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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  پيام قدرداني شيرين عبادي ، برنده جايزه صلح نوبل

  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه 
بر اين باورم آه بايد : دشيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در پيام قدرداني از هموطنان خود تصريح آر

اند و نيز همه نيروهاي فعال و  از يكايك زنان و مرداني آه با همدلي و همفكري مرا همراه و همگام بوده
مند به سربلندي ايران عزيز آه سرزمين نياآان ماست و مأمن عشق و ايمان فرزندان امروز و اميد  عالقه

  .نسل فردا، خاضعانه تشكر آنم
: دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، متن آامل اين پيام بدين شرح استبه گزارش گروه 

پايان خويش مرا مورد لطف و عنايت  ميهنان گرامي، مردم خوب ايران زمين، شمايي آه با مهر بي هم«
ام، در حقيقت بازتابي است از محبت به وسعت آسمان شما، آه صلح  ايد؛ آنچه به دست آورده قرار داده
پس حق آن است آه محبت شما را با سپاسي به . درخشد  به مثابه خورشيدي در قلب آن ميدوستي

  .انبوه ستارگان پاسخگو باشم
قيمت است  توان ارزشي قائل شد، مگر محبت و لطف آه بناي پايدار ذي اي مي گمان براي هر تحفه بي

  .و سرمايه معنويت پايدار انسانيت
هاي علمي و فعاالن ملي و برگزيدگان مذهبي آه با ارسال   شخصيتدانم آه از همه بر خورد الزم مي

پيام و حضور در فرودگاه مهرآباد نسبت به من ابراز لطف و عنايت روا داشتند و نيز از زندانيان سياسي و 
هاي بين المللي، برگزيدگان ملت در خانه ملت و نمايندگان دولت،  ها و شخصيت عقيدتي، گروه

اهل قلم، هنروران دانشمند و دانشجويان عزيز، قضات متعهد و وآالي دادگستري، همگامان جرائد و 
وقفه از مرآز و ديگر  افراد گارد نيروي انتظامي و ديگر ادارات دولتي و نهادهاي مختلف غير دولتي آه بي

و آميز  مندي خود را به صلح و همزيستي مسالمت ها با ارسال شادباش و پيام تبريك عالقه شهرستان
  .اند، تشكر نمايم حكومت قانون و دفاع از آرامت انساني اظهار داشته

به اميد فردا و فرداهاي روشن آه چراغ خانه جان همه ايرانيان عزيز و ارجمند در پرتو اجراي آامل 
 انتهاي پيام» .اعالميه حقوق بشر، روشن و پاينده گردد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   نفر در ايران اعدام شده اند13از آغاز ماه جاري تاآنون دست آم 
  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه ): راديو فردا(علي سجادي 

سه مرد در ايران به اتهام هاي مختلف، به دار آويخته شدند و چهار انگشت مرد ديگري به اتهام دزدي 
جزئيات بيشتر از . اي مختلف در ايران منتشر شداين خبرها روز شنبه توسط روزنامه ه. قطع شده است
  : مسعود ملک
مرد : روزنامه اعتماد روز شنبه به نقل از مقام هاي پليس، در گزارشي نوشت): راديو فردا(مسعود ملک 

 ساله اي که هويتش مشخص نيست، در زاهدان در استان سيستان و بلوچستان، به اتهام قتل در 29
در شيراز مرد ديگري رابه اتهام قتل مامور پليس در سال گذشته، در . ه شدميدان شهر به دار آويخت

اين خبر به نقل از مقام هاي پليش شيراز در روزنامه جوان انتشار . جريان يک سرقت مسلحانه، دار زدند
شخص سومي که در گزارش روزنامه اعتماد با نام مجيد از وي ياد شده است، در زندان مشهد . يافت

 زن و دختر را 80مجيد پيشتر به عنوان آخرين عضو از يک گروه نه نفري که در مشهد . آويخته شدبه دار 
 ارديبهشت 13هشت عضو ديگر گروه، روز . ربوده و به آن ها تجاوز کرده بودند، به اعدام محکوم شده بود

چهار : شتدر همين حال روزنامه شرق به نقل از مقام هاي قضائي نو. ماه در مشهد اعدام شدند
انگشت شخصي به نام صدام عساکره، روز جمعه در جلو مسجد اصلي شهر اهواز در مال عام به اتهام 

 نفر از 13بر پايه گزارش ها، از آغاز ماه جاري جمهوري اسالمي دست کم . دزدي هاي مکرر قطع شد
  .جمله يک زن را اعدام کرده است
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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ندي از پذيرش شرايط آژانس بين المللي انرژي اتمي طفره مي رودرژيم آخو
  )2003 اآتبر25 (1382 آبان 3 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

همه اخبار و عالئم مؤيد اين , انگلستان و آلمان به تهران,   روز پس از سفر وزراي خارجه فرانسه5
ايران هرگز از روياي شوم دست يابي به سالح حقيقت است آه استبداد مذهبي و تروريستي حاآم بر 

اتمي دست برنداشته و با تمام قوا تالش مي آند تحت عنوان اسرار نظامي و مصالح ملي و مراآز 
  . پروژه هاي اتمي خود را مخفي نگاه دارد, مذهبي و سياسي

ي آشورهاي روز گذشته آخوند حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت آخوندها و طرف قرارداد وزرا
در گردهمايي آخوندهاي استان تهران وقيحانه اعالم آرد قطعنامه شوراي حكام آژانس بين , اروپايي

ما آن را رد آرديم و به اروپائيها گفتيم آنرا . سياسي، ناعادالنه و غيرواقعي بود«المللي انرژي اتمي 
ران به فناوري غني سازي دست اي«وي افزود ). 1382 آبان 2خبرگزاري ايسنا . (»قبول نخواهيم آرد

