دارند با سرآوب  ارشد ارتش فرماندهان.اند  باخته  جان  المهدي  ارتش نفر از اعضاي

 خود را از   نيروهاي يي  بطور مرحله  ناآرام  در مناطق  اوضاع  نسبي  شدن  با آرام هوادار صدر نظاميان شبه
   با فراخوان  اآنون  بسپارند آه  عراق  ارتش  آنها را به  آنترل  ناآرام  مناطق  و با محاصره  آرده شهرها خارج
   خود گرفته  و آارآمد را به  آزموده  ارتشي  چهره  از گذشته  بيش  صدام  حاآميت  در دوران  ارتش فرماندهان

  . است
 با   عراقي سربازان.   است  آغاز شده  در فلوجه  در عراق  بعث  حزب  حاآميت  دوران  ارتش روند احياي

 و   ايست هاي  پست  آنترل  بود، اآنون  صدام  حاآميت  دوران  ارتش  فرم  لباس  آه  رنگي  زيتوني هاي لباس
   صدام  ارتش  اعضاي  گرفتن  خدمت  و به شود فراخوان  مي گفته.اند  گرفته  برعهده لوجه را در ف بازرسي
   انجام  صدام  حاآميت  دوران هاي  ژنرال  امريكا و برخي  ارشد ارتش  فرماندهان  بين  توافقي براساس

   گذشته  هفته  يك  طي آنچه.  است  ياد شده ها در عراق  قمار امريكايي  بزرگترين  عنوان  به شود و از آن مي
 اجرا   مرحله  به  عراق  در ساير شهرهاي  قرار است  آه  است  از روندي  بود، نمادي  وقوع  در حال در فلوجه

   خارج  از فلوجه يي  اخير بطور مرحله  هفته  يك  طي  متحده  اياالت  ارتش  دريايي  نيروي تفنگداران. درآيد
  . دادند  صدام  ارتش  سربازان  تحويل خود را شدند و مواضع

   بين  در مذاآرات  عراق  ديگر شهرهاي  و سپس  در فلوجه  امنيت  حفظ  مسووليت  سپردن  براي توافق
   ارتش  برجسته  فرماندهان  با برخي  امريكا در عراق  ارتش  ستادي  از فرماندهان وي  جيمز آان  دوم سرتيپ
  . آمد  دست ، به  داشت  ادامه  ماه  يك  آه نه محرما  مذاآرات  طي صدام
   امنيت  تامين  تنها مسووليت  نه  آه  اتخاذ شده  عراقي  پيشين  نظاميان  گرفتن  خدمت  به  براي  تصميم اين

   از انحالل  نارضايتي  دليل  به  را آه  آارآزموده  سربازان آند آه  مي  امريكا ساقط  را از ارتش  عراق شهرهاي
   خدمت  مزدور به  ارتشي  بودند را در چارچوب  پيوسته  عراق  مقاومت هاي  گروه  صفوف  به  عراق ارتش

  .آورد  در مي امريكاييان
   به  هستند آه  عراق  جمهوري  ارشد گارد رياست  مزدور از فرماندهان  ارتش  ارشد اين  از افسران بسياري
   حقوق  نقص  به اند، متهم  ايفا آرده  صدام  حاآميت  دوران  طي راق ع  مردم  در سرآوب  آه  نقشي دليل

   ارتش  هدايت  آه  ارشدي  افسران  نام  از افشاي  امريكاييان اگر چه.  هستند  در عراق آشي بشر و نسل
  هاي ز مقاما»  محمد لطيف«ها از   از گزارش يي اند، اما در پاره  آرده  اجتناب  خواهند گرفت جديد را برعهده
  دومي  سرتيپ  درجه  او به  حاآميت  پاياني هاي  در سال شود آه  مي  برده  نام  عراق ارشد استخبارات

   حضور فعال  از آن  و پس1991   در سال  عراق  شيعيان  قيام  در سرآوب  مشارآت  به  متهم  آه لطيف.رسيد
 صدر   هواداران  سرآوب  اطالعاتي  عمليات  مسووليت ، قرار است  است  عراق  آردهاي  سرآوب در عمليات
   بعث  شده  ساقط  رژيم  حاآميت  ارآان  تمامي  امر او نماد احياي  تحت  واحدهاي  گيرد و فعاليت را برعهده

  . باشد عراق
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   ارديبهشت19: روزنامه های تهران 

