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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  مردم خاورميانه مستحق رهبرانی مسئول اند: بوش

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه  -بي بي سي 
 در خاور ميانه را مايه تاسف دانست و گفت آمريکا بايد تا "کمبود آزادی"جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا، 

  .همچنان تمرکز خود را بر اين منطقه از جهان حفظ کند" چندين دهه"
تعهد ما به دموکراسی در : "وی در يک سخنرانی تلويزيونی در دفاع از سياست خارجی آمريکا گفت

  ."خاورميانه در حال محک خوردن است
ميراثی از شکنجه، سرکوب، فالکت و ويرانی از خود به جا " عراق و سوريه آقای بوش گفت مستبدان

  ."نهاده اند
رژيم تهران بايد به مطالبات دموکراتيک مردم ايران توجه کند "وی سپس خطاب به ايران هشدار داد که 

  ."وگرنه آخرين فرصت برای به دست آوردن مشروعيت خود را از دست خواهد داد
اما برخی از دولت های منطقه : شورهای مراکش، بحرين، کويت، عمان و يمن گفتوی با اشاره به ک

  ."به تدريج لزوم تغيير را حس می کنند"
اسالم "وی همچنين در سخنرانی خود در موسسه صندوق ملی دموکراسی در واشنگتن تاکيد کرد که 

  ".با دموکراسی سازگار است
" خودبزرگ بينی فرهنگی"ازگار نيستند ناشی از وی گفت که اين ادعا که اسالم و دموکراسی س

  .است
راب واتسون، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد اين سخنرانی ممکن است لحظه ای تعيين 

  .کننده در رياست جمهور بوش تلقی شود
 آقای بوش انگيزه خود برای برقراری نظام های دموکراتيک در جهان را با ميراث رونالد ريگان، رئيس

جمهور سابق آمريکا از حزب جمهوری خواه که موضع گيری سرسختانه او عليه کمونيست ها در دهه 
  . به ريشه دواندن دموکراسی در اروپای شرقی کمک کرده بود، مقايسه کرد1980

  ايجاد يک عراق آزاد
ک برای وی گفت امروز کمبود دموکراسی در بسياری از کشورهای خاور ميانه دارای پيامدهای وحشتنا

  .مردمان اين کشورها و عامل فقر و سرکوب زنان است
دموکراسی در عراق پيروز خواهد شد و اين خبر را که آينده ملت ها متعلق به آزادی است از : "وی گفت

  ."دمشق تا تهران منتشر خواهد کرد
در جهان خواهد ايجاد يک عراق آزاد در قلب خاور ميانه، حادثه ای سرنوشت ساز در انقالب دموکراسی "

  ."بود
وی اخطار داد که پذيرش وضعيت جاری بی مباالتی است، به همين دليل آمريکا يک استراتژی تازه و 

  .در خاورميانه اتخاذ کرده است" صريح"
  ."مردم خوب و توانای خاور ميانه مستحق رهبرانی مسوول هستند: "وی گفت

 دستخوش حاکمان بوده اند، اما حاال حق دارند اکنون دير زمانی است که مردم آن منطقه قربانی و"
  ."شهروندانی فعال باشند

  گام های نخست دموکراتيک؟
آقای بوش اخطار داد که اگر آزادی همچنان در خاور ميانه اسير اختناق باشد، اين منطقه همچنان 

  .باقی خواهد ماند" مکانی راکد، مملو از نفرت و خشونتی که آماده صدور است"
الش های برخی دولت های منطقه ستايش کرد، اما با نام بردن از برخی کشورها، به آنها وی از ت

  :هشدار يا دلگرمی داد
راه را به سوی صلح در منطقه نشان داده است، و اکنون بايد راه را به سوی دموکراسی در : "مصر• 

  ."منطقه نشان دهد
م ايران توجه کند، يا آخرين فرصت برای بدست رژيم ايران بايد به مطالبات دموکراتيک مرد: "ايران• 

  ."آوردن مشروعيت را از دست خواهد داد
  ."ميراثی از شکنجه، سرکوب، فالکت و ويرانی به جا نهاده اند"خودکامگان : عراق و سوريه• 
  ."تابستان امسال انتخاباتی تاريخی برگزار کرد: "اردن• 
  ."قيم مردم انتخاب شده استدارای پارلمانی است که با رای مست: "کويت• 
رهبران فلسطينی که اصالحات دموکراتيک را مسدود و تضعيف می کنند و تخم نفرت : "فلسطين• 

  ..."آنها موانع اصلی صلح هستند. می کارند و خشونت را تشويق می کنند در واقع رهبر نيستند
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ه طرحی برای معرفی دولت نخستين گام ها را به سوی اصالحات، از جمل: "عربستان سعودی• 
  ."تدريجی انتخابات برداشته است