به آن معنا نيست آه همه فعاليت هاي خود «و تعليق موقت آن » يافته و هيچوقت آن را قطع نمي آند
در صورتي پروتكل الحاقي را امضا مي «روحاني فراتر از اين گفت . »را در اين زمينه متوقف خواهيم آرد

ما نخواهيم گذاشت آسي به مراآز . ارد نكندآنيم آه به امنيت و مصالح ملي و حيثيت ما خدشه و
  .»سياسي يا مذهبي و اسرار نظامي ما وارد شود

آنيم؛ دست خودمان را  ما اعالم نمي: سازي اورانيوم گفت ي مدت زمان تعليق غني آخوند روحاني درباره
  .هنوز تعليق وجود ندارد. داريم؛ ممكن است يك ماه يا بيشتر و يا آمتر باز نگه مي

 از آن علي اآبر صالحي نماينده رژيم در سازمان انرژي اتمي گفته بود ما نخواهيم گذاشت آسي قبل
  . به مراکز سري و سياسي ما وارد شود

هيچ دليلي جز , طفره رفتن سردمداران رژيم آخوندي از پذيرش شرايط آژانس بين المللي انرژي اتمي
آژانس انرژي اتمي و , ز اين رو مقاومت ايرانا. زمان خريدن براي دست يابي به سالح اتمي ندارد

آشورهاي عضو آن را به ارائه پرونده نقض هاي آشكار رژيم آخوندي به شوراي امنيت ملل متحد و اتخاذ 
  .تصميمات الزم االجرا فرامي خواند

  
  کارشناسان انرژی اتمی وارد ايران شدند

  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه  -بي بي سي 
گفته شده است که هدف از . شناس فنی آژانس بين المللی انرژى اتمی وارد تهران شده اندپنج کار

سفر اين گروه بررسی اطالعاتی است که ايران اخيرا درباره برنامه های هسته ای خود ارائه کرده 
  .است

رد که خبرگزاری فرانسه به نقل از مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارش ک
  .اين گروه اوايل صبح شنبه وارد ايران شده اند و قرار است چندين روز در ايران باشند

ايران روز چهارشنبه، در تالش برای نشان دادن صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای خود، مدارکی را 
  .به آژانس ارائه کرد

رنامه های هسته ای ايران، مانده هنوز يک هفته ديگر به پايان ضرب االجل آژانس برای شفاف سازی ب
  . است

در همين حال خبرگزاری ايرنا از قول يک ديپلمات آژانس گزارش کرد که اين بازرسان هفته گذشته به 
  . مدت پانزده روز در ايران بودند

به گفته اين مقام ، اين بازرسان در طول اقامت قبلی خود در ايران ، از مکانهايی بازديد کرده و به جمع 
  . آورى اطالعاتی پرداختند

  .  اکتبر در ايران خواهد ماند٣١وى گفت احتماال اين گروه تا
  "سالح هسته ای شرعی نيست"

حسن روحانی، دبير شوراى عالی امنيت ملی ايران گفته است که رهبر اين کشور تالش براى 
وليد سالح هسته اى دستيابی به سالح هسته اى را از نظر شرعی مجاز نمی داند و براين اساس ، ت

  . کشتار جمعی هيچگاه در سياست های دفاعی و نظامی ايران جايی ندارد
البته معنی اين سخن آن نيست که ايران از تالشهاى سخت : به گزارش ايرنا، وى در عين حال افزود 

  . افزارى دست بردارد و به قدرت بازدارندگی نيازمند نباشد
تسليم کردن اروپا در برابر خواسته هاى ايران و قبوالندن صد درصد "ن دبير شوراى عالی امنيت ملی ايرا

را از توفيقات مذاکرات اخير در تهران دانست و گفت که در اين گفتگوها ايران ضمن رد " نظرات ايران
قطعنامه شورای حکام، آن را نه حقوقی بلکه سياسی دانسته و خود را ملزم به اجراى آن نمی 

  .شناسد
ه شورای حکام، تا پايان ماه اکتبر به ايران فرصت داده شده است تا در فعاليت های هسته در قطعنام

  .ای خود شفافيت نشان دهد
را در مصاحبه مطبوعاتی خود " قطعنامه"وزير امور خارجه بريتانيا از اينکه کلمه : آقای روحانی افزود

  . ماسی ايران استعنوان کرده بود، عذرخواهی کرد و اين نشانه قدرت و قوت ديپل
وى در خصوص تعليق غنی سازى اورانيوم که ايران در گفتگوهای هفته گذشته با مقامات اروپايی آن را 

آنها اصرار داشتند که اين عمليات در چارچوب اجراى قطعنامه، متوقف شود، اما ما : "پذيرفته بود، گفت 
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بلکه بصورت داوطلبانه به حالت ) ا نيستکه مورد قبول م(گفتيم که اين کار را نه براساس قطعنامه 
  ." تعليق در می آوريم

  .  روز، يک ماه و يا هر مدتی که مصلحت بدانيم طول بکشد١۵اين تعليق می تواند : وى افزود 
وی در پاسخ به مخالفت هايی که با پذيرش پروتکل الحاقی از سوی ايران در اين کشور مطرح می شود 

  . معی و پس از صدها ساعت کار کارشناسی گرفته شده استگفت که اين تصميم بصورت ج
گفته اند اگر ايران بازرسی های سختگيرانه تر را بپذيرد، مثل : آقای روحانی در سخنانی ديگری گفت

فعاليت های "عراق هر روز به خانه ها می ريزند و می گردند، در حاليکه اين حرفها درست نيست و 
تشعشع آن تا کيلومترها اثر می گذارد واصال نيازى نيست که بازرسان هسته اى به گونه اى است که 

  ." وارد جايی شوند
البته ما قطعنامه شوراى حکام را نپذيرفته و نخواهيم پذيرفت و آن را يک کار : "آقای روحانی تصريح کرد