  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19 شنبه -بي بي سي 
روزنامه های اول هفته تهران در عنوان های اصلی خود ضمن اشاراتی به مصوبه مجلس نمايندگان 

آمريکا عليه همکاری کشورهای مختلف جهان با دولت ايران ، از زبان رهبر جمهوری اسالمی نوشته اند 
  .اگر آمريکا پيروز شود اسالم صد سال به عقب می افتد

 همزمان با انتقاد تند آيت اهللا خمينی از دولت آمريکا، در جمهوری اسالمی و کيهانروزنامه های 
  .سرمقاله خود خواستار اعالم جهاد روحانيون مسلمان و انتقام گيری از آمريکائيان شده اند

 در سرمقاله خود نوشته اکنون افکار عمومی جهان به شدت عليه دولتمردان جمهوری اسالمی
يکائی برانگيخته شده و شرايط برای اقدام جهانی عليه دولتهای جنگ افروز و متجاوز بسيار مساعد آمر

  . است
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سرمقاله جمهوری اسالمی نوشته اعالم نظر علما و مراجع تقليد و کمک های دولتهای مستقل 
معلوم , يد پشتوانه خوبی برای ملت ها ست و اگر از اين فرصت کمال بهره برداری بعمل نيا, مسلمان 

  . نيست چنين فرصتی بار ديگر تجديد شود
 در سرمقاله خود پرسيده چرا بايد سرمايه داران آمريکايی و صهيونيستی و حاميان اروپايی آن ها کيهان

نه فقط بازارهای جهان اسالم را در اختيار داشته باشند، بلکه ديپلمات ها و ساير کارگزاران دولتی آن 
  .ش برخوردار باشندها، از امنيت و آرام

حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان، ادامه داده آيا بستن شيرهای نفت که رگ 
حيات ننگين آمريکا و متحدانش است، کمترين اقدام ضروری برای مقابله با آنها و حمايت از زنان و مردان 

ند که هيچيک از ديپلمات ها و و کودکان مظلوم مسلمان نيست و آيا، وظيفه الهی حکم نمی ک
ند  .کارگزاران دولت های متخاصم و متحدان آنها، امنيت نداشته باش

   پرونده شدن ها از مختومه  اروپايی  حمايت  جلب  برای  وزير امور خارجه  که  نوشته در حالیاعتماد
 کشورهای اروپائی سفر می  به   تاکنون  اتمی  انرژی المللی  بين  آژانس  حکام  در شورای  ايران يی هسته

  . اسالمی را گسترش داد  فشارها بر جمهوری  دامنه کرد، واشنگتن
بلژيکی به –در حالی که روزنامه های تهران خبر از پايان جنجال بر سر پناهنده شدن دو دختر ايرانی 

داخته که  با چاپ مقاله ای به بازشکافی ماجرائی پرآفتاب يزدسفارت بلژيک در تهران شده اند 
  .سرانجام با بازگردانده شدن سارا و سيمين به بروکسل پايان يافت

به نوشته آفتاب يزد حضور وزير خارجه بلژيک که سه روز پيش ميزبان خرازی بود در فرودگاه و برای 
  .استقبال از دختران پناهنده پيام مناسبی برای ايران نيست

مذکرات اين روزهای مقامات ايرانی در اروپا به مردم اطالعات آفتاب يزد نوشته با توجه به اين که درباره 
دقيق و درستی داده نمی شود با شنيدن خبر موافقت ايران با خروچ سارا و سيمين از کشور هر کس 
  .حق دارد نگران آن باشد که مبادا در مذاکرات سياسی هم منافع کشور به درستی تامين نمی شود

در پی سفرها و مذاکرات مقامات ايرانی با کشورهای خارجی، در اطالعيه مقاله آفتاب يزد از اين که 
های خبری هيچ اشاره ای به انتقاداتی نمی شود که بر اساس نوشته رسانه های غربی از سياست 

  .های ايران صورت می گيرد، انتقاد کرده است
همان را که اصالحاتی در رفتار  تصويب مصوبه مجلس درباره احترام به حقوق زندانيان و متوقايع اتفاقيه

ماموران قضائی و امنيتی را در هدف دارد با عنوان اجرا مهم تر از قانون است در صدر گزارش های 
  .داخلی خود آورده است

اين اليحه که با تصويب شورای نگهبان به صورت قانون درآمد توسط نمايندگان اصالح طلب مجلس بر 
تهيه شد و بر خالف طرح ها و اليحه های ديگری که قبال مجلس در اساس بخشنامه رييس قوه قضاييه 