  ."دارای يک نظام چند حزبی است: "يمن• 
در کشورهايی مانند کوبا، برمه، کره "آقای بوش گفت تعهد آمريکا به دموکراسی در خارج از خاور ميانه 

  .نيز محک می خورد" شمالی و زامبيا
  .بهره مند است"  تکه کوچکی از آزادیمقدار ناچيزی،"وی همچنين گفت که چين اکنون از 

 
  ايران و آمريکا هردو در الهه شکست خوردند

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه  -بي بي سي 
دادگاه بين المللی الهه عصر پنجشنبه ششم نوامبر ادعای هر دو کشور ايران و آمريکا برای دريافت 

ات نفتی در خليج فارس در جريان جنگ هشت ساله غرامت خسارات وارده در جريان حمله به تاسيس
  .ايران و عراق را رد کرد

دادگاه بين المللی الهه از هفدهم ماه فوريه سال جاری رسيدگی به دعوی حقوقی ايران و آمريکا را 
  .رسما آغاز کرده بود

نيروهای مورد حمله ) 1988 تا 1980(تعدادی از سکوهای نفتی ايران در جريان جنگ ايران و عراق 
نظامی آمريکا قرار گرفت و ايران ادعا کرده که آمريکا با هدف تضعيف ايران به نفع عراق اين حمالت را 

  . انجام داده و بايد به جمهوری اسالمی خسارت بپردازد
کرده اند که هر دو کشور آن را امضا کرده " پيمان مودت"دو کشور يکديگر را متهم به ناديده گرفتن مفاد 

  .آن پايبند شده اند آزادی خطوط کشتيرانی و بازرگانی ديگری را را حفظ کنندو طبق 
 بين دو کشور امضا شده بود بويژه بند يک اصل ده آن 1955وکالی ايران مفاد پيمان مودت را که در سال 

را مبنای دعوی حقوقی ايران قرار دادند که بر اساس آن کشورهای امضا کننده متعهد به حفظ آزادی 
  .وط کشتيرانی و بازرگانی هم می باشندخط

به گفته وکالی ايران، اين پيمان معتبر و قابل اجرا باقی مانده است و گواه آن چندين مورد شکايت 
شهروندان و شرکتهای آمريکائی چه در دادگاه های فدرال و چه در ديوان داوری دعاوی ايران و آمريکا بر 

  .اساس اين پيمان است
الت آمريکا به تاسيات نفتی ايران را در چهار چوپ جنگ ايران و عراق با ذکر واقعيات آن وکالی ايران حم

دوران مطرح کردند و گفتند که عليرغم امضای توافقنامه الجزاير به منظور تنش زدائی بين ايران و آمريکا 
مکها ی نظامی و و اعالم بيطرفی از جانب اياالت متحده در جنگ بين ايران و عراق، آمريکا به عراق ک

اطالعاتی ميرساند و عمدا قصد داشت با وارد آوردن لطمه اقتصادی موجب تضعيف قوای دفاعی ايران 
  .شود

در اين رابطه وکالی ايران اظهارات و اعترافات چند مقام بلند پايه آمريکائی را به عنوان مدرک ارائه دادند 
  .وانين بين الملل خواستار پرداخت غرامت شدندو از آمريکا بدليل نقض مفاد پيمان مودت، براساس ق

  .اما دادگاه ادعای هر دو کشور را رد کرد و اقدام هيچکدام را نقض پيمان مودت تشخيص نداد
  .رای روز پنجشنبه دادگاه الهه به مفهوم بسته شدن پرونده مذکور در اين دادگاه بين المللی است

 
  اره اختالف ايران و آمريکا متن کامل راي دادگاه بين المللي الهه درب

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه 
دادگاه الهه بعدازظهر امروز با صدور حکمي به اين نتيجه رسيد که اقدام آمريکا در انفجار سکوهاي 

  . نفتي ايران توجيه ناپذير بوده است
 دادگستري که از سوي بخش متن کامل بيانيه مطبوعاتي ديوان بين المللي" مهر"به گزارش خبرگزاري 

  :گزاري ارسال شده  به شرح زير استمطبوعاتي سفارت جمهوري اسالمي ايران در الهه براي اين خبر
   

 امروز دادگاه بين المللي دادگستري ، ارگان قضايي سازمان ملل حکم خود را در  :2003 نوامبر 6 -الهه 
   کرد صادر" ايران و آمريکا"قضيه مربوط به سکوهاي نفتي 

اقدام  آمريکا بر عليه سکوهاي نفتي " اين دادگاه به اين نتيجه رسيد که 2 به 14در ابتدا  با مجموع راي 
 به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي  1988 آوريل 18 و 1987 اکتبر  19در روز 

