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

  
  .، خواننده نامدار ايران را تسليت مي گويددرگذشت ويگنبولتن خبري ايران نبرد 

  
رقص , گل سرخ , ويگن سلطان جاز ايران و خوانندٌه صدها ترانٌه به ياد ماندني ازجمله بارون بارونه

  .سالگي در آمريكا درگذشت74 شكوفه و الاليي در سن
  http://www.iranncr.org -سايت شوراي ملي مقاومت

ترانٌه آن را 50ترانه خواند آه شعر و آهنگ بيش از 700ويگن با صداي گرم و پخته و پرقدرت خود بيش از 
ترانٌه الاليي او دهها سال بعد از قصه هاي شب راديو ايران پخش مي . خودش سروده و ساخته بود

  , .يكي از معروفترين و خاطره انگيزترين ترانه هاي اوست, دش
ترآي و ارمني مي , فارسي, روسي, آلماني, ايتاليايي, اسپانيولي, فرانسه, او به زبانهاي انگليسي

در آشورهاي مختلف جهان آنسرت , ويگن آه در بين مردم ما از محبوبيت زيادي برخوردار بود. خواند
  .  او را ژيلبربكوي ايران ناميده انددر فرانسه. برگزار آرد
سال 25من بعد از : در آنسرت بزرگ مقاومت ايران  در پاله دوآنگرٌه پاريس گفت,  1373او در تيرماه

براي اولين بار آلمه يي به گوشم مي رسه آه خيلي , زندگي در غربت و انبوه آنسرتهايي آه گذاشتم
چقدر معني . چقدر زيباست.  آالم چقدر قشنگ استاين. برايم جالبه و اون آلمٌه همبستگي است

  ...اين همبستگي شما مردم ايران آرزوي همٌه ماست. داره و عميقه
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

   آشور به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيوستند  175
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه 
  . آشور رسيد175اعضاي آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به " سان مارينو " اق آشور با الح

 صورت پذيرفت و بدين ترتيب از 2003به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، الحاق اين آشور در ماه اآتبر 
  :اند  المللي اتخاذ نكرده  آل آشورهاي دنيا، آشورهاي زير تاآنون موضع خود را در قبال اين سند بين

برونئي، ميكرونيزيا، جزاير مارشال، موناآو، عمان، پائولو، قطر، سائوتوم و پرينسيپ، سومالي، سودان، 
 پايان پيام . سوآزيلند، اياالت متحده آمريكا و جمهوري اسالمي ايران

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  مصداق وجود شكنجه، پرونده زهرا آاظمي است  

  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه 
طرح منع شكنجه از جمله ضرورياتي : رييس آميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي گفت

بود آه مجلس ششم تشخيص داد و لذا طرح را ارائه و تعريف شكنجه و مصاديق شكنجه را مشخص 
  .  آرد

اصول مترقي قانون يكي از : سيد ناصر قوامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايلنا، اظهار داشت
 قانون اساسي است آه هر گونه شكنجه 38اساسي آه براساس حقوق بشر تدوين شده است اصل 

  .براي گرفتن اقرار را ممنوع دانسته است
سلول انفرادي و بازداشت هاي , ماده اول طرح منع شكنجه پانزده بند دارد آه بي خوابي: وي افزود

در اين طرح به عنوان شكنجه گنجانده شده ... متر در يك متر و انفرادي چندين ماهه در يك سلول يك 
  .است

رواني و ,  قضايي مجلس با تاآيد بر اين آه اقرار تحت فشارهاي روحي-رييس آميسيون حقوقي
جسمي هيچگونه ارزش حقوقي نداشته و نمي توان فردي را بواسطه اقرارهاي تحت فشار محكوم 

چهار بار است آه اين طرح بين : روي دانست و خاطر نشان آرد آرد، تاييد طرح منع شكنجه را ضر
  . مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده و براي بار چهارم به آميسيون قضايي مجلس آمده است

اعضاي شوراي نگهبان گفته اند آه ممكن است احكامي مانند شالق و اعدام آه صادر مي شود، 
 مجلس در اصالح طرح بودند و ما هم گفتيم آه احكام بعدها شكنجه شمرده شود خواستار اقدام

قطعيت يافته، محاآم صالحه قضايي آه بر اساس موازين قانوني صادر شده است از اين قانون 
ولي متاسفانه شوراي نگهبان قانع نشده و اين طرح هنوز در آميسيون قضايي مجلس . مستثني است

  .مطرح است 
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واهيم به دنيا اعالم آنيم آه درايران حقوق بشر رعايت مي شود طرح درصورتي آه بخ: قوامي تاآيد آرد
  . قانون اساسي تنظيم شده است بهترين ادعاست38منع شكنجه آه براساس اصل 

بايد به مجامع بين المللي : وي در خصوص الحاق ايران به آنوانسيون جهاني منع شكنجه تاآيد آرد
براي حفظ حقوق بشر رعايت آنيم پس بايد به آنوانسيون منع احترام بگذاريم و قوانين بين المللي را 

شكنجه ملحق شويم چرا آه بيشتر آشورهاي اسالمي به آنوانسيون پيوسته اند و در صورتي آه 
بگوييم به آنوانسيون منع شكنجه ملحق نمي شويم يا از آن ايراد بگيريم در عرصه جهاني انعكاس 

  . گفت آه اينها نمي خواهند حقوق بشر در ايران رعايت شودبسيار بدي خواهد داشت و دنيا خواهد
هر فردي آه :  قضايي مجلس با تاآيد بر حفظ حقوق متهمان و محكومان افزود-رييس آميسيون حقوقي

به حكم قانون دستگير و احضار مي شود حقوقي دارد آه بايد رعايت شود و طرحهايي چون منع 
ترقي است آه مجلس براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم شكنجه و حفظ حقوق متهمان طرح هاي م