  ." ا خواهيم کردسياسی و از نظر حقوقی مردود می دانيم ، اما پروتکل را در چارچوب مذاکرات تهران امض
 

  هيچگونه شرطي براي امضاي پروتكل نميتوانيم قايل شويم: سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي
  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه ): راديو فردا(جمشيد زند

قرار است بازرسان آژانس بين . هيات جديد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز وارد تهران شد
مللي انرژي اتمي، در طول چند روز اقامت خود در تهران، مفاد گزارشي را آه ايران هفته پيش تحويل ال

اما ابهام در مورد پذيرش و امضاي . آژانس داد، با يافته هايشان در تاسيسات اتمي ايران مطابقت دهند
ت در گزارش و فريبا مود. پروتكل الحاقي معاهده منع گسترشسالحهاي اتمي همچنان ادامه دارد

گفتگويي با مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي، نظر او را درباره سطح 
  . همكاريهاي ايران با آژانس جويا شده است

در حاليكه دولت جمهوري اسالمي، امضاي پروتكل الحاقي آژانس بين المللي را ): راديو فردا(فريبا مودت
قيض مقامات ايران آه ازيك سو همكاري آامل با جامعه بين المللي را در پذيرفته، اما اظهارات ضد و ن

اين زمينه پذيرفته و از سوي ديگر اين همكاري را از امضاي پروتكل مجزا اعالم آرده، سير تحوالت مربوط 
 در حاليكه جامعه بين المللي پذيرش. به فعاليتهاي هسته اي ايران را در پرده اي از ابهام فرو مي برد

پروتكل الحاقي را گامي مثبت از جنب ايران توصيف آرده، دبير شوراي عالي امنيت ملي، حسن 
روحاني، براي اين پذيرش شروطي عنوان آرده و گفته است هنوز امضاي پروتكل به طور رسمي عنوان 

ر ساعتي پيش در گفتگو با سخنگوي آژانس بين المللي، مليسا فلمينگ، اين مساله را د. نشده است
ميان گذاشتم و از او پرسيدم آيا ايران قطعا و بدون هيچ قيد و شرط امضاي پروتكل را پذيرفته است يا 

  : نه؟ خانم فلمينگ در پاسخ گفت
ايران چند نكته را اعالم آرده است، يكي آنكه اين آشور در اين مورد آامال شفاف عمل خواهد آرد و 

ما در حال حاضر در حال مطالعه . ته آنها مبسوط و آامل استاينكه گزارشي تحويل ما داده اند آه به گف
ايران همچنين گفته اسكه در روزهاي آينده نامه اي به شخص آقاي . و بررسي اين ادعا هستيم

. البرادعي تسليم خواهد آرد آه در آن آغاز روند نهايي و رسمي نهايي امضاي پروتكل قيد خواهد شد
ها خواسته مي شود، بنابراين زماني آه ما اين نامه را دريافت آنيم، اين چيزي است آه از تمام آشور

  . اطمينان خواهيم يافت آه ايران به امضاي پروتكل متعهد است
در اينجا به مليسا فليمينگ گفتم آه با توجه به اينها همه آيا انتظار داريد آه ايران در اين مرحله بار ديگر 

  : ضا نرسيده، شرايطي قائل شود؟ وي گفتبراي پذيرش پروتكلي آه هنوز به ام
مقامات ايران گفته اند آه براي آنها ديگر هيچگونه سوء ظن يا ابهامي در مورد پروتكل الحاقي وجود 

ندارد و ما به سهم خود به آنها گفته ايم آه ايران هيچگونه شرطي براي امضاي پروتكل نمي تواند قائل 
رد است آه نمي توان مفاد آنرا براي هر آشور تغيير داد، هشتاد پروتكل الحاقي يك سند استاندا. شود

آشور آنرا امضا آرده اند و بنابراين تنها نام آشور مربوطه در صدر سند قرار مي گيرد و بس و ايران گفته 
اميدواريم تا زمان برگزاري اجالس آينده هيات حكام آژانس بين المللي، روند .است آه آنرا مي پذيرد

  . ارآات پروتكل انجام شده باشد و ايران آنرا امضا آندرسمي تد
به سخنگوي آژانس بين المللي گفتم آه مطمئنا آژانس از وجود دو جناح رقيب اصالح طلب و محافظه 

آار در ايران مطلع است و مي داند آه عناصر محافظه آار در دستگاه رهبري ايران با پذيرش پروتكل 
مينگ پرسيدم آژانس بين المللي چگونه در نظر دارد با چنين مشكلي رويارو از خانم فل. الحاقي مخالفند
  : شود؟ وي گفت

بنابراين هنگامي آه اين روند طي شود، . اين يك سند قانوني است وبايد از تصويب مجلس ايران بگذرد
رها اين براي بسياري از آشو. اميدواريم آه در سطح مملكت پذيرفته و به مورد اجرا گذاشته شود

روندي طوالني است و براي همين است آه ما از ايران انتظار داريم فعال پروتكل را به مورد اجرا بگذارد تا 
  . زماني آه در داخل بتواند مراتب تاييد و اجراي آنرا پشت سر گذارد

گاه اما خانم فلمينگ در پاسخ به اينكه آژانس در مقابل مخالفتهاي عناصر پر نفوذ محافظه آار در دست
رهبري ايران چه خواهد آرد، گفت آه تنها آاري آه آژانس مي تواند بكند، اين است آه به حضور خود 

در ايران ادامه دهد، موارد عدم همكاري ايران با بازرسان آژانس را به فوريت به هيات مديره سازمان 
اما وي افزود به . يم بگيرداطالع دهد و بقيه بر عهده جامعه بين الملل خواهد بود آه در اين مورد تصم

نظر مي رسد آه ايران عالقه مند به حفظ مناسبات حسنه با جهان خارج است، عالقه مند به برقراري 
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رشته هاي بازرگاني، بويژه با اروپا است و جهان براي حفظ اين همبستگي با دقت هرچه تمامتر، 
  .مكاري با آژانس دنبال خواهد آردعملكرد ايران را در انجام تعهداتش، يعني امضاي پروتكل و ه

 
  انتشار اسامي زندانيان القاعده در ايران 

  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4 يكشنبه -روزنامه اعتماد 
 و تعداد  بار نام  نخستين  براي  ايران  آه  گفت  ارشد روز شنبه  مقام يك:   تايمز نوشت  فايننشال روزنامه
  به. آـرد  اعالم  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  دارد، به  در حبس  را آه بان و طال  القاعده  مظنون اعضاي
   ليست  ايران  تاييد آرد آه  ملل  سازمان سخنگوي:  آـرد  گـزارش  هـمچنيـن  روزنامه  ايسنا، اين گزارش

  .  است  گذاشته  امنيت  در اختيار شوراي  گذشته مـذآـور را روز چهـارشنبه
 افراد   تا اسامي  است  گرفته  تصميم ايران:   است  از او نبرد، آورده  نامي  آه  از مقامي  نقل  به  روزنامه اين

 آنـهــا   تـبعــه  افراد دستگير شده  آه  از آشورهايي  دهد،زيرا برخي  تحويل  امنيت  شوراي  را به مظنون
 و   طالبان  از اعضاي  تن400  ايران: ادعا آرد نام ي ب  مقام اين. اند  آرده  خودداري شـان هـستنـد،از پـذيـرش

   بــودنـد، بـه  وارد شــده  ايران  به  از افغانستان  طالبان  امريكا عليه  جنگ  در جريان  را آه القاعده
 2300   تاآنون  ميالدي2001   از اآتبـر سال ايـران:  افـزود  همچنين  مقام اين.  است  بازگردانده شـان مـوطـن

اند يا   دستگير نشده  تاآنون  آه  آنهايي  براي  اتفاقي  چه  نيست هنوز مشخص.   است  را دستگير آرده تن
  .  است اند، افتاده  نشده  بازگردانده  آشورهايشان به
  ضاي اع  از اين برخي:  آرد  تصريح  ايراني  رسمي  از مقام  نقل  تايمز به  فايننشال  آه  است  در حالي اين

  آنـهــايـي:   اســت  افـزوده  ايـرانـي  مقـام ايـن.انـد  وارد شـده  ايران  به  پاآستاني  نيروهاي  با آمك القاعده
   در صدد طراحي  آه  بمانند و آنهايي  ديگر در ايران  مدتي  هستند، بايد براي  بازداشت  تحـت  در ايـران آـه

 عضو دستگير 225   اسامي  ديگر ايران از سوي. خواهند شد يز محاآمهاند ن  بوده  ايران  عليه يي نقشه
 از   يك ها، هيچ  خبرگزاري  گزارش براساس.  داد  ملل  سازمان  امنيـت  شـوراي  را تحـويـل  الـقـاعـده شده

   ارايه در ليست باشند،   در اختيار ايران  است  بود، ممكن  شده  گفته  از اين  پيش  آه  افراد القاعده اسامي
   ايمن  چون  آساني  بودند آه  شده  مدعي  غربي هاي پيشتر خبرگزاري. خورد  نمي  چشم  به شده

ها را   گزارش  اين  تهران تاآنون.  قرار دارند  در اخـتيـار ايران  و ابوغيث ، سعد العادل الدن ، سعدبن الظواهري
   بـه  در ايـران  القاعده شده  بازداشت  اعضاي  ليست ، ارايه  سياسي  اعتقاد ناظران به.  است  آرده تكذيب

  . شود ها محسوب  تنش  آاهش  ديگـر براي تواند اقـدامـي  مي  ملـل سـازمـان
   با آژانس  روز جمعه  در مصاحبه  اتمـي  انـرژي المللـي  بيـن  در آژانــس  ايران  نماينده اآبر صالحي علي

   تسليحات  گستـرش  منـع  پيمـان  بـه  در تـعهــدات  ايران  بار ادعا آرد آه  اولين براي،   فرانسه خبرگزاري
  باز خبرگزاري)   بطور همزمان  نه اگرچه (  حال در عين.   است  داده  را انجام تخلفاتي(NPT ) يي هسته
 افراد   تمام  بار فهرست  اولين براي   ايران  دولت  ادعا آردند آه  ايراني هاي  رسانه  با برخي  همراه فرانسه
   افزوده  فرانسه خبرگزاري.   است  داده  تحويل  ملل  سازمان  را به  القاعده  در شبكه  عضويت  به مظنون
   اشاره  القاعده  از اعضاي  تن225   نام  متحد، به  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  به  ايران  در نامه  آه است
   طبق همچنين. اند  شده  بـازگـردانده شـان  مـتبـوع  آشـورهـاي  از آنـهــا بــه  تــن78   آــه  است شده
   بازجويي  در حال  با القاعده  ارتباط  اتهام  ديگر نـيـز بـه  مظنون148،   آلمان صداي«   وله دويچه » هاي گزارش
  . هستند  ايران هاي  در دادگاه و تحقيق
 و NPT   از پيمان  تخلفات  همزمان  شدن  مطرح  مسـاله  سـيـاسـي  و نـاظران  از آـارشنـاسـان بـسيـاري

،   اتفاقات  اين  زياد پشت  احتمال  به دانند و معتقدند آـه  نمي  را تصادفي  القاعده  فهرست ارايه
  .  است  در جريان هـا و مـذاآـراتي زنـي چـانـه

   شده  ارايه  از گزارش  بار بخشي  نخستين  براي  آه  فرانسه  با خبرگزاري اآبر صالحي لـي ع در مـصـاحبـه
   آه  است  تنها اظهار داشته  نه  ايران ، نماينده  است  شده  فاش  اتمي  انرژي المللي  بيـن  آژانـس  به ايران

   دليل به( نخواهد آرد  تريفوژ را معلوم سان هاي  دستگاه  قطعات  مـوجود بر روي شده  غني منشا اورانيوم
 دشوار   آن  اصلي  و خاستگاه  منبع  و پيدا آردن  شده  خريداري  از بـازار سيـاه  تـجـهيـزات  ايــن ايـنكــه
  .  است  شده ها نيز اشاره ها در آزمايشگاه  آزمايش  در مورد برخي  ديگر ايران  تخلف  به ، بلكه) است
   بـه  آشـكـار ايـران  اعـتــراف  معتقدند آــه  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  به  نزديك  ديپلماتيك  منابع اگـرچـه
   پيشگيري  طريق  بدين  تهران  و دولت  آشور آغاز شده  در اين  از روز شنبه  آه  است هايي  بازرسي دليـل
   اين  و به  آرده  را آسب هايي  اطمينان  جهات از برخي   ايران  باورند آه  نيز بر اين  برخي ، ولي  است آرده
   به  ايران  اعتراف  معتقدند آه  تـحليلگـران ايــن.   اســت  آورده  روي  آامل سازي  و شفاف  صراحت  به دليل
   ايران  اينكه  سازد و بويژه  فراهم  همكاري  عـدم  اعـالم  را براي تـواند زمينه  مـيNPT   از اصـول تخلف
   آرده  امتناع شده  غني  اورانيوم  به  سانتريفوژ آلوده هاي  و دستگاه  خريد قطعات  محل  از اعالم تاآنون
 آشور با   جديد اين  وضعيت  به  زيادي  را تا اندازه  ايـران  صـراحـت  دليـل  سيـاسـي آــارشـنــاســان. اســت

 خود  يي  هسته هاي  برنامه  افشاي  بـراي  تهـران  دولـت  تصميم اند آه هاند و اظهار داشت  آـرده امريكا مرتبط
  در خود امريكا، آارشناسان.  است  با امريكا بوده  معامله  براي  آنها، شايد ابراز تمايل  ساختن و نيز متوقف

 با   ايران  همكاري ـدم يـا ع ،همكاري  و حياتي  مهم  امريكا، مساله  براي گويند آه  مي  دولتي هاي و مقام
   ارشد  سازتر، اعضاي تر و سرنوشت  حيـاتـي  مسـالـه بـاشـد بلكـه  نـمـيNPT  پيمان

  آورده)  اآـتبر24 (  روز جمعه  مانيتور در شماره  ساينس آـريستيـن.   اسـت  در ايـران  الـقـاعـده و عاليرتبه
   القاعده  استرداد اعضاي  براي  با ايران  محرمانه  مذاآرات  در حال  آن  از متحدين  امريكا و برخي  آه است

  .هستند
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   راستا گفته  در اين  سعودي  عربستان  غيـررسمي  حـاآـم  امير عـبـداللـه عبدالجبير ،مشاور امور خارجي
   مشكـل فصـلو  حـل  براي  شرايط  اآنون ، هم يي  هسته  برنامه  بـر سـر مساله  ايـران با هـمكـاري»:  است

  «.  است  هموارتر شده  القاعده اعضـاي
   مذاآره  حد براي  اين  تا به  شرايط  حال ، تا به  گذشته هاي  با دهه  در مقايسه  معتقـدنـد آـه نـاظـران
  .  است  نبوده  فراهم  و ايراني  امريكايي طرفين

  ها ممكن ايراني»:گويد  مـي  در واشنگتن  ملـي  دفـاع  در دانـشگـاه  خاورميانه آارشناس«   يافي جوديت»
  «.  است مذاآره  چيز قابل همه.  باشند  آرده  اعالم  همكاري  خود را براي  اخيـر، تمـايـل  با اقـدامـات است
 در آشور خود را   خود، حضور القاعده زني  چانه  قدرت  افـزايـش  مـنجملـه  مختلف  داليل  به ها تاآنون ايراني
 خود   متبوع  آشورهاي  به  امريكا بلكه  به  را نه  افراد دستگيرشده آردند آه پذيرفتند و يا ادعا مي نمي
   ايمـن  مـعتقـدنـد آـه  اروپايي  از مقامات  و برخي  سعودي امـريكـا، عـربستـان.  خــواهـنـد داد تحويل

   سخنگوي  و ابوغيث ، سعيد العادل  الدن  بن اسامه فرزند   الدن ، سعد بن  القاعده2   مرد شماره الظواهري
 افراد نـيـز در   آيا اين  آه  است  نشده  مشخص  تـاآنون ولـي.  حضـور دارنـد  در آشور ايـران  الدن  بن اسامه

  . اند يا نه  قرار داشته  ملل  سازمان  به  شده  افراد ارايه فهـرسـت
 را از امريكا   مختلفي هاي  خواسته  القـاعـده  بـرنـده  بـا بـرگ  ايــران آــهگويند  مي  اروپايي هاي  مقام برخي

 و در    در عـراق  خـلــق  با مجاهدين ، مقابله  از محور شرارت  ايران  نام  حذف ها منجمله و اروپايي
  . بود  آرده  مطرح  و ساير مسائل  اروپـايـي آـشـورهـاي

 از   ايران  تخلفات  شدن  گرفته  ناديده  ازاي  به  برنده  برگ  اين  رسد آه ظر مي ن ، به  فعلي  در مقطع ولي
   آه  است  داده  نشان  ملل  سازمان  به  القاعده  اعضاي  فهرست  با ارايه  و ايران  رو شدهNPT  مفاد پيمان

  . دهد  خرج  به  نيز انعطاف  باالتر القاعده هاي تواند در مورد مهره مي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق يدادهاي رو
  

  ولفوويتز با سربازان آمريكايي و عراقي در تكريت ديدار آرد
  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه 

هاي بيشتري به سربازان آمريكايي براي مبارزه با حاميان سرسخت صدام داده  ولفوويتز قول داد آمك
تر در ايجاد امنيت در آشورشان  ها براي گرفتن نقش بزرگ براي آموزش عراقيي بيشتري  شود و بودجه
  . تخصيص يابد

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پل ولفوويتز، معاون ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها جوان براي  اين عراقي«: وگو با خبرنگاران در تكريت گفت دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در گفت

  » .اين داستان يك موفقيت است. شوند جنگ در راه آشورشان به همراه آمريكا آماده مي
  . هاي صدام در تكريت بازديد آرد ي دجله و آاخ اش به عراق از رودخانه ولفوويتز در سفر سه روزه

هايشان فرستاده  هاي آموزش سربازان جديد عراق آه اآثرا به پيشنهاد شيوخ قبيله ولفوويتز از آالس
  . وگو پرداخت اند، بازديد آرد و با برخي از آنها به گفت شده

  . ولفوويتز ابراز اميدواري آرد آه اين سربازان بتوانند موفق به دستگيري صدام شوند
ي يگان چهارم پياده نظام آمريكا تاآيد آرد آه با آمبود بودجه روبرو هستند  ژنرال ريموند اودنيرو، فرمانده

هاي قديمي آالشينكف در دست  هاي ارتش صدام را بر تن دارند و تفنگ سربازان جديد هنوز يونيفورمو 
 انتهاي پيام. دارند

  
  در آمريکا عليه حضور نظامی در عراق تظاهرات شد

  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه  -بي بي سي 
  .راق دست به تظاهرات زده انددر آمريکا هزاران نفر در اعتراض به حضور نظامی اين کشور در ع

در اين تظاهرات که در شهر واشنگتن برپا شده اشت تظاهرکنندگان با اجتماع در محل بنای يادبود جرج 
  .واشنگتن، واقع در نزديکی کاخ سفيد، خواستار خروج نيروهای نظامی آمريکا از عراق شده اند

  . شهر آمريکا و کانادا هستند140ويان از گفته می شود بيشتر شرکت کنندگان در اين تظاهرات دانشج
، فعال سياه پوست و نامزد رياست جمهوری از حزب دموکرات آمريکا، قرار است در اين "ال شارپتون"

  .تجمع حاضر شده و سخنرانی کند
سازمان ملل داخل شود، آمريکا "بر روی پالکاردهايی که معترضين در دست داشته اند نوشته شده 

  ."انجيل می گويد به کشور ديگری تجاوز نکنيد"و " خارج شود
  .تظاهراتی مشابه قرار است امروز در شهر سانفرانسيسکو برگزار شود

سازماندهان تظاهرات واشنگتن از دولت آقای بوش می خواهند تا اختيار عراق را يا به خود عراقی ها و 
  .يا به سازمان ملل متحد واگذار کند

دولت آمريکا حق ندارد سعی کند که : " ادپرستی در اين تظاهرات گفتيکی از فعاالن ضد جنگ و نژ
  ."عراق را به يک مستعمره خود تبديل کند

 اکتبر، در اين شهر 25گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گويد با اين که تظاهراتی که روز شنبه، 
ه مراتب نزديک تر به نظر برپاست در مقايسه با تظاهرات ماه ژانويه ابعاد گسترده ای ندارد، اما ب

  .بسياری از آمريکايی هاست

www.iran-archive.com 



بسياری در آمريکا، که به موجه بودن جنگ عليه عراق اعتقاد داشتند، از هزينه حضور اين کشور در 
  .عراق و افزايش شمار تلفات در ميان نظاميان مستقر در عراق نگران هستند

 
  .ني در عراق نيستندها مسوول ناام جالل طالباني اظهار داشت آه آمريكايي

  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه 
 جالل -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وگو  ي ميهني آردستان عراق و عضو شوراي حكومت انتقالي اين آشور در گفت طالباني، رييس اتحاديه
شوند و بقاياي رژيم صدام، مسوول  هايي آه از خارج وارد عراق مي تروريست« : با اين روزنامه افزود

  ».ناامني در عراق هستند
خواهند هر چه زودتر به آشورشان برگردند و هيچ تمايلي به ماندن در اين  ها مي وي گفت آه آمريكايي

  .آشور ندارند
خواهيم آه آشور را ترك آنند و  ها ميبعد از تشكيل دولت جديد در عراق، از آمريكايي« : طالباني افزود

  ».آنند آن وقت مردم عراق با آنها خداحافظي مي
ي اينكه آيا جنگ آمريكا عليه عراق براساس منافع آمريكا  وي در پاسخ به خبرنگار الشرق االوسط درباره

ال داشته بوده است، اظهار داشت آه سقوط صدام منافع مشترك مردم عراق و آمريكاييها را با هم بدنب
  .است

 .طالباني افزود آه به نظر وي جنگ راه حل مناسبي براي براندازي صدام نبود؛ اما تنها راه حل بود
 انتهاي پيام

 
  يک فروند هليکوپتر ارتش آمريکا در شمال عراق مورد حمله قرار گرفت

  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3 شنبه -راديو آمريكا  
می گويند يک فروند هليکوپتر بلک هاوک ارتش آمريکا در شمال عراق ارتش آمريکا و شاهدان عينی 

  . مورد حمله قرار گرفت، سقوط کرد و آتش گرفت
 ۵يک سخنگوی نظامی روز شنبه گفت در اين حادثه که در نزديکی تکريت در شمال عراق روی داد، 

ار به صدام حسين روبرو در آنجا نيروهای آمريکائی با مقاومت سخت افراد وفاد. سرباز مجروح شدند
حمله به هليکوپتر چند ساعت پس از ديدار پل ولفوويتز، قائم مقام وزارت دفاع آمريکا از تکريت . هستند

او پيشتر با اعضای نيروهای امنيتی جديد عراق مالقات کرد و آنها را به خاطر جنگ برای . صورت گرفت
   R. کشور خود ستود

  راق کشته شدرئيس پليس شهر عماره در جنوب ع
به نقل از مقامات نيروهای بريتانيا که در منطقه . رئيس پليس شهر عماره در جنوب عراق کشته شد

گشت می زنند گفته می شود حميد هادیَ الَ عيبی، که از پشتيبانی ائتالف برخوردار بود، هنگامی که 
مقامات برای پی . فتپس از انجام مراسم نماز جمعه از مسجدی خارج می شد هدف گلوله قرار گر

  . بردن به عوامل اين حمله مرگبار به تحقيق پرداخته اند
عراقی هائی که به همکاری با ائتالف، به رهبری آمريکا، مشهور هستند، اغلب هدف شورشيان 

  . عراقی قرار گرفته اند، با اين حال اکثر حمالت در شمال کشورصورت گرفته است
ئم مقام وزارت دفاع آمريکا، به ديدار از عراق ادامه می دهد، او روز جمعه در اين ميان، پل وولفوويتز، قا

وارد بغداد شد، از شهر تکريت زادگاه صدام حسين ديدن کرده است و انتظار می رود با فرمانده 
   R. لهستانی يک نيروی چند مليتی در حّله در جنوب بغداد مالقات کند

  
  اي جمعي در رسانه هايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان3: روزنامه های تهران

   2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3شنبه 
روزنامه های امروز تهران چهار روز پس از توافق دولت ايران با سه وزير کشور اروپائی همچنان به بحث 

درباره پروتکل الحاقی و پذيرش آن از سوی ايران پرداخته و بر اساس نظرگاه های خود به بحث های 
  .اط آميزی درباره آن ادامه داده انداحتي

 علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسالمی گفته است که مذاکرات انتخاببه نوشته روزنامه 
با وزيران اروپائی که توسط دبير شورای عالی امنيت ملی کشور اداره می شد زير نظر و با اطالع آيت 

  .شتاهللا خامنه ای بود و کس ديگری حق دخالت ندا
 که علم مخالفت با امضای پروتکل الحاقی را قبل از ديگران آغاز کرده بود در سرمقاله امروز خود کيهان

آن را که بدی کمتری دارد » بد«نوشته مسئوالن دست اندرکار بايد اعالم کنند در ميان چند گزينه 
، حتی اگر نسبت به است» بد«هرچه باشد » بد«انتخاب کرده اند و بديهی است که انتخاب گزينه، 

  .ساير گزينه ها بدی کمتری داشته باشد
 تاکيد کرده است که بخشی از بدنه تصميم ساز کشورمان با کيهانمحمد مهاجری در پايان سرمقاله 

ساز آمريکايی ها همخوانی دارد و از اين طريق سطح چاره جويی مسئوالن دلسوز را در مذاکرات به نفع 
  .دشمنان پائين می آورد

www.iran-archive.com 



 را مطرح کرده و عده ای از نمايندگان مجلس، مقامات دولتی و سفيران کيهان نظر مهوری اسالمیج
را متهم کرده که اسرار سری جمهوری اسالمی را در اختيار بيگانگان قرار داده و به اين ترتيب امکان 

  .مقاومت را از حکومت گرفته اند
اسالمی بايد دستگيری و حذف کسانی  کار روزهای آينده جمهوری جمهوری اسالمیبه نوشته 

  .باشد که به نظر سرمقاله اين روزنامه به مردم خيانت کرده اند
 در مقاله ای نوشته اگر بپذيريم که بين بد و بدتر، مقامات ايرانی مذاکره کننده بد را برگزيده آفتاب يزد

 باال بردن شان اند بايد گفت می توانستند با سپردن ماجرای پروتکل الحاقی به مجلس ضمن
  .دموکراسی و ديپلوماسی کشور مانع سنگين شدن کفه امتيازات به نفع اروپائی ها شوند

 اين سئوال را مطرح کرده است که چرا نمايندگان مجلس هنوز از آفتاب يزدحسين قوامی نويسنده 
يق رسانه ها در روند مذاکرات با سه کشور اروپائی بی خبر گذاشته شده اند و مانند ديگر مردم از طر

  .جريان ماجرا ها قرار می گيرند
 در عين حال از اصالح طلبان به جهت آن که گفته و نوشته اند که با رسالتبخش سياسی روزنامه 

تصميم گيری به موقع می شد از همين ميزان هزينه هايی که بر دوش حکومت افتاد جلوگيری کرد، 
  .انتقاد کرده است

هری در ميان بوده و نه تسليم شدنی بلکه ايران هرگز ساخت سالح های  نه جام زرسالتبه نوشته 
  .هسته ای را در برنامه خود نداشت و از پيش هم اعالم کرده بود که هراسی از امضای پروتکل ندارد

»  نوشته انجمن فيزيک ايران طی بيانيه أی با ادعای دستيابی ايران به تکنولوژی هسته ایشرق
خوانده که در نهايت توسعه پايدار ما را کند » غرور کاذب در جامعه«ا موجب ايجاد مخالفت کرده و آن ر

  .خواهد کرد
 توسط دکتر رضا منصوری معاون وزير علوم و رئيس شرقدر بيانيه انجمن فيزيک ايران که به نوشته 

 رشته انجمن فيزيک به مطبوعات ارسال شده آمده است علوم و فناوری هسته ای بسيار متنوع و فرا
  .ای است و دستيابی به فناوری در يک زمينه به ساير زمينه ها قابل تعميم نيست

ريانيه انجمن فيزيک تاکيد کرده است بی توجهی به اين زمينه ها، حمايت نکردن از زيرساخت های 
ضعيف موجود و گاهی تخريب آنها، بی توجهی به تربيت نيروی انسانی متخصص حکايت از سست 

 ادعای داشتن تکنولوژی هسته ای دارد و ما را از تبعات ناشی از ادعای دستاوردی که نداريم بنيان بودن
  .نگران می کند

همزمان با اعالم خبر همکاری ايران برای بازسازی عراق شرق نوشته است کسب ذره ای از خوان 
زسازی افغانستان گسترده بازسازی عراق خرازی و عادلی را به ياد اجالس توکيو و چانه زنی های با

خواهد انداخت که برای بازسازی افغانستان تشکيل شد اما در آن جا بحث بر سر جمع آوری اعانه برای 
  .ملکی ويران بود و اين جا عرصه رقابت پيمانکاران برای تصاحب پروژه های ميلياردی است

 عراق روی ديگر کاهش  افزايش درآمد ارزی ايران از محل تحوالتشرقبه نوشته اميرحسين مهدوی در 
خرجش می کنيم و از دخل . همان عراقی که می سازيم ويرانمان می کند. درآمدهای نفتی ايران است

با ضريب فزاينده از منابع . حتی اگر چند ده هزار دالری نصيبمان کند» پل برمر«عراق . ما کسر می کند
  .ايران از صادرات نفت خواهد کاست

ه ای نوشته عده ای از زندانيان سياسی به داليل اعتقادی و يا به دليل بی عماد الدين باقی در مقال
خبری از ديد اصالح طلبانی که برای آزادی زندانيان سياسی تالش و تبليغ می کنند ناديده می مانند در 
حالی که در همه دنيا با جدا کردن کسانی که فعاليت های مسلحانه برای براندازی رژيم های سياسی 

  .د بقيه افراد زندانی سياسی به حساب می آينددارن
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4 يكشنبه -روزنامه اعتماد  -خسرو معتضد 

   آه  شديم  بود و خوشحال ها آمده  زندان  وضع  ديدن براي(  شرطه )  آل  شهرباني  رييس  روزي  ياد دارم به
ها   ايراني  زندان  اين  او گفتند آه تر بودند و به  از ما زيرك  مسووالن  ولي  گفت  او خواهيم  را به  زندان وضع
  ». ما نيامد  زندان  و به  برگشت  راه  او از وسط است

  ( ش. ه1372،   سوم ، سال  آهكشان ماهنامه)
،  ، امريكا، فرانسه  روس  ساخت رهايافزا  تا خود را با جنگ  يافت  آافي ، فرصت  بعدي  سال  در شش صدام
  .  و مهيا آند تقويت...  و  ، استراليا، يوگسالوي ، برزيل آلمان

  خانم. رساندند  پايان  خود را به  آموزش  البكر دوران  نظامي  دانشگاه  فرهيختگان ، نخستين  زمان  آن در طول
   تگزاس  دانشگاه ، به  بعثي  برجسته اميان، از نظ  عماش  مهدي ، دختر صالح  عماش  مهدي  صالح هدي

  ترين  شيطاني ،در راس  بازگشت  عراق  به  آرد و چون  تكميل آموخت  را بايد مي  شد و آنچه فرستاده
   عراق  مرآز اتمي  احداث  شد براي ،موفق  سال  شش  آن  طي صدام.  قرار گرفت  عراق  شيميايي سازمان

 در   اروپايي بيشتر دول. بدهد  ناميدند، ترتيباتي  در عصر قديم  مرگ النوع رب»  زليساو «  نام  را به  آن آه
 او   را شيفته  آنان  صدام سخاوت. او خشنود شدند  دالرهاي  جستند و از دريافت  شرآت  صدام تسليح
  . بود آرده
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 تا 1970 از   سال20   مدت در ظرف   عراق  وسيله  افزارها به  جنگ  اقالم  انواع  خريدهاي  از فهرست آگاهي
   رفتن  سياهي اند، باعث  دنيا منتشر آرده  دول  اسلحه  بررسي المللي  بين  سازمانهاي  آه  ميالدي1990
  ، در راس1970   در دهه  سخاوتمند صدام ، دوست  شيراك  ژاك  آه فرانسه. شود  مي  انسان ديدگان
 افزارها   جنگ  انواع ، فروش  ياد شده  دهه  نخستين  سالهاي  بود، از همان  قرار گرفته  آن  بلند پايه مقامات
   به  دست  مشتري  از اين  فرانسوي  و شرآتهاي  داشت  ميلياردي  درآمد نفتي عراق.  آغاز آرد  عراق را به

آامانكارها، ها،  ها، تانكها، نفربرها، هليكوپترها، جيپ  زرهپوش انواع.آردند  مي  گرمي نقد استقبال
 و   ة  ماژيك  و موشكهاي ب ة| چ2 ميراژ  ، هواپيماهاي  همه ها و در راس افكن  بمب موشكها، جنگنده

 آبير،   شارلماني  ميالدي800   در سال  بودند آه  آشوري  ها به  فرانسوي  هداياي  اگزوسه هاي موشك
   الرشيد خليفه  سفير را با هارون  و اعزام  مذاآره ، باب  و آلمان  فرانسه  و فرمانرواي  مقدس امپراتور روم

   الرشيد نيز براي  و متقابال هارون  آرده  او ارسال  براي  و هدايايي  گشوده  سرزمين مشهور و مقتدر آن
  .  بود  داشته  ارسال  مكانيكي  ساعت  و يك  يا افريقايي  هندي  بزرگ  زنجير فيل  يك  و آلمان امپراتور فرانسه
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