روابط اقتصادي و حقوق (مه روابط حسنه عهدنا) d(1 پاراگراف xxکه بر طبق اصل  (اياالت متحده آمريکا 
، نيست  اما )استفاده از زور را در اين مورد مجاز مي شمرد) کنسولي بين اياالت متحده آمريکا و ايران 

همان عهدنامه در رابطه 1 پاراگراف xدادگاه  ادعاي جمهوري اسالمي ايران را مبني بر اينکه طبق اصل 
 اين اعمال نقض قوانين از جانب اياالت متحده مي باشد را نپذيرفت و با آزادي تجارت در محدوده دو طرف

  . " بنابراين ادعاي ايران براي دريافت غرامت  نيز رد شد 
 به اين نتيجه رسيد که ادعاي آمريکا در رابطه با نقض قوانين از 1 به 15همچنين دادگاه  با مجموع راي 

 در رابطه با آزادي تجارت و 1955 معاهده 1اگراف  پارxجانب جمهوري اسالمي ايران بر طبق اصل 
دريانوردي بين محدوده هاي دو طرف قابل قبول نيست و بنابراين ادعاي آمريکا براي دريافت غرامت نيز 

  ."پذيرفته نمي شود
  

  روند دادگاه 
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در اين جلسه  دادگاه پس از بررسي تاريخ و سوابق مسئله اظهار داشت که هدف دادگاه بنا به 

روابط اقتصادي و ( درخواست دو طرف تعيين اين موضوع است که آيا تخلفي در عهدنامه روابط حسنه
   بين دو کشور ايران و آمريکا منعقد شد صورت گرفته  است يا نه ؟1955که در سال ) حقوق کنسولي 

 نفت که براي  که سه اسکله دريايي توليد1988 آوريل 18 و 1987 اکتبر 19ايران مدعي بود که در حمله 
اهداف تجاري توسط شرکت نفت ملي ايران ساخته و راه اندازي شده بود منهدم شد و اياالت متحده 

و اين کشور براي خسارتهاي . آزادي بازرگاني بين دو طرف را که در عهدنامه تضمين شده بود نقض کرد 
 را با حمله به 1955يران عهدنامه از سوي ديگر اياالت متحده ادعا کرد که ا. وارده  خواهان غرامت بود 

تعدادي کشتي در خليج فارس طي عمليات نظامي زير پا گذاشت که اين موضوع يک مسئله  خطرناک 
اياالت متحده نيز براي خسارتهاي خود . و مضر براي تجارت و دريانوردي بين دو کشور آمريکا و ايران بود 

  . درخواست غرامت کرد 
را که آيا عمل نيروهاي دريايي آمريکا بر عليه اسکله هاي نفتي ايران مطابق اين دادگاه  اين موضوع 

طبق ( به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي اياالت متحده 1955عهدنامه 
دادگاه بيان داشت . قابل تبرئه است يا نه مورد بررسي قرار داد  ) اين عهدنامه) d(1 پاراگراف xxاصل 
متعاقبا دادگاه نتيجه مي گيرد که . رايط عهدنامه بايد مطابق با قوانين بين المللي تفسير شودکه ش

. اياالت متحده تنها در صورتي حق استفاده از زور را داشت که در موقعيت دفاع از خود قرار گرفته باشد 
حق را اعمال کند که به عالوه دادگاه بيان مي کند که اياالت متحده تنها در صورتي مي توانست اين 

توسط ايران مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد و ثابت کند که اين عمل اياالت متحده ضروري و به 
پس از بررسي مفصل مدارک تهيه شده . فراخور عمليات مسلحانه انجام شده عليه آن مي باشد 

ابت کند که اين شرايط ايجاد توسط دو طرف ، دادگاه به اين نتيجه رسيد که اياالت متحده نتوانست ث
شده  براي اين پرونده کافي بوده است و بنابراين دادگاه نتيجه گرفت که اياالت متحده حائز شرايط اصل 

xx 1 پاراگراف)d ( اين عهدنامه نمي باشد .  
 سپس دادگاه اين مسئله را که آيا اياالت متحده در انهدام سکوها ، مانع از انجام فعاليت طبيعي آنها

براي کشور تضمين شده 1955 معاهده 1 پاراگراف xشده است و حق تجارت آزاد ايران را که طبق اصل 
  . است زير پا گذارده است يا نه ، بررسي مي کند 

 ، سکوهاي رشادت و رسالت در حال 1987 اکتبر 19دادگاه به اين نتيجه مي رسد که در رابطه با حمله 
 حال فعاليت نبودند ؛ بنابراين هيچ گونه مبادله نفت خامي از آن سکوها تعمير بوده اند ودر آن زمان  در