  .تصويب مي آند
 قضايي مجلس در واآنش به اظهار نظر محافظه آاران مبني بر سياسي بودن -رييس آميسيون حقوقي

هيچگاه در طرح منع شكنجه نگفته ايم روزنامه ندادن به متهم شكنجه : طرح منع شكنجه تصريح آرد
چرا چشمان متهمان به هنگام . بازجويي با چشم بند و امثال آن شكنجه است است بلكه گفته ايم آه 

بازجويي بايد بسته باشد ؟ چرا نمي گذارند متهم بازجو را مشاهده آند و بداند آه چه آسي از او 
  بازجويي مي آند؟

 قوامي با تاآيد بر ضرورت شناخت متهم از بازجو نسبت به عدم شناسايي بازجوها از سوي متهم
همين آه به متهم اجازه شناسايي بازجو را ندهند يكي از موارد تضييع حقوق : اعتراض آرد و گفت

  .متهمان و محكومان است 
اوراق فراواني از بازجويي ها وجود دارد آه معلوم نيست بازجو چه آسي بوده است، در :وي افزود

حتي . داديار يا بازپرس باشد, گاهيحالي آه هويت بازجو بايد به طور آامل مشخص باشد؛ خواه افسر آ
در غير اينصورت بازجويي از جنبه اعتبار , نام بازجو هم بايد به همراه امضاي وي پاي برگه بازجويي باشد

  .قانوني و حقوقي ساقط است
رييس آميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن اعتراض به مقاومت محافظه آاران در برابر تصويب و 

آنها از يك طرف مي گويند آه مجلس ششم در جهت رفع مشكالت : و لوايح گفتتاييد برخي طرح ها 
مردم نيست و از طرف ديگر زماني آه مي خواهيم مشكالت مردم را از طريق قانوني برطرف سازيم 

  .جلوي قانون را مي گيرند، درحالي آه يكي از راههاي حل مشكالت مردم تصويب قانون است
ز متهمان و محكومان گفته ايم آه بايد محل زنداني در مرحله اول به خانواده در طرح حمايت ا: وي افزود

فردي را دستگير مي آنند و مي برند و خانواده وي بايد با صد واسطه به دنبال . اش اطالع داده شود
, حتي بايد وآيل هم همراه متهم باشد و از حقوق وي در مراحل تحقيق. مكان حضور عزيزش باشد

زنداني , اع آند چون ما آه نمي خواهيم هر فردي را آه پيدا آرديم بالفاصله دستگير آنيمبازجويي دف
آنيم و از بين ببريم، بلكه مي خواهيم آشف جرم آنيم و آشف جرم آردن هم با زور و آتك تحقق نمي 

  . يابد
ورتي آه درص: وي با تاآيد بر استفاده از اصول علمي در آشف جرم به جاي شكنجه خاطر نشان آرد

آشف جرم براساس شكنجه باشد افرادي آه مجرم نيستند بدليل فشارهاي ناشي از شكنجه به 
امروزه در دنيا قضات و . ارتكاب جرم اعتراف و اقرار مي آنند آه اعترافات آنها به هيچ وجه مقبول نيست

  .ان آردن متهمانبازجوها با وسايل علمي آشف جرم مي آنند، نه با شكنجه و بي خوابي دادن و آويز
هيچگاه اسالم، مجوز شكنجه را صادر نكرده : نماينده قزوين با تاآيد بر لزوم حفظ حقوق متهمان افزود

است و آزار و اذيت متهمان را جايز نمي داند، پس هر آس آه اقدام به اعمال شكنجه مي آند بداند آه 
  .به اسالم ضربه مي زند
 طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان اشاره آرد و  قضايي مجلس به-رييس آميسيون حقوقي

در طرح مذآور هياتي از آميسيون قضايي مجلس انتخاب مي شوند آه به طور مرتب يا به : افزود
تنهايي يا به اجماع به سرآشي از زندانها مي پردازند تا در صورت تضييع حقوق محكومان و متهمان 

شان نيز گزارش را براي رييس قوه قضائيه بفرستند، ولي گزارشي به رييس مجلس ارايه آنند و اي
متاسفانه آقايان نمي گذارند اين طرح تبديل به قانون شود، چون اگر تصويب شود هيچ آس جرات نمي 

  .غير شرعي و غير اسل مي آند, آند با دستگير شدگان برخورد غير قانوني
ه است، چه قاضي باشد و امر به شكنجه در اين طرح مجازات شكنجه گران مشخص شد: وي تاآيد آرد

  .آرده باشد و چه بازجو يا مامور باشد و دستور را اجرا آرده باشد
چه :  قضايي مجلس در پايان نسبت به وجود شكنجه در زندانهاي آشور گفت-رييس آميسيون حقوقي

عالي مي آمد آه در حال حاضر و چه در زماني آه در ديوان عالي آشور بودم، پرونده هايي به ديوان 
در حال حاضر هم مصداق وجود شكنجه در . گزارش هاي بسيار نگران آننده اي در آنها وجود داشت

  پايان پيام . زندانها همين پرونده مرحوم زهرا آاظمي است آه او را با ضرب و شتم در زندان آشتند
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  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  دادم ي صلح نوبل را به محمد خاتمي مي ، جايزهاگر من بودم:  شيرين عبادي
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه 

هايي آه امروز ما  آزادي: هاي سياسي ايران اظهار داشت ي حقوق بشر و آزادي شيرين عبادي درباره
وق ايم و احترامي آه در حال حاضر به حق هايي است آه در گذشته داشته داريم بسيار بيشتر از آزادي

  . شود، بسيار بيشتر از پيش است بشر گذاشته مي
ي الراي العام چاپ  وگو با روزنامه شيرين عبادي، در گفت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي حقوق بشر و  توان گفت آه در حال حاضر با مشكالتي در زمينه آويت در ادامه افزود، با وجود آن نمي

لكه مطمئنا برخي مشكالت در اين زمينه وجود دارد آه ملت ايران به تنهايي آزادي روبرو نيستيم، ب
  . تواند اين مشكالت را حل آند مي

دهيم آه در امور داخلي ايران دخالت آند و اگر ايران  ما به هيچ آس اجازه نمي: عبادي تاآيد آرد
  . در آن را نداردمشكلي دارد، اين مشكل تنها مربوط به ايرانيان است و هيچ آس حق دخالت

ي نوبل صلح به وي  هاي محافظه آار ايران نسبت به اعطاي جايزه ي واآنش برخي از جناح عبادي درباره
من به : ها به عبادي مبني بر اين آه به دين و شريعت اسالم اهانت آرده است، گفت و اتهام اين جناح

ا و مطلقا به تغيير قوانين اسالمي يا خدشه گذارم، اما مطمئن نظر و ديدگاه تمامي اين افراد احترام مي
دار آردن آنها معتقد نيستم، ولي تاآيد دارم آه اسالم دين صلح و محبت است، نه دين خشونت و 

  .تروريسم
توانيم به تمام اصول قواعد  اگر ما از اسالم قرائت درستي داشته باشيم، خواهيم ديد آه مي: وي افزود

  . گذاريمو مفاهيم حقوق بشر احترام ب
شيرين عبادي در پاسخ به اين سوال آه اگر وي يكي از اعضاي شورا و آميته صلح نوبل بود ميان 

آرد،  ي اين جايزه معرفي مي شيرين عبادي و محمد خاتمي رييس جمهور ايران چه آسي را برنده
اين جايزه را سوال بسيار سختي است، اما اگر از بسياري از امور چشم پوشي آنم، بايد بگويم : گفت

هايي آه وي طي هفت سال  ها و سختي آردم؛ زيرا به خوبي از ميزان رنج به محمد خاتمي اعطا مي
  .گذشته تحمل آرده است، اطالع دارم

هايي را در نظر گرفته   هزار دالر جايزه صلح نوبل چه برنامه300ي اين آه براي يك ميليون و  عبادي درباره
هاي  در اين زمينه چيزي بگويم، اما مطمئنا اين ميزان از پول را در فعاليتهنوز زود است آه : است گفت

 انتهاي پيام. انساني خود در ايران به آار خواهم برد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  آيند    اتمي به تهران مي  المللي انرژي  سه بازرس ارشد آژانس بين :شوراي حكام
  2003ر  اآتب27  –1382 آبان 5دوشنبه 

  .  آژانس در حال اعزام بازرسان خود به ايران است: اتمي اعالم آرد  المللي انرژي  شوراي حكام آژانس بين
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اعزام اين بازرسان براي بررسي گزارشي انجام 

ن در آژانس بين المللي انرژي اتمي در اآبر صالحي نماينده ايرا  گيرد آه هفته گذشته توسط علي  مي
  .اي آشور به آژانس داده شده است  هاي هسته  رابطه با فعاليت

اتمي اعالم آرده است آه سه بازرس ارشد خود را   المللي انرژي  به گزارش راديو آمريكا، سازمان بين
  .آند  ران اعزام ميبرند به ته  سر مي  براي همكاري با بازرساني آه در حال حاظر در ايران به

اي ايران، از مناطقي آه به   اتمي، ضمن بازرسي از تجهيزات هسته  بازرسان آژانس بين المللي انرژي
  .آنند  برداري مي  اين منظور مورد استفاده قرار گرفته است، نمونه

ي داده ها  اتمي همچنين تصريح آرده است آه گزارش  المللي انرژي  بر اساس اين گزارش آژانس بين
بودن آنها مورد بررسي قرار خواهد داد اما تا پايان    و آامل  شده از طرف ايران را براي اطمينان از صحت

  .گونه گزارشي در اين رابطه به هيأت عالي بررسي داده نخواهد شد  ماه نوامبر هيچ
  .اتمي ارائه آرد  ي انرژيالملل  اي خود به آژانس بين  هاي هسته  ايران پنجشنبه اخير گزارش آامل فعاليت

  پايان پيام
  

  اعزام بازرسان سازمان انرژی اتمی به ايران
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5 دوشنبه -راديو آمريكا 

. هيئت ناظران سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويند در حال اعزام بازرسان خود را به ايران هستند
جام می گيرد که هفته گذشته از طرف دولت ايران در رابطه با اعزام بازرسان برای بررسی گزارشی ان

  .فعاليت پروژه اتمی اين کشور داده شده است
سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويد سه تن از بازرسان ارشد خود را برای همکاری با بازرسانی 

سان سازمان انرژی اتمی، بازر. که در حال حاظر در ايران بسر می برند به اين کشور اعزام خواهد کرد
ضمن بازرسی از تجهيزات اتمی ايران، از مناطقی که باين منظور مورد استفاده قرار گرفته است نمونه 

  .برداری می کنند
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سازمان انرژی اتمی می گويد گزارشات داده شده از طرف دولت ايران را برای اطمينان از صحت و تکامل 
ما تا پايان ماه نوامبرهيچگونه گزارشی در اين رابطه به هيئت عالی ا. آنها مورد بررسی قرار خواهد داد

  .بررسی داده نخواهد شد
روز پنجشنبه دولت ايران گزارش جديدی را در رابطه با فعاليتهای اتمی خود به سازمان انرژی اتمی ارائه 