  .همين باره تهيه کرده بود با مخالفت شورای نگهبان روبرو نشد
های گذشته قابل درک  وقايع اتفاقيه نوشته همخوانی نظرات شورای نگهبان و قوه قضائيه که از سال

 اصالحات در حمايت از حقوق متهمان و های نمايندگان مجلس ثمر رسيدن آخرين تالش بود، در به
های زيرمجموعه قوه قضائيه  محکومان مؤثر افتاده و قانونی تصويب شده که مخاطب اصلی آن دستگاه

  .است
روزنامه جمهوری اسالمی در خبرهای کوتاه روز شنبه خود هم باز به انتقاد از فيلم مارمولک ادامه داده 

قابله با موج مخالفت های شديدی که در محافل مذهبی و حوزه و نوشته دست اندرکاران فيلم برای م
تالش کردند چنين وانمود نمايند که اين فيلم مورد تاييد دفتر رهبری , های علميه با اين فيلم می شود 

  .است که چنين ادعائی درست نيست
 داده و به نامه وقايع اتفاقيه روزنامه صبح سياسی شدن فيلم مارمولک را گزارش اصلی شنبه خود قرار

ای پرداخته که از سوی عده ای از بنيادگرايان نوشته شده و در آن فيلم را به شدت مورد حمله قرار داده 
  .اند

به نوشته وقايع اتفاقيه شرکت نکردن جناح راست در فعاليت مخالفانی که فيلم مارمولک را سياسی 
ز برکات مستقيم و غيرمستقيم زيادی برای آن ای خطرناک عليه نظام کشف کرده اند، ا کرده و از توطئه

  .جناح در پی خواهد داشت
کريم ازغنده پور در مقاله ای در وقايع اتفاقيه با اشاره به اظهار نظر احمد جنتی درباره فيلم مارموالک 
يادآور شده که دبير شورای نگهان که خود فيلم را نديده از طريق کسان ديگر و از جمله همان بولتن 

  .ان به اظهار نظر مخالف درباره آن هدايت شده استساز
نويسنده مقاله مشت نمونه خروار در وقايع اتفاقيه نتيجه گرفته که نوع قضاوتی که درباره فيلم مارمولک 

می شود همان نوع قضاوتی است که در مورد نامزدهای نمايندگی مجلس شد و منجر به حذف 
  . گسترده آن ها گرديد

جناح مخالف دولت » نامه ای به فردا «  انتشار نامه رييس جمهور به مردم ايران با عنوان يک هفته بعد از
در روزنامه خود به چاپ نقدهائی پرداخته که از زوايای مختلف رييس جمهوری به بی انصافی و ناديده 

  .گرفتن روش های تعيين شده توسط بنيادگذار انقالب اسالمی متهم شده است
از تجليلی که رييس » مصدق و خاتمی « ، در مقاله ای با عنوان رسالت، نويسنده کاظم انبار لوئی

جمهور از دکتر مصدق به عمل آورده انتقاد کرده و نوشته اگر تاريخ صد ساله گذشته مرور شود آن قدر 
رجال ملی و سياسی داريم که نوبت به دکتر مصدق نمی رسد که در کارنامه خود ضد روحانی، ضد 

  . ضد ملی بوده استآزادی و
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به نظر نويسنده رسالت نام و ياد دکتر مصدق بعد از پيروزی انقالب توسط گروه های مخالف برای 
کمرنگ کردن انقالب اسالمی بود و در زمان دولت خاتمی هم بار ديگر عکس های او در آشوب های 

  .خيابانی بر سر دست ها رفت
 جديد تهران که به گزارش سايت های خبری با ممانعت همزمان با آغاز به کار فرودگاه بين المللی

ماموران نظامی متوقف شد روزنامه های تهران بدون انعکاس خبری درباره اين حادثه به دادن گزارش 
  . ساله ساخت اين فرودگاه و مشکالت آن بسنده کرده اند٣۵هائی از جريان 

فان دولت پرداخته و از جمله پرسيده آيا آفتاب يزد در مقاله ای به پاسخ گوئی به انتقادهای مخال
کسانی که به علت آماده نشدن به موقع فرودگاه از وزارت راه انتقاد می کنند، حاضرند يک صدم اين 

  انتقاد را از نهادهائی که مسئول اين عقب افتادن هستند به زبان بياورند؟
 از هزينه مراسم افتتاح پرسيده که چرا روزنامه آفتاب يزد در مقابل انتقاد روزنامه های کيهان و رسالت