  بين ايران و اياالت متحده انجام نگرفته است 
در نتيجه طبق نظر دادگاه حمله به اين سکوها نمي تواند به عنوان نقض آزادي تجارت بين محدوده دو 

  . طرف به حساب آيد 
 نيز به نتيجه مشابهي مي رسد 1988 آوريل 18صر و سلمان در دادگاه در رابطه با حمله به سکوهاي  ن

چرا که هرگونه مبادله نفت خام بين ايران و اياالت متحده در پي تحريم اقتصادي اعمال شده توسط 
با توجه به موارد .  بوسيله مقامات آمريکايي قطع شده بود 1987 اکتبر 29دستورالعمل اتخاذ شده در 

  اين عهدنامه 1 پاراگرافxن نتيجه رسيد که اياالت متحده تعهدات خود دراصل ذکر شده دادگاه به اي
  . نسبت به ايران را  نقض نکرده است و درخواست ايران براي دريافت غرامت رد مي شود 

در رابطه با ادعاي آمريکا دادگاه پس از رد اعتراضات ايران پيرامون صالحيت و اعتبار آن بررسي مي کند 
 1955عهدنامه 1 پاراگراف xدثي که توسط آمريکا به ايران نسبت داده شده است ، طبق  اصل که آيا حوا

دادگاه به اين نتيجه مي رسد که هيچ يک از . نقض آزادي تجارت و دريانوردي بين طرفين مي باشد يا نه 
 تجارت و يا کشتي هايي که اياالت متحده ادعا مي کند بوسيله حمالت ايران نابود شده اند، مشغول به

دادگاه همچنين ادعاي کلي آمريکا را مبني بر اينکه اعمال ايران خليج فارس را به . دريانوردي نبوده اند
منطقه اي ناامن براي کشتيراني بدل کرده بود را نپذيرفت و نتيجه گرفت که بر طبق مدارک ارائه شده 

ن محدوده هاي دو کشور اياالت متحده در آن زمان هيچ گونه  اختالل عملي در کشتيراني و تجارت بي
  .در نتيجه دادگاه درخواست اياالت متحده را براي دريافت غرامت رد کرد . آمريکا و ايران نبود

    
  Shi: رئيس دادگاه 

  Ranjeva: معاون رئيس دادگاه 
-Guillaume , Koroma , Ve shchctin , Higgins , Parra-Aranguren , Kooijmans , Rezek , Al:قضات 

Khasawneh , Buergenthal , Ela aby , Owada , Simma , Tomka   
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  اغتشاشات آارگري در تبريز و آاشان 
    2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه 

روز گزارش داد، مشكالت صنفي آارگران دو آارخانه در تبريز و آاشان، منجر به ب» بازتاب«خبرنگار 
  .ها شده است اغتشاش در محل اين آارخانه

در » نختاب فيروزان« نفر از آارگران شرآت 70در اين گزارش آمده است، ظهر روز چهارشنبه حدود 
اعتراض به عدم دريافت حقوق و مطالبات خود، با تجمع در مقابل آارخانه، اقدام به شكستن 
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 نفر از 50ند آه پس از حضور مأموران انتظامي، هاي نگهباني آارخانه و آتش زدن الستيك آرد شيشه
  .اند  نفر از آنان شب گذشته را نيز در محل آارخانه گذرانده20آنندگان محل را ترك آردند، اما حدود  تجمع

با مشكالت ) 3، 2، 1(هاي ريسندگي و بافندگي آاشان  ها حاآي است، آارخانه همچنين گزارش
  .اند آارگري مواجه شده

 نفر از آارگران اين آارخانجات با تجمع در برابر آارخانه، خواستار پرداخت 300هارشنبه، حدود صبح روز چ
  .حقوق معوقه خود شدند

 ماهه خود و 9ما آارگران خواستار دريافت حقوق «اين آارگران با در دست داشتن پالآاردي با عبارت 
رخانجات اعالم آردند آه با دخالت اعتراض خود را به مديريت اين آا»  هستيم81 و 80هاي سال  بن

  .مأموران انتظامي، اين تجمع پس از حدود دو ساعت به پايان رسيد
  

ي دفترتحكيم   نفر از اعضاي طيف عالمه11: ي دفتر تحكيم وحدت خبر داد دبير تشكيالت طيف عالمه
  .ي سازمان ملل ديدار آردند با فرستاده) شنبه پنج(وحدت امروز
  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه 

در اين : ، افزود)ايسنا(وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران ، در گفت“عبداهللا مومني”
هاي خودسرانه، برخورد با برخي فعاالن  ديدار، مسائلي با محوريت حقوق شهروندي، بازداشت

  .سياسي و مطبوعاتي و غيره مطرح شد
هاي اسالمي عضو اتحاديه و  نمايندگان برخي از انجمن: آننده گفت ي ترآيب افراد شرآت مومني درباره

  .ي عضو، در اين ديدار حضور داشتند برخي از افراد بازداشت شده
 انتهاي پيام. انجام شده است) شنبه پنج( امروز 17 تا 14:30ي وي، اين ديدار از ساعت  به گفته

  

  اي آشتار جمعيتروريسم  و سالحه
  

دارد دبير  اش گام برمي يي هاي هسته ي برنامه ها درباره در حالي آه تهران در راه از بين بردن نگراني
  . آند ي آينده با محمد البرادعي در وين ديدار مي شوراي عالي امنيت ملي اين آشور شنبه

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه 
اين : ها گزارش داد ، از خبرگزاري رويتر به نقل از ديپلمات)ايسنا(ان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجوي

يي  هاي هسته ديدار در ارتباط با گزارش محمد البرادعي، رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي از برنامه
  . باشد ها در وين توزيع شود، مي ي آينده در بين ديپلمات ايران آه قرار است هفته

چنين اين فرصت وجود دارد آه حسن روحاني، دبير شوراي عالي  هم«: ها اعالم آردند اين ديپلمات
اش را براي  يي را به البرادعي تحويل دهد آه در آن ايران به طور رسمي خواسته امنيت ملي ايران نامه

  . »آند امضاي پروتكل الحاقي اعالم مي
ار را تاييد آرد، اما جزييات هدف انجام اين ديدار را المللي انرژي اتمي نيز خبر اين ديد يك مقام آژانس بين

  . بيان نداشت
اين احتمال وجود : ها آه نخواستند نامشان فاش شود، آورده است رويتر در ادامه به نقل از اين ديپلمات

دارد آه روحاني شنبه نامه را تحويل البرادعي دهد، اما به احتمال بيشتر تهران اين نامه را اندآي قبل 
 انتهاي پيام. دهد ارائه مي)  آبان26( نوامبر 20ز نشست شوراي حكام آژانس در ا
  

  سازان سعدآباد  اولين آزمون براي حماسه
  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15 پنج شنبه -فؤاد صادقی ـ مدیرمسؤول سايت بازتاب

اي  باره چالش هستهگيري اين شورا در در حالي آه آمتر از دو هفته به نشست شوراي حكام و تصميم
ايران باقي است، ديپلماسي جمهوري اسالمي با نخستين آزمون جدي خود، پس از توافق سعدآباد ـ 

آه از سوي هيأت ايراني به حماسه سعدآباد تشبيه شده ـ مواجه شده و مواضع صريح رهبر انقالب در 
  . استجمع آارگزاران نظام نيز، اهميت و حساسيت اين آزمون را افزايش داده

رهبر انقالب در سخنان خود، ضمن حمايت مستقيم و جدي از ديپلماسي ايران در چالش اتمي و تأييد 
جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي در جريان مذاآرات، دو عامل اصلي را  عملكرد و تصميمات رييس

نس انرژي اتمي بيان از داليل تصميم جمهوري اسالمي در امضاي پروتكل الحاقي و همكاري وسيع با آژا
  آردند؛
اين تصميم مانع شكل گرفتن اجماع جهاني بر عليه ايران و ارسال پرونده جمهوري اسالمي به : نخست

  .شود شوراي امنيت سازمان ملل مي
هاي ايران در زمينه انرژي اتمي نخواهد شد و  اين موافقت موجب توقف و از دست رفتن موفقيت: دوم

اي وارد معامله  آوري هسته هاي به دست آمده در فن شكلي بر سر تواناييجمهوري اسالمي به هيچ 
  .پوشي نخواهد آرد نشده و از آن چشم

گيري رهبر انقالب، پرونده نقد عملكرد ديپلماسي جمهوري اسالمي تا مرحله توافق سعدآباد  با موضع
ـ آه صريحا از سوي رهبري بسته و فرض بر اين گذاشته شد آه اگر ايران، بتواند دو عنصر مذآور را 

توان از توافق سعدآباد به عنوان يك پيروزي و حتي  نظام بر آن تأآيد شده است ـ تثبيت آند، مي
  .حماسه ـ به تعبير امضاآنندگان آن ـ ياد آرد
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واقعيت . حمايت صريح نظام از مجموعه ديپلماسي است نكته مهم ديگري آه در اين پيمان وجود دارد، 
کنندگان در ديپلماسي ايران کمتر به   سال پيشينه جمهوري اسالمي، مذاکره25در طو ل آن است آه 

توانند، اين امر را امتياز  اند و اگر مسؤوالن مذکور مي اين اندازه داراي حمايت، پشتوانه و اختيارات بوده
ه نيز ضروري است آه مثبتي براي خود بدانند و از دارا بودن آن خرسند باشند، اما توجه آنها به اين نكت

در صورت عدم موفقيت و ناتواني در آسب دو نتيجه مد نظر نظام، راه بازگشتي براي آنان متصور 
به عبارتي ديگر، اعتبار مجموعه نظام در حمايت از دستگاه هزينه شده است، بنابراين شرايط . نيست

شود و  ز گذشته قلمداد مياي، بسيار خطيرتر ا دوره آنوني تيم ديپلماسي ايران در چالش هسته
رود، نه پايان آن؛ پايان چالش  برخالف تصور برخي، توافق تهران، آغازي براي اين دوره به شمار مي

  .اي رقم خواهد خورد هاي ايران در چالش هسته اي، تنها با تثبيت خواسته هسته
  

دو فعاليت موازي، دو آژانس انرژي اتمي در . اما نخستين آزمون ما در اين پروسه فرا رسيده است
بيني  دستاورد مد نظر ايران را به چالش آشيده است؛ نخستين چالش ـ آه با اظهارات قابل پيش

 بر مبناي گزارش جمهوري NPTالبرادعي رسما آغاز شد ـ به احراز تخلفات مهمي از جانب ايران از 
  .اسالمي به آژانس تأآيد دارد

  
ادعي جامع و آامل توصيف شده بود، اآنون باعث اين نگراني گزارشي آه چند روز قبل، از سوي البر

شده آه اين جامع و آامل بودن گزارش، به تشكيل پرونده آاملي از تخلفات ايران آه ديگر قابل اعتراض 
  .و نفي از سوي ما نيز نخواهد بود، بينجامد

م گزارش قطعي آژانس خورد، احتمال عدم اعال نكته مهم ديگري آه در اظهارات البرادعي به چشم مي
 نوامبر شوراي حكام است آه در اين صورت، احتماال آژانس 20اي ايران به نشست  درباره چالش هسته

آند اما بر وجود ابهامات و  هاي ايران در اين زمينه اشاره مي طي گزارشي مقدماتي، هرچند به همكاري
ها و تحقيقات و افزايش سطح همكاري  سؤاالت بدون پاسخ و لزوم صرف زمان بيشتر در زمينه بازرسي

  .ايران تأآيد خواهد آرد
المللي بر عليه ما سد نخواهد شد، بلكه اگر در هر  در اين صورت، نه تنها راه شكل گرفتن اجماع بين

تر از گذشته شكل  هاي خود با آژانس تجديدنظر آنيم، اين اجماع بسيار ساده اي در همكاري مرحله
گزارشات رسمي آژانس ـ  ديگر به جاي اتهامات بدون پايه و سند آمريكا و اسراييل،خواهد گرفت، چرا آه 

  .آه مستند به اظهارات رسمي جمهوري اسالمي است ـ مبناي تشكيل اجماع خواهد شد
بنابراين آژانس با اين اظهارات، اولين هدف ايران از توافق سعدآباد را ـ آه مبني بر نفي اجماع جهاني 

  .اسالمي بوده ـ به چالش آشيده استعليه جمهوري 
. اما چالش دوم بر خالف چالش اول آه علني و تبليغاتي است، به صورت محرمانه در حال آغاز است

آوري توليد سوخت  اي بسيار نزديك، آژانس انرژي اتمي، تفسيري مورد تأييد از فن احتماال در آينده
سازي  هاي مجاز غني اد؛ اين تفسير آه محدوده فعاليتسازي را به ايران ارايه خواهد د اي يا غني هسته

 درصد از 30اي تعيين شده است آه حداآثر  آند، آامال با نگاه حداقلي و به شيوه ايران را مشخص مي
دهد و مابقي را غيرمجاز و ملزم به  اي را پوشش مي آوري هسته هاي فعلي ايران در زمينه فن توانايي

  .داند توقف و تعطيلي مي
زني، بتوانند اين ميزان را تا حدودي افزايش داده و به  سؤوالن ديپلماسي حتي اگر در فرآيند چانهم

هاي ايران در زمينه انرژي   درجه به هم رسانند، بنابراين آژانس در چالش دوم نيز عمده توانايي50سقف 
  .اي را تحت چالش قرار داده است هسته

سي در آينده نزديك بتوانند، دو هدفي آه از سوي رهبري و نظام بنابراين در صورتي آه مسؤوالن ديپلما
بر آن تأآيد و تصريح شده است؛ هدف اول آه سد آردن راه تشكيل اجماع جهاني بر عليه ايران است و 

المللي از  هاي بين تنها با انتشار گزارش صريح و قطعي آژانس به شوراي حكام ـ آه در آن بر رفع نگراني
هاي  ها و مزيت  ايران تأآيد شده باشد ـ ممكن خواهد بود و هدف دوم آه حفظ توانايياي چالش هسته

سازي  آشور در زمينه انرژي اتمي است و راهكار آن نيز با توافق به آژانس در زمينه تفسيري از غني
مجاز براي ايران ـ آه متضمن حفظ تمام و يا بخش عمده دستاوردهاي فعلي جمهوري اسالمي در 

توانند از اين آزمون سرافراز بيرون آيد، در غير اين صورت بايد در برابر  ه انرژي اتمي است ـ ميزمين
 .دريغ نظام و مردم پاسخگو باشند حمايت بي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ده اند تن از ژنرال های عراقی را در شهر فلوجه دستگير کر2نظاميان آمريکائی 
  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15 پنج شنبه -راديو آمريكا 

مقامات آمريکائی می گويند ، شورشيان در شمال عراق با نارنجک به دو کاروان نظامی آمريکا حمله 
 سرباز آمريکائی نيز مجروح گرديده ۵و حداقل . در اين حوادث سه غيره نظامی کشته شده اند. کرده اند

غيره نظامی نيز مجروح 7اقی می گويند در حمله روز چهارشنبه در شهر موصل حداقل مقامات عر. اند
  . شدند
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 تن از ژنرال های عراقی را که 2در رويدادی ديگر ، در جنوب موصل در شهر فلوجه نظاميان آمريکائی 
ير حمالت اخ. متهم به تأمين سازماندهی و نيازمندی های مالی شورشيان هستند، دستگير کرده اند

در زمانی رخ ميدهد که جالل طالبانی ، رئيس شورای حکومتی انتقالی عراق اعالم کرده است ، شورا 
  .در صدد ايجاد يک نيروی شبه نظامی عراقی است، تا به امر تأمين امنيت کمک کنند

 کرد عالوه بر اين ، آقای طالبانی اعالم کرده است در پايان ماه جاری ميالدی به ترکيه مسافرت خواهد
  .تا در کار حل و فصل تشنجات موجود در ارتباط با مسئله اعزام نيروهای ترکيه به عراق بکوشد

 
  . هاي تشكيل نيروي شبه نظامي در عراق پشتيباني آرد پل برمر به صورت مشروط از ايده

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه 
سي، تشكيل اين نيروها  بي  ي خبري بي قل از شبكه، به ن)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

از سوي شوراي حكومت انتقالي عراق پيشنهاد شده است، و شامل اعضاي سابق ارتش و پليس و 
  . ي اطالعاتي و امنيتي پنج سازمان سياسي خواهد بود اعضاي شاخه

 بازجويي از مظنونين آوري اطالعات داخلي و هياتي براي رهبري حمالت و در اين نيرو يك واحد جمع
  . وجود خواهد داشت

ي يك مقام عراقي در بغداد، پل برمر، حاآم آمريكايي عراق در اصل با تشكيل اين نيرو مخالف  به گفته
 انتهاي پيام. نيست اما خواهان چندين شرط از جمله آموزش و نظارت اعضاي اين نيرو شده است

  
  عي در رسانه هاي جمايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان15: روزنامه های تهران

  2003 نوامبر 6  –1382 آبان 15پنج شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران در گزارش های خود از ديدارهای نماينده حقوق بشر سازمان ملل با 

مقامات قضائی کشور خبر داده و بر اساس گزارش دادستانی تهران نوشته اند که سعيد مرتضوی از 
  .يت قانون و دادسراها برای ليکائو سخن گفته استوضع

 دبيرکميسيون حقوق بشر اسالمی گفته اميدوارم اين گونه نباشد که اگر دستگاه آفتاب يزدبه نوشته 
  .ها تصميمی بر اصالح می گيرند گمان شود که ناشی از فشارهای بين المللی است

 زندانی سياسی در زندان ديدن کنم و جواب محمد حسين ضيائی فر گفته است من اجازه ندارم از يک
خانواده اش را بدهم در همين زمان وقتی گزارشگری از بيرون می آيد گوئی مردم آزادی را در وجود وی 

  .می بينند
 در خبری ادعا کرده که دادستان تهران در مالفات با نماينده حقوق بشر سازمان ملل شکايتی از کيهان

اده که بيش تر رسانه های فارسی زبان خارجی را در بر می گيرد که به رسانه های خارجی به او د
  .گفته وی باعث ايجاد آشوب در کشور شده اند

در سرمقاله خود نوشته شايد بعضی تظاهر کنند که نه در پروتکل الحاقی و نه در حقوق بشر ياس نو 
می توان به همکاری های مالحظات جهانی نمی تواند سياست های ما را تغيير دهد اما در پاسخ 

  .دستگاه قضائی با گزارشگر ويژه سازمان ملل اشاره کرد
 اين سئوال مطرح شده که آيا بهتر نيست که در برخوردهای داخلی نيز ياس نودر پايان سرمقاله 

همين وجهه و چهره را از خود بروز دهيم و پيش از آن که به ديگران تعهد پيدا و پنهان بسپاريم حقوق 
  .  را رعايت کنيممردم

دو هفته بعد از توافق های تهران که بحران هسته ای ايران را از شدت انداخت روزنامه های هوادار 
محافظه کاران نظر وزير خارجه سابق را منعکس کرده اند که با اشاره به زمينه هائی که موجب توافق 

مورد خود از قراردادهای امضا شده ها شد گفته است اگرغربی ها بخواهند با بازرسی های مکرر و بی 
  . فراتر روند، ايران براساس مصالح خود حرکت می کند
 با تاکيد بر اينکه اروپائی ها در جمهوری اسالمیمشاور رهبری در امور بين الملل به نوشته روزنامه 

وز کنند وخارج درون با يکديگر اختالفات دارند تصريح کرده زمانی که اروپائی ها بخواهند از حد خود تجا
  .ازظرفيت خود ادعائی کنند ايران پاسخی متناسب خواهد داد

 در گزارشی درباره آينده روابط ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی اشاره کرده که رييس اين انتخاب
  .آژانس قصد دارد موارد تازه ای از نقص مقررات بين المللی توسط ايران را به شورای حکام گزارش کند

 در صدر اخبار خود نوشته حسن روحانی سرپرست هيات مذاکره کننده با وزيران خارجه اروپا آفتاب يزد
  .بزودی برای مذاکره با محمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به وين خواهد رفت

 ديگر در  در ستون آخر هفته خود نوشته داستان پروتکل به ظاهر تمام شده وآفتاب يزدطنز نويس 
يادداشت ها و سرمقاله های روزنامه های غيرتمند اثری از مشت های گره کرده نيست اما نگرانی ها 

ادامه دارد و بعضی ها تصور می کنند که به جای تز اصالح طلبان که فشار از پائين و چانه زنی در باال 
  .بود حاال فشار از خارج و چانه زنی در داخل بايد جايگزين شود

 تهران در سخنرانی خود در مجلس با انتقاد از   کارگردان سينما و نماينده  بهروز افخمیاعتمادوشته به ن
بسته شدن مراکز فرهنگی شهر تهران توسط شهردار محافظه کاری که شورای شهر جديد برگزيده 

   تفاوتی هيچ   در کار نباشد يا اگر هست  فرهنگسرايی  هستند که است گفته است آنها در انتظار روزی
  .  باشد  نداشته با مسجد و حسينيه
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 در اعتراض به گفته های اين کارگردان سينما نوشته که او تنبل ترين و بی انضباط ترين نماينده کيهان
اين دوره مجلس است و حاال از اين که مردم ايران با تنبلی در دادن رای در انتخابات شوراها موجب روی 

  . شده است انتقاد می کندکار آمدن محافظه کاران
   با نگرانی شاهد تعطيلی  اکنون  که  از جوانانی  گفته است بسياریاعتمادبهروز افخمی به نوشته 

 چند  ها هستند که  خود شده اند همان  و آموزش  و تفنن  تفريح  و امکانات  و هنری  فرهنگی های انجمن
   اقليت  يک شهر را به  مديريت   نکردند و سرنوشت  شرکت  خود در انتخابات  اختيار و تمايل  به  پيش ماه

  . آنها واگذاشتند  درصد و نمايندگان کمتر از ده
در حالی که روزنامه ها ی مختلف تهران با چاپ عکس ها و گزارش هائی از ديدار مستند سازان ايرانی 

روزنامه های هوادار محافظه که در عراق زندانی شده بودند با رهبر جمهوری اسالمی خبر داده اند، 
کاران اين سوال را مطرح کرده اند که چرا در مراسم استقبال از دو مستند ساز آزاد شده مسووالن 

  .دولتی حاضر نبوده اند
رسالت در مقاله ای مراسم استقبال از سهيل کريمی و سعيد ابوطالب را که چهار ماه در بازداشت 

ا مراسم استقبال از شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل که در آن نيروهای آمريکائی در عراق بودند ب
  .چهار عضو دولت شرکت داشتند مقايسه کرده و آن را بی مهری به ارزش ها خوانده است

حسن کربالئی در مقاله رسالت با اشاره به حضور خانم عبادی بدون روسری در پاريس و دست دادن 
پرسيده آيا اين درست است که اعضای دولت نسبت به اسالم و وی با مردان در دانشگاه اميرکبير 

  . احکام آن چنين بی مهری بروز دهند
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