اه اکتبر به دولت سازمان انرژی اتمی تا پايان م. کرد که در گزارش پيشين اين دولت آورده نشده بود
ايران فرصت داده بود تا ثابت کند به توليد و توسعه تسليحات اتمی مشغول نيست، و يا در غير اينصورت 

  . با تحريم جهانی روبرو شود
دررويدادی ديگر، در آخرين گزارش روزيکشنبه، تهران اين مسئله را که برنامه غنی کردن اورانيوم خود را 

حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه می گويد، دولت ايران در . متوقف کرده است پس گرفت
  .حال مطالعه چگونگی توقف غنی کردن اورانيوم است

آقای آصفی در سخنان گذشته خود گفته بود، به باور وی، برنامه غنی کردن اورانيوم از زمان آغاز توافق 
 .شده استروز سه شنبه اين دولت با مقامت اتحاديه اروپا، متوقف 

 
  

  بررسی گام بعدی اتحاديه اروپا در قبال موضع تازه هسته ای ايران
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5 دوشنبه -بي بي سي 

محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی نشستی با وزيران خارجه دولتهای بريتانيا، 
  .برنامه هسته ای ايران برگزار کردفرانسه، آلمان و ايتاليا درباره تحوالت اخير در مسأله 

به گفته ديپلماتها، هدف از اين نشست تصميمگيری در مورد گام بعدی در تعامل با ايران و بررسی نحوه 
تأثيری بوده که سفر اخير وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان به تهران بر روابط ايران با اتحاديه اروپا بر 

  .جای گذاشته است
ر اين سه وزير خارجه به تهران، دولت ايران اعالم کرد با امضای پروتکل الحاقی به پيمان بين در پی سف

المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی به آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد به 
زی بازرسی سختگيرانه تر و گسترده تر از تأسيسات هسته ای اش بپردازد و همچنين برنامه غنی سا

  .اورانيوم خود را به حال تعليق در خواهد آورد
اقدام ايران گامی برای تن دادن به خواسته های دولتهای غربی در مورد شفافسازی برنامه هسته ای 
اين کشور تلقی می شود اما دولت ايران هنوز رسمًا تاريخی برای امضای پروتکل الحاقی و توقف غنی 

  .سازی اورانيوم اعالم نکرده است
 

  تعقيب ساآن در ايران را تكذيب آرد    اردن دريافت ليست افراد تحت
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه 

تعقيب امان را آه مظنون به سكونت در   يك منبع قضايي اردنف دريافت ليستي شامل اسامي افراد تحت
  .ايران هستند تكذيب آرد

تا آنون چنين ليستي از سوي ايران : ، ايلنا، وي گفتبه گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران
باشد به " ابومصعب الزرقاوي" ملقب به " احمد فضيل الخاليله" آه شامل اين افراد و بخصوص نام 

  .دست اردن نرسيده است
  .الزرقاوي سابقه گرايش به دو گروه القاعده و انصار االسالم را دارد

ز امان، اسامي افراد مورد نظر قوه قضائيه اردن آه متهم به گرايش به به نوشته روزنامه اماراتي الخليج ا
خالد مصطفي خليفه : "القاعده و انصار االسالم و مظنون به سكونت در ايران هستند، از اين قرار است

ابو "و " ابوعبيده"ملقب به " عبدالهادي محمود دغلس"، "ابو اشرف"و " ابوالقسام" ملقب به " العاروري
" العتيبي  جمال رفع"، "ابو انس الجعفري"و " ابوعمر" ملقب به " موفق علي العدوان"، "الشاممحمد 

" و " عبدالعزيز العنزي"ملقب به " الدين محمد العتيبي  صالح"، "جمال عوايس"و " ابوعبداهللا" ملقب به 
ساري محمد "، "ابوحارث"ملقب به " محمد اسماعيل الصفدي"و " الدين البرقاوي  صالح"، "ابوجهاد
شحاده "، "ابوالقعقاع"ملقب به " معاذ اسعاف النسور"، "صهيب"و " ابوسفر الحزين"ملقب به " شهاب

، "منذر الطموني"و" ابوالحارث"ملقب به " منذر عبداللطيف ابوشما"، "عزالدين"ملقب به " ناجي الكيالني
ابومصعب "ملقب به " اليلهاحمد فيصل الخ"و در نهايت " خالد"ملقب به " محمد راتب قطيشات"

 پايان پيام". الزرقاوي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
 

 غير نظامي و هشت پليس 26در بغداد ) دوشنبه(خبرگزاري فرانسه گزارش آرد، بر اثر انفجارهاي امروز 
  . اند  تن ديگر نيز زخمي شده224عراقي آشته و 
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به نقل از اين خبرگزاري، احمد ابراهيم، معاون وزير آشور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  ي شوراي حكومت انتقالي عراق در اين باره گفت آه در اين حمالت، مقر اصلي آميته آابينه
را، البياع، الشهاب و الدوره مورد هدف هاي پليس عراق در نواحي الخد المللي صليب سرخ و پاسگاه بين

  .قرار گرفتند
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انتهاي . ي البياع صورت گرفته است شود آه بدترين حمله به پاسگاه پليس العلم واقع در ناحيه گفته مي
 پيام

 
بغداد مدعي شد، پيشرفت آمريكا در عراق، ) دوشنبه(هاي امروز  جورج بوش در واآنش به انفجار

  .دهند را بيش از پيش نااميد آرده است و به همين دليل آنها چنين حمالتي را ترتيب مي” ها شورشي“
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه 

نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقامات دفاعي به ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آمريكا اوايل امروز گفته بودند آه اين حمالت از سوي وفاداران صدام صورت گرفته است و حمالت دو روز 

ي مشخصي از آغاز حمالت در سطحي آه حاآي از همكاري هاي مشترك  گذشته در عراق را نشانه
  . بودند بين مخالفان است، تعبير آرده

تري در  هاي مشخص هرچه پيشرفت«:  بوش، رييس جمهور آمريكا در آاخ سفيد به خبرنگاران گفتجورج
هاي بيشتري آزاد شوند، هرچه برق بيشتري در اختيار باشد، هرچه  عراق داشته باشيم، هرچه عراقي

خواهند تر  ها بروند، اين قاتالن نااميد آارهاي بيشتري ايجاد شود و هرچه آودآان بيشتري به مدرسه
  ».شد

ي  زيد، فرمانده اش با پل برمر، حاآم آمريكايي عراق و جان ابي بوش اين سخنان را پس از جلسه
ي بررسي وضعيت نيروهاي اشغالگر در عراق  محور مذاآرات آنها درباره. نيروهاي مرآزي آمريكا ابراز آرد

  .بود
خواهند به  آنهايي آه مي«: بوش آه در يك آنفرانس مطبوعاتي در آنار برمر نشسته بود، گفت

. آنها از آزادي متنفرند. شان بگنجانند اي آزاد را در مخيله توانند جامعه خشونت گرايي ادامه دهند، نمي
  ».آنها عاشق ارعاب و ايجاد ترس و هرج و مرج هستند

 و خواهد حتي بيش از پيش با مردم عراق همكاري آند تا صلح با اين حال وي مدعي شد آه هنوز مي
  .مدنيت به اين ملت جنگزده بازگردد

ما روزهاي سختي خواهيم داشت، اما برآمد حرآت در مسير صحيح و «: از سوي ديگر برمر نيز ادعا آرد
  ».روزهاي خوب بر روزهاي بد چيره خواهد شد

  .خواند” قاتالني خونسرد“اند،  رييس جمهور آمريكا آنهايي را آه چنين حمالتي را ترتيب داده
  .گفت در اقليت عراق هستند، به سزاي اعمالشان برساند قول داد، عامالن اين حمالت را آه ميبوش 

خواهند در جهاني مملو از صلح و آزادي زندگي  ها مي اآثريت غالب عراقي«: رييس جمهور آمريكا گفت
لح، يكي از منافع عراق در ص. سپاريم ما اين افراد را پيدا خواهيم آرد و آنها را به دست عدالت مي. آنند

  ».شود و براي رسيدن به اين هدف تالش خواهيم آرد ملي آمريكا محسوب مي
ي پيشنهادي آاخ سفيد براي بازسازي عراق در  چنين بر اين مطلب پافشاري آرد آه اگر بودجه وي هم
  .ي اين آشور به صورت وام به تصويب برسد، آن را وتو خواهد آرد آنگره

آنيم، اين است آه  دليل اينكه چرا ما بر اين مطلب پافشاري مي« : نانش گفتبوش در توضيح اين سخ
اي آزاد و آامياب تبديل  خواهيم مطمئن شويم آه مردم عراق پيشرفت خواهند آرد و به جامعه مي

 انتهاي پيام» .شوند
  

  اروپا حمله به صليب سرخ در بغداد را محکوم کرد  
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه 

رهبران اتحاديه اروپا امروز در نشست بروکسل حمله به مقر صليب سرخ جهاني در بغداد را محکوم 
  کردند  

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري سي ان ان ،وزراي خارجه اروپا در نشست خود در 
  . بروکسل از اين حمله ابراز خشم کردند

ارجه انگليس توني بلر اين عمليات را شيطاني خوانده و اين در حالي است که سخنگوي وزير امور خ
  . کساني را که به اين عمليات اقدام کردند تروريست و جنايتکار ناميد

همچنين  جک استراو وزير امور خارجه انگليس اين حمله را موجب شوک و خشم خود و همتايان 
ا در حال حاضر ديگر سربازان حقيقت اين است که تروريسته:" استراو گفت. اروپايي خود دانست 

وزير . آمريکايي و انگليسي را هدف قرار نداده اند ، بلکه سازمان ملل را درراس برنامه خود قرار داده اند
امور خارجه فرانسه نيز با محکوم کردن اين حمالت آن را نشانه اي دانست مبني بر اينکه سربازان 

سخنگوي وزير امور خارجه . ه دست عراقي ها بسپرنداشغالگر بايد هر چه سريعتر حکومت عراق را ب
در قبال چنين عمليات خشونت باري،تنها يک اقدام  سياسي فوري ضروري است و آنهم :فرانسه گفت

  .   بازگرداندن استقالل و اقتدار عراق و به کار بردن تمام توان موجود در جهت بازسازي آن است  
  

   هاي جمعي در رسانهايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  جهان و موقعيت آمريكا
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5 دوشنبه -راديو آلمان 

در يكى از مقاالت امروز خود به وضع آمريكا و موضعگيرى آنونى ” زود دويچه تسايتونگ“روزنامه آلمانى 
راتورى آمريكا در حال اين روزنامه در مقاله خود ميآورد، اينك آه، امپ. اين آشور در قبال ايران اشاره ميكند
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در هم شكستن است، دوره آن آسانى رسيده است آه، براى رسيدن به جهانى با چندين مرآز قدرت 
آنها اينك ميتوانند . جهانى آه در آن سازمان ملل متحد ايفاگر يك نقش آليدى ميباشد. تالش ميكنند

 ميرسد آه در واشنگتن نيز، هيچكس حتى اينطور به نظر. نشان دهند آه، بهتر از عهده آارها برميآيند
اين ايده آه ميتوان با خشونتگرى . متوجه نشده است آه، عمر اين امپراتورى به سر رسيده است

اين نظر همگان است آه، آمريكا قادر نخواهد . نظامى بر دنيا حكومت آرد، به مرزهاى خود رسيده است
ازانبارهاى سالحهاى آشتار جمعى اين آشور براى زيرا برخى . بود رژيم آره شمالى را نيز سرنگون آند

اين امر آمريكا را مجبور به انجام . بمبهاى آمريكا غير قابل دسترس بوده و در غارها جاى داده شده اند
عالوه بر اين . دوره ادعاى خودسرانه اقدام به حمله پيشگيرانه ديگر گذشته است. مذاآره مينمايد

ق و افغانستان آنچنان درگير اوضاع اين آشورها ميباشند آه، حتى نبايد نيروهاى نظامى آمريكا در عرا
و در نزد مردم آمريكا، . فكر فعاليتهاى ديگر براى مثال در جمهورى اسالمى ايران را در سر داشته باشند
وى اينك آمريكا در جستج. آمادگى براى دادن قربانيان بيشتر و پرداخت هزينه هاى افزونتر، از ميان ميرود

سران آمريكا خود را مجبور ميبينند آه، .متحد و ياريست براى دريافت آمك در بازسازى اين دو آشور
اما در حال حاضر در زمينه مالى و يا . موافقت سازمان ملل متحد را براى اقدامات ضرورى جلب آنند

طى به موضعگيرى يك اين ديگر رب. تامين نيروهاى نظامى، نميتوان انتظارى از سازمان ملل متحد داشت
مذاآرات سران آمريكا با مقامات . جانبه و فريادهاى ديروزين محافظه آاران جديد براى آغاز جنگ ندارد

آره شمالى واقعآ با همكارى نزديك ديگر آشورهاى ذينفع همانند ژاپن، روسيه، چين و آره جنوبى 
در مورد برنامه اتمى جمهورى چيزى آه آمتر مشخص است، چگونگى رويه آمريكا . انجام ميگيرند

. در اين مورد هم به نظر ميرسد آه، آار به يك راه حل همه جانبه بيانجامد. اسالمى ايران است
سران آمريكا به . همچنين ساختن نخستين جمهورى دموآراتيك عربى از آشور عراق ممكن نخواهد بود

ند، آنچه آه پيش از حمله به اين خاطر اينكه قادر به يافتن سالحهاى آشتار جمعى در عراق نشد
آشور ادعا ميشد، استدالل خود را تغيير داده و توضيح داد آه، قصد آزاد سازى عراق در ميان است و 

در واقع اينطور . و با نمونه اين عراق جديد، تمامى منطقه تغيير خواهد آرد. تشكيل يك آشور دموآراتيك
جنوب آشور از جانب ماليان و شمال .  را آرام نگاه دارداست آه آمريكا به زحمت ميتواند مرآز عراق
بنابراين . اين موقعيت همگان را به ياد افغانستان مياندازد. عراق توسط سران جنگجوى آرد اداره ميشود

  .اين استدالل امپراتورى آمريكا نيز راه به جائى نميبرد
 
  

   آبان5: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5 دوشنبه -بي بي سي 

روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های خبری خود از زبان وزيرخارجه خبر داده اند که پروتکل الحاقی 
  .سی روز ديگر امضا می شود

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی کمال خرازی در مورد تاثير توافق های جديد ايران ايرانبه نوشته 
ت اميدواريم که اياالت متحده هم با عقالنيت با مساله روبرو شود و اين بر روابط با آمريکا گفته اس

  .موضوع بتواند فصل تازه ای در روابط دو کشور بگشايد
اظهار اميدواری وزير خارجه ايران به فصلی تازه در روابط ايران و آمريکا در زمانی صورت می گيرد که به 

ص مصلحت نظام بار ديگر با تندترين صفت ها به  رييس مجمع تشخيجمهوری اسالمینوشته روزنامه 
  .رييس جمهور آمريکا تاخته و وی را با بزرگترين جنايتکار تاريخ خوانده است

 عنوان های اصلی صفحه اول خود را به تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن رسالت و جمهوری اسالمی
ی جورج بوش را دروغگوئی خوانده اختصاص داده و با چاپ عکس هائی نوشته اند که صدها هزار آمريکائ

  .اند که بايد برکنار شود
 در مقاله ای که در تحليل توافق های هفته گذشته تهران برای پايان دادن به بحران ايرانروزنامه 

هسته ای ايران نوشته فارغ از اين که حل بحران هسته ای توسط دولت، شورای امنيت ملی، وزارت 
می، محافظه کاران و يا اصالح طلبان صورت گرفته باشد فراغت فرخنده ای خارجه و يا سازمان انرژی ات

  .است
 سنت شکنی مهمی که هفته گذشته صورت گرفت و به ايران ايرانبه نوشته امير يوسفی در روزنامه 

مجال داد تا نفسی عميق بکشد تضمينی نيست که در ماجرای فروبسته سياست داخلی نتيجه ندهد 
  .ی در رفتار داخلی است که در اولويت قرار داردبلکه اين سنت شکن

 در پاسخ اخبار و گزارش هائی که از انتصاب دبير شورای عالی امنيت ملی برای سرپرستی رسالت
مذاکرات بر سر امضای پروتکل الحاقی توسط رهبر جمهوری اسالمی منتشر شده است با چاپ تصوير 

 حسن روحانی توسط محمد خاتمی به اين کار حکمی به امضای رييس جمهور نشان داده است که
  .مامور شده است

بعد از انتشار توافق های ايران و سه وزيرخارجه اروپائی و در حالی که تندروها به مخالفت خود با 
امضای پروتکل ادامه می دادند، مقامات دولتی و به دنبال آن دبير شورای عالی امنيت ملی و ناطق 

 اسالمی مشخصا اعالم کردند که هم ماموريت حسن روحانی و هم جزئيات نوری مشاور رهبر جمهوری
  .مذاکرات با نظر آيت اهللا خامنه ای صورت گرفته است
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 در عنوان اصلی خود از آماده شدن مجلس برای بررسی تصويب پروتکل الحاقی خبر داده ايرانروزنامه 
ی دادن توضيحاتی درباره توافق های و نوشته است وزير خارجه و رييس سازمان انرژی اتمی هم برا

  .جديد در مجلس حاضر خواهند شد
 در مقاله ای، از بهزاد نبوی به خاطر آن که گفته است مجلس با افتخار به امضای پروتکل رای رسالت

خواهد داد انتقاد کرده و به بررسی سوابق سازمان مجاهدين انقالب اسالمی پرداخته و نوشته در 
نظر امنيت ملی به اين موضوع می نگرند يک گرايش افراطی فقط به بيگانگان و نظر حالی که همه از م
  .آن ها می انديشد

 نوشته ترسی که از مخالفت بيگانگان وجود دارد سرانجامش به آن جا می رسد که رسالتروزنامه 
  .برای پرهيز از جنگ بايد تسليم مداخله آمريکا شد

اپ عکس بزرگی از شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل از زبان  در باالی صفحه اول خود با چياس نو
  .وی نوشته اين جايزه ای برای جنبش اجتماعی مسالمت جوی مردم ايران بود

 در ديدار شيرين عبادی از مجلس تنها عده ای از نمايندگان زن مجلس و چهره های ياس نوبه نوشته 
  . از وی تجليل کردندمشخص جناح اصالح طلب حضور داشتند و در سخنانی

شيرين عبادی که انتخاب وی به عنوان برنده جايزه صلح نوبل با مخالفت شديد محافظه کاران روبرو 
شده است در جمع نمايندگان مجلس گفته است در جامعه ای که در آن با عدل رفتار نشود گرچه 

کنند اما سرانجام سکوت ممکن است عده ای از ترس و يا جهالت در مقابل تضييع حقوق مردم سکوت 
  .می شکند و انقالب و جنگ برپا می شود

 مجلس با تصويب طرحی توقيف مطبوعات را محدود کرد، بر اساس طرح تازه اعتمادبه نوشته روزنامه 
اصالح طلبان دادگستری تنها ده روز خواهد توانست بدون محاکمه روزنامه ها را در توقيف نگاه دارد و در 

  .توقيف بی اثر می شودپايان آن قرار 
 تمديد نيست و متخلفين به مجازات   قابل  نوشته در صورت تصويب نهائی طرح تازه قرار توقيفاعتماد

  .هائی که قانون معين کرده محکوم می شوند
توقيف روزنامه ها و مساله آزادی مطبوعات از نخستين مسائل بود که اصالح طلبان بعد از پيروزی در 

متوجه آن شدند ولی رهبر جمهوری اسالمی با صدور فرمانی کار آنان را متوقف کرد و انتخابات مجلس 
از آن پس نيز هر گاه طرحی را راجع به مطبوعات تصويب کرده اند با مخالفت شورای نگهبان بی اثر 

  .مانده است
 اند، نيمی از هشتاد نشريه اصالح طلب که در چهار سال گذشته توسط دادگستری تهران توقيف شده

  .بدون تشکيل دادگاه و بر اساس حکم توقيف موقت بوده است که تا کنون ادامه يافته است
کاظم انبار لوئی در تازه ترين حمله محافظه کاران به دکتر عبدالکريم سروش به نقد نظر تازه وی درباره 

حترام موازين حقوق حکم اعدام هاشم آغاجری پرداخته و از اين متفکر معترض پرسيده که آيا بايد به ا
  بشر از توهين آغاجری به پيامبر گذشت و از او عذرخواهی کرد؟

عبدالکريم سروش جمعه گذشته در يک سخنرانی در لندن با اشاره به فتوای قتل سلمان رشدی و 
حکم اعدام هاشم آغاجری گفت اين احکام بيش از آن که ريشه دينی داشته باشد نشان دهنده 

  .ست که به خونريزی تمايل دارندروانشناسی کسانی ا
 سال پيش بحث در ايران بر سر دانستن و 150 در پاسخ دکتر سروش نوشته از رسالتسردبير روزنامه 

يا ندانستن مردم نيست بلکه در مورد هتاکی به دين و اعتقادات مردم است، داستان کسروی و بعضی 
  .از روشنفکران همين است

ده ايرانی جهل سال پيش توسط گروه تندروی فدائيان اسالم به اتهام احمد کسروی تاريخدان و نويسن
بی احترامی به مبانی مذهبی مردم در دادگستری تهران ترور شد و اين آغاز سلسله قتل هائی بود که 

  .فدائيان اسالم تا ده سال بعد از آن صورت دادند
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6  سه شنبه-روزنامه اعتماد 

 تعداد بسيار 1991   در سال عراق.  بود  فروخته  عراق  به7   جي  فروند جنگنده40 نــــيــــز تعداد  چين
   هايند ساخت24، آي.  ام بالگردهاي.   داشت  و فرانسه  شوروي ساخت(  بالگرد چرخبال) هليكوپتر  زيادي

  . بودند  فرانسه ساخت(  لغزا )  گازل342،آ،   و اس شوروي
  ، ساخت» آپكس « هواي  هوابه  از موشكهاي  آامل يي  مجموعه ، براستي  از نظر موشك  عراق زرادخانه
» 550آر، « امريكا   هوا ساخت ، هوا به» آتول«،   فرانسه ساخت» 530آر،  «  هواي  هوا به ،موشك شوروي
  ،ساخت  زمين هوا به»  اگزوسه«،   شوروي  ساخت  زمين ،هوا به» آيتچن«،  فرانسه  هوا،ساخت هوابه

،   چين ، ساخت  زمين هوا به» 610،  سي«،   فرانسه ،ساخت  زمين هوا به» ، ليزر30،  آ،اس«،  فرانسه
، »گوا«،   شوروي  هوا،ساخت  به ،زمين» گاسيگين«، امريكا،  ،فرانسه  آلمان  هوا،ساخت  به ، زمين»روالند«

   به زمين»  فراگه«،  شوروي ،ساخت  زمين  به زمين»  اسكاد ب«،   شوروي وا،ساخت ه  به زمين
 و   شوروي  ساخت ضد تانك» ساگر«،   و آلمان  فرانسه  ساخت ضد تانك»  هات«،   شوروي ،ساخت زمين

  .آرد  مي  را تكميل  عراق  موشكي افزارهاي  جنگ  و آلمان ، انگليس  فرانسه ،ساخت ضد تانك»  ميالن«

www.iran-archive.com 



 تعداد  را به» 72  تي«و » 62  تي«و » 55 تي « ها تانكهاي ، شوروي  و توپخانه  زرهي افزارهاي از نظر جنگ
   تانك و تعداد زيادي» 60، آر،  ،تي بي«ها نفربر زرهدار   چيني همچنين.  بودند  داده  تحويل  عراق زياد به

  . بودند  فروخته  عراق به» 69  تي«و » 59  تي«
   نام  را به  از آن  دستگاه2000 در حدود   آه  تانكهايي ، تالي» چيفتين «  چشمگير تانك ها تعدادي گليسيان
  ها توپ فرانسوي.  بودند  داده  تحويل  عراق  بودند، به  فروخته  شاه به»  دو شيرايران«و »   يك شير ايران«

، »107  ام«و » 109 ام«و » 110  ام « شي خودآش ها توپهاي و امريكايي»  ، تي ،سي گي « خودآششي
   توپ  نيز تعداد زيادي  جنوبي آفريقاي.  فروختند  عراق  تعداد بسيار زياد به  امريكا را به  خودآششي توپهاي

  . بود  داده  صدام  زرادخانه  تحويل متري  ميلي155» 5 گي « آششي
  

   نشريه صادر شد 23مجوز انتشار 
  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه 

در اين ميان .  نشريه موافقت آرد23 آبان ماه، با انتشار 5هيأت نظارت بر مطبوعات امروز، دوشنبه 
  ماهنامه

هاي استراتژيك رياست   به صاحب امتيازي مرآز بررسي" برداشت دوم"و فصلنامه " برداشت اول " 
  .اند  مجوز گرفتهجمهوري و مدير مسئولي محمدرضا تاجيك جزو نشرياتي هستند آه 

به گزارش خبرگزاري آار ايران از معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي، مهرنوش جعفري، مديرآل مطبوعات 
 ماهنامه و چهار 11نامه،   نامه، يك دو هفته  چهار روزنامه، دو هفته: داخلي با اعالم اين خبر افزود

  .پيوندند  فصلنامه به جمع خانواده نشريات آشوي مي
، به صاحب امتيازي و مدير مسئولي "صبح اقتصاد"هاي  چهار روزنامه به نام: نوش جعفري گفتمهر

 ورزشي پاس و مدير مسئولي -به صاحب امتيازي باشگاه فرهنگي"پاس جوان" فر،   محمد سلطاني
  "فناوري اطالعات" مصطفي آجرلو، 

ئولي سعيد سعادت صانعي و به صاحب امتيازي مؤسسه فرهنگي، هنري ديباگران تهران و مدير مس
  .به صاحت امتيازي و مدير مسئولي بهبد امامي لنگرودي مجوز انتشار گرفتند" رايانه و فناوري "روزنامه

به صاحب امتيازي شوراي شهر زابل و مدير " نداي نيمروز " هاي  همچنين هفته نامه: وي اظهار داشت
امتيازي و مدير مسئولي رامين آريمي جزو به صاحب " عصر رايانه " مسئولي عليرضا باغباني و 

  .نشرياتي هستند آه با درخواست آنها موافقت شد
به صاحب امتيازي و مدير مسئولي روبن " ورزش و تندرستي " نامه   الزم به ذآر است دو هفته

هاي تعاوني مسافربري آشور   به صاحب امتيازي اتحاديه شرآت" هاي سبز   جاده" شاهوردي، ماهنامه
به صاحب امتيازي و مدير مسئولي عليرضا زمزم، " ابنيه "  مدير مسئولي محمد عدالتخواه، ماهنامه و

مديران " امتيازي و مدير مسئولي خانم سهيال عزيزي، ماهنامه   به صاحب" پزشكي و زن " ماهنامه 
به " گري   صنعت ريتخه" به صاحت امتيازي و مدير مسئولي سعيد مقدم سليمي، ماهنامه " امروز 

گري و مدير مسئولي عبدالحميد قديمي،   صاحب امتيازي انجمن صنفي آارخانجات صنعت ريخته
به صاحب امتيازي و مدير مسئولي محمد حسين قانع بصيري، " زمين، معدن، فرآوري " ماهنامه 
 دانش" به صاحب امتيازي و مدير مسئولي سيد علي علوي نسب، ماهنامه " پر سيمرغ " ماهنامه 

به صاحب " دانشور رفتار" به صاحب امتيازي و مدير مسئولي محمدرضا زرين، دو ماهنامه " خودرو 
به صاحب امتيازي و مدير " صنايع مفتولي ايران"فصلنامه , امتيازي و مدير مسئولي رسول روشن جلي

و فصلنامه به صاحب امتيازي و مدير مسوولي امير آقا محمدي " گاما"فصلنامه , مسئولي داود فرزام
به صاحب امتيازي سازمان نظام پزشكي استان اصفهان و مدير مسوولي حمزه " راهنماي پزشكي"

  پايان پيام. فضليخاني مجوز انتشار گرفتند
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