آن ها در مقابل هزينه دو برابری که افتتاح راه آهن سرخس در بر داشت سکوت کردند و اگر از وجود 
پيمانکار ترک در فرودگاه جديد نگرانند چرا ساخت هتل آزادی توسط پيمانکار تايلندی را به چيزی نمی 

  . گيرند
 مجمع زنان که باعث شد تا سخنرانی رييس مجلس و برنامه دو روز پس از به هم خوردن جشن

از زبان رييس مجمع اسالمی زنان نوشته که عده ای با شرق موسيقی دف و نای هم برگزار نشود، 
  .ظاهری خاص و با برنامه و شعار معلوم به داخل سالن ريختند و جشن را به هم زدند

زها را زير پا له کردند و مجری برنامه را هم گزارش شرق نشان می دهد که گروه حمله کننده سا
مجروح ساختند و خانم فاطمه کروبی با اشاره به حمله دختران حزب اللهی به مراسمی در دانشگاه 
الزهرا که برای بزرگداشت شيرين عبادی برپا شده بود گفته است ما دانشگاه نيستيم و کار را دنبال 

  .خواهيم کرد
ست که خبر داده اجتماع مجمع اسالمی زنان در سالن حجاب تهران که به زنان کيهان تنها روزنامه ای ا

  .اختصاص دارد به علت بی برنامه گی و ناهماهنگی ها و ازدحام بر سر جا به هم خورده است
در گزارش کيهان هيچ اشاره به ای به حمله افراد مخالف به ساز و نوازندگان و مجری برنامه نشده 

  .است
  

  ي، برنده جايزه صلح نوبلشيرين عباد
  

  سخنراني خانم شيرين عبادي در دانشگاه تورانتو در مراسم دريافت دآتراي افتخاري
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19شنبه 

 ميالدي در مراسمي ويژه با حضور استادان و چهره 2003شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل سال 
  . ي افتخاري دانشگاه تورنتو را دريافت آردهاي برجسته ايراني و آانادايي دآترا

رئيس دانشگاه تورانتو با تقدير از شجاعت و تالشهاي خانم عبادي به شرح ): راديو فردا(مريم اقوامي 
خانم عبادي در . جزئيات فعاليتها و دستاوردهاي زندگي حرفه اي برنده ايراني جايزه صلح نوبل پرداخت

 چند فرهنگي آانادا در مورد دموآراسي و رعايت حقوق انسانها در سخنراني خود با تقدير از ماهيت
  : فرهنگهاي مختلف گفت

دموآراسي و حقوق بشر نياز مشترك تمامي فرهنگها و جوامع بشري «): صداي شيرين عبادي (
ترور، . احترام به جان و مال و شرف انساني در هر فرهنگ و مذهبي عملي است پسنديده. است

آساني آه به بهانه .  و تحقير زندانها در هر جامعه و آييني، عملي است ناپسندخشونت ، شكنجه
حيثيت فرهنگي از اجراي دموآراسي و حقوق بشر سر باز مي زنند، در حقيقت متحجراني زورگو 

هستند آه بر ماهيت ديكتاتوري خود ماسكي از فرهنگ زده و به نام فرهنگ ملي قصد تجاوز به حقوق 
  . ارندملت خويش را د

متاسفانه اخيرا بهانه . جهان زماني آسوده خواهد ماند آه اجراي قواعد حقوق بشر جهان شمول شود
اقدام به خشونت در . ديگري در جهان براي نقض حقوق بشر ايجاد شده و آن مبارزه با تروريسم است

 مشروع، اما مبارزه هر مرام و مكتبي عملي است ناپسند و مبارزه با تروريسم مبارزه اي است بر حق و
متاسفانه اين . با تروريسم نبايد بهانه اي باشد براي سرآوب مردم و خاموش آردن صداي هر مخالفي

شيوه از نقض حقوق بشر آنچنان ابعاد گسترده اي پيدا آرده است آه سازمان ملل متحد در چند 
رات حقوق بشر را رعايت آنند و قطعنامه اي آه به ضرورت صادر آرده است، دولتها را مكلف آرده تا مقر

  . اين امر را دستاويزي براي ستم نكنند
مسلما . نكته ديگري آه در تاثير پذيري فرهنگها بايد به آن اشاره نمود، برخورد قهرآميز با مسائل است

