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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

سفير انگليس در تهران در رابطه با اظهارات توني بلر، نخست وزير انگليس، توسط مديرآل اروپاي غربي 
  . به وزارت امور خارجه احضار شد

  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه 
پور، مديرآل اروپاي غربي وزارت  ، رحيم)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

امور خارجه آشورمان در جريان اين احضار مراتب ناخشنودي و اعتراض جمهوري اسالمي ايران را به 
لر نبايد براي آقاي ب: خاطر اظهارات غيرمنطقي نخست وزير انگليس خاطر نشان ساخت و تاآيد آرد

رهايي از مشكالت سياست داخلي خود و فرار از پاسخگويي به افكار عمومي جهانيان در خصوص 
  .مشروعيت اشغال عراق، اقدام به فرافكني نموده و داليل نامرتبط ارايه نمايد

ي سفير انگليس در پاسخ با اظهار اينكه توني بلر در سخنان خود به هيچ عنوان قصد اهانت به جمهور
اسالمي ايران را نداشته است، تاآيد نمود آه سياست رسمي دولت انگليس نسبت به ايران تغييري 

  . باشد ها مي نكرده و لندن همچنان مايل به همكاري با جمهوري اسالمي ايران در تمامي زمينه
 منتقل وي اضافه آرد آه با اين حال مراتب ناخرسندي جمهوري اسالمي ايران را به دولت متبوع خود

 انتهاي پيام. خواهد آرد
 

 صفحه تنظيم و امروز 30پاسخ دادسراي عمومي و انقالب تهران به گزارش آميسيون اصل نود در 
  .خطاب به رييس مجلس شوراي اسالمي ارسال شد

  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه 
مدير روابط عمومي دادسراي ، شادابي، )ايسنا(طي تماس خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين جوابيه شامل پاسخ دادسرا به مطالب : عمومي و انقالب تهران، با اعالم اين مطلب، اظهار داشت
توانند از  ها مي هاي حقوقي و قضايي مربوطه است آه رسانه آميسيون اصل نود مجلس و استدالل

 انتهاي پيام. طريق مجلس نسبت به مفاد آن اطالع حاصل آنند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اي را از  ي آينده نامه المللي انرژي اتمي اعالم آرد، آژانس در انتظار است آه هفته سخنگوي آژانس بين
  . سوي ايران مبني بر اعالم موافقت خود با امضاي پروتكل الحاقي دريافت آند

  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه 
 مليسا فلمينگ - چاپ بحرين -ي االيام  به نقل از روزنامه) ايسنا(جويان ايران به گزارش خبرگزاري دانش

تر  قرار است ايران در اين نامه موافقت خود را با امضاي پروتكل الحاقي و بازرسي فشرده: اظهار داشت
  . اش اعالم آند يي هاي هسته و شديدتر نسبت به نيروگاه

  . آينده اين نامه را از سوي ايران دريافت خواهيم آردي  دانيم آه هفته ما مي: فلمينگ افزود
المللي انرژي اتمي انتظار دارد آه ايران موافقت رسمي با پروتكل الحاقي را در  آژانس بين: وي افزود

  . پايان مهلت اعطا شده، اعالم آند
وگو با  طبق اين گزارش، از سوي ديگر يك مقام مسوول ايراني آه خواست نامش فاش نشود در گفت

اش احترام خواهد  يي ي هسته ي برنامه تهران به تعهدات خود در زمينه: خبرگزاري فرانسه اعالم آرد
  . گذاشت و نسبت به آن التزام خواهد داشت

المللي  ي اين روزنامه اين مقام مسوول ايراني افزود، زماني آه ما تعهدي را در سطح بين طبق نوشته
  . لزم خواهيم بوددهيم، قطعا به اين تعهد م مي

المللي انرژي  ما يك گزارش شفاف، آامل و مفصل را به آژانس بين: اين مقام مسوول هم چنين گفت
يي حتي از حد  المللي انرژي هسته هاي ما با آژانس بين ايم و در حال حاضر همكاري اتمي ارايه داده

ه امضا برسانيم در چارچوب آن چه در متعارف خود نيز بيشتر بوده است، و زماني آه پروتكل الحاقي را ب
 انتهاي پيام. اين توافقنامه آمده است، حرآت خواهيم آرد

  
 225آميته نظارت بر تحريم القاعده و طالبان شوراي امنيت سازمان ملل، فهرست جمهوري اسالمي از 

  بازداشتي القاعده را مورد بررسي قرار مي دهد
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  2003  اول نوامبر –1382ن  آبا10شنبه ): راديو فردا(فريبا مودت 
 تني 225 شوراي امنيت آن سازمان فهرست نام  به گفته يكي از مسئوالن بلند پايه سازمان ملل متحد،

اين عده به عضويت در شبكه القاعده . را آه جمهوري اسالمي عرضه آرده است، بررسي خواهد آرد
  . متهم هستند
 عضو دارد، تصميم خواهد گرفت آه نام 15ان ملل آه شوراي امنيت سازم): راديو فردا(عليرضا طاهري

 مشكوك به عضويت در القاعده و طالبان را به فهرست نام آساني بي افزايد آه بايد 220اين 
  . داراييهايشان مصادره شود، از هرگونه سفر و خريد و فروش سالح نيز محروم شوند يا نه

 تحريم شبكه القاعده و جنبش طالبان، شامگاه هرالدو مونيوز، دبير آل شيليائي آميته نظارت بر
فهرستي آه جمهوري اسالمي به ما داده، فهرستي به راستي چشمگير است و هم : گذشته گفت

فهرستي آه ايران عرضه آرده است، در برگيرنده نام . اآنون گرم ترجمه آن از فارسي وعربي هستيم
 تن ديگري آه 78. ل اقامتشان مسترد شده اند تني است آه در ايران بازداشت و به آشورهاي مح147

نام آنها در فهرست ياد شده جاي دارد، به گفته هرالدو مونيوز، همچنان احتماال در ايران در بازداشت به 
  . سر مي برند

 تن 225پيشتر حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي از بازگرداندن همه 
 القاعده خبر داده بود، اما هرالدو مونيوز اآنون به ادامه بازداشت عده اي از مظنون به عضويت در شبكه

  . اين مظنونان در ايران اشاره مي آند
 تن آه بين اآتبر 2300حميدرضا آصفي به سازمان ملل متحد همچنين گزارش داده است نزديك به 

ه بودند، به پاآستان بازگردانده  ميالدي از مرز پاآستان به درون ايران رخنه آرد2003 و ژوئيه 2002
 تن نيز با شبكه 2300در گزارش جمهوري اسالمي روشن آه آيا اين : هرالدو مونيوز مي گويد. شدند

القاعده يا جنبش طالبان پيوند داشته اند يا نه و نيز آيا صرفا پناهجوي بودند؟ علي يونسي، وزير 
ته تاييد آرد آه شمار زيادي از عوامل ريز و اطالعات جمهوري اسالمي نخستين بار ماه ژوئيه گذش

اما چندي بعد حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه . درشت شبكه القاعده در ايران زنداني هستند
  . جمهوري اسالمي، خبر حضور عوامل شاخص القاعده را در ايران نادرست خواند

اسالمي در دايره اي محدود آمادگي آمريكا روز چهارشنبه گذشته اعالم آرد براي گفتگو با جمهوري 
اما چنين گفتگوهايي به اين شرط انجام خواهد شد آه تهران همه مظنونان به مشارآت در . دارد

: در مقابل عبداهللا رمضان زاده، سخنگوي دولت محمد خاتمي گفت. عمليات تروريستي را مسترد آند
ايراد اين اتهام دست بردارد آه جمهوري اسالمي اگر واشنگتن خواهان روابط بهتر با تهران است، بايد از 

  . از تروريسم پشتيباني مي آند
هرالدو مونيوز هم اآنون گرم ديدار چند آشور از جمله افغانستان، امارات متحده عربي، سنگاپور و 

  .او در اين سفر تاثيرات تحريم القاعده و طالبان را ارزيابي مي آند. اندونزي است
 

  يك روزنامه فرانسوي: ر پي آسب وقت استجمهوري اسالمي د
   2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه ): راديو فردا(فريبا مودت 

روزنامه ليبراسيون چاپ فرانسه در شماره امروز خود به جنجالي اشاره مي آند آه روند امضاي پروتكل 
  . آرده استالحاقي منع گسترش سالحهاي اتمي در ميان جناحهاي قدرت در ايران برپا 

بر اساس اين گزارش، روزنامه هاي جناح اقتدارگرا سخن از ): راديو فردا(مير علي حسيني 
آاپيتاالسيون، تحقير و اهانت به استقالل ايران مي آنند و اصالح طلبان را شديدا مورد انتقاد قرار مي 

  . دهند
ل از ضمانت ايران براي انجام اين درحالي است آه آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز به طور آام

به نوشته ليبراسيون آنچه مهم است، اين است آه در اثر فشارهاي بين . تعهداتش مطمئن نيست
المللي نه تنها ايران سرانجام پذيرفت پروتكل الحاقي را امضا آند، بلكه تضمين به معلق گذاشتن برنامه 

امه هسته اي خود را در اختيار مقامات آژانس غني سازي اورانيوم داد و در گزارشي مفصل جزئيات برن
  . قرار داد

به گفته اين خبرنگار، موردي آه حيرت . اين گزارش همچنان تحت مطالعه متخصصان آژانس است
مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان ملل را برانگيخته، تغيير روش جمهوري اسالمي در 

به گفته اين خبرنگار، موردي آه حيرت مقامات آژانس بين . ل استموافقت با درخواست جامعه بين المل
المللي انرژي اتمي و سازمان ملل را برانگيخته، تغيير روش جمهوري اسالمي در موافقت با درخواست 

  . جامعه بين الملل است
ند و در حالي آه در ابتدا هر دو طرف اصالح طلب و محافظه آار با امضاي پروتكل الحاقي مخالف بود

حتي آمال خرازي، وزير امور خارجه آه از نزديكان علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي است، پيش 
تندورترين . از اين در گفته هايش هميشه متوقف آردن غني سازي اورانيوم را غير ممكن مي دانست

  .بال آردمقامات حتي معتقد به اين بودند آه بايد از پيمان خارج شد و روش آره شمالي را دن
موافقت ايران با پروتكل الحاقي، قبل از اينكه رسما اعالم شود، مورد قبول علي خامنه اي قرار گرفته 

در محافل . بود و نماينده وي در شوراي عالي امنيت ملي، حسن روحاني، موافقتنامه تهران را امضا آرد
 معضل همچنان حفظ مي آنند و سياسي غرب، همه دست اندرآاران احتياط خود را در مورد پايان اين

ليبراسيون سپس به اين نكته مهم اشاره مي آند آه . معتقدند آه ايران در پي آسب وقت است
هنگامي آه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بدون اعالم قبلي تصميم به بازرسي تاسيسات 
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قابل اصرار بازرسان براي ديدار از واآنش سپاه پاسداران در م. ارتشي بگيرند، چه اتفاقي خواهد افتاد
  . ستاد پاسداران چه خواهد بود؟ موافقتنامه تهران اشاره اي به اين موارد نكرده است

ايران تنها موافقت خود را با امضاي پروتكل الحاقي آه ضامن بازرسي تاسيسات نظامي و غير نظامي 
آه حافظ انقالب اسالمي هستند، در در حاليكه پاسداران . هسته اي ايران است، اعالم داشته است

اگر هنگام بازرسي دستگاههاي .  آنترل بخشي از تاسيسات هسته اي را در دست گرفتند2001سال 
نيروي گريز از مرآز، سانتريفيوژ، بازرسان دريابند آه اين دستگاهها ساخت آره شمالي است، چه 

اگر بحران به انفجار آشيده نشده، : گويدخواهد شد؟ در پايان ژان پير پرم، خبرنگار ليبراسيون مي 
  .پرونده اتمي ايران نيز هنوز بسته نشده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 ادامه خشونت در عراق، آمريکا را به خروج پيش از موقع از آن کشور ناچار نخواهد ساخت
  2003ل نوامبر   او–1382 آبان 10شنبه  -راديو آمريكا 

رئيس جمهوری آمريکا می گويد ادامه خشونت در عراق، آمريکا را به خروج پيش از موقع از آن کشور 
  . ناچار نخواهد ساخت

آقای بوش روز شنبه در سخنرانی راديوئی هفتگی خود گفت خروج از عراق فقط موجب تشويق 
. ه حمله به سربازان آمريکا هستندتروريست هائی خواهد شد که به گفته او مسئول خشونت و ادام

آقای بوش برخی از آنها را طرفداران صدام حسين که می خواهند بارديگر به قدرت دست يابند و با 
آزادی های جديد در عراق سر ستيز دارند ناميد و گفت ديگران خارجيانی هستند که برای گسترش 

 برآوردن يک دمکراسی موفق در قلب وحشت و هرج و مرج به عراق رفته اند و سعی دارند از سر
  . خاورميانه جلوگيری کنند

  
  آميته برگزاري همه پرسي به سوي رفراندوم در شهر اربيل در شمال عراق تشكيل شد  

  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه 
  .نشست آميته برگزاري پروژه همه پرسي به سوي رفراندوم آردستان عراق در شهر اردبيل برگزار شد

آردهاي عراق پروژه اي را در دست اجرا دارند با عنوان به سوي ,به گزارش سرويس بين الملل ايلنا 
رفراندوم آه با هدف مشخص شدن خواسته واقعي آردها در مورد تشكيل دولت مستقل آردستان 

  .برگزار خواهد شد
دنشين تحت آنترل اين همه پرسي قرار است در نيمه نخست سال آينده ميالدي در همه مناطق آر

  .اتحاديه ميهني و حزب دمكرات آردستان عراق انجام شود
در نشست آميته برگزاري پروژه به سوي رفراندوم آه روز : اي آردستان تي وي گفت  شبكه ماهوراه

  . نفر از شخصيت هاي سياسي وحقوقي آردستان عراق شرآت آردند130جمعه در اردبيل برگزار شد، 
ر نشست اردبيل اهداف طرح به سوي رفراندوم تسريع شد و آميته اجرايي شهر د: اين منبع افزود

  .اردبيل اين همه پرسي انتخاب گرديد
 نفر شخصيت هاي 13آميته اجرايي طرح به سوي رفراندوم شهر اردبيل از : آردستان تي وي گفت

  .سياسي و حقوقدان تشكيل شده است
اردبيل وظيفه هماهنگي و فراهم آردن زمينه برگزاري همه آميته اجرايي : اين شبكه ماهواره اي افزود

  .پرسي به سوي رفراندوم را به عهده دارد
رهبران سياسي غير حزبي آردستان عراق بر اين باروند آه در صورتي آه استقالل آردستان عراق در 

زاري رفراندوم سازمان ملل ناگزير از برگ, اين همه پرسي به عنوان تنها خواسته آردها به اثبات رسد
  پايان پيام. براي استقالل آردها خواهد شد

  
  سوريه نشست آشورهاي همسايه عراق را از بحران نجات داد  

  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه 
فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه به بحراني را آه نشست آشورهاي هم جوار عراق را تهديد 

  .آرد، پايان داد  مي
سوريه با دعوت هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق به بحران , رش سرويس بين الملل ايلنابه گزا

آويت و عربستان سعودي و , اردن, نشست مذآور آه در حال حاضر با حضور وزراي امور خارجه ايران
  .ترآيه و مصر در حال برگزاري است پايان داد, سوريه و با اضافه لبنان
اراتي البيان، بشري آنفاني مدير اطالع رساني امور خارجه سوريه تصريح آرد آه به نوشته روزنامه ام

نشست مذآور آه در دمشق در حال برگزاري است به منظور دخالت در امور داخلي عراق انجام نمي 
  .شود بلكه فقط ديدگاههاي مختلف را در مورد امنيت عراق مورد بررسي قرار مي دهد

 زيباري زماني انجام شد آه منابع خبري از توافق بين عربستان سعودي و الزم به ذآر است آه دعوت
آويت و اردن به منظور تحريم نشست مذآور در صورت عدم حضور وزير امور خارجه عراق در اين نشست 

  پايان پيام. خبر دادند
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  وزير خارجه عراق به سوريه نمی رود 
  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه  -بي بي سي 

وزير خارجه دولت انتقالی عراق از شرکت در جلسه وزيران خارجه کشورهای همسايه آن کشور 
  .منصرف شده است

انتظار می رفت اين جلسه با شرکت وزيران خارجه چند کشور منطقه به منظور بررسی تاثيرات جنگ 
ری، وزير خارجه دولت عراق بر ثبات منطقه ای در دمشق، پايتخت سوريه، برگزار شود و از هوشيار زيبا

  .انتقالی عراق نيز برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده بود
با اينهمه، آقای زيباری گفته است که نحوه دعوت وی به اين جلسه مغاير عزت کشور عراق است و به 

  .همين دليل، وی اين دعوت را نمی پذيرد
ی اردن، کويت، عربستان سعودی، در ابتدا قرار بود جلسه دمشق با شرکت وزيران خارجه کشورها

  .اردن، مصر، ترکيه و ايران اما بدون حضور نماينده عراق تشکيل شود
سپس کشورهای اردن، کويت و عربستان سعودی تهديد کردند که در صورت دعوت نشدن نماينده عراق 

  .به اين اجالس، در آن شرکت نخواهند کرد
يار زيباری نيز برای شرکت در جلسه دعوت به عمل در پاسخ به اين تهديد، مقامات سوريه از هوش

آوردند که تاخير در ارسال دعوت، آنهم پس از تهديد کشورهای ديگر به تحريم اين جلسه در صورت عدم 
  .حضور نماينده عراق، باعث شد آقای زيباری به اين دعوت پاسخ منفی دهد

در جلسه دمشق باعث خواهد شد تا هنوز معلوم نيست که آيا انصراف وزير خارجه عراق از شرکت 
  .کشورهای ديگر عرب نيز از حضور در آن خودداری ورزند يا نه

انتظار می رفت اقدام در بهبود شرايط امنيتی عراق و از جمله جلوگيری از نفوذ تندروهای ستيزه جو از 
  .مرزهای آن کشور يکی از محورهای اصلی مذاکرات دو روزه دمشق را تشکيل دهد

از برقراری تماس مستقيم با دولت انتقالی و شورای حکومتی عراق، که از سوی آمريکا منصوب سوريه 
شده، اکراه داشته است در حاليکه تعدادی از کشورهای منطقه استدالل کرده اند که تضعيف اين دولت 

  . تنها باعث ادامه حضور آمريکا در عراق خواهد شد
 کمال خرازی، وزير خارجه ايران، برای شرکت در - ايرنا -ن همزمان، به گزارش خبرگزاری دولتی ايرا

  . اجالس وزيران خارجه منطقه در مورد عراق عازم دمشق شده است
تاکنون کشورهای همسايه عراق در چند جلسه برای بررسی مسايل آن کشور شرکت کرده اند که 

  .المی در تهران برگزار شدآخرين جلسه در حاشيه اجالس وزيران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اس
   

ي زادگاه صدام را  دهكده) جمعه(سربازان آمريكايي در تالش براي يافتن وفاداران صدام روز گذشته 
هم زمان درگيري نيروهاي آمريكا با مبارزان وفادار به صدام در نزديكي بغداد جريان . محاصره آردند

  .داشت
  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در جريان اين ) ايسنا(ارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گز

ي ابوغريب واقع در غرب بغداد، چهار عراقي آه يك پليس در ميان آنها بود  ي حومه ها در منطقه درگيري
  . آشته و دو سرباز آمريكايي به شدت زخمي شدند

ض به تخريب بازار ابوغريب به دست نيروهاي آمريكا، دست به ها در اعترا پس از نماز جمعه نيز عراقي
  . اعتراض زدند

ي الزمان چاپ لندن نوشت آه شب گذشته در بازار ابو غريب و بر اثر پرتاب چند نارنجك به سوي  روزنامه
  .اند سربازان آمريكايي، يك سرباز آمريكايي آشته و دو تن ديگر زخمي شده

  . نيز اين خبر را تاييد آرديكي از افسران ارتش آمريكا
ها هيچ گونه تلفاتي در بر  اين درگيري. ها بود شهر موصل واقع در شمال عراق نيز شاهد درگيري

 200 آشته و 40هايي آه از اول ماه رمضان ميان دو طرف رخ داده تاآنون بيش از  درگيري. نداشت
.  روز دوشنبه در بغداد بوده استزخمي برجاي گذاشت آه اآثرا در جريان انفجار بمب در خودروي

 انتهاي پيام
  

     ايالت9   به  عراق  شد تقسيم  اعالم  انتقالي  حكومت  شوراي با موافقت
  2003 نوامبر 2  –1382 آبان 11 يكشنبه -روزنامه اعتماد 

   تقسيم  مستقل  شبه  ايالت  نه  آشور به ، اين  عراق  انتقالي  حكومت  شوراي با موافقت:  الملل  بين گروه
  . شد

   قانون  تدوين  آميته  آه  طرح  اين براساس:   خبر نوشت  اين  با اعالم  عربستان  چاپ  الجزيره روزنامه
   به  مستقل  شبه  ايالت9   به ، عراق  است  پيشنهاد داده  انتقالي  حكومت  شوراي  را به  آن  عراق اساسي

  :شود  مي  تقسيم  ذيل شرح
  .  و الديوانيه ، السماوه  الناصريه  استانهاي اور شامل  ايالت1
  .  و حله  آربال، نجف  استانهاي  شامل  آوفه ايالت2
  .  و العماره  الكوت  استانهاي  شامل  واسط  ايالت3
  .  بصره  استان  تنها شامل  البصره ايالت4
  . بغداد  استان  بغداد شامل  ايالت5
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  .  و تكريت آرآوك   شامل الدين  صالح ايالت6
  .  و الرمادي  موصل  استانهاي  نينوا شامل ايالت7
  .  و دهوك  اربيل  استانهاي  شامل  اربيل ايالت8
  .  سليمانيه  استان  شامل  سليمانيه ايالت9

شوند و   برخوردار مي  جداگانه  امنيتي  و نيروهاي  و پليس ها از ارتش  از ايالت ، هر يك  طرح  اين براساس
  . خواهد بود  و مهم  اساسي  و تنها در مورد مسائل  ظاهري  صورت به( بغداد) آنها با مرآز  ارتباط
   اما ناراحتي  است  شده  جنوبي  استانهاي  رضايت  باعث  تا حدي  اگرچه  تقسيم ، اين  الجزيره  نوشته به

   به  نسبت  آردستان  دموآرات رهبر حزب   مسعود بارزاني  آه  تا جايي  است  داشته  آرد را در پي رهبران
 نيز تهديد آرد در   آردستان  ميهني  رهبر اتحاديه  طالباني جالل.  هشدار داد  داخلي  بروز جنگ احتمال
 و  ها و بافت  ويژگي  به  خوردن  لطمه  باعث  اقدام  با اين  يا اشغالگران  انتقالي  حكومت  شوراي  آه صورتي
  .آند  مي گيري  آناره  انتقالي  حكومت  شوند، از شوراي  آردستان  منطقه استقالل
 ئإؤ امريكا  وگو با شبكه  امريكا در گفت ، وزير امور خارجه  پاول  آالين  داد آه  مهر گزارش  خبرگزاري همچنين
  ضد اين بر   از جنگ  پيش ريزي  و برنامه  عراق  به  خود نسبت  در محاسبات  آشورش  است  آرده اعالم

  .  است  شده آشور دچار اشتباه
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان10: روزنامه های تهران
  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10شنبه  -بي بي سي 

با پايان مهلت تعيين شده توسط شورای حکام سازمان بين الملی انرژی اتمی برای ايران روزنامه های 
الحات به ماجرای نقص حقوق بشر در کشور، لزوم باز پس دادن دستگيرشدگان القاعده و هوادار اص

  .روابط ايران و آمريکا به عنوان چالش های آينده سياست خارجی ايران پرداخته اند
 در صدر اخبار خود اظهار نظر اصالح طلبان را منعکس کرده که از مسووالن جمهوری اسالمی ياس نو

اری کنند که ماجرای نقص حقوق بشر در ايران به موضوع چالشی جديد در سياست خواسته اند تا ک
  .خارجی تبديل نشود

 با چاپ عکسی در صفحه اول در صدر اخبار خود از تظاهرات اعتراض آميز در جمهوری اسالمیروزنامه 
  .شهرهای مختلف درباره امضای پروتکل الحاقی خبر داده است

سرمقله خود بار ديگر تاکيد کرده که آژانس بين المللی و کشورهای  در جمهوری اسالمیروزنامه 
  .اروپائی اختياری از خود ندارند و تنها آمريکاست که مهم است و به مخالفت با ايران ادامه می دهد

جمهوری اسالمی در پاسخ اصالح طلبان که معتقدند بايد امکان تجهيز افکارعمومی جهان از مخالفان 
د اين استدالل ها را بچگانه خوانده و نوشته مسلمانان و خصوصا ملت ايران در چه ايران گرفته شو

  .زمانی نزد غربيها و شرقيها احترام و اعتبار داشته اند آه امروز بی اعتبار شده باشند
 خبر داده که احمد جنتی در نماز جمعه تهران که از همگان دعوت کرده است که تا اطالعی از انتخاب

 ها و پروتکل الحاقی ندارند از اظهار نظر درباره آن پرهيز کنند گفته است چنانچه غربيها به متن توافق
تعهدات خود در نشست چهارجانبه تهران عمل نكنند، جمهوری اسالمی ايران نيز به تعهد خود وفا 

  .نخواهد کرد
 عربی گفته است  به نظريات هاشمی رفسنجانی اهميت داده که در مصاحبه ای با يک روزنامهکيهان

گفت وگوهايمان با آژانس انرژی اتمی در وين ادامه دارد و اگر مثمرثمر باشد، پروتكل الحاقی را امضا می 
  .آنيم

اظهار نظر رييس مجمع تشخيص مصلحت در حالی منتشر می شود که چند روز پيش وزير خارجه خبر 
  .اهد کردداده بود که دو هفته ديگر ايران پروتکل الحاقی را امضا خو

.  گفته است ما اآنون در مرحله گفت وگوهای مقدماتی هستيمکيهانهاشمی رفسنجانی به نوشته 
  .ايران با امضای پروتكل الحاقی در صورتی آه آنان شروط ما را به طور رسمی بپذيرند، موافقت می آند

اقشه ايران و آژانس  روزنامه خبرگزاری چمهوری اسالمی در تفسيری پيرامون شرايط حاضر در منايران
بين المللی انرژی اتمی نوشته در پايان ضرب االجل تعيين شده توسط شورای حکام اگر مناقشه اتمی 

  .ايران هم پايان نگرفته باشد دست کم فضای داخلی از اضطراب و نگرانی خارج شده است
ان با سه کشور اروپائی ، جمهوری اسالمی با توافق های تهرايرانبه نظر محمد نوری تحليلگر روزنامه 

به راه بی بازگشتی گام نهاده است چرا که همه نهادهای قدرت در کشور دريافته اند که کشتی آسيب 
  .ديده ديپلوماسی توان ورود به چالش های جهانی را ندارد

  در مقاله ای موضوع روابط ايران را پيش کشيده که به نظر وی بعد از توافق ها با کشورهایآفتاب يزد
اروپائی بايد به آن پرداخت و از مذاکرات غيرمستقيم و پشت پرده که در حالی ادامه دارد که سياست 

  .رسمی کشور همان جمالت هميشگی است گامی جلوتر نهاد
 با اشاره به جمله ای از هاشمی رفسنجانی که گفته بود هر گاه ما از قدرت های آفتاب يزدسردبير 

ت زيادتر می شود و هر موقع کمی نزديک شديم مشکالت کمتر شد جهانی فاصله می گيريم مشکال
  .نوشته بهترين راه آن است که قدرت موثری در اختيار مسووالن قرار گيرد که به حل اين مشکل بپردازند
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 يادآوری کرده که در مواردی مربوط به سياست خارجی همانند توافق ها بر سر پايان آفتاب يزدمقاله 
ايران، تندروها امکان اعتراض پيدا می کنند و مصونيتی آهنين دارند در حالی که منافشه هسته ای 

  .موافقان با انواع تهمت ها روبرو می شوند
 در گزارش اصلی خود از زبان کارشناسان مسائل خارجی پيش بينی کرده که بعد از مناقشه ياس نو

خارجی قرار می گيرد و چه بهتر اتمی، ماجرای نقص حقوق بشر در ايران در موضوع دستور سياست 
که حکومت با تصحيح رفتار خود نگذارد که حقوق بشر به چالشی جديد در سياست خارجی تبديل 

  .شود
عماد الدين باقی در جواب محافظه کاران که حقوق بشر را وسيله ای در دست قدرت های بيگانه برای 

 همين 57 نظر داشته باشيم که در سال ابراز مخالفت با کشورهای مستقل می خواهند گفته است در
  .اعتراض های حقوق بشری فرصتی بود برای نجات از استبداد که همه از آن استقبال می کردند

اشاره اين روزنامه نگار اصالح طلب به روزگار انقالب ضد سلطنتی است که انقالبيون که امروز در صف 
نهادهای حقوق بشر استقبال کرده و به استناد آن رهبران جمهوری اسالمی قرار دارند از فعاليت های 

  .ها اعتراض خود به نقص حقوق بشر در حکومت وقت را ثابت می کردند
 به يادآورده که بحران هسته ای به طور موقت گفتگوهای مقامات ياس نوابراهيم يزدی در مقاله ای در 

خود قرار داد و اينک بار ديگر اين ايران و کشورهای اروپائی را بر سر مسائل حقوق بشر تحت تاثير 
  .پرونده باز می شود

به استدالل دبير کل نهضت آزادی نگرانی از آن جاست که مسووالن نه تنها اعتنائی به موازين حقوق 
  .بشر ندارند بلکه در منابر و سخنرانی های خود آن را مخالف با احکام اسالم معرفی می کنند

که نکته پايان می پذيرد که بدون بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، آزادی  با تاکيد بر اين ياس نومقاله 
زندانيان سياسی، رفع توقيف از نشريات و پايان دادن به فشارها عليه دگرانديشان و گروه های 

سياسی و جلوگيری از برخورد های محدود کننده شورای نگهبان، ايران نمی تواند جايگاهی در خور 
  .ن را در جامعه جهانی به دست آورداعتبار ملت ايرا

 آيت اهللا جنتی در خطبه های نماز چمعه تهران تصريح آرده است غربی ها محدوديت انتخاببه نوشته 
از ما می خواهند آه حقوق بشر و آزادی را حفظ آنيم و خودشان آن را زير . را برای ديگران می خواهند

  .پا می گذارند
ت اعضای دستگير شده القاعده در ايران را به سازمان ملل دومين  در گزارشی تسليم فهرسياس نو

گام اعتماد سازی ايران در صحنه بين المللی بعد از توافق ها بر سر فعاليت های هسته ای ايران با 
  .کشورهای اروپائی دانسته است

 در ايران و  بعد از اشاره به سابقه تکذيب حضور سران القاعدهياس نواکبر منتجبی نويسنده گزارش 
اطالعات بعدی به اين نتيجه رسيده که پذيرش انتشار نام اعضای القاعده حاضر در ايران گام مهمی در 

  .تجديد روابط ايران و آمريکا خواهد بود
روزنامه های مختلف تهران با چاپ عکس هائی از ديدار محمد شريعتمداری وزير بازرگانی که به عنوان 

ندانيان سياسی رفته در حال گفتگو با اکبر گنجی که چهارمين سال زندان خود نماينده دولت به ديدار ز
  .را می گذراند از زبان وی نوشته اند که محاکمه خود را غيرقانونی می داند

 محمد شريعتمداری که با حضور دادستان تهران و خبرنگاران به ديدار بند های آفتاب يزدبه نوشته 
امه ديدار خود بدون حضور خبرنگاران از عباس عبدی و سه تن زندانيان عمومی زندان اوين رفت، در اد

  .  مذهبی ديدار کرد که جای حبس آن ها معلوم نيست–ملی 
 خبر داده که رئيس گروه دوستی پارلمانی ايران و بريتانيا در اعتراض به اظهارات اخير نخست کيهان

 آشيدن های خاتمه نيابد ايران برپايه همان چنانچه اين قبيل تهديدات و خط و نشان: بريتانيا گفت
مواضع گذشته خود عمل خواهد آرد و آنگاه آقای بلر ناگزير است با روياهای خود برای هميشه 

  ."خداحافظی نمايد
روزنامه های صبح تهران نظريات تازه تونی بلر را در صفحات داخلی خود منعکس کرده اند که در مصاحبه 

ست جنگ عراق آزمايشی بود آه ميوه های آن را بايد در ايران و آشورهای ای با بی بی سی گفته ا
  .مثل آن چيد

 در مقاله ای نشان داده که انتخاب شيرين عبادی پنجمين انتخاب جهانی از چهره های ايرانی شرق
  .بود که همه آنتخاب های قبلی و تائيد شده در جهان از جمع حقوق دانان بوده اند

 به انتخاب احمد متين دفتری به عنوان عضو شرق نويسنده حقوقدان مقاله عليزاده طباطبائی
کميسيون حقوقی ملل متحد در بدو تشکيل سازمان ملل، دکتر جالل عبده به عنوان فرماندار انتخابی 

سازمان ملل برای گينه بيسائو، دکتر محمد مصدق در دفاع از حقوق ايران در ديوان الهه و جمشيد 
 ايرانی به عنوان عضو کميسيون حقوقی سازمان ملل اشاره کرده و در مورد آخر نوشته ممتاز حقوقدان

  .که متاسفانه رسانه های جمعی به آن توجهی نکردند
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
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   جاني  تلفات ، گرچه  با ايران  فارس  خليج  اول جنگ.   يافت يي  ويژه ي عمليات  رزمي  جنبه  بتدريج ارتش

  . افزود  آن  رزمي ، بر آمادگي  هر ترتيب ، به  وارد ساخت  عراق  ارتش  به چشمگيري
  ، نيروهاي  و گارد جمهوري  شمار افراد ارتش ش. هـ1367\1988 در   با ايران  جنگ  از پايان  پس دو سال
  .شد  مي  زده  هزار نفر تخمين950 در حدود   عراق  و انتظامي ظامي ن مسلح
   انساني  شد و نيروي  تمام  اقتصاد آن  براي  سنگيني  بهاي  به  گرچه  عراق  ارتش  و پرشمار شدن گسترده

ماجراجو و  و   آشفته  آشانيد، روح  جنگ هاي  جبهه  را به  و خدمات  و صنعت  در آشاورزي برداري  بهره قابل
  .بخشيد  مي آرد و تسكين  مي  را راضي  صدام  مگالومي حاالت
  . خواست  را مي  دو يا چند نوعش يي  از هر چيز و هر نيرو و وسيله صدام

   سيار دوري ، پليس  و جنايي  آشوري ، پليس  الخاص ، امن  العام ، امن  استخبارات ، مخابرات اوجهاز هنين
 را  ، گارد جمهوري  در آنار ارتش او در ضمن.  بود  واداشته  با هم  رقابت  را به  و همه ه آرد  و تقويت را حفظ
   آرده  را تاسيس  الشعبي  جيش  نظامي  شبه  ارتش ، تشكيالت  انداخته  راه  به  آلمان اس.  اس  سپاه شبيه
  .بود

،   قرار داشت  انقالب  فرماندهي ي و عضو شورا  ساله40،   رمضان  ياسين  زير نظر طه  آه  خلقي ارتش
 را   دفاع  وزارت  پست ، تصدي  صدام  و پسردايي ، برادر زن  طلفاح  خيراهللا عدنان. آرد  رشد مي بسرعت
   را تشكيل  عراق  درصد جمعيت55   آه  شيعيان  آرد از ميان  سعي  بعث حزب.  بود  گرفته برعهده
شد   مي گفته.  آند  خود جذب  سوي  را به ها، آساني و ديگر اقليت درصد بودند 20  دادند، آردها آه مي
.  بود  يافته  گشايش  عراق گانه  هجده  استانهاي  در همه  حزب شعبه.  عضو دارد  ميليون  يك  بعث  حزب آه

 21 از  چهار تن.  عضو دارد  ميليون  نيم  بعث  حزب  داد آه  گزارش1358\1979   در سال  آتالنتيك ماهنامه
  هاي  از اقليت  بودند و دو تن ، شيعه  انقالب  فرماندهي  و شوراي  حزب يي  منطقه  فرماندهي عضو شوراي

  .ديگر
 از   آند، او يكي  آماده  عراق  جمهوري  رياست  احراز مقام  خود را براي  صدام  از آنكه  پيش  زماني اندك

   يا قصاب  شيميايي  علي  عنوان  بعد به  در سالهاي  آه ديمر.   بسيار مورد نياز خود را يافت دستياران
  .  يافت  شهرت  مواد شيميايي  ريزش ، از راه عراق
   ،ژنرال  يا هايدريخ  هيتلري  آلمان  گشتاپوي  هيملر ،رييس هنريش  او را اتالي توان  مي  آه  شيميايي علي
(  آشور ترور شد  آن پرستان  وطن  دست  سوءقصد به  در جريان1942 در  آه )  چكسلواآي  و قصاب اس. اس

  .  بود حسين  صدام ،پسرخاله انگاشت(   نازي  آلمان  امنيت سازمان)» د. اس « برونر،رييس يا آالتن
 شدند و از   مي  غارها پنهان  درون  آه  جسوري نظاميان  آرد يا شبه  هفتاد،پيشمرگان  دهه در سالهاي

   عراق  با ارتش  و سوريه  و ترآيه  ايران  و مرزهاي  نفتخيز آردستان  تا مناطق  عراق  در شمال ماآوك
 او با   معاوضه اما آردها،شايد براي.  را اسير آردند  عراق دار ارتش المجيد،درجه  حسن جنگيدند،علي مي

  .  ورزيدند  خودداري  خود،از اعدامش اسيران
   سالم  را از اردوگاه  او پيشنهاد آرد اگر وي  داد و به د خود را فريب آر  از زندانبانان المجيد يكي  حسن علي
 www.iran-archive.com  . خواهدداد  وي  به  هم  خوبي آند و پول  مي  در خواست  مهمي  او مقام  بغداد برساند براي  ببرد و به بيرون
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