جامعه اي آه آرزومند زيستن در صلح و آرامش است، نبايد به . خشونت نتايج خشني به بار مي آورد
ت ديگري تجاوز آند، اين تجاوز پاسخي قهرآميز به دنبال دارد و آن حرآت خشن، حرآت حقوق مل

خشنتري را مي آفريند و به اين گونه است آه مي بينيم ساليان سال است آه عده اي در آتش جنگ 
  . مي سوزند

خرد اگر طالب صلح هستيم، بايد به حقوق بشر احترام گذاشته و به مصوبات سازمان ملل آه تجلي 
 نيز همچون قرن گذشته شاهد اغتشاشات و هرج و مرجهاي 21جمعي است گردن نهيم، و اال در قرن 

  ».فراوان خواهيم بود
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  گوناگون
  

  اختالالت گسترده آفريد» ساسر«ويروس 
  2004 مه  8 -1383  ارديبهشت19 شنبه -شرق 

» ساسر« از ويروس اينترنتى نشانه هاى تازه اى داير بر وخيم تر شدن اختالالت ناشى: آى تى خبر
گفته مى شود اين ويروس تاآنون صدها هزار رايانه را در سراسر جهان آلوده آرده . پديدار مى شود

تاآنون فعاليت اداره پست تايوان، يك بانك در فنالند، ) Saseer(بنابراين گزارش ويروس ساسر . است
. تحاديه اروپا در بروآسل را مختل آرده استخدمات قطارهاى مسافربرى در استراليا و مقر آميسيون ا

ساسر برخالف اآثر ويروس هاى رايانه اى آه از طريق اى ميل و پيوست هاى آن منتشر مى شوند، 
اين ويروس به نسخه هاى جديدتر سيستم . مستقيمًا از طريق سايت هاى اينترنتى منتقل مى شود

شرآت ملى پست . ررًا خاموش و روشن شودعامل ويندوز حمله آرده و باعث مى شود، رايانه مك
بنا به . تايوان روز دوشنبه گزارش داد آه سومين دفتر آن در نتيجه حمله اين ويروس فلج شده است

گزارش هاى تلويزيونى اين اختالالت باعث شد مشترى هاى اداره پست پشت درهاى آن صف هاى دراز 
 شعبه خود را در ١٣٠نيز گفت آه آليه ) Sampo(در همين حال، يك بانك فنالندى . تشكيل دهند

در مسكو يك شرآت متخصص در امور امنيتى . حرآتى احتياط آميز در مقابل ساسر، موقتًا بسته است
شرآت مايكروسافت به انتشار . رايانه ها، نسبت به بروز يك اپيدمى عمده احتمالى هشدار داده است

برنارد اورگانليان ، . ى از آن را آمرنگ جلوه دهداين ويروس اذعان آرد ، اما سعى آرد خطر ناش
مديرفنى مايكروسافت در فرانسه در واآنش به برخى ادعاها آه اين ويروس تاآنون احتماًال ميليون ها 

اين آه بگوييم ميليون ها رايانه آلوده شده است به نظر من اغراق آميز : رايانه را آلوده آرده است گفت 
صله نرم افزارى الزم براى برطرف آردن نقطه ضعفى آه اين ويروس از آن بهره مايكروسافت و. مى آيد

اين شرآت راهنمايى الزم را براى آسانى آه به اين ويروس مبتال . بردارى مى آند را ارائه داده است
ويروس ساسر به ويندوز . فراهم مى آند) www.microsoft.com/security(شده اند در وب سايت خود 

در صورتى آلودگى، رايانه بايد چندين بار .  و ويندوز اآس پى حمله مى آند٢٠٠٣يندوز سرور، و٢٠٠٠
مارك گريدى، مشاور ارشد . خاموش و روشن شود ولى ظاهرا آسيبى دائمى به سيستم وارد نمى آند

 شرآت هاى آوچك و متوسط آه از منابع: اينتراليانت در امور فنون انفورماتيك، گفت: شرآت مشاوره
الزم براى روزآمد آردن نرم افزارهاى ضد ويروسى خود برخوردار نيستند بيش از سايرين آسيب مى 

اين سومين . اين ويروس با آليك آردن به روى برخى سايت هاى معين رايانه را آلوده مى آند. بينند
در » بيگل«ه و در ماه ژانوي» مايدوم«مورد شيوع گسترده يك ويروس رايانه اى پس از بروز ويروس هاى 

ماه فوريه است، اما آارشناسان مى گويند آه برخالف آن دو ويروس قبلى به نظر نمى رسد ساسر 
 .صدمه اى به ديسك سخت وارد